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LENSREGNSKABER OG AMTSREGNSKABER
UVISSE INDKOMSTER, FÆSTER OG SA GEFALD
Uddrag udarbejdet af Max Hansen og Peter Ohm-Hieronymussen 2008
redigeret af Kirstin Nørgaard-Pedersen
Navne og i nogle tilfælde gård nr. indsat imellem [ ] er tilføjelser til teksten efter oplysninger fra
andre arkivalier, for eksempel skifterne. Teksten er iøvrigt redigeret, så den er let at overskue,
hvilket har forårsaget lidt forskellig bredde nogle steder, idet der også er sørget for ikke at
adskille personnavnene med tvunget linieskift, da dette ville gøre PC-ens søgefunktion mindre
brugbar.
NYKØBING LENSREGNSKABER
1640-1641 FÆSTNINGER
Fejø og Vejrø fæste
Jens Jørgensen af en halvgård,
som hans far oplod imod lensmandens vilje

10 rdl.

Morten Hansen fæster den gård,
Laurits Pedersen fraflyttede

20 rdl.

Laurits Pedersen fæster den gård på Vejrø,
som fornævnte fraflyttede

20 rdl.

Peder Madsen fæster den halve gård,
Anders Lauritsen oplod

10 rdl.

Hans Pedersen Smed fæster den gård,
hans far Peder Smed fradøde

20 rdl.

1640-1641 SAGEFALD
Femø lejermål
Marie Christensdatter i Sønderby aftinget
for lejermål med Hans Nielsen

4 rdl.

Peder Nielsen Smed på Femø aftinget
for lejermål med Anne Larsdatter ibid..
beslægtet i tredje led på begge deres vegne

15 rdl.

1641-1642 FÆSTNINGER
Fejø fæste
Rasmus Nielsen fæster den halve gård i Vesterby,
hans far Niels Pedersen fradøde

10 rdl.

Laurits Jørgensen fæster den hele gård i Vesterby,
Oluf Pedersen fradøde

20 rdl.

Mads Christensen fæster den gård i Østerby,
Claus Pedersen fradøde

20 rdl.

Jørgen Ottesen fæster den gård i Østerby,
Rasmus Jensen fradøde

20 rdl.

1641-1642 SAGEFALD
Fejø lejermål
Morten Jepsen aftinget for lejermål med
Karen Køls sammesteds
8 rdl.
Karen Køls aftinget for lejermål med
Morten Jeppesen

2 rdl.

1641-1651 Ingen fæster
1652-1653 FÆSTNINGER
Fejø fæste
Jeppe Clausen fæster den gård i Østerby,
Christen Mortensen fradøde for

20 rdl.

Rasmus Nielsen fæster den halve gård i Vesterby,
Morten Jeppesen fradøde for

10 rdl.

Hans Henriksen fæster den halve gård i Vesterby,
Laurits Hansen ham solgte

10 rdl.

Oluf Jeppesen fæster den halve gård i Østerby,
hans far Jeppe Madsen frastod

10 rdl.

1653-1654 FÆSTNINGER
Fejø fæste
Oluf Jørgensen fæster der en gård på Fejø,
som Jeppe Jensen fradøde gav i stedsmålspenge

20 rdl.

Bent Nielsen Foged en øde jord udi Nørremark
i Vesterby, som han for nogle år med øvrigheds
bevilling har indtaget der på landet gav deraf i
stedsmålspenge fordi at han sin livstid det må nyde 10 rdl.
Femø fæste
Rasmus Nielsen Skåning fæster den halve jord i
Sønderby mark imellem hans egen og
Hans Jørgensens jord beliggende, som Rasmus Olsen
før havde i brug, giver til stedsmålspenge
10 rdl.
Jens Rasmussen fæster det gadehus, som han bekom

af Christen Jensen Lærke gav stedsmålspenge

2 rdl.

1654 FÆSTNINGER
Femø fæste
Den 1.3. fæster Jørgen Hansen på Femø et bondehus,
som Niels Skomager fradøde stedsmål
2 rdl.
1654-1655 FÆSTNINGER
Fæste Fejø
Den 2.5. fæster Anders Mortensen på Fejø en halv
gårds jord, som Bendt Mortensen oplod for ham

10 rdl.

Den 10.5. fæster Jens Hansen på Fejø den halv
gårds jord, som Hans Henriksen oplod for ham

10 rdl.

1655-1656 FÆSTNINGER
Femø fæste
Den 5/5 oplod Peder Tobiasen på sin mors vegne en
halv gårds jord for Rasmus Pedersen på Femø
stedsmål
10 rdl.
Den 23.5. oplod Daniel Jensen den halve gårds
jord i Sønderby for sin søn Hans Danielsen, som
samme Daniel Jensen og Søren Hansen frakom
stedsmål

10 rdl.

Askø fæste
Den 4/7 oplod Hans Nielsen på Askø sin halve
jord for Ole Christoffersen der sammesteds, som
forrige til for nogle år siden havde brugt og fæste
den anden halve part

10 rdl.

Fejø fæste
Same dag oplod Hans Jensen Skotte i Østerby en
halv gård for Morten Hansen, eftersom
han den for armod skyld måtte frastå stedsmål

10 rdl.

Den 21/5 fæster Ole Pedersen og Jens Nielsen på
Fejø begge en hel gårds jord på Fejø, som
Ole Jensen fradøde, gav begge stedsmål

20 rdl.

1655-1656 SAGEFALD
Femø Sagefald
Jens Rasmussen foged på Femø affordrede Jørgen Jensen
på Femø hans forseelse for slagsmål på Hans Christensen
ibidem. Gav efter dommen tvende gange 18 mark
6 rdl.

Jens Rasmussen afsåede Peder Jensen på Femø hans
forseelse for slagsmål på Rasmus Nielsen gav efter
dom tvende gange 18 mark
6 rdl.
1656-1657 Ingen fæster
1657-1658 FÆSTNINGER
Askø fæste
Christoffer Hansen fæster halvparten i den gårds jord
på Askø, som Hans Rasmussen godvillig har opladt
udlovet fæstning
10 rdl.
Hans Rasmussen fæster halvparten i den gårds jord,
Ole Christoffersen oplod fæstning
10 rdl.
Claus Nielsen fæster den halve gård og jord,
Hans Nielsen oplod for ham udlovede i fæstning

10 rdl.

Hans Hansen foged på Askø lod indtegne
Rasmus Rasmussen for en gård han havde haft
i brug ibidem for fæste

10 rdl.

Niels Jensen fæster en hel gård på Askø, hans
moder godvillig oplod udlovede i fæstning

20 rdl.

1658-1659 FÆSTNINGER
Fæste Femø
Jens Hansen fæster en gård på Femø i Nørreby,
Peder Hansen er fradød udlovede i fæstnings penge 20 rdl.
Henrik Croen fæster en halvgård på Femø, han
skal have købt af Peder Løjet udlovede i fæstning

20 rdl.

Rasmus Olsen fæster en halvpart af Ole Hansens
fæstegård for

10 rdl.

1660-1661 FÆSTNINGER
Fæste Askø
Jens Nielsen fæster en gård på Askø, Tomas Tomasen
har påboet udlovede i stedsmålspenge
20 rdl.

AMTSREGNSKABER NYKØBING AMT UVISSE INDKOMSTER,
Stedsmål og sagefald, sidstnævnte nogle steder også skrevet som sagemål.
Førlovspenge eller er det samme som føringspenge, det vil sige en afgift, som betaltes, ved
udførsel af arv til andre herreder.

1662-1663
Fæste Fejø
Peder Jørgensen på Vejrø fæster den gård ibid, som
Anders Rasmussen fraflyttede for

6 rdl.

1664-1665
Fæste Fejø
Østerby
Rasmus Mogensen fæster den gård på Fejø, som
Jeppe Rasmussen før beboede for

20 rdl.

Henrik Nielsen Fris fæster den gård, Hans Borre er fradød for 20 rdl.
Peder Pedersen Nielsen fæster den gård, Laurits Læsø er
fradød for

20 rdl.

Jeppe Rasmussen fæster den anden halve part af Ole Lunds
gård for

6 rdl.

Peder Joensen fæster den gård hans far Rasmus Joensen er
fradød for

6 rdl.

Rasmus Hansen og Ole Hansen fæster den gård deres far
Hans Rasmussen er fradød for

20 rdl.

Hans Hansen Borre fæster den halve gård Mads Christensen
er fradød for
10 rdl.
Hans Hansen Sadel for en halv gårds fæstning

10 rdl.

Jens Zachariasen, Ole Pedersen Smed, Ole Jørgensen og
Morten Christensen fæster Erik Urtekræmmers gård
fæstning hver en kvart del for

20 rdl.

Vesterby
Andersen Pedersen Færgemand fæster den halve jord,
Niels Jensen er fradød for

10 rdl.

Hans Frandsen fæster den halve øde gård, Hans Mortensen
sidst havde i brug for

6 rdl.

Hans Mathiasen, husmand fæster den halve øde gård med
dertil jorden udi marken for

6 rdl.

Hans Jørgensen fæster Hans Olsens halve øde jord for
Hans Lauritsen og Hans Jensen fæster den gård,

10 rdl.

Jens Lauritsen er fradød for

20 rdl.

Hans Mortensen fæster den gård Niels Olsen er fradød for

20 rdl.

Hans Rasmussen fæster den gård, Peder Hansen er fradød for 20 rdl.
Peder Olsen fæster den halve part af Niels Jensens gård for

10 rdl.

1662-1663
Fæste Femø
Nørreby
Mogens Olsen fæster den gård, Niels Nielsen er fradød for

20 rdl.

(det øverste mangler) fæster den halve gård, som
Mogens Olsen før havde i brug for

10 rdl.

Jørgen Hansen fæster den gård, hans far Hans Hansen
er fradød for

20 rdl.

Jens Hansen fæster Rasmus Mogensens halve gård for

10 rdl.

Hans Simonsen fæster på sin søn Oluf Hansens vegne for

20 rdl.

Rasmus Nielsen fæster den halve gård, hans far Niels Jensen
er fradød for
10 rdl.
Hans Nielsen Fris fæster Joen Jensens halve gård for

8 rdl.

Christen Lock fæster Rasmus Nielsens halve gård for

10 rdl.

Peder Nielsen fæster Jens Hansens halve gård for

8 rdl.

Oluf Hansen i Sønderby fæster den anden halve part af
Jens Hansens gård for

6 rdl.

Rasmus Rasmussen fæster Hans Mortensens gård for

20 rdl.

Laurits Christensen fæster Oluf Hansens gård for

20 rdl.

Rasmus Rasmussen fæster Laurits Olsens halve gård for

10 rdl.

Jørgen Rasmussen fæster den anden halve part af bemeldte
Laurits Olsens gård for

10 rdl.

Peder Pedersen fæster Rasmus Rasmussens halve gård for

10 rdl.

Peder Jørgensen fæster Jesper Jørgensens gård for

20 rdl.

Hans Jørgensen fæster Henrik Krøls halve gård for

10 rdl.

1662-1663
Fæste Femø
Sønderby
Jørgen Nielsen fæster den halve gård Hans Rasmussen før
beboede for

10 rdl.

Endnu fæster Søren Hansen en halve gård for

10 rdl.

Jørgen (siden skadet) fæster salige Peder Madsens gård for

20 rdl.

Oluf Hansen fæster Jeppe Rasmussens gård for

20 rdl.

Christen Jacobsen Jyde fæster Hans Rasmussens halve
gård for

10 rdl.

Jørgen Olsen for den anden halve part af bemeldte
Hans Rasmussens gård for

10 rdl.

Rasmus Nielsen fæster Niels Rasmussen gård for

20 rdl.

Jørgen Madsen fæster Jørgen Jeppesens gård for

20 rdl.

Peder Jensen fæster Rasmus Larsens halve gård for

4 rdl.

Hans Olsen fæster sin fars Oluf Hansen gård for

20 rdl.

Niels Harildsen fæster Hans Jørgensens halve gård for

10 rdl.

Jørgen Jensen fæster Mogens Poulsens gård for

20 rdl.

Peder Christoffersen fæster Peder Hansen halve gård for

8 rdl.

1662-1663
Lejermål Fejø
Hans Jeppesen aftinget for lejermål med Maren Høst, som
er bortløbet for

12 rdl.

1667-1668
Fæste Fejø
Niels Christoffersen fæster Samsings halve gård i [Vesterby] 10 rdl.
Niels Rasmussen fæster den gård i Østerby, som
Laurits Hansen før på boede for

20 rdl.

Anders Nielsen Birkefoged fæster den øde jord,
Jens Zachariasen før havde haft i brug for

10 rdl.

Hans Hansen Rågø fæster Hans Saddels

[Hans Hansen Saddel] gård i Østerby for

10 rdl.

Jørgen Nielsen fæster Niels Boesens halve gård
i [Vesterby] for

10 rdl.

Jørgen Jepsen fæster Peder Smeds halve gård for

10 rdl.

Jens Madsen fæster Mads Fynbos halve gård
i [Vesterby] for

10 rdl.

Anders Nielsen fæster fjerdeparten af Erik Urtekræmmers
gård i [Østerby] for

5 rdl.

Anders Rasmussen fæster Lars Michelsens hele gård for

20 rdl.

Jeppe Rasmussen fæster den hele gård i [Østerby] han
gamle Jeppe Rasmussen har afkøbt for

10 rdl.

Mogens Hansen fæster Jens Larsens halve gård i [Østerby]

10 rdl.

Niels Jørgensen og hans søn Jørgen Nielsen fæster den gård
[i Vesterby], som salige Laurits Hansen har afkøbt
Bent Michelsens arvinger for
20 rdl.
Christen Jensen Smed og Peder Skytte fæster den halve jord
i [Vesterby], som Jens Lauritsen før havde i brug for
10 rdl.
1667-1668
Fæste Femø
Jørgen Christoffersen fæster den øde gårds stavn som
Peder Pedersen før påboede for

20 rdl.

Peder Michelsen fæster Henrik Krøls halve gård for

10 rdl.

Niels Christensen fæster en halv gård for

10 rdl.

Peder Nielsen fæster Hans Nielsens halve gård for

10 rdl.

Hans Jørgensen fæster Hans Nielsens halve gård for

10 rdl.

Hans Pedersen Pilt fæster Jørgen Jensens gård for

20 rdl.

Christen Jacobsen fæster den gård i Sønderby, som han har
afkøbt af Rasmus Nielsen for

20 rdl.

Rasmus Nielsen fæster den halve gård, som han
har afkøbt af Christen Jacobsen for

10 rdl.

Jørgen Hansen skomager fæster den øde plads hus grund

så meget, som halv skæppe land for

1 rdl.

Jørgen Frederiksen fæster den halve gårds jord i Sønderby,
som præsten før havde i brug for

10 rdl.

Jørgen Olsen fæster den halve gård han har afkøbt af
Jørgen Nielsen for

10 rdl.

1667-1668
Fæste Askø
Niels Hansen fæster Jens Nielsen halve gård for

10 rdl.

Claus Nielsen fæster Niels Clausens halve gård for

10 rdl.

Fornævnte Claus Nielsen fæster fjerdeparten af
Jens Nielsens jord for

5 rdl.

1667-1668
Lejermål Femø
Simon Hansen i Nørreby aftinget for lejermål med
Anne Hansdatter Ibidem

12 rdl.

Anne Hansdatter aftinget for lejermål med fornævnte
Simon Hansen

6 rdl.

Jørgen Nielsen aftinget for lejermål i hans ægteskab af
yderste formue med Maren Lauritsdatter for

35 rdl.

Maren Lauritsdatter aftinget for lejermål med fornævnte
Jørgen Nielsen for

6 rdl.

1668-1669
Fæste Fejø
Østerby og Vesterby
Morten Hansen Smed fæster den gård, Peder Pedersen før
beboede for

20 rdl.

Peder Jepsen fæster den halve gård i Vesterby, som gamle
Peder Smed før beboede for

10 rdl.

Anders Rasmussen fæster den halve gård i Østerby, hvoraf
han har fæstet den halve gård før, for

10 rdl.

1668-1669
Fæste Femø
Sønderby
Jørgen Frederiksen fæster den halve part af præsten, salige

Lars Hansens gård, hvoraf han har fæstet den halve før for

10 rdl.

Hans Danielsen fæster den halve part af sin fader
Daniels Jensens gård, som han afstod til ham for

10 rdl.

1668-1669
Fæste Femø
Nørreby
Niels Pedersen fæster den halve gård, som Mogens Nielsen
før havde i brug for

10 rdl.

Mogens Nielsen fæster den halve gård, som Peder Jørgensen
før havde i brug for
10 rdl.
1671-1672
Fæste Fejø
Jens Olsen fæster Niels Jørgensens gård i Vesterby for

20 rdl.

Niels Jørgensen fæster Ole Pedersens udi Kadevig for

20 rdl.

Jens Madsen fæster den gård ibidem, som Mads Jensen
er fradød

20 rdl.

1671-1672
Fæste Femø
Peder Jørgensen fæster en øde bygge plads med et lille
vænge der haves for
Tønnes Jørgensen fæster Lars Christensens gård ibidem for

2 rdl.
20 rdl.

Vester Peder Nielsen fæster sin far Niels Mogensens gård for 20 rdl.
Peder Olsen fæster Niels Christensen halve gård ibidem for

10 rdl.

Niels Christensen fæster sin fars Christen Rasmussens halve
gård ibidem for
10 rdl.
Peder Hansen Halling fæster Niels Harildsens halve gård for 10 rdl.
Vester Hans Olsen fæster Hans Larsens halve gård ibidem for 10 rdl.
Hans Danielsen fæster sin far Daniel Jensens halve gård for 10 rdl.
Hans Pedersen Pilt fæster den halve part af Jørgen Olsens
gård ibidem for
1671-1672

10 rdl.

Fæste Askø
Oluf Jørgensen fæster en fjerde part af Peder Nielsens gård
ibidem for
Hans Hansen fæster sin fars Hans Jørgensens halve gård
ibidem med halv jord for

5 rdl.

10 rdl.

1672-1673
Fæste Fejø
Christen Jensen og Peder Hansen fæster Bent Michelsens
halve øde gårds jord for

10 rdl.

Lars Larsen fæster Niels Rasmussens halve øde gård
i [Vesterby]

10 rdl.

Hans Larsen og Michel Olsen fæster Rasmus Hansen Smeds
gård i [Østerby] for
20 rdl.
Jørgen Olsen skomager fæster den halve jord til den gård,
som han af Jørgen Nielsen [i Østerby] har afkøbt for

10 rdl.

Anders Pedersen fæster den halve jord, Hans Mathiasen i
[Vesterby] havde i brug for

10 rdl.

Michel Pedersen fæster Niels Larsen Dams gård på Vejrø

20 rdl.

1672-1673
Fæste Femø
Niels Nielsen Læsø fæster jorden til Hans Olsens gård, som
han afkøbt af ham for
20 rdl.
Jørgen Nielsen fæster jorden til Jørgen Olsens halve gård for 10 rdl.
Unge Peder Nielsen fæster til Hans Nielsens halve gård, som
han har afkøbt for
10 rdl.
Peder Michelsen fæster den halve jord til Hans Jørgensens
halve gård, som han har afkøbt af ham for

10 rdl.

1672-1673
Fæste Askø
Oluf Jørgensen fæster en fjerde part af Peder Nielsens
jord for
Peder Hansen fæster sin fars Hans Clausens halve gårds
jord for

5 rdl.

10 rdl.

1673-1674
Fæste Fejø
Michel Christensen fæster Jeppe Hansens gård i Østerby,
som han er fradød
Peder Hansen Skotte fæster en fjerdepart af Skotte gårdens
jord i Østerby
Søren Hansen fæster den gård i Vesterby, som
Torkild Nielsen er fradød

20 rdl.

5 rdl.

20 rdl.

Ole Madsen fæster Niels Sommers halve gård, som han har
købt af ham for
10 rdl.
Gert Frederiksen fæster den gård i Østerby, som
Anders Nielsen er fradød

20 rdl.

Mads Larsen fæster en ottende del af den øde bondejord

2 ½ rdl.

Hans Mathiasen fæster en ottende del af den øde bondejord

2 ½ rdl.

1673-1674
Fæste Femø
Jens Nielsen i Sønderby fæster halvparten af Jørgen Olsens
øde gårds jord for

10 rdl.

Jørgen Christoffersen fæster det gadehus Peder Jørgensen
før havde i brug for

2 rdl.

Hans Mogensen fæster det gadehus, Poul Andersen tilforn
påboede for

2 rdl.

Jens Olsen fæster den halve gård på Femø, som han afkøbte
af Jørgen Frederiksen for
10 rdl.
Unge Hans Olsen fæster den halve gård i Sønderby, som
Hans Boesen før påboede for

10 rdl.

1673-1674
Fæste Askø
Rasmus Hansen fæster den halve jord på Askø, som
Claus Hansen i armod fragik for

10 rdl.

1675-1676
Fæste Fejø
Hans Pedersen Badike fæster en gård i Østerby med jord
som Jeppe Pedersen fradøde for

10 rdl.

Rasmus Hansen fæster tredje parten af Hans Hansen Råds
gård med tredje parten af jorden i Østerby for
Michel Pedersen fæster den gård i Vesterby med jord,
Ole Pedersen fraflyttede for
Christoffer Nielsen fæster en tredjedels part med jorden af
gamle Rasmus Jensens gård i Østerby for
Ole Hansen fæster en halv gård i Østerby, som
Jeppe Clausen før beboede for

6 rdl.

20 rdl.

6 rdl.

10 rdl.

Morten Hansen fæster en fjerdepart af Peder Clausens øde
gårds jord i Østerby for

5 rdl.

Lars Olsen fæster fjerdeparten af Niels Rasmussens jord i
Østerby, som Lars Hansen, før havde i brug for

5 rdl.

1675-1676
Fæste Femø
Jørgen Hansen fæster den gård i Nørreby, som
Rasmus Rasmussen er fradød for

20 rdl.

Niels Hansen fæster den halve gård i Nørreby, som
Jørgen Hansen fraflyttede for

10 rdl.

Mogens Hansen fæster den halve gård, som er øde
i Nørreby, som Hans Simonsen før have i brug for

10 rdl.

Christoffer Jørgensen fæster halvparten af Peder Pedersens
øde gårds jord i Nørreby, som Peder Nielsen før havde haft
i brug for

10 rdl.

Simon Hansen fæster den halve gård i Nørreby, som
Hans Fris før havde haft i brug for

10 rdl.

Niels Pedersen fæster den halve øde gårds jord i Nørreby,
som Peder Nielsen før havde haft i brug

10 rdl.

1675-1676
Fæste Askø
Ole Christoffersen fæster den halve gård, Niels Pedersen
før havde i brug for

10 rdl.

1676-1677
Fæste Fejø
Ambrosius Jørgensen fæster fjerdeparten af den øde jord i
Østerby marker, som Rasmus Mogensen før havde i brug for 5 rdl.

Morten Olsen fæster sin far Ole Hansens forhen halve gård i
Vesterby, han er fradød for
10 rdl.
Hans Mogensen fæster fjerdeparten af Hans Jørgensens
gårds grund med det tilliggende jord for

5 rdl.

1676-1677
Fæste Femø
Rasmus Jensen fæster den gård i Sønderby, som hans far
Jens Rasmussen er fradød for

20 rdl.

Peder Hansen fæster den halve gård i Nørreby med det
tilliggende jord, som hans far Hans Simonsen før havde
haft i brug for

10 rdl.

Niels Pedersen fæster den halve gård i Nørreby med det
tilliggende jord, som Jørgen Smed før havde haft i brug for

10 rdl.

1676-1677
Sagefald Femø
Peder Borre for slagsmål han og Peder Jørgensen havde med
hverandre på Femø derfor sat i straf på penge
2 rdl.
Peder Jørgensen i lige måde for hvis slagsmål, han har haft
med fornævnte Peder Borre, sat i straf på penge

2 rdl.

Fornævnte Peder Jørgensen for han ikke efter velbyrdige hr.
amtmands befaling mødte på Nielstrup med de andre, som
tillige med ham af Femø var stævnet og mødte og ventede på
Nielstrup efter ham udi tre dage, der for sat i straf på penge
8 rdl.
1678-1679
Fæste Fejø
Peder Hjort [Peder Jørgensen Hjort] fæster den gård på Vejrø,
som Peder Hansen snedker fraflyttede gården ved magt for 20 rdl.
Ambrosius Jørgensen fæster den halve gårds jord på Fejø,
som Lars Larsen før havde i brug for

10 rdl.

Abraham Bendiksen fæster den halve gård jord i Østerby
marker på Fejø, som Morten Joensen før havde i brug for

10 rdl.

Jens Christensen fæster den halve gård med tilliggende jord
på Vejrø som Peder Hjort [Peder Jørgensen Hjort] havde
i brug, hvor han før havde fæstet den halve gård ved magt
skylder 4½ td. for
10 rdl.
1679-1680

Fæste Fejø
Jørgen Hansen fæster den gård med tilliggende jord og marker
i Vesterby, som hans far Hans Jørgensen er fradød for
20 rdl.
1679-1680
Fæste Femø
Jeppe Olsen fæster den halve gård med tilliggende jord i Sønderby
marker, som hans far Ole Hansen ikke selv kunne svare for 10 rdl.
Jens Nielsen fæster det gadehus plads i Nørreby, som
Rasmus Rasmussen før har beboet for

2 rdl.

Peder Jørgensen fæster den halve gård i Nørreby med tilliggende
jord som Christoffer Jørgensen før havde haft i brug for
10 rdl.
Christoffer Jørgensen fæster den gård i Nørreby med tilliggende
jord og marker, som han arvede med sin trolovede fæstemø,
som Peder Jørgensen måtte gå fra for
20 rdl.
Jens Olsen i Sønderby fæster en halv gård der sammesteds
med tilliggende jord, som Jørgen Frederiksen før havde haft
i brug for
10 rdl.
Niels Olsen fæster den gård i Sønderby med tilliggende jord
i markerne som Hans Olsen er fradød for
20 rdl.
1679-1680
Fæste Askø
Peder Larsen fæster den halve øde jord, som Claus Nielsen
og Christoffer Hansen havde haft i brug for

10 rdl.

Ole Christoffersen fæster den anden halve jord
Niels Pedersen afstod for

10 rdl.

Niels Hansen fæster fjerdeparten af [Hans Jørgensen Kåres]
Kåres jord for

5 rdl.

Peder Larsen fæster en fjerdepart af bemeldte Kåres
[Hans Jørgensen Kåre] jord for

5 rdl.

1679-1680
Lejermål og sagefald Fejø
Ambrosius Jørgensen for lejermål med Kirsten Hansdatter
værende hos Hans Christen Bødker der sammesteds blev
aftvunget for dem begge bøde

10 rdl.

Karen Hansdatter tjente Niels Jensen i Østerby for lejermål
med Peder Eriksen, som blev udskrevet til bådsmand bøde

4 rdl.

Hans Pedersen husmand aftinget for klammeri han har haft
med Hans Nielsen i Kettinge i Lolland penge

6 rdl.

Søren Hansen i Vesterby aftinget for et hø vænge han med
andre har taget på Fejø uden tilladelse der penge

2 rdl.

Rasmus Rasmussen i Østerby havde sammesteds
bemægtiget sig en øde gadehus plads uden tilladelse

4 rdl.

1680-1681
Fæste Fejø
Jeppe Rasmussen fæster en halv gård i Vesterby, som
salige Laurits Nielsen har haft i brug for

10 rdl.

Frands Nielsen Jyde fæster en halvgård i Vesterby, som
Hans Rasmussen har haft i brug for

10 rdl.

Laurits Hansen fæster en halvgård i Vesterby, som
Mads Larsen er fradød for

10 rdl.

Vester Ole Hansen fæster en fjerdepart øde jord i Østerby,
som Peder Joensen har haft i brug

5 rdl.

Gert Frederiksen i Østerby fæster en fjerdepart øde jord,
som Peder Rasmussen før havde haft i brug for

5 rdl.

Rasmus Jensen Borre fæster den halve gård i Østerby, som
Michel Olsen er fradød for

10 rdl.

Rasmus Hansen fæster en fjerdepart jord i Østerby, som
Niels Rasmussen før havde for

5 rdl.

1680-1681
Fæste Femø
Jørgen Pedersen fæster den halve gård i Sønderby, som
Jens Olsen før havde haft i brug for

10 rdl.

Jørgen Olsen fæster den halve gård i Nørreby, som
Peder Jensen før havde i brug for

10 rdl.

1680-1681
Lejermål og sagefald Femø
Øster Peder Nielsen for slagsmål med Knud Møller til straf

1 rdl.

Knud Møller i lige måde giver til straf

1 rdl.

Niels Olsen og Peder Borre, som har udslaget i vinter forleden
kromandens vinduer der på landet giver til straf

Niels Olsen
Peder Borre

6 rdl.
6 rdl.

Jørgen Pedersen og Niels Olsen sat udi straf for uskikkelige
ord, som ikke burde nævnes.
Jørgen Pedersen som begyndte først med uskikkelig tale
Niels Olsen, som svarede med uskikkelig giver

2 rdl.
4 rdl.

De både af Femø, som var bestilt udi svane jagten falder
d. 28/7, nemlig 3 både hver båd at møde med 4 mand, og
mødte kun to både på hver båd 3 mand giver til straf
ulydighed
1. båd Jørgen Christoffersen, Jørgen Hansen og
Mogens Hansen penge
2 rdl.
2. båd Ole Rasmussen, Peder Holst og Henrik Pedersen penge 2 rdl.
Endnu Niels Olsen, som en del af Peder Jørgensens gård har
taget til sig, og igen seddel foreviser at levere godhed fra sig
og til straf

4 rdl.

1680-1681
Sagefald Fejø
De som var bestilt udi svanejagten falder d. 28/7, nemlig 5
både, hvor derud af var kun mødt på de 3 både på hver båd
3 mand, der de var befalet at møde på hver båd 4 mand giver
til straf for ulydighed
1. båd Niels Jensen Omø, Jørgen Christoffersen og
Morten Olsen penge
2 rdl.
2. båd Rasmus Rasmussen, Hans Borre og Hans Rasmussen 2 rdl.
3. båd Christen Badike, Hans Badike og Niels Rasmussen
2 rdl.
1681-1682
Fæste Fejø
Hans Lauritsen fæster den halve øde gårds jord til Poul Degns
gård i Vesterby som salige Hr. Laurits Hansen før have haft i
brug for
10 rdl.
Niels Jensen Jyde fæster den halve gårds jord i Vesterby som
Rasmus Hansen før havde haft i brug for
10 rdl.
Christen Jensen fæster ottende parten af den øde bondejord i
Vesterby, som Niels Jensen Omø før havde i brug for
1684-1685
Fæste Fejø
Østerby
Hans Hansen og Jens Hansen fæster og antager den halve gård,

2½ rdl.

som Peder Rasmussen Joensen er fradød skylder 1½ skp. for 6 rdl.
Jørgen Nielsen steder og fæster den halvanden gård i Vesterby,
som Jeppe Nielsen Dam er fradød skylder 41 skp. for
18 rdl.
Hans Andersen Lærke fæster en ottendedel af Lundsgården
og en fjerdedel af salige Mogens Hansens gård i Østerby
skylder 1 skp. 3 fjr. for

4 rdl. 3 mark

Rasmus Rasmussen fæster en fjerdedel gård af den øde jord,
som kaldes Skottegården i Østerby skylder 4½ skp. for

3 rdl.

Rasmus Hansen fæster en fjerdedel af Hans Dams gård i
Østerby skylder 4½ skp. for

3 rdl.

Mads Jensen fæster og antager en fjerdedel af Lundsgården
og skylder 4½ skp.

3 rdl.

Hans Mogensen antager en ottendedel af Lundsgården
skylder 2 skp 1 fjr. for

1 rdl. 3 mark

Laurits Olsen, Jørgen Olsen, Rasmus Jensen Brun og
Hans Pedersen Badike fæster og steder to tredjedele
af Erik Urtekræmmers gård skylder 2 skp. for

8 rdl.

Carsten Lauritsen fæster en gård som salige Ole Jørgensen
er fradød skylder 3½ skp. for

12 rdl.

Hans Hansen Borre fæster en fjerdedel af Klargården
skylder 4½ skp. for

3 rdl.

Peder Olsen fæster en fjerdedel af Hans Dams gård skylder
4 skp. for

3 rdl.

Peder Pedersen, Peder Olsen og Hans Hansen Askø fæster tre
fjerdedele af salige Mogens Hansens gård, skylder
2 skp. 1½ fjr. for
9 rdl.
Øster Ole Pedersen fæster en halv gård, som hans far
Peder Jeppesen havde haft i brug skylder 1½skp. for

6 rdl.

Hans Hansen Askø fæster en halv gård, som hans salige
far havde haft i brug skylder 1½ skp. for

6 rdl.

Abraham Bendiksen fæster den fjerdedel af
Rasmus Christensens gård skylder 4½ skp. for

3 rdl.

Hans Hansen Smed fæster en ottendedel af
Rasmus Mogensens gård skylder 2 skp. 1 fjr. for

1 rdl. 3 mark

Søren Christensen fæster en ottendedel af Klargården
skylder 21/4 skp. for
Peder Pedersen item fæster den gård som hans salige far
Peder Pedersen beboede skylder 3 td. for

1 rdl. 3 mark

12 rdl.

1684-1685
Vesterby
Morten Hansen fæster den gård, som hans far
Hans Mortensen beboede skylder 3 td. for
Søren Hansen fæster en fjerdedel af Peder Clausens gård
skylder 4½skp. for

12 rdl.

3 rdl.

Peder Sørensen fæster en halv øde jord som salige hr.
Lars Hansen og siden hans søn har haft i brug skylder 1½ td. 6 rdl.
Peder Bendiksen antager den gård som Jørgen påboede og
fradøde skylder 3 td. for

12 rdl.

Jeppe Rasmussen Nygård fæster en fjerdedel af
Uttensengården skylder 4½ skp. for

3 rdl.

Michel Mortensen fæster den halve gård, som Lars Hansen
før havde haft i brug og fradøde skylder 1½ td. for

6 rdl.

Jørgen Jeppesen antager den halve gård Hans Uttesens gård
skylder 1½td. for

6 rdl.

Laurits Jensen fæster den halve gård i Vesterby, som hans
stedfader Mogens Hansen havde haft i

6 rdl.

Michel Joensen antager den halve gård, som salige
Joen Jensen før havde haft i brug skylder 1½ td. og en
fjerdedel af Uttensengården skylder 4½ skp. og en fjerdedel
af Jens Jydes gård skylder 4½ skp.
12 rdl.
Ole Madsen fæster den halve øde jord, som Hans Frandsen
før havde i brug skylder 1½ td. for

6 rdl.

Christen Rasmussen fæster en ottende part af Lundsgården,
som Mads Lauritsen sidst havde i brug skylder 21/4 skp. for

6 rdl.

Hans Rasmussen antager den halve gård, som hans far
Rasmus Hansen havde haft i brug skylder 1½ td. for

6 rdl.

Peder Hansen Skotte fæster en gård i Vesterby, som
Michel Dam før havde haft i brug skylder 3 td. for

12 rdl.

Jørgen Rasmussen Borre antager en halv gård, som
Hans Rasmussen før havde haft i brug skylder 1½ td. for

6 rdl.

Niels Olsen antager den halve gård [matr.8.], som
Ole Nielsen før havde i brug skylder 1½ td. for

6 rdl.

Niels Jørgensen fæster en fjerdedel af Jens Jydes gård
skylder 4 skp. for

3 rdl.

Peder Olsen Joensen antager Michel Dams gård, hvor han
efter et års forløb overflytter gården til Vejrø skylder 3 ½ td.
for

1 rdl.

1684-1685
Vejrø
Peder Olsen Joensen antager den gård han nu beboer
skylder 3½ td. for

8 rdl.

Rasmus Olsen fæster den gård [matr.2.], som Ole Pedersen
sidst påboede og er fradød skylder 3½ td. for

6 rdl.

Peder Hansen steder og fæster den gård, som
Peder Jørgensen Hjort før havde i brug skylder 3½ td. for

6 rdl.

Michel Mortensen fæster den halve gård, som Lars Hansen
før havde i brug og fradøde skylder 1½ td.

6 rdl.

1684-1685
Fæste Femø
Hr. Hans Christiansen Sejling fæster og antager den halve gårds
jord som Rasmus Jensen i Sønderby før havde i brug
skylder 1½ td. for
6 rdl.
Peder Mogensen fæster den halve gård i Nørreby, som
Simon Hansen før havde i brug skylder 1½ td.

6 rdl.

Niels Hansen Løjet fæster den halve gård i Nørreby, som
Jens Løjet er fradød skylder 3 td. for

12 rdl.

Mogens Rasmussen fæster den gård i Sønderby, som
Niels Nielsen Jyde er fradød skylder 3 td. for

12 rdl.

Hans Pedersen antager sin fars Peder Nielsens gård i Nørreby
skylder 3 td. for
12 rdl.
Peder Hansen Fris fæster den halve gård i Sønderby, som
Peder Pedersen er fradød skylder 1½ td.

6 rdl.

Mogens Jørgensen fæster den gård i Sønderby, som Hans Pilt
frarømte skylder 3 td. for
12 rdl.
Peder Jørgensen fæster den gård i Sønderby, som
Niels Nielsen Læsø er fradød skylder 3 td. for

12 rdl.

Peder Hansen Hollænder fæster den halve gård i Sønderby,
som Erik Jørgensen frakom skylder 1½ td. for

6 rdl.

Rasmus Jørgensen fæster den halve gård i Nørreby, som
Peder Jensen er fradød skylder 1½ td. for

6 rdl.

Erik Jørgensen fæster det gadehus i Nørreby, som
Peder Hollænder har beboet skylder 2 rdl. for

4 mark

Niels Hansen fæster det gadehus i Sønderby, som
Christen Larsen beboede skylder 2 rdl. for

4 mark

Simon Hansen fæster det gadehus i Nørreby, som
Peder Mogensen sidst beboede skylder 2 rdl. for

4 mark

Poul Rasmussen fæster det gadehus i Nørreby, som
Rasmus Rasmussen beboede skylder 2 rdl. for

4 mark

1684-1685
Fæste Askø
Niels Hansen fæster den halve gård, som Rasmus Hansen
før havde i brug skylder 4 td. for

3 rdl.

1684-1685
Førlovspenge Femø
Efter Niels Nielsen Læsø på Femø er arven af Erik Nielsen en
broderlod og hans søsters mand og Poul Andersen samt en anden
søsters mand Clemend Smed alle fra Læsø tilsammen 400 rdl.
Deraf til forlov allerunderdanigst efter skiftebrevets formelding
bør at beregnes
3 rdl.
1684-1685
Lejermål Fejø
Valborg Rasmusdatter
3 rdl.
En gift mand Jens Hansen bådsmand i Vesterby af hende for
barnefader udlagt
2 rdl.
Endnu udi næst foregående år befindes et lejermåls dom udi
forleden år ikke er anført, formedelst attesten fra sognepræsten
ej til rettergang ankom, nemlig Anne Andersdatter
3 rdl.
Udlagde en ungkarl ved navn Jørgen Borre
6 rdl.

1685-1686
Fæste Fejø
Hans Pedersen Smed fæster en halv part jord af bondegården
i Vesterby, som Christen Smed før havde beboet og nu er
øde for
10 rdl.
Niels Olsen ibidem [Vesterby] i lige måde indskrevet for den
halve gård [nr. 8.], som Ole Nielsen er fradød for
10 rdl.
Lars Pedersen Juul fra Kerteminde indforskrevet for den gård
[nr.12.] i Vesterby, som Jeppe Nygård før beboede for
20 rdl.
Hans Jensen Lærke fæster en fjerdepart af Niels Lunds gård i
Østerby, som han har forhandlet sig til for
5 rdl.
Niels Henriksen indforskrevet for den fjerdepart gård i Østerby,
som Christoffer Nielsen påboede og fradøde for
5 rdl.
Jeppe Rasmussen i Østerby forhandlet sig til en halv gård af sin
far Rasmus Mogensen gården er meget forfalden for
10 rdl.
Ole Askø i Vesterby ægter med salige Peder Jeppesens enke
med en halvgård for

10 rdl.

Morten Smed i Vesterby forhandlet sig til en fjerdepart af
Christen Smeds gård i Vesterby som han giver af til fæste for 5 rdl.
1685-1686
Fæste Femø
d. 15/6 hr. Hans Sejling sognepræst fæster den halve gårds jord
i Sønderby, som Jens Nielsen før havde haft i brug med fri
byggeplads, skylder 1½ td. for
5 rdl.
d. 3/8 Peder Hansen Borre fæster det hus i Sønderby på
Femø, som Jørgen Christoffersen før havde beboet og for tyvs
skyld frarømte, hvilket hus det allernådigste herskab er tilfalden
og efter tingsvidne vurderet for 10 rdl., som Peder Hansen skal
betale, hvilket er meget brøstfældigt skylder 2 rigsmark for
4 mark
d. 6/8 Hans Jørgensen fæster den gård i Sønderby, som
Peder Christoffersen er fradød er ved magt skylder 3 td. for
d. 1/6 Jens Rasmussen født i Sakskøbing fæster det hus i
Sønderby, som Peder Læsø fraflyttede, huset temmelig ved
magt skylder 2 rigsmark for
d. 6/8 Peder Mogensen i Nørreby fæster en halv øde jord,
som Rasmus Rasmussen havde i brug og er fradød skylder

4 sldl.

1½ td. for

5 rdl.

d. 6/8 Maren Pedersdatter fæster det hus i Nørreby, som
Rasmus Jørgensen før havde, huset ved magt skylder 2
rigsmark for

4 mark

1686-1687
Fæste Femø
Hans Knudsen født i Tårs på Berritsgårds gods og har købt
sig fri, indskrevet for den gård i Sønderby, som
Hans Jørgensen Borre før beboede og fradøde skylder i fæste 6 rdl.
Niels Mogensen født på Femø lod sig indskrive for den halve
gård i Sønderby som Hans Danielsen for ham har opladt
skylder i fæste
3 rdl.
Morten Jørgensen i Nørreby lod sig indskrive for den halve
gård ibidem, som Rasmus Nielsen har opladt for ham fæste

3 rdl.

Hans Jørgensen i Sønderby indskrevet for den gård ibidem,
som Peder Christoffersen fradøde skylder i fæste

6 rdl.

Hans Jørgensen i Nørreby fæster den halve øde gård og jord,
som han med lov i dom fra Øster Peder Nielsen har sig tildelt
skylder i fæste
2 rdl.
Hagen Hagensen i Sønderby fæster det gadehus ibidem, som
han af Rasmus Steffensen har købt fæste

4 mark

Jørgen Andersen i Sønderby antager det gadehus ibidem, som
han af Peder Jørgensen har købt fæste
4 mark
Hans Madsen i Nørreby indskrevet for det hus ibidem, som
han købte af Jørgen Andersen fæste

4 mark

1686-1687
Fæste Askø
Hr. Jens Pedersen sognepræst antager og fæster den halve gård
på Askø som Christoffer Hansen har afstået til ham og solgt
skylder efter ny matrikel
1 rdl.
Salige Hans Jørgensens enke befrier sig med Peder Mogensen
født på Femø og antager begge gårde, som afgangen
Hans Jørgensen før har haft i brug den ene bebygget den
anden øde fæste
6 rdl.
1688-1689
Fæste Fejø

Niels Mogensen født på Femø fæster en halv gård i Østerby,
som Niels Lund er fradød
Albret Olsen født på Fejø fæster en fjerdedels part gård som
Niels Fynbo [Niels Rasmussen Fynbo] i Østerby på grund af
armod oplod for ham [nr.12.]
1/5-1/7 1689 - 1/5 1690
Fæste Askø
D.14/4 Hr. Jens Pedersen sognepræst på Askø fæster den ½ gård
sammesteds, som han har forhandlet sig til fra Christoffer Hansen
giver i fæste
1/7 1689-1/5 1690
1690 Fæste Fejø
Hans Mogensen født på Fejø indskrevet for den gård [nr.3]
i Vesterby, som Niels Jørgensen førhen beboede og fradøde
tillige med en fjerdedels part øde jord, giver i fæste

4 rdl.

Lars Jensen Fris født på Fejø indskrevet for den halve gård
[nr.25] i Vesterby, som Mogens Hansen førhen beboede og
oplod for ham, hvoraf Lars Jensen havde den anden part
giver i fæste

2 rdl.

Hr. Gregers [Gregers Madsen] sognepræst på Fejø fæster den
halve gård [nr.11] i Østerby som Peder Ibsen bebor og oplader
for præsten, gården er meget brøstfældig giver i fæste
2 rdl.
1/7 1689-1/5 1690
Fæste Femø
Den 12/7. Peder Jørgensen født på Femø fæster den hele gård
sammesteds, som salige Niels Christensen er fradød og befrier
enken igen giver i fæste
4 rdl.
Den 28/8. Rasmus Jørgensen født på Femø fæster den halve
jord i Nørreby, som Øster Peder Nielsen før havde i brug og
for armod måtte afstå til ham, til byggested er ingen hus givet,
er meget fattig, giver i fæste
1 rdl.
Jørgen Tønnesen født på Femø fæster Tønnes Jørgensens
halve gård i Nørreby huset er temmelig ved magt fæste

2 rdl.

Niels Mogensen på Femø i Sønderby fæster halvparten af den
gård ibidem, som Hans Danielsen før beboede og udi børnegods
til Mogensen overdrog, af den samme gård har Niels Mogensen
tilforn den halvt i brug og nu alt samme i fæste
2 rdl.

1/7 1689-1/5 1690
Lejermål Femø
Jens Nielsen Pilt for begået lejermål med Margrete Nielsdatter
han bøder
10 rdl.
Hun straffes på kroppen.
1/7 1689-1/5 1690
Fæste Askø
Jørgen Jensen født på Askø antager og fæster den gård sst.,
som Claus Nielsen for armod kom fra og gården, giver i fæste 2 rdl.
Hans Jensen født på Askø antager sin far Jens Jørgensens
halve gård ibidem, som hans broder Jørgen Jensen tilforn var
indskrevet for, gården er slet ved magt giver i fæste
2 rdl.
Niels Jensen fød på Askø fæster den halve gård sammesteds,
som hans far Jens Nielsen for ham oplader og afstår, gården
er nogenlunde ved magt giver i fæste
2 rdl.
Hr. Jens Pedersen sognepræst på Askø antager den anden
halvpart af Christoffer Hansens gård ibidem, gården er slet
øde og forfalden giver i fæste

2 rdl.

Den 28/8 Hans Rasmussen født på Femø fæster den gård på
Askø, som Hans Rasmussen fradøde og befrier enken ved stedet,
gården er temmelig ved magt men er i stor gæld, giver i fæste

4 rdl.

1/5 1690-1/2 1691
Oluf Pedersen født på Vejrø fæster en fjerde part gård på Fejø
i Vesterby, som han har købt af Peder Skotte giver i fæste
3 rdl.
1/51690-1/2 1691
Fæste Femø
Hans Olsen født på Femø antager det hus i Nørreby, som
Hans Madsen fradrog til Lolland, huset er slet ved magt
ingen jord til, giver i fæste

1 rdl.

Terkel Jacobsen født på Læsø antager det gadehus, som en
fattig gammel enke Maren Pedersdatter af armod har opladt
for ham huset er slet forfalden ingen jord til, giver i fæste

1 rdl.

Henrik Christensen født i Jylland fæster og antager det
gadehus i Sønderby, som David Jacobsen fradøde der er
ingen jord dertil og huset er slet ved magt, giver i fæste

1 rdl.

Jeppe Olsen født i Sønderby fæster den halve gård i Nørreby,
som Peder Olsen har solgt og afhændet til ham bygningerne

er brøstfældige, giver i fæste

4 rdl.

1/51690-1/2 1691
Lejermål Femø
Jens Nielsen Pilt en ægtemand begået lejermål med
Karen Hansdatter i Nørreby
1/2 1691-1/5 1691
Fæste Fejø
Jeppe Jørgensen fæster den gård i Vesterby, som Peder Skotte
er fradød og gifter sig med enken, gården er brøstfældig,
giver i fæste
3 rdl.
Michel Larsen fæster den gård i Vesterby [nr.13.], som
Peder Rasmussen er fradød og gifter sig med enken gården er
temmelig ved magt giver i fæste
3 rdl.
Christen Nielsen [Christen Nielsen Calludan] degn fæster
en halv part af den øde jord i Vesterby, som han har
forhandlet sig til fra bortrømte Hans Smeds gård giver i fæste 4 rdl.
Michel Ejlersen fæster ½ parten af den gård [nr.22] i Vesterby,
som han bebor, hvoraf han før havde den anden halve part,
gården er temmelig ved magt giver i fæste
10 mark
Jørgen Borre fæster den halve gård i Vesterby han bebor,
som Frands Jyde er fradød, gården er temmelig ved magt,
giver i fæste

9 mark

Jacob Hansen fæster den gård i Østerby [nr.30], som
Anders Hansen før havde i brug og oplod for ham. Gården er
temmelig ved magt, giver i fæste
3 rdl.
Jørgen Olsen fæster den gård i Østerby, som hans far
Ole Jørgensen før havde i brug og fradøde. Gården er
brøstfældig, giver i fæste

2 rdl.

Michel Christensen fæster den gård i Østerby [nr.25], som
Morten Badike [Morten Hansen Badike] sidst havde i brug og
oplod for ham, der er ingen bygning på jorden, giver i fæste 10 mark
Hans Henriksen fæster den gård i Østerby, som Peder Borre
sidst havde i brug og fradøde, gifter sig med enken. Gården
er forfalden og mandens arv, giver i fæste

2 rdl.

Andreas Hansen fæster den halve gård i Østerby [nr.12], som
Niels Fynbo [Niels Rasmussen Fynbo] havde haft i brug og
fradøde gården er brøstfældig giver i fæste
2 mark

Niels Henriksen fæster ottende del af Klargården i Østerby
[nr.26], som han bebor og Hans Mogensen før har brugt og
for ham oplod, giver i fæste

2 mark

Jeppe Mogensen fæster en fjerde part af den gård i Østerby [nr.23]
han selv bebor og hans far [Mogens Hansen] på grund af
armod måtte oplade gården er ganske forfalden giver i fæste 4 mark
Jørgen Olsen fæster en fjerde part af Eriksens gård i Østerby,
som Lars Olsen havde i brug og oplod for ham, i lige måde
ottendedels part af samme Eriksens øde jord, som Hans Badike
havde i brug, oplod for ham. Gården er ganske øde uden
bygninger, giver i fæste
2½ rdl.
Hans Hansen Saddel fæster en fjerde part af Mogens Hansens gård
[nr.23] i Østerby og en halv part af Niels Lunds gård i Østerby
og en fjerde part af Niels Fynbos [Niels Rasmussen Fynbo] gård
[nr.12], som Hans Andersen Lærke før har beboet og er fradød,
gifter sig med enken gårdens bygninger er gamle, manden af
ringe vilkår giver i fæste
2½ rdl.
Hr. Gregers Madsen [sognepræst] fæster en halv gård [nr.11]
i Østerby, som han før har haft i brug og Peder Ibsen oplod
for ham bygninger er forfalden giver i fæste
1 rdl.
Gert Frederiksen [Gert Frederiksen Endemand, birkedommer
på Fejø] fæster en fjerde part af Rasmus Badikes
[Rasmus Christensen Badike] gård [nr.22] i Østerby, som
Jeppe Clausen havde i brug og oplod for ham på grund af
armod, der er ingen bygning derpå, giver i fæste
1 rdl.
1/2 1691-1/5 1691
Fæste Femø
Anders Andersen født på Læsø, fæster den gård i Sønderby,
som Peder Jørgensen før iboende og fradøde, befrier enken
igen, og svarer straks afgiften, gården er temmelig ved magt,
giver i fæste
5 rdl.
Niels Jørgensen født i Nørreby fæster den gård i Sønderby,
som Rasmus Jensen tilforn beboede og formedelst armod
måtte forlade, gården er brøstfældig, giver i fæste

4 rdl.

Frederik Pedersen husmand fæster det gadehus i Sønderby,
som Jørgen Andersen iboende og fradøde, befrier enken igen,
ingen jord dertil giver i fæste
2 rdl.
1/5 1691-20/5 1691
Fæste Fejø

Rasmus Stryn i Østerby antager et lille stykke have på
Østerby gade giver i fæste

2 mark

1/5 1691-20/5 1691
Fæste Femø
Hans Nielsen født på Femø fæster det gadehus i Nørreby som
Poul Mogensen før beboede og fradøde, huset er brøstfældigt
ingen jord dertil, giver i fæste
2 mark
Christen Pedersen født i Nykøbing fæster det gadehus i
Sønderby, som Jørgen Hansen før beboede, og formedelst
armod måtte forlade, huset er brøstfældig, ingen jord til,
giver i fæste

2 mark

1/5 1691-20/5 1691
Lejermål Fejø
Peder Andersen begået lejermål med Anna Lauritsdatter
begge ledige personer. Karlen er død og har ingen middel
efterladt kvindfolket betaler efter loven

2 rdl.

20/1 11691-1/5 1692
Sagefald Fejø
Hans Smed for begået tyveri som rømte af fængslet efter
dommens indhold og landstingets doms konfirmation skulle
betale til herskabet for de stjålne 8 rdl. ting gæld som er
76 rdl.
hvilket er anvist udi et Hans Smeds hus 60 rdl. og tilstående
gæld på Vejrø hos Peder Hansen 16 rdl., som står endnu
ubetalt, lover at betale førstkommende Michaeli.

Fæsteregister 1692-1693
1/5 1692-11/11 1692
Fæste Fejø
Den 12/7 Hans Hansen Borre lod sig indskrive for den gård i Østerby,
som Hans Henriksen frarømte, annammer derved heste køer plov vogn
og harve, med dertil hørende redskab. Gården er meget forfalden er
befriet nogen forskånelse det første år, mens han reparrere gård,
giver i fæste
Den 15/7 Morten Badike og Søren Badike begge husmænd i Østerby
lod sig indskrive for den næsten forefaldne gård, nr.2 i Østerby, som
Jeppe Rasmussen står for i jordebogen 6 skp. 5 fjr. 1 alb. er ingen
vintersæd eller ærtesæd derved og vårsæd bestilt med herskabets korn,
som de svarer igen. Annammer ved gården efter takseringen for 70 rdl.

2 rdl.

iberegnet 5 stk bæster et føl og et gammelt vognlad giver i fæste

3 rdl.

Den 17.9. lod Jesper Jørgensen og Gregers Madsen i Østerby på Fejø sig
indskrive for den halve gårds jord af nr.11.i Østerby, som Peder Ibsen står
for i matriklen og skylder efter ny matrikel 6 td. 6 skp. 2 fjr. hvilken
salige Gregers Madsen enke oplod for ham bygningerne er meget slette
er ejendom og følger jord til fæste med svarer efter kontrakten 1/1 1693,
giver i fæste
3 rdl.
Eftersom Gert Frederiksen fra sognefogden på Fejø er blevet lovet, da
anbefales og forordnes i hans sted igen at være sognefoged
Michel Jensen boende i Vesterby på Fejø, hvilket han sig haver at være
angelegen og efterrettelig.
Fæsteregister 1693-1694
1/1 1692-10/5 1693
Fæste Fejø
Den 29/11. Hans Rasmussen i Vesterby, som bor på nr.31. Har magelagt
den halve part øde jord nr. 17, som han har i fæste med Jørgen Nielsen,
som har nr.17 i brug, og fik igen den halve part øde jord nr. 32, som
Jeppe Nielsen står for i jordebogen skylder efter den ny matrikel 3 td.
5 skp. 2 fjr. 1 alb. Af den årsag at den jord ligger mest til nr.31,
giver i fæste
9 mark
Den 22/2 antager Hans Olsen født i Østerby den fjerde part af nr. 12,
som Albret Olsen før har haft i fæste og han agter at flytte til Vesterby,
der findes ingen bygt på stedet, giver i fæste

9 mark

Den 18/3 birkefoged Gert Frederiksen [Gert Frederiksen Endemand]
indskrevet for den ½ part gård nr. 11 i Østerby som Peder Ibsen står
for i matriklen, og som Rasmus Lund har den anden halve part af og
som Caspar Kusewitter i Øster Kippinge er medarving af sammen med
Gert Frederiksen til bemeldte halve gårds bygt, såsom gården dem på
skiftet efter salige Gregers Madsen er indeholdt, som han har bevilget
ham i alle kreditorers og arvingers vegne at antage gården, hvilket på
velbyrdige hr. stiftamtmands vegne til under hans approbation bliver
ham tilstået med de vilkår, at den bygt igen bliver repareret og bragt i
god stand jorden gødskes, som det sig bør. Svarer deraf alle udgifter,
som bliver ham pålagt samtidig afdrager til amtstuen efter stående
skatter og landgilde samt hvis omkostninger sognemændene med
tjenere har anerkendt giver i fæste

4 rdl.

den 27/4 lod Ole Hansen i Østerby sig indskrive for sin stedfaders
fjerde part gård nr. 29, som han har overdraget på grund af gæld og
dårlig tilstand til ham med de vilkår, at han efter Ole Jeppesens død
skal antage hele gården og hele det resterende børnegods giver i fæste

9 mark

Den 27/4. Hans Rasmussen i Østerby antager sin faders Rasmus Jensens
halve gård nr. 24. og faderen beholder den anden halve part sin livstid
faderen er svag og skrøbelig og sønnen beholder faderens halve part
efter hans død giver i fæste
3 rdl.
Den 27/4 Hans Olsen født på Fejø fæster sin broders Morten Olsens
gård nr. 14 i Vesterby skylder efter matriklen 7 td. 1 fjr. 1 alb.
Bygning består af 4 længer og er temmelig ved magt giver i fæste

6 rdl.

Den 9/5. Niels Olsen født på Fejø får den gård nr. 8 i Vesterby, som
Ole Nielsen står for i matriklen skylder 6 td. 5 skp. 3 fjr. gården er
meget slet og består af 2 længer annammer fuld plov bedrift efter gjort
taksering, som han til arvingerne og kreditorerne betaler fra hvilken
gårdmanden, som også kaldes Niels Olsen bortdøde og gifter sig med
enken, giver i fæste

3 rdl.

Den 9/5. Jacob Hansen i Østerby fæster en fjerde part jord af den øde
gård nr. 23, som Mogens Hansen står for i matriklen 3 fag hus meget
brøstfældig til samme ¼ part som endnu står på Mogens Hansen navn
giver og svarer straks afgiften giver i fæste

9 mark

Den 9/5 Rasmus Jensen Brun i Østerby fæster fjerde part øde jord af
nr. 6, som Hans Borre oplod for ham samme Rasmus Jensen Brun.
Ingen bygt på stedet. Havde før trekvart part jord i brug af matrikel
nr. 33, svarer afgift af en fjerde part øde jord, giver i fæste

9 mark

Den 9/5 Michel Jensen sognefoged på Fejø antog den gård nr. 31 i
Vesterby som Hans Rasmussen havde og er fradød i største armod
efterlader gården øde og Michel Jensen skal opbygge den igen af egne
midler, giver i fæste

6 rdl.

Den 9/5 Hr. Hans Jørgensen sognepræst på Fejø antager den øde jord
nr. 10 i Vesterby som Peder Jeppesen står for i matriklen og
Michel Jensen har haft i fæste og oplader for præsten giver i fæste

6 rdl.

1/1 1692-10/5 1693
Fæste Femø
Den 25/3 Jens Rasmussen født på Femø i Nørreby antager Jens Pilts
hus i Nørreby, hus 6 fag og en liden have på 1 skp. land så og et øde
hus sted på 1 skp. land, giver i fæste

1 rdl.

Den 25/3. Ole Rasmussen født i Nørreby antager sin faders
Rasmus Nielsens halve gård ibid. under nr. 17, hvoraf
Morten Jørgensen Smed har den halve part, hvilken faderen på grund
af høj alderdom og svaghed oplod for ham. Gårdens bygt er meget
ringe og bæster bortdøde rug sæd 1½ skp. giver i fæste

10 rdl.

Den 10/5. fæster Mads Jørgensen født på Femø den gård i Nørreby

nr. 23, som Peder Mogensen står for i matriklen manden er død gifter sig
med enken og tager ved stedet 7 små børn bygning består af 2 længer
og er ved magt, gården er meget forgældet af børnegods giver i fæste
3 rdl.
1/1 1692-10/5 1693
Fæste Askø
Den 10/3 antog Hans Olsen, Ole Jørgensens søn på Askø halvparten
af sin faders gård nr. 3, som han på grund af alderdom oplod for ham.
Gården er ved magt og fuld bedrift derved faderen beholder den anden
halve part indtil videre, men når han dør, overtager sønnen den
hele gård, giver til fæste

3 rdl.

I lige måde oplader Ole Christoffersen til sin søn Christoffer Olsen
halvparten af sin gård på grund af alderdom skyld står i matriklen, som
nr.4. gården er kun temmelig ved magt 1 længe og fuld besætning,
giver i fæste

3 rdl.

1/1 1692-10/5 1693
Lejermål Fejø
En ægtemand som er husmand ved navn Rasmus Madsen og
Margrete Lauritsdatter forholdes efter loven
Sagefald Femø
Niels Pedersen ungkarl i Nørreby på Femø har slået
Jørgen Frederiksens hustru Anna Nielsdatter ibid. skal betale

4 rdl.

Sagefald Askø
Sognefogden Ole Jørgensen på Askø angiver at Hans Rasmussen har
slået Ole Christoffersen og Ole Christoffersen har skåret
Hans Rasmussen med en kniv
10/5 1693-1/10 1693
Fæste Fejø
Albret Olsen født på Fejø antog gård nr. 5 i Vesterby, som
Jeppe Lauritsen [hans svigerfader] er fradød, giver i fæste

6 rdl.

Rasmus Hansen og Ole Hansen i Vesterby antager deres faders gård
sammesteds nr. 24, som han er fradød gården er temmelig ved magt

6 rdl.

Niels Christensen i Vesterby antager Hans Christensen en halv gård
nr. 26, som han er fradød og Jørgen Jeppesen den anden halve part
gårdens bygt er meget ringe, giver i fæste

3 rdl.

Hans Jensen antager den ottende part af nr. 27 i Vesterby, som
Hans Mathiasen er fradød. Der er ingen bygt til stedet men jorden

bruges af adskillige gård- og husmænd, giver i fæste

1 rdl.

Laurits Andersen i Østerby antager den gård nr. 4, som Jørgen Olsen
ved udygtighed ikke længere kan forestå på gården står en temmelig
god bygt, giver i fæste

6 rdl.

10/5 1693-1/10 1693
Fæste Femø
Den 18/9 oplod Karen Rasmusdatter afgangen Peder Nielsens enke i
Nørreby for sin stedsøn Niels Pedersen halvparten af sin gård nr. 18
med vinter- og vårsæd og 3 spænd husrum således med de konditioner,
at dersom Niels Pedersen herefter kunne blive sindet at ville af hende
bemeldte 1 gårds jord med føromtalte bygning eller dovenhed og
uagtsomhed ikke forestår den tilbørlige, hun da må være den næste
igen til den samme at annamme, han tager den ved i sin arvedel i
bæster plov og løsøre med 70 rdl., giver i fæste

3 rdl.

1/10 1693-16/2 1694
Fæste Fejø
Den 11/11 Søren Hansen i Vesterby fæster den øde jord nr.15, som
hr. Hans Jørgensen [sognepræst] har haft i fæste og brug ved døden
blev fra kaldt findes ingen bygt på stedet, giver i fæste

9 sldl.

Den 11/11 Michel Jensen sognefoged på Fejø fæster den halve part
gård, jord nr. 28 i Vesterby, som Peder Sørensen havde i fæste ingen
bygt på stedet, giver i fæste

9 sldl.2 mark

Den 11/11 Morten Hansen fæster den fjerde parts jord i Vesterby, som
hans broder Søren Hansen før har haft i brug, der er ingen bygt til,
giver i fæste

2 sldl.1 mark

Den 15/11 antog Niels Andersen i Østerby en fjerde part af nr. 16.
ibidem, som Michel Christensen før havde i brug og på grund af det
meget indehavende børnegods måtte oplade til ham, der er ingen
bygt ved, giver i fæste

2 sldl.1 mark

Den 15/11 antog Hans Jeppesen i Østerby en fjerde part af nr.16, som
Michel Christensen oplod for ham, der er 5 fag hus ved.
Michel Christensen svarer udgifter til 1/5 1694 og derefter
Hans Jeppesen giver i fæste

2 sldl.1 mark

1/10 1693-16/2 1694
Fæste Askø
Den 10/1 oplod Peder Hansen på Askø halvparten af sin gård samme
steds nr. 6. til sin søn Hans Pedersen på grund af alderdom og svaghed
ikke længere kunne forestå skylder 4 td. 6 skp. 2 alb. består af 2 længer

huse alhuset 10 fag og laden 4 fag alle meget brøstfældige hvilke Hans
Pedersen beflitter sig at reparere giver i fæste

3 sldl.

1/10 1693-16/2 1694
Sagemål Femø
Den 27/1 angående Peder Nielsen i Nørreby på Femø Hans Jørgensen en
ungkarl sammesteds Jørgen Pedersens søn, at han har slået ham med en
stav på marken da han fodrede sine svin på marken ved svinestien,
hvorfor Hans Jørgensen gik til stiftsprovsten er forligt imellem hinanden,
og giver Hans Jørgensen til straf
3 rdl.

Fæsteregister 1694-1695
16/2-27/7 1694
Fæste Fejø
Den 14/4 Jørgen Olsen født i Østerby boende i et gadehus antog en
fjerde part af nr. 26, som Hans Borre i Østerby før havde i brug og ikke
kunne drive fordi han desuden har 1½ gårds jord endnu og derfor oplod
til ham, giver i fæste
9 mark
Den 26/6. Christoffer Nielsen født i Østerby antog den halve part gård
nr. 26, som Hans Christensen står for i matriklen og nu er fradød,
gifter sig med enken bygning består af 10 fag meget brøstfældig
besætning derved af kvæg og bæster, giver i fæste

3 rdl.

Den 26/6. Ole Rasmussen født i Vesterby antager den halve part gård
nr.17, som Niels Mogensen før havde i fæste og er fradød. Bygninger
12 fag temmelig ved magt og besætning derved af kvæg og bæster,
giver i fæste

3 rdl

Den 25/6. Ole Rasmussen i Vesterby antager den anden halve part af
nr. 24 som hans broder Rasmus Hansen oplod for ham, således begge
jorder er samlet under et brug, bygning ved magt og besætning,
dertil giver i fæste

6 rdl.

Den 25/6 Laurits Jørgensens enke i Vesterby oplader den halve gård
nr. 2 for sin søn Niels Lauritsen med bygt og besætning. Den anden
halve part beholder hun sin livstid og siden kommer jorden under et
brug og fæster samme anden halve part med, giver i fæste

3 rdl.

Den 25/6. Christen Henriksen har opbygget et 3 fags hus på et øde
sted som ikke findes indført i matriklen giver i fæste

2 mark

Den 25/6 Peder Christensen Bødker antager det halve hus af nr. 2 i
Vesterby som Peder Rasmussen har i fæste, der er lidt jord til huset
1 skp. 1 alb. til hele huset, hvoraf han beholder halvparten.

Huset består af 5 fag noget forfalden giver i fæste

3 mark

16/2-27/7 1694
Lejermål Fejø
Trine Lauritsdatter i Vesterby begået lejermål og udlagt til barnefader
en fremmed karl ved navn Morten, som skulle være landet med et skib
og siden rejst bort igen forholdes efter loven
16/2-27/7 1694 Fæste Femø
Den 12/4 antog Peder Jørgensen født i Nørreby sin fader Jørgen Hansens
gårds halvpart, som han på grund af alderdom oplod for ham, skal efter
hans død fæste den hele gård. Bygningerne er ved magt og fuld besætning,
giver i fæste
3 rdl.
Den 25/6 antog Christoffer Pedersen født i Sønderby den gård i Nørreby
nr. 7, som Nørre Peder Nielsen er fradød gifter sig med enken. Gården
bygt er temmelig ved magt med fuld bedrift giver i fæste
6 rdl.
Den 25/6 Peder Jensen født på Sjælland antager det hus nr.1 i Sønderby
som Peder Zachariasen står for i jordebogen, der er et lidet vænge til.
Gifter sig med enken huset er 7 fag ved magt, giver i fæste
1 rdl.
Den 25/6 Jørgen Jensen antager sin faders Jens Rasmussen by smede
hus nr. 7 i Sønderby, som han fradøde. Huset er 7 fag brøstfældig og
et vænge dertil, giver i fæste

4 mark

Den 25/6 Peder Rasmussen født i Nørreby antager det gadehus nr. 10
i Sønderby, som Peder Hansen Hollænder står for i matriklen. Huset
består af 4 fag gammel og brøstfældig ingen jord til, giver i fæste

1 sldl.

16/2-27/7 1694
Sagefald Femø
Den 25/6 anklagede Hågen Hågensen, husmand i Sønderby på Femø
Peder Borre også en husmand, som meddelte, at han har overfaldet ham
og slået ham blå og brun, vidner Jørgen Nielsen og
Peder Hansen Halling Peder Borre giver til straf til bøde
2 rdl.
og for ulydighed
1 rdl.
16/2-27/7 1694
Fæste Askø
Den 27/2 antog Peder Hansen Hans Rasmussens stedsøn på Askø en
fjerdedel af nr. 9 sammesteds, som hans stedfader har opladt for ham
på stedet findes 2 fag hus temmelig ved magt giver i fæste
16/2-27/7 1694

9 mark

Sagefald Askø
Hans Rasmussen på Askø har ilde slaget og såret Christoffer Borre
sammesteds som fornemmer, at han aldrig kan forvinde det, hvorfor
Hans Rasmussen giver til straf til kongen

2 rdl.

27/6-6/10 1694
Fæste Fejø
Den 27/9 oplod Morten Hansen Smed i Vesterby en fjerde part øde
gårds jord nr. 17, som Bent Madsen står for i matriklen til sin søn
Hans Mortensen, hvorpå faderen vil opsætte bygning giver i fæste

9 mark

Den 29/9 Ole Madsen i Vesterby oplod en halv part af sin iboende
gård nr. 1 til sin søn Hans Olsen og efter faderens død, skal han fæste
den anden part, giver i fæste

3 rdl.

Den 27/9. Hans Jensen født på Fejø antog den halve gårds jord af nr. 17
i Vesterby som Jørgen Nielsen i Vesterby havde i brug og oplod for ham
annammer der udi sin arvepart 3 spender rum bygning 3 bæster 2 køer
6 får 2 svin 3 grise 2 sengedyner 2 hørgarnslagner 1 pude vogn plov og
harve med behørigt redskab 6 td. byg 8 skp. ærter 3 td. rugsæd en
håndskrift på 14 sldl. udgift i alt 140 sldl., giver i fæste
6 rdl.
27/6-6/10 1694
Lejermål Fejø
Jacob Rasmussen husmands hustru i Vesterby, som kom for tidligt de
havde bryllup den 15/7 og barn i kirken august forholdes efter loven
6/10-9/4 1695
Lejermål Fejø
Hans Olsen i Østerby begået lejermål med Anna Hansdatter forbliver
og betaler efter loven
Fæsteregister 1695-1696.
9/4-10/10 1695
Fæste Fejø
Den 17/4. Jørgen Mogensen født i Østerby antog en fjerde part af nr.18.
i Østerby, som hans broder Jeppe Mogensen for armod oplader for ham
denne Jørgen Mogensen er forbunden efter kontrakten at anskaffe bygt
til denne fjerde part, giver i fæste
5 rdl.
Den 17/4. sognepræst på Fejø hr. Christen Jespersen Skov den halve
part af nr. 8 i Østerby som Peder Pedersen før havde i brug bygning
11 fag hus noget brøstfældig, giver i fæste
Den 17/4. antog Lars Hansen født i Østerby sin stedfaders halve part

10 rdl.

af nr. 33 i Østerby, som han måtte antage i sin faders arv og gæld
gårdens bygt består af 20 fag i 2 længer noget brøstfældig, giver i fæste 10 rdl.
9/4-10/10 1695
Fæste Femø
Antog hr. Hans Casper Drejer sognepræst på Femø de tvende ½ og
1 td. under nr.7 og nr.8 i Sønderby, som hans salige formand hr. Sejling
har haft i eje og fæste, og han nu af hans arvinger har forhandlet sig til
svarer deraf de vedbørlige afgifter og giver til fæste
20 rdl.
Den 5/10 Antog Peder Jørgensen født i Nørreby på Femø en hel gård
sammesteds nr. 5, som Peder Nielsen sidst påboede, gifter sig med enken
og annammer derved 3 længder ejendoms hus af 31 fag giver til fæste 20 rdl.
9/4-10/10 1695
Fejø Førlovspenge
Jens Dahl borger i Nakskov betalt førlovspenge, som han efter sin hustru
Anna Sofie Nielsdatter og hendes søster Ida Nielsdatter for deres
tilfaldne arv udi Fejø præstegård efter afgangen hr. Gregers Madsen var
tilfalden og Peder Skotte i Østerby var værge for og nu ganske har
flyttet efter produceret afkaldsseddel den 20/4 1695
2 rdl.
9/4-10/10 1695
Fejø lejermål
Efter Præstens attest har været på Fejø et kvindfolk ved navn
Sidsel Blommen, som sammesteds skal have født et uægte barn og
derpå rejst bort igen. Samme kvindfolk henhører på Havgård i Lolland
hvor barnet er avlet og sørger ridefogden Josua Meyer hende sammesteds
for bøden efter hans herved producerede skrivelse og samme med sine
regnskaber forklarer.
9/4-10/10 1695
Sagefald Fejø
Michel Christensen på Fejø anklager sin nabo Hans Borre og hans kvinde,
at de skal have slaget ham og hans kvinde hvert et stort hul i deres hoveder
ved en trætte, som var faldet imellem dem om udkørsel af deres gård og
svarer derfor foruden de 4 rdl., som Michel Christensen skal have for bods
her lov og anden bekostning til hans kongelig majestæts bøde
6 rdl.
10/10 1695-3/4
1696 Fejø
Rasmus Rasmussen i Vesterby overdrager et hus til Hans Jensen i Ovre,
som er født på Fejø
1 rdl.
Den 16/1 Rasmus Rasmussen Tryne i Østerby fæster en halv part af sin

iboende gård nr. 32 i Østerby til sin unge søn Rasmus Rasmussen og
efter faderens død overtager sønnen den anden part, da gården ikke
må skilles, giver i fæste

10 rdl.

Den 22/1. Rasmus Tryne[Rasmus Rasmussen Tryne] og hans søn
Rasmus Rasmussen fæster hver fjerde part af nr. 13 i Østerby af hr.
Christen Jespersen Skov sognepræst på Fejø. Findes ingen bygt til
stedet og ikke nogen besætning uden et plovbæst for 8 rdl. vintersæden har præsten betalt, giver til fæste

5 rdl.

Den 28/1 Niels Pedersen født på Fejø fæster en fjerde part af nr. 13
i Østerby på stedet findes 9 fag hus, som hverken er tækket eller klinet.
Han skal bestræbe sig på, at de øvrige parter jord af dette nummer bliver
samlet og indløst efterhånden til stedet igen og sætte behørig bygning
på stedet. giver til fæste
5 rdl.
Den 5/2 Ole Jørgensen ungkarl født i Vesterby fæster en fjerde part øde
jord af nr. 13 i Østerby, som Morten Hansen før havde i fæste og bor
på nr. 25, ingen bygt på stedet giver i fæste
5 rdl.
Den 5/2 Jørgen Pedersen født i Vesterby antog den halve øde jord af
nr. 26, som Jørgen Jeppesen havde i fæste men bor på nr. 23, og som
denne plads er øde, skal han bygge et 12 fag hus, giver i fæste

10 rdl.

Den 5/3. Peder Snedkers gård på Vejrø nr. 1 er ganske forfalden og
så godt som øde og i slet stand og manden ganske forarmet har 3
slette bæster hver 2 rdl. værdi, og har vidtløftig gæld. Manden bliver
ved gården og Peder Olsen, søn af Ole Pedersen, som har en fjerde
part på Fejø og ikke bruger den, bliver tilsat at antage gård nr. 1 på
Vejrø og han får frihed til 1/5 1697 giver til fæste

4 rdl.

Den 12/2 Bent Frederiksen husmand i Østerby på nr. 11 fæster en
fjerde part jord i Østerby af nr. 22 som Gert Frederiksen birkefoged
har haft i fæste og oplader for ham. Der er ingen bygt på stedet.
Giver i fæste for huset

1 rdl.

Den 12/2 bemeldte Bent Frederiksen lod sig indskrive for det gadehus
nr. 11, som Jesper Jørgensen døde fra, 6 fag hus brøstfældig ingen jord
til giver i fæste for en fjerde part jord

5 rdl.

Den 12/2 lod sig indskrive Gert Frederiksen birkefoged over Fejø Birk
for en fjerde part jord af nr. 11 i Østerby på Fejø, så magelagt med
Jesper Jørgensen en husmand, som havde samme fjerde part i fæste og
giver ham til vederlag fjerde part af nr. 22 igen, hvilken fjerde part
Gert Frederiksen overdrager til sin søn Anders Gertsen i henseende at
birkefogden har en fjerde part af nr. 11 og har i sinde i fremtiden at
forhandle sig til en fjerde part og i så måde den øde gårds jord kunne
blive samlet fri for fæste.

10/10 1695-3/4 1696
Fæste Femø
Den 24/3 1696 antog Rasmus Jørgensen født i Nørreby på Femø den
halve gårds jord nr. 19, som Jørgen Olsen fradøde, hvilken han
forhandlet sig til af enken, giver til fæste

10 rdl.

Den 24/3 antog Niels Rasmussen født på Femø det gadehus i Nørreby
på Femø, som Peder Pedersen før havde i fæste og døde fra,
giver i fæste

1 rdl.

Den 24/3 Frederik Jørgensen på Femø antager og fæster den gård i
Sønderby på Femø nr. 10, som Jens Olsen døde fra, gifter sig med
enken giver til fæste

20 rdl.

Den 24/3. Michel Pedersen født på Femø antager den gård i Sønderby
på Femø nr. 9, som Jens Nielsen døde fra, gifter sig med enken og
svarer straks afgifterne. Gården består i 2 længder ved magt 4 bæster
afsat til besætningen og i gårdens takst giver til fæste

20 rdl.

10/10 1695-3/4 1696
Fæste Askø
Den 26/2. Hans Jensen for sin faders ½ part af gården nr. 11, hvor han
før havde fæster den halve part og nu fæster resten, giver til fæste
5 rdl.
10/10 1695-3/4 1696
Lejermål Fejø
Efter præstens attest begået lejermål Nikolaj Nielsen og Sidsel Blommen
fra Havgård i Halsted amt, hvor barnet skal være avlet
Nok Rasmus Nielsen med Karen Andersdatter kom fra Rågø i Horslunde
sogn på Pederstrup gods i Halsted amt dette er angivet på Pederstrup og
søger hr. gehejmeråd Brandt bøderne derfor efter hans ridefogeds attest
som ligger hos præsten.
10/10 1695-3/4 1696
Lejermål Femø
Den 24/3 1696 Ingen lejermål uden Hans Jørgensen i Nørreby, som har
besovet et kvindfolk og ægtet hende.

Fæsteregister 1696-1697
3/4-14/10 1696
Fæster Fejø
Den 7/4. fæster Ole Hansen, som har en fjerde part af nr. 29 i Østerby,
den halve gård nr. 23 i Vesterby, som han har forhandlet sig til består

af 19 fag hus ved magt 1 grå hoppe hos Jørgen Jensen, giver i fæste

10 rdl.

Ole Hansen som havde en gård i Vesterby nr. 23 og en fjerde part
nr. 29 i Østerby antager nu de tre kvarte parter af nr. 29 i Østerby,
som hans stedfader Ole Jeppesen oplader for ham. 2 længer hus 20
fag brøstfældig. Samme Ole Hansen giver igen til videresalg den halve
gård nr. 23 i Vesterby, som han har forhandlet sig til, at mageskifte
den med tre fjerdedele af nr. 29 i Østerby, hvor han allerede har den ene
fjerdedel, og samlet samme gårds jord under et til sit rette nummer,
giver til fæste
5 rdl.
Jørgen Jeppesen som har haft en halv part af nr. 23 i Vesterby i
fæste antager nr. 30 i Vesterby, som Jens Olsens enke til sidst beboede.
Gårdens bygt er 2 længer 24 fag meget brøstfældig gifter sig med
enken, giver i fæste
10 rdl.
3/4 14/10 1696
Fejø Sagemål
Gert Frederiksen efter landstingsdommen af dato 9.4.1696 er tilfundet
udi 2de 10. og 12. posterne udi hans regnskab, som den bortrømte tyv
Hans Smeds boes distribution udi attest alt 12 rdl. 1 mark15 sk. hvori
Hans Smed havde lod, som efter landstingsdommen over ham af
dato 15/1 1690 er tilfundet, er

6 rdl.

Ingen lejermål efter præstens Attest.
Femø sogn.
Ingen lejermål efter præstens Attest.
Askø sogn.
Ingen lejermål efter præstens Attest.
Fæsteregister
14/10 1696-18/4 1697
Lejermål Fejø
Lejermål begået Anna Pedersdatter i Vesterby med Peder Skotte en
ægtemand i Østerby.
Kvinden forholdes efter loven, manden betaler

15 sldl.

Ligeledes Ole Pedersen på Vejrø med Birgitte Hansdatter,
forholdes efter loven
Fæster Femø
18/11 Jens Sørensen sin stedfaders hus i Nørreby på Femø, som han
døde fra og moderen oplod for ham for at blive hos ham sin livstid
huset er 5 fag temmelig ved magt giver til fæste

1 rdl.

Hans Nielsen født på Femø antager det gadehus i Nørreby, som
Hans Rasmussen Snedker står for i matriklen og er død fra.
Huset er 2 fag giver i fæste

4 mark

Jørgen Pedersen født på Femø fæster en plads på Kongensgade i
Nørreby, som han måtte sætte et 4 fags hus på med en liden kål have
skal svare deraf samme som andre huse husbondhold
nyder frihed til 1/5 1698 giver i fæste

2 rdl.
1 rdl.

Ole Olsen født på Fejø antager den halve part af nr. 25 i Nørreby
som Jeppe Olsen før beboede og nu er død fra. Gifter sig med enken
gården består af 12 fag huse gamle bygninger, som han skal
reparere giver til fæste

10 rdl.

Niels Jørgensen født på Femø fæster det øde stykke, som hører til
nr. 5 i Nørreby i henseende den der har jorden har bygget et
gadehus på stedet, dette stykke lægges til et hus igen på hvilket
sted Niels Jørgensen bygger et hus og svarer deraf tilbørlig under
1 års frihed og giver til fæste

1 rdl.

Lejermål Femø
Lejermål Niels Jensen med Inger Pedersdatter og ægter hverandre,
forholdes efter loven.
14/10 1696-18/4 1697
Fæste Askø
17/1 Hans Hansen født på Askø antager den gård sammesteds nr. 7.
af hartkorn 5 td. 2 fjr. 3 alb., som salige Hr. Jens Pedersen havde i
brug gården er øde, og der findes kun 8 fag ladehus ingen besætning
dertil. Efter der er kun ringe vilkår giver til fæste
Rasmus Olsen på Askø antog den ene ende af et gadehus sammesteds
5 fag som hans moder oplod for ham og Hans Jørgensen børn i
den anden ende en lille kålhave giver i fæste af denne halve ende

12 rdl.

2 mark

8/4 1697-12/10 1697
Fæste Fejø
9/4 1687 antog Ole Jørgensen ungkarl født på Fejø den halve gårds jord i
Vesterby nr. 23 som Ole Jeppesen døde fra. Stedet har han forhandlet
sig til bygning består af 18 fag 7 fag deraf brøstfældig og giver til fæste 10 rdl.
9/4 1597 en fjerde part af den gård i Østerby nr.16. antog
Hans Hansen Lærke født på Fejø er ungkarl
som Niels Andersen oplader for ham der er ingen bygning til denne
fjerde part og giver til fæste

5 rdl.

Hans Hansen Lærke nr.13 i Østerby som Ole Jørgensen oplod for
ham giver til fæste

5 rdl.

Jørgens Rasmussen som har fjerde parts jord nr.18. antager det hus i
Østerby nr. 1, som Jørgen Larsen fraflyttede og blev degn i Tingsted
sogn huset er ved magt ingen jord til giver i fæst

1 rdl. 2 mark

Unge Hans Hansen Rågø i Østerby antager det halve hus nr. 10, som
Hans Hansen beboer, og det halve har han opladt for ham består af
4 fag hus giver til fæste

4 mark

Laurits Møller i Vesterby antager det halve hus af nr.4, som
Hans Jensen beboer det halve af, har opladt det for ham består af
4 fag hus giver til fæste

4 mark

Lejermål Femø
Lejermål efter præstens attest Niels Jensen og Anna Pedersdatter,
Niels Pedersen og Maren Pedersdatter og Niels Rasmussen og
Maren Pedersdatter alle tre par ægter hverandre og for tidlig
kommer betaler boden efter loven
12/10 1697-1/5 1698
Fæste Fejø
5/1 1698 lod sig indskrive Rasmus Pedersen født på Fejø for halvparten af
et gadehus nr. 15. Niels Madsens anpart, som han har forhandlet sig
til efter produceret attest og kopi af købebrevet. Huset består af 5 fag
ingen jord til giver til fæste
1 rdl.
1/2 1698 er der holdt mageskifte mellem Peder Olsen Smed i Østerby som
havde fjerde part af nr. 23 og en halv part af nr.8 og Jens Olsen som
også havde en part af nr. 23, men fordi jorden til stykket er nr.23.
kunne blive samlet til dets bygd, antager Peder Olsen, Jens Olsens
halve part af nr. 23. og Jens Olsen får den halve part af nr.8 igen,
hvilken Jens Olsen også nu fæster giver til fæste
5 rdl.
9/2 lod sig indskrive Anders Gertsen født på Fejø for halv
part af nr. 7, som Gert Frederiksen hans fader har afstået til ham og
ingen bygt eller besætning ved stedet uden vintersæd 1 tønde, som
er indkøbt betaler til fæste
14/11 lod sig indskrive Rasmus Hansen født på Fejø for den
halve gård af nr. 12 i Vesterby, som enken efter hendes salige mand
Lars Pedersen Juul har haft i brug, hvoraf enken beholder den
anden halve part og efter hendes dødelige afgang fæster
Rasmus Hansen den anden halve del gårdens bygt består af 4 længer
al huset 9 fag øster længe 7 fag sønder længe 17 fag, vestre længe 8 fag

5 rdl.

alle ved magt og tager fuld besætning svarer alle udgifter efter
matriklen giver til fæste

10 rdl.

21/12 lod sig indskrive Jacob Pedersen født i Karleby på Falster er
degnens søn for et gadehus plads i Vesterby beliggende imellem begge
gårde nr. 1 og nr. 2, skal bygge derpå og nyder 1 års frihed til 1/5 1699
giver til fæste
4 mark
12/10 1697-1/5 1698
Fæste Femø
24/31698 blev Niels Andersen født på Fejø 28 år gammel indskrevet
for den gård i Nørreby på Femø nr.6, som Niels Smed døde fra gifter
sig med enken, gårdens bygt er meget slet og består af 36 fag svarer
straks til udgifterne hvis, som bliver krævet på det allernådigste
herskabs vegne giver til fæste

20 rdl.

Femø Lejermål
Niels Jyde en husmand på Femø lejermål med sin hustru ibidem,
at have besvangret i det hun kom alt for tidligt efter præstens attest
er kommen i barselsseng forholdes efter loven
1/5 1698-22.11/1698
Fæste Fejø
5/4 oplod Lars Jørgensens enke i Vesterby den anden halve part af nr. 2
til sin søn Niels Larsen som d. 23.6.1694 antog den ene halve part efter
den imellem dem oprettede kontrakt og købebrev og således antager nu
Niels Lauritsen den anden halve gård giver til fæste
10 rdl.
5/4 lod sig indskrive Jørgen Poulsen i Vesterby, som har halvparten af
nr.26 i fæste for den halve part gårds jord nr.28, hvor Mikkel Pedersen
står for i matriklen. Der findes ingen bygt på stedet giver til fæste

3 rdl.

7/4 blev indskrevet Christen Hjulmand født på Vejrø for det gadehus i
Vesterby nr.19, som Mikkel Jensen oplod for ham. Samme hus gammel
bygt består af 5 fag og ingen jord til svarer efter til herskabets
rettigheder og giver til fæste
1 rdl.
1/5 1698-22.11/1698
Lejermål Fejø
Efter præstens attest har begået lejermål Niels Bomand i Vesterby,
hvis hustru er kommen for tidlig. Rasmus Pedersens Husmands hustru
er også kommen for tidlig hvert par folk bøder efter loven
Peder Skottes steddatter i Østerby Riborg Jørgensdatter med

Mikkel Christensens stedsøn ved navn Hans Ibsen, som ikke ægter
hverandre han betaler for begge

12 rdl.

1/5 1698-22.11/1698
Fæste Femø
7/4 lod sig indskrive Niels Jørgensen for den halve øde gårds jord
nr.18 i Nørreby, som hans fader Jørgen Frederiksen oplod for ham
efter produceret købebrev findes ingen bygning på stedet og svarer
heraf til høje herskabs udgifter tilbørlig giver til fæste

10 rdl.

7/4. lod sig indskrive Niels Hansen født på Femø det gadehus i
Sønderby nr. 5, som Peder Borre afstod og solgte til ham huset består
af 6 fag gammel bygd og et lille vænget til svarer herefter vedbørlig
deraf og giver til fæste

1 rdl.

11/8 lod sig indskrive Peder Hansen født på Femø 51 år gammel for
det gadehus på Femø i Sønderby nr.6, som Rasmus Nielsen Fris døde
fra huset består af 6 fag brøstfældig en 2 skp. plov jord til svarer straks
deraf og giver til fæste

1 rdl.

23/10 Hans Rasmussen født i Nørreby er 24 år gammel lod sig indskrive
for det gadehus i Nørreby nr. 2, som Hans Mogensen døde fra, huset
består af 5 fag gammel bygd. Der er en have til, hvor der er noget pløje
jord han gifter sig med enken og svarer straks giver til fæste
2 rdl.
1/5 1698-22.11/1698
Fæste Askø
29/10 blev Niels Jensen indskrevet til fæste for den anden halvpart i
den gård på Askø nr. 12, som hans fader Jens Nielsen oplod for ham
da han har fæstet den ene halvdel før. Gårdens bygt er ganske
brøstfældig og ringe tilstand giver til fæste

8 rdl.

22/11 1698-22/5 1699
Fæste Fejø
23/2 antog Jørgen Jensen født i Nørreby på Femø den gård i Østerby
nr. 1, som Ole Pedersen døde fra gifter med enken gårdens tilstand er
anført i skifteprotokollen betaler kreditorerne svarer til herskabet
restance og tilstundende udgifter og giver til fæste
24/2 blev Niels Henriksen på Fejø indskrevet for en fjerde part af
nr. 26 i Østerby som Jørgen Olsen før havde i brug og nu er død fra
og såsom på stykket bliver bygget af Niels Henriksen, som også har
tre ottendedels parter af samme nr. 26. forhandlet sig til den fjerde part
på det jorden tid efter anden samles til gården stykke han annammer
4 forfaldne fag hus herved giver til fæste

20 rdl.

5 rdl.

26/4 antog Claus Olsen født i Skåne til fæste det øde sted på Fejø i
Vesterby i mellem gård nr. 1 og nr. 2 som Jacob Pedersen den det for
fæste havde antaget er undveget formedelst de få konditioner, han det
havde medtaget ikke kunde være ved magt nyder derfor 3 års frihed.
Formodes at sætte et 6 fag hus derpå under de år en liden kålhave er
derved giver til fæste

2 mark

9/3 1699 blev Morten Hansen Krog i Vesterby, som boede på nr.6.
indskrevet for en fjerde part af nr. 15, som Hans Rasmussen oplod
for ham såsom Morten Hansen havde en halv part før på samme
stykke at samle en halv gård på samme stykke nr. 15. Morten Hansen
tager ved udgifterne fra 1/5 indeværende år til dets tid svarer den
forrige ejer Morten Hansen skal bygge på stykket og bo derpå
annammer derved rug sæd 1½ tønde giver til fæste

5 rdl.

Lejermål Fejø
Efter præstens attest ingen lejermål begået uden at Lars Andersen
husmand i Vesterby hans hustru er for tidlig kommen
22/11 1698-22/5 1699
Fæste Femø
26/1 1699 fæstede Rasmus Rasmussen født i Østerby på Fejø den
gård i Sønderby nr. 17, som Jørgen Nielsen døde fra og gifter sig
med enken, annammer ved gården besætning 4 bæster 38 lam
og giver til fæste

20 rdl.

22/5 1699-13/3 1700
Fæste Fejø
Jeppe Jørgensen Skotte enke Anna Jørgensdatter i Vesterby oplod
den halve gård for sin søn Hans Pedersen født ibidem 18 år gammel
dog med de vilkår at hun med ham i den såvel som hendes anden halve
part holder til råd som hans majestæt uden afgang nyder sin den halve
besætning af som er til gården nyder han til bemeldte halve part eller
når moderen afgår ved døden forundes ham i fæste den anden halvpart
giver i fæste
10 rdl.
Rasmus Hansen født på Fejø i Østerby antager en fjerde part af den
øde jord nr. 7 ibidem, som hans broder Hans Hansen oplader for ham
der findes ingen bygt eller besætning ved stedet han svarer deraf straks
og giver til fæste
Jens Olsen Smed født i Østerby antager den halve part af den gård
ibidem nr. 12, som Anders Hansen oplod for ham for armod skyld
bygningen består af 1 længder og fag efter besigtigelsen hans
svarer til udgifterne og restancen og giver til fæste

5 rdl.

10 rdl.

Peder Sørensen født i Vesterby antager den gård sammesteds nr.18.
som Morten Hansen døde fra. Gården er i sin velmagt med bygd og
besætning han gifter sig med enken (Maren Mortensdatter) og svarer
udgifterne giver til fæste

20 rdl.

13/11 1699 Melchior Lauritsen født på Læsø antager den gård i Østerby
nr. 33, som Rasmus Jensen Brun oplod for ham gårdens bygt består af
2 længer og fag efter besigtigelsen som er gammel bygd og brøstfældig
påtager sig og reparere igen han svarer til udgifterne og giver i fæste
20 rdl.
26/1 1700 oplod Peder Olsen Joensen på grund af alderdom på Vejrø
halvparten af sin beboede gård nr. 4 til søn Rasmus Pedersen gårdens
bygt består efter besigtigelsen og svarer til alle herskabets rettigheder
giver til fæste

10 rdl.

Rasmus Rasmussen Tryne i Østerby på Fejø oplod halvparten af sin
iboende gård nr. 32. Formedelst høj alderdom til Jeppe Jeppesen født i
samme by 28 år gammel med den halve bygning med sådanne vilkår
at Jeppe Jeppesen antager den anden ½ part af gården med og
Rasmus Rasmussen skal være anden at overdrage gården under hvad
slig det og være kan da jorden ikke må adskilles efter hans excellence
hr. stiftamtmanden høj gunstige ordre giver til fæste
10 rdl.
Rasmus Pedersen født på Fejø antager 1/8 part af Rasmus Christensens
halve part gård nr. 22 i Østerby, som han af fattigdom må overlade til
ham med sådanne vilkår at Rasmus Pedersen efterhånden forhandler
sig til de øvrige tre ottendedele og Rasmus må heller ikke sælge resten
til nogen anden uden til ham lover at forbedre bygden han svarer straks
til udgifterne og giver til fæste
15 mark
Lars Hansen født på Fejø fæster en fjerdepart af den øde jord i Østerby
nr. 7, som Oluf Hansen Badike oplader for ham der findes ingen bygt
på stedet hans svarer straks til udgifterne og giver til fæste

5 rdl.

Peder Christensen Bødker født på Fejø fæster 1 stykke jord på Fejø i
det såkaldte øde foged vænge, som han har med Vesterby mænd og
fogedens er mindst en skæppe land gammel mål stor. Skal bygge et hus
derpå og resten til kålhave nyder frihed til 1/5 1702 og giver til fæste
4 mark
Jørgen Mogensen ungkarl født i samme gård indskrevet for en fjerde
part gård nr. 23 i Østerby som Peder Olsen Smed ibidem har haft under
værgemål bemeldte Jørgen Mogensen er sine myndige år overdrager
bemeldte Peder Olsen Smed til førnævnte Jørgen Mogensen bemeldte
fjerde parts gård, som fornævnte Jørgen Mogensen velvillig med
indstændig begæring antager med løfte samme fjerde parts gård at
bebygge foruden 3 fag som allerede findes på stedet med deres
tilliggende jord forsvarlig gødsker dyrker selv sår giver til fæste
5 rdl.

9/1 1700 efter fogedens på Fejø Michel Jensens overværelse blev
Ole Jørgensen ungkarl indskrevet til fæste for den halve øde ejendoms
gård nr. 5 i Østerby, som hans far Jørgen Olsen afstår til ham hvilken
han ikke længere på grund af alderdom og svaghed kan forestå og
forpligter sønnen bemeldte Ole Jørgensen samme halve øde gårds
plads med forsvarlig bygning at forsyne den dertil liggende jord
forsvarlig at gødske og dyrke selv så og høste på hvilken måde ham og
samme fæste til fæste giver han
10 rdl.
Mads Jensen lod sig indskrive for den halve gård nr.16 i Vesterby
på Fejø som hans fader Jens Madsen for alderdom og gæld til sønnen
måtte oplade til ham med sådanne vilkår, at efter faderens død skal
sønnen fæste den anden halve part af gården da den ikke må adskilles.
Svarer straks til udgifterne og giver til fæste
10 rdl.
Lejermål Fejø
Efter præstens attest Christen Hansen i Vesterby og hans ægtefælle
havde et barn født 16 uger efter brylluppet svarer der for efter loven
Fæste Femø
11/7 1699 oplod Niels Rasmussen Bøttø husmand på Femø i Nørreby
halvparten af 5 fag hus iboende hus for Hans Olsen med en lille kålhave
for sin søn Erik Nielsen 21 år vanfør, og efter faderens død nyder han
den anden halve part, som han da sin livstid må nyde bruge så længe han
svarer herskabet og sig efter lov og forordning retten giver til fæste
1 rdl.
25/10 1699 oplod Peder Hansen Halling på grund af alderdom og
svaghed halvparten af sin iboende gård nr.16.i Sønderby til sin søn
Hans Pedersen med de betingelser, at sønnen efter hans død skal fæste
den anden halvpart af gården med gården bygt, er ved magt og fuld
besætning giver i fæste
10 rdl.
Eodem die antog Anders Hansen det gadehus i Nørreby, som
Peder Nielsen Holst døde fra. Huset består af 3 fag ingen jord til en
meget lille kålhave samme 3 fag er gammelt tømmer og brøstfældig
som skal repareres giver til fæste
4/11 1699 blev Ole Nielsen indskrevet til fæste for halvparten af sin
faders gård Niels Olsen iboende gård i Sønderby nr. 12, som han på
grund af alderdom og svaghed oplader for ham med de betingelser,
at sønnen skal fæste den anden halvpart af gården og der tilliggende
jord med. Svarer begge til udgifterne og giver til fæste
8/2 1700 oplod Jørgen Pedersen i Nørreby på Femø på grund af
alderdom halvparten af sin beboede gård sammesteds nr. 15. med
bygning og besætning til sin søn Peder Jørgensen 18 år gammel med

4 mark

10 rdl.

de vilkår at efter faderens død skal sønnen fæste den anden halvpart
jord så at jorden og bygningerne ikke må skilles ad giver til fæste

10 rdl.

Lejermål Femø
Lejermål begået af Lisbeth Pedersdatter en enke på Femø med en karl
Anders Pæregård som kom væk før det blev kendt
Fæste Askø
29/10 1699 blev Niels Hansen indskrevet for den fjerdepart gård nr.9,
som Hans Rasmussen som er bemeldte Niels Hansens myndling afstår
med stedfaderen Hans Rasmussen den fjerdepart gård, som han før har
bygget med hans samtykke uden fogedens Ole Jørgensen og Jens Nielsen
deres nærværelse så bemeldte Niels Hansen nr. 9, som har tre fjerdedels
parten nu igen bekommer sin gård samlet og består den fjerede part af
6 spænde rem temmelig ved magt ingen besætning til udi nogen måde
og skal Niels Hansen svare skatter og hus bør fra nytårs dag efter
kontrakt, giver til fæste
5 rdl.
Rasmus Jensen født på Askø antager det gadehus i Sønderby nr. 7, som
Jens Rasmussen døde fra og samme hus er lagt til bysmeden at bo der
i huset består af 5 fag nogenlunde ved magt en lille kålhave til.
Giver i fæste
3 mark
Efter sognepræsten på Askø Hr. Foder Wulf skriftlige begæring er
samme de tvende øde små gadehus pladser på Askø hvorpå
Rasmus Rasmussen Stryn, Hans Madsen og Hans Østen i forrige tider
har beboet af hans salige excellence Hr. stiftamtmanden forunde at må
eje fri til Nytår 1702 og siden svare deraf for et gadehus som han
tilbød at bygge på stedet er fri for fæste
Fæsteregister 1700-1702
13/3 1700-2/11 1700
Fæste Fejø
15/3 1700 oplod Maren Nielsdatter som beboede den gård i Vesterby
nr.30. for sin søn Jeppe Jensen 26 år gammel gårdens bygt temmelig
ved magt og svarer deraf tilbørlig fra den 1/5 tilkommende
moderen bliver hos ham hendes livstid og giver til fæste

20 rdl.

Eodem dato oplod Hans Rasmussen den ½ øde jord i Vesterby nr.32.
for Claus Pedersen, som havde før den ¼ part jord i samme by, der findes
ingen bygt på stedet ej heller ingen besætning. Claus Pedersen har
forpligtet sig at skaffe bygning og svarer til herskabet deraf som ved bør
giver i fæste
10 rdl.
16/9 antog Jens Olsen født i Østerby den gård sammesteds nr.28, som

Morten Hansen oplod for ham på grund af armod og antog den ½ gård
ingen af nr. 12, som Jens Olsen gav ham i betaling. Gårdens bygt 4
længer gammel bygt og meget brøstfældig besætning annammer han
intet derved og svarer Jens Olsen af den hele gård og Morten Hansen
af den ½ gård giver til fæste
20 rdl.
Fæste Femø
21/10 antog Rasmus Hansen det gadehus i Sønderby på Femø nr. 9
som Poul Nielsen står for i matriklen for i hartkorn 3 fjr. 2 alb. Husets
bygd er ejendom består af 5 fag gammel bygd svares deraf vedbørlig
giver i fæste

1 rdl.

Lars Christensen ibidem i lige måde antog det hus nr. 11, som
Christen Jyde står for i matriklen for ej har hartkorn husets bygd er
ejendom består af 4 fag gammel bygning svarer deraf vedbørlig
giver i fæste

4 mark

2/11 1700-13/4 1701
Fæste Fejø
29/3 1701 oplod Michel Christensen i Østerby på Fejø ½ parten af
nr. 28, hvoraf Hans Borre har den anden ½ part til Hans Olsen født på
Fejø 26 år gammel gårdens bygt den ½ 2 længer 16 og 14 fag ved magt
annammer derved efter forordningen til den ½ gård 3 td. 4 skp. 2 fjr.
1 alb. hartkorn og svarer til udgifterne giver til fæste
10 rdl.
Eodem dato oplod Morten Badike sin ½ part af den gård nr. 2 i Østerby
til Niels Rasmussen født på Femø 27 år gammel annammer derved 10
fag hus, som er ejendom med behørig besætning plov, vogn og harve og
såkorn det ½ hartkorn 2 td. 2 skp. 3 fjr. 1½ alb. hertil han svarer til
udgifterne og giver til fæste
10 rdl.
Eodem dato oplod Ole Pedersen Smed sin iboende gård på Fejø i
Østerby nr. 31. til sin svigersøn Peder Christensen født på Vejrø 28 år
gammel gårdens bygt 3 længer 14, 8 og 4 fag ejendom ved magt
annammer til gården som skylder 6 td. 7 skp. 2 fjr. Hartkorn efter
forordningen 8 bæster plov, vogn og harve vintersæd og korn til
vårsæden han svarer til udgifterne og giver til fæste

20 rdl.

Eodem dato oplod Rasmus Hansen 1/8 part af nr.18 i Østerby det hele
hartkorn 6 td. 7 skp. 1 fjr. til Rasmus Knudsen født der i byen er ingen
bygt til denne part ej heller besætning han svarer til udgifterne og giver
til fæste
2 rdl. 3 mark
Eodem dato antog Anders Pedersen sin salige faders ½ øde gårds part
af nr. 29 i Vesterby på Fejø det hele hartkorn 7 td. 3 fjr. 1 alb. er ingen
bygt på stedet annammer derved efter forordningen svarer til udgifterne

og giver til fæste

10 rdl.

24/3 1701 oplod Inger Hansdatter ½ parten af sit iboende hus i Vesterby
til Hans Olsen på Fejø som består af 5 fag ved magt det hele hus er af
alb. i hartkorn han svarer til udgifterne og giver til fæste
4 mark
Eodem dato antog Christen Hansen født i Vesterby nr. 6, som
Christen Badike for ham oplod huset består af 4 fag ved magt det hele
hus er af hartkorn 2 skp. 1 fjr. Svarer til udgifterne og giver til fæste

1 rdl.

Eodem dato Lars Mortensen født på Fejø antager det øde hus plads
nr. 5 i Østerby på Fejø nyder et års frihed og svarer siden deraf som
bør, giver til fæste

3 mark

I marts 1701 antog Terkel Christoffersen født på Askø den gård i
Vesterby nr. 24, som Ole Hansen er død fra gifter sig med enken
gårdens bygt 4 længer 15, 9, 7 og 10 fag ved magt til gården, som
skylder 6 td. 7 skp. 3 fjr. Hartkorn er afsat en brun hest 8 sldl. 1 brun
hoppe

10 sldl.

4 tønder byg á 7 mark 1 tønde havre 1 sldl. 2 td. ærter, rugsæd 4 td.
Han svarer til udgifterne og giver til fæste

20 sldl.

Eodem dato Niels Olsen, som har nr. 8 i Vesterby magelægger sin
hele gård med Ole Pedersen på Vejrø nr. 1 og Ole Pedersen nr. 8. til
Vesterby besætningen bliver ved hvert steds gård og svarer enhver
til herskabet med alt som forefaldet er til 1/5 1701 og giver til fæste

20 rdl.

Samme dato Niels Jensen født i Vesterby udskrevet for et øde
hus plads og et haverum 1 skp. land, Står i fogedvænget skal sætte
6 fag hus derpå nyder frihed til 1/1 1702 og giver til fæste

4 mark

Lejermål Fejø Bodil Olsdatter og Rasmus Hansen Rågø begge ledige
folk forholdes efter loven
Johanne Frandises begået lejermål med en ægtemand, som er en
husmand ved navn Jesper Pedersen forholdes efter loven.
Fæste Femø
12/11 1701 antog Mads Jørgensen i Sønderby på Femø sin salige
faders Jørgen Madsens gård Nr.18. gården bygd består af 4 små længer
15, 10, 7 og 5 fag temmelig ved magt, dog meget gammel af tømmer
annammer derved tilbørlig besætning og efter skiftebrevet gårdens
hartkorn 5 td. 6 skp. 2 fjr. 1 alb. svarer til alle udgifterne og giver
til fæste
20 rdl.
Februar 1701 fæstede Mogens Pedersen født på Femø, 29 år sin salige

faders gård nr. 23 i Nørreby 3 td. 6 skp. 2 fjr. 2 alb., som Mads Jørgensen
oplod og solgte til ham efter forevist købebrev gårdens bygd og
ejendom og fik 4 bæster til gården for 30 rdl. Plov, vogn og harve og
desligeste tilbehør hugge- og mejeredskaber han svarer til udgifterne
fra 1. 1. næst afvigte og fremdeles giver til fæste
20 rdl.
Lejermål Femø
Anna Nielsdatter med Rasmus Olsen, en fremmed karl, som er bort og
ved ikke, hvor han er, som for armod ikke kan få bøder straffes på
kroppen 3 dag i fængsel på vand og brød
13/4 1701-3/11 1702
Lejermål Fejø
Efter præstens attest nr.33. Hans Olsen i Østerby har haft et barn i kirke
9de ugedag efter sit ægteskab forholdes efter loven.
Fæste Femø
30/5 1701 Jørgen Rasmussen er indskrevet for det ½ hus i Nørreby nr. 8,
som hans fader Rasmus Jørgensen har afhændet til ham efter købebrev
af 28/5 hvortil han skal have en lille kåljord, og efter faderens død skal
han fæste det andet ½ med han svarer straks deraf skatter giver til fæste 4 mark
Sagefald Femø
Niels Andersen i Nørreby på Femø er anklaget, at have slået
Niels Pedersen, husmand ibidem, som derefter imellem dem halv
havde forligt sig så dog anføres det til bøder efter Niels Andersen ikke
kan fragå at have haft strid med ham og givet ham slag

1 rdl.

Fæste Femø
14/10 1701 lod sig indskrive Niels Jørgensen født på Femø i Nørreby
30 år gammel for den gård i Nørreby nr. 9, som Mogens Hansen døde fra
bygden er ejendom dog meget forfalden og består kun i en længe hus
16 fag har annammet besætning derved efter forordningen han svarer til
udgifterne og giver til fæste
20 rdl.
Fæste Askø
16/4 1701 antog Jeppe Hansen født på Askø 25 år gammel sin faders
Hans Jørgensens iboende ejendomsgård nr. 1 på Askø, som han er død
fra gårdens bygt består af 4 længer 15 fag temmelig ved magt annammer
derved besætning efter forordningen og giver til fæste
20 sldl.
3/11 1701-7/7 1702

Fæste Fejø
21/'7 1701 antog Joen Rasmussen født i Østerby på Fejø den halve
gårds jord ibidem nr. 11, hvilket er overdraget af Gert Frederiksen
og ikke længere kunne forestå, da han har en hel gårds brug foruden
han skal bygge på stedet og skal derhen ses, at den hele gård jord kan
komme til sit rette nummer ham annammer 4 plovbæster vinter- og
vårsæd og svarer til udgifterne fra 1/5 forehavende år samme
Joen Rasmussen er indrulleret under kaptajn Ahlefeldt giver til fæste

Ikke stedfæste

13/2 1702 oplod Hans Hansen Rågø formedelst alderdom og
vanførelse så og kvindens kontinuerlige sygdom og elendighed sin 2/3
af den gård nr. 9 i Østerby på Fejø. Den 1/3 part har Rasmus Hansen
på nr. 8.gårdens bygt, består af 19 fag hus temmelig ved magt og er
ejendom annammer derved besætning efter den allernådigste forordning
er ikke indrulleret svarer til udgifterne fra 1/5 tilkommende
og giver til fæste
13 rdl. 2 mark
13/2 1702 antog Jens Hansen født på Fejø den ¼ part af nr. 7 i
Østerby, hvor han havde den ¼ part tilforn, der er ingen bygt på stedet
men skal bygge derpå annammer derved 2 bæster af Anders Hansen og
en vogn samt vinter- og vårsæd svarer til udgifterne fra 1/5 tilkommende
er ikke indrulleret giver til fæste
5 rdl.

13/2 1702 antog Rasmus Knudsen født i Østerby en ½ gård af nr. 12,
som Morten Hansen på grund af armod og alderdom skyld ikke længere
kunne forestå men måtte overdrage til ham. Gårdens bygt som er
ejendom består af 14 fag er temmelig ved magt, annammer derved
efter forordningen og svarer deraf fra 1/5 førstkommende, er ikke
indrulleret. Faderen Knud Rasmussen har lovet at hjælpe sønnen til rette
giver til fæste
Ikke stedfæste
13/2 1702 Rasmus Hansen, som før har fæstet den ½ gård nr. 12 i
Vesterby indskrevet for den anden ½ part af bemeldte nummer, som
Else Juul er død fra, bygningen, som er ejendom findes ved magt og
annammer besætning dertil efter forordningen svarer til udgifterne og
giver til fæste
10 rdl.
16/2 1702 antog Anders Gertsen født i Østerby den gård i Vesterby
nr. 34, som Peder Hansen Færgemand døde fra, gårdens bygt er
ejendom og består af 4 længer hus temmelig ved magt, dog mangler
en del langhalm, annammer derved efter forordningen plovbæster
med vinter- og vårsæd svarer straks til udgifterne og giver til fæste

20 rdl.

16/2 1702 Mads Jensen i Vesterby indskrevet for den anden ½ gård
af nr. 16. hvoraf den ½ før han har fæstet annammer besætning efter
forordningen, svarer til udgifterne og giver til fæste

10 rdl.

28/4 1702 antog Mads Jensen Lærke født på Fejø, 50 år gammel det
gadehus på Fejø i Østerby, som han af Albret Mortensen har forhandlet
sig til huset består af 5 fag ved magt ingen jord til. Svarer nu straks
til udgifterne giver til fæste
1 rdl.
28/4 1702 Albret Mortensen født i København 30 år er indrulleret
under kaptajn Ahlefeldts kompagni, antager det gadehus nr. 3 i
Østerby som Niels Sørensen står for i matriklen huset består af 3 fag
temmelig ved magt, ingen jord til og en meget liden kål have. Svarer
straks til udgifterne og giver til fæste

4 mark

16/2 1702 antog Niels Pedersen født på Fejø den ¼ part jord af nr.11 i
Østerby som Jesper Jørgensen døde fra, annammer derved 2 bæster
20 rdl. samt vinter- og vårsæd der er ingen bygt på stedet til bemeldte ¼
part. Han svarer straks udgifterne og giver til fæste
5 rdl.
29/4 Morten Hansen født på Fejø og Erik Nielsen født på Femø begge
udygtige til søindrullering, antager det hus på Fejø i Østerby nr. 7, som
Jens Skomager og Knud Rasmussen står for i matriklen. Der er ingen
jord til uden en lille kål have, huset består af 8 fag, vel ved magt
svarer straks til udgifterne og giver til fæste
2 rdl.
29/4 1702 antog Hans Pedersen født på Fejø 24 år gammel og
indrulleret under kaptajn Ahlefeldt, den anden halve part af nr. 21.
hvoraf han den anden ½ part havde før og hans fader Peder Hansen
døde fra, han annammer derved besætning efter forordningen og
svarer til udgifterne, giver til fæste
29/4 1702 Lars Andersen født på Lolland på kongens, 24 år gammel
indrulleret hos kaptajn Ahlefeldt antager det ½ hus nr. 3, som
Rasmus Christensen står for i matriklen for det ½ hus består af 3 fag,
brøstfældig ½ alb. hartkorn, som er hans kålhave. Han svarer til
udgifterne og giver til fæste

Ikke stedfæste

1 rdl.

29/4 1702 oplod Hans Borre på Fejø på grund af alderdom den ½ gård
af nr. 28 til sin svoger Jørgen Hansen født på Femø, 29 år er indrulleret
under kaptajn Ahlefeldts kompagni, dog forbliver ved eksercitsen
gården bygt består af 2 længder 18 fag hus, er ejendom og temmelig
ved magt, annammer besætning derved efter forordningen svarer til
udgifterne og giver til fæste
Ikke stedfæste
2/5 1702 blev Peder Hansen født i Østerby 20 år gammel indskrevet
for sin faders Hans Pedersens ½ gård ibidem nr.15. hvoraf Ole Badike
ejer den anden ½ del på gården findes 13 fag hus, som er ejendom
annammer efter forordningen besætning til en ½ gård med vinter- og
vårsæd svarer til udgifterne og giver til fæste
Fejø Lejermål

Ikke stedfæste

Birthe Madses, som før engang har været besovet har udlagt Ambrosius
Andersen til barnefader, som er indrulleret forholdes efter loven
Fæste Femø
den 3/2 1702 lod sig indskrive Niels Nielsen Jyde født på Femø for det
gadehus i Sønderby nr. 2, som Frederik Pedersen døde fra. Gifter sig
med enken, huset består af 5 fag forfalden er af hartkorn 2 fjr. 2 alb.
svarer straks til udgifterne og giver til fæste

1 rdl.

3/2 1702 lod sig indskrive Christen Jørgensen født i Vålse på Falster er
degnens søn, er ikke indrulleret, for den ½ gård i Nørreby nr. 19, som
Ole Rasmussen Tulle er død fra gifter sig med enken. Gårdens bygt
består af 2 længer gammel bygning og er ejendom annammer derved
besætning efter den allernådigste forordning svarer straks til udgifterne
og giver til fæste
10 rdl.
25/3 antog Jørgen Ambrosiussen født på Fejø, 25 år gammel, den gård
på Femø i Nørreby nr. 21, som Peder Michelsen døde fra gårdens bygt
er ejendom annammer ved stedet efter den allernådigste forordning såvel
8 bæster besætning som fuldkommen vinter- og vårsæd karlen
er indrulleret under kaptajn Ahlefeldts kompagni. Han svarer straks til
udgifterne og giver til fæste
Ikke stedfæste
Fæste Askø
25/2 1702 har Peder Larsen på Askø på grund af høj alderdom og
svaghed afstået sin ½ gård nr. 13. til Peder Nielsen ungkarl, 32 år
gammel født ibidem er ikke indrulleret. Gårdens bygt er ejendom
temmelig ved magt annammer besætning efter forordningen.
Svarer straks til udgifterne og giver til fæste

6 sldl. 4 mark

Fæsteregister 1703-1705
30/4 1703-15/1 1704
Fæste Fejø
6/10 1703 Jacob Rasmussen en fattig væver antog det hus i Vesterby,
som Christen Henriksen oplod for ham. Huset består af 4 fag, der er
ingen jord til uden en have huset er temmelig ved magt manden er
fattig og giver til fæste

4 mark

21/11 1703 antog Søren Jensen en præstesøn på Askø ¼ part af
nr. 26 i Østerby på Fejø, som Morten Christensen Badike før har haft
i brug derved er 5 fag hus ejendom, gifter sig med enken og svarer
straks til udgifterne fik ingen besætning til gården på grund af den
slette tilstand giver til fæste

5 rdl.

4/12 1703 oplod Henrik Hansen på nr. 13. ¼ part ny bygt af samme
gård til Ole Badike ibidem hvorimod Ole Badike igen oplader til
Henrik Hansen den ½ part af nr. 15. hvilken bygt er forfalden, der
svares straks til udgifterne og som Ole Badike er fattig, så betaler
Henrik Hansen fæste af ¼ part

5 rdl.

Sagefald Femø
3/5 1703 den 3/5 efter indgivet supplik til hans excellence hr.
stiftamtmand af Hans Jensen Oreby, at hans broder Peder Jensen Væver
var overfaldet og slået med en bøsse og ilde mishandlet af
Christen Pedersen Smed i Sønderby og derpå fulgte hans excellences
resolution så er sagen eksamineret og parterne var forhen forligt og
manden befundet igen at være uden skade straffes så Smeden efter deres
excellences høje beslutning
2 rdl.
Lejermål Femø
Hans Christensen nu på Fejø, hvis hustru nu ned kommen for tidlig i
barselsseng betaler bod efter loven. eller straffes på kroppen om formue
ikke findes.
15/1 1704-10/4 1704
Fæste Femø
9/2 1704 oplod Hans Casper Drejer sognepræst på Femø de 2, ½ jorder
i Sønderby nr. 7. og nr. 8. til Jørgen Nielsen Lock født på Femø en sejlendes
mand begge 2, ½ jorder bliver nu samlet under et af bemeldte Jørgen
Nielsen Lock svarer til udgifterne fra 1/1 1704 og fremdeles og lover at
bygge på stedet giver til fæste
20 rdl.
Lejermål Femø
Attest nr. 21. Jens Tønnesens hustru på Femø, som er kommen i
barselsseng 10 uger efter deres vielse betaler bøde efter loven
Fæsteregister 1705-1707
10/4 1704-13/10 1704
Sagefald Fejø
Hans Mogensen på Fejø, som er blevet søgt formedelst han haver
uden pas taget anden mands tjener i sin tjeneste er tildømt at betale
til herskabet
Fæste Fejø
Rasmus Sørensen, som har fæstet den ½ gård nr. 10 i Vesterby og

5 mark 8 sk.

antager fremdeles den anden ½ part af samme nummer, hvilken gård
han arvede efter sin salige fader Søren Hansen, der skal bygges på
stæder og er allerede tømmer anskaffet dertil annammer derved
besætning efter loven og svarer straks af gården som bør giver til fæste 10 sldl.
Fæste Femø
23/4 1704 antog Hans Tønnesen født i Nørreby på Femø, 25 år ikke
indrulleret, sin faders Tønnes Jørgensen ½ gård ibidem nr. 11. af
hartkorn det halve 2 td. 3 skp. 1½ fjr., som han på grund af høj
alderdom og svaghed oplader for ham, og som det hartkorn ikke kan
befri ham for indrulleringen, så er han også tilfreds dermed, om han
bliver indrulleret at søge sin eksercerplads og ikke på andre måder
antager den ½ gård. Annammer derved til besætning efter kongelig
majestæts allernådigste forordning og den ½ bygning i alle måder,
som er ved magt. Efter faderens død antager han den ½ part af gården
med, som ikke må adskilles giver til fæste

10 rdl.

26/4 1704 oplod Niels Rasmussen en husmand i Sønderby ½ parten
af sit iboende hus ibidem nr. 10, som han har solgt til Niels Jensen, er
vanfør huset består af 2 fag og en lille kål have ingen pløjejord
til giver til fæste

1 sldl.

26/4 1704 oplod Mogens Nielsen en husmand i Nørreby ½ parten af
sin beboede hus ibidem nr. 1, på grund af høj alderdom til
Jørgen Tønnesen, 40 år gammel. Huset er 2½ fag og lidt pløjeland
en ½ fjerding hartkorn giver til fæste

1 sldl.

Lejermål Femø
Jørgen Tønnesen og Anne Jørgensdatter begået lejermål og ægtede
hverandre derfor til bøde beregnes efter loven

3 rdl. 2 mark 4 sk.

Fæste Askø
26/4 1704 antog Hans Olsen født på Askø, 35 år gammel og ikke
indrulleret, den gård ibidem nr. 12 af hartkorn 5 td. 1 skp. 3 fjr., som
Niels Jensen fradøde. Gårdens bygt er ejendom og i slet tilstand,
annammer derved efter den allernådigste forordning han gifter sig med
enken og svarer straks til udgifterne giver til fæste
12 sldl.
13/10 1704-1/4 1705
Fæste Fejø
13/2 1705 har Joen Rasmussen på Fejø i Østerby opladt sin ½ gård
nr. 11 på grund af bygdens ringhed og ikke har midler at opbygge det,
stedt til Niels Rasmussen som har den ½ gård af nr. 2 ibidem, som er
fornøden bygget på og således mageskiftet med hver andre efter

oprettet kontrakt og begge for nylig har fæstet og fæstet ikke endnu
er betalt tilstanden også det samme, som under de det ved forrige fæste
forbliver derved
Fæste Femø
31/3 1705 antog Hans Pedersen, født i Sønderby ikke indrulleret, den
gård i Nørreby nr. 1, som Mogens Olsen døde fra. Gifter sig med enken
gårdens bygt er ejendom og temmelig ved magt annammer derved
besætning efter kongelig allernådigste forordning og svarer til
udgifterne giver til fæste
20 sldl.
Ditto antog Jens Mogensen født på Femø og indrulleret under kaptajn
Ahlefeldt kompagni hans faders ½ gård i Nørreby nr. 3, som er død og
moderen beholder den anden ½ part med og svarer til udgifterne bygning
er ejendom, meget gammel som vil forbedres. Annammer derved
besætning efter forordningen og da han ikke kan befries for
indrulleringen bliver han fremdeles derved giver til fæste
10 sldl.
Ditto dato antog Rasmus Nielsen født i Nørreby og indrulleret under
kaptajn Ahlefeldts kompagni, den gård sammesteds nr. 8, som
Jørgen Mogensen er død fra. Hartkorn 4 td. 5 skp. 3 fjr. Han gifter
sig med enken. Gådens bygt er ejendom og meget gammel annammer
besætning efter kongelig forordning svarer til udgifterne
og giver til fæste

20 sldl.

1/4 1705-15/9 1705
Fæste Femø
13/5 1705 lod indskrive Peder Jørgensen født på Femø for den ½ gård
nr. 18 i Nørreby, som hans fader Jørgen Frederiksen oplader for ham.
som der for den har en hel gårds jord, på stedet findes ingen bygt og
vil Peder Jørgensen sætte bygt på stedet, derefter vil ses, at den anden
½ part som er til nr. 16 i Nørreby også bliver indløst til stykket,
hvor Peder Jørgensen er næst berettiget. Han annammer 4 bæster til
avlingens fortsættelse og giver til fæste

10 rdl.

15/9 1705-21/4 1706
Fæste Femø
2/4 1706 antog Peder Jørgensen som har ½ parten af sin faders
Jørgen Pedersens gård nr. 15 i Nørreby den anden ½ part af samme
gård hartkornet er af hele gården 4 td. 7 skp. 1 fjr. 2 alb. Manden er
indrulleret under Nørre Herreds kompagni i Lolland lægdsmanden
Jørgen Frederiksen i Nørreby og gårdens bygt er ved magt og
annammer derved besætning efter allernådigste forordning,
svarer til udgifterne giver til fæste

10 rdl.

Eodem die antog Peder Jørgensen født på Femø og indrulleret under
Nørre Herreds kompagni i Lolland, nr. 177, som Ole Rasmussen døde
fra. Gårdens bygt ved magt og annammer derved efter kongelig
allernådigste forordning. Han svarer til udgifterne, han har allerede en
½ gård i brug af nr.18. er tilsammen hartkorn 4 td. 4 skp. 3 fjr. ½ alb.
giver til fæste

10 rdl.

5/4 1706 blev Hans Rasmussen, født i Nørreby på Femø ikke
indrulleret, indskrevet for den ½ part af den gård hvis hartkorn er
4 td. 5 skp. 2 fjr. 2 alb., som Niels Jørgensen har i brug og ganske
forarmet hans fæste siden 1701 er ubetalt, med betingelser at gården
ikke må skilles ad ved hans eller Niels Jørgensens død eller godvillig
afståelse skal fæste den anden ½ part med. Annammer 2 slette plovbæster
og den ½ vintersæd 2 td., han svarer til udgifterne og på grund af, at
han skal svare den forrige fæster betaler han for ½ fæste
5 rdl.
Fæste Askø
23/2 1706 blev Michel Jensen, født på Askø og indrulleret under
kaptajn Ahlefeldts kompagni Nr. 171. Lægdsmanden Hans Knudsen i
Sønderby på Femø, indskrevet for salige Ole Jørgensens gård på Askø
nr. 2 af hartkorn 5 td. 2 skp. gårdens bygt er ejendom og temmelig
ved magt samt besætning annammer dertil efter kongelig forordning,
svarer til udgifterne og giver til fæste på grund af dens slette tilstand
12 rdl.
Da sognefogden Ole Jørgensen er død så er Jens Nielsen, bomand her
på landet tilsat at vare tage sognefoged embedet indtil deres
excellences approbation forbliver derved.
Fæsteregister 1707-1708
21/4 1706-20/9 1706
Fæste Femø
27/5 1706 fæstede Jens Tønnesen født på Femø og arvet det hus i Nørreby,
som Jens Sørensen døde fra. Huset er ejendom og ingen jord uden en
ganske lille plet kålhave, svarer deraf til boligen og giver til fæste
fri fæste
19/'7 1706 lod sig indskrive Hans Tønnesen født i Nørreby på Femø
for sin ældgamle faders gård den ½ part af nr. 11, hvoraf han før år
1704 havde fæstet den anden ½ part bestående af hartkorn 4 td. 6 skp.
3 fjr. gården er ejendom, ved magt annammer derved besætningen
efter kongelig majestæts forordning svarer til udgifterne
og giver til fæste

20/9 1706-19/4 1707
Fæste Fejø

10 rdl.

6/11 1706 blev Peder Tielsen født på Femø indskrevet for den gård
på Vejrø nr. 2, som Rasmus Olsen døde fra og som han er indrulleret
under Ahlefeldts kompagni nr.154. er der given en anden i stedet
igen. Gårdens hartkorn er 3 td. 3 skp. 2 fjr. han gifter sig med enken
ved stedet svarer fulde udgifter og giver til fæste

16 rdl.

19/4 1707-17/9 1707
Fæste Femø
3/5 1707 lod sig indskrive Jens Rasmussen en husmand på Femø i
Nørreby for den ½ af Hans Mogensen Løjets gård ibidem nr. 3 af
hartkorn 4 td. 2 skp. 3 fjr. 2 alb., som Maren Jensdatter oplader for
ham. Annammer 12 fag hus 4 bæster samt 2 td. rugsæd han svarer
til udgifterne og giver til fæste

10 rdl.

17/9 1707-26/1 1708
Lejermål Fejø
Efter sognepræstens attest nr. 20. er begået lejermål af
Karen Pedersdatter med en stettinsk skipper, da han lå der under
land forholdes efter loven
Siden sidste udgivet attest er begået lejermål af efterfølgende
Maren Pedersdatter stod åbenbar skrifte for sit horeri den første
søndag efter påske 1707, udlagde hun til barnefader en stettinsk
skipper, som lå herved stedet med sit skibsrum og logeret hos hendes
fader Peder Olsen i Vesterby
Johanne Pedersdatter stod åbenbar skrifte den 3. søndag efter
Helligtrekongersdag sidst afvigte for hendes forseelse med
Rasmus Hansen ungkarl indrulleret nu tjenende Morten Krog
i Vesterby.
Fejø 24/1 1708 testerer Christen Jespersen Skou, Pastor S.
21/4 1708-18/9 1708
Fæste Femø
26/'7 1708 lod sig indskrive Jørgen Olsen født på Farø for den gård
i Sønderby nr. 17, som Rasmus Rasmussen Stryn døde fra gårdens
bygt er ved magt og besætning med vinter og vårsæd efter kongelig
allernådigste forordning han gifter sig med enken og svarer udgifterne
så og giver til fæste
20 rdl.

Fæsteregister 1709
18/9 1708-4/2 1709
Fæste Fejø

2/1 1709 antog Mogens (Jørgensen) Gård som ikke var egnet til
indrullering på grund han er til års og altid kasseret ved sessionen,
den gård i Østerby nr. 28, som Jørgen Hansen Borre før havde
haft. Gårdens hartkorn er 7 td. 1 fjr. 2 alb. deraf svarer han straks
vedbørlig og giver til fæste

10 rdl.

Eodem dato Ole Jørgensen antager den ½ gård nr. 32 i Østerby,
hvoraf han har haft den anden ½ part gårdens hartkorn er 6 td.
7 skp. 1 fjr. 2 alb, han har annammet fuld besætning efter kongelig
allernådigste forordning, deraf svarer han straks som ved og bør
og giver til fæste

10 rdl.

Fæste Femø
13/1 1709 Niels Jørgensen som har stået indrulleret ved søetaten og snart
40 år er indskrevet for den gård i Nørreby nr. 10, som Jørgen Hansen
på grund af vanførelse ikke kan forestå den. Med gården følger fuld
besætning gårdens hartkorn er 5 td. 1 fjr. deraf svarer han straks som
og bør og på grund af hans slette vilkår og ingen anden vil antage
gården giver i fæste
10 rdl.
Fæste Askø
11/1 1709. Den gård nr. 1 på Askø nu nogen tid har stået ledig efter
salige Peder Mogensen og enken ikke længere på grund af alderdom
kan svare og så for gården og heller ikke vil forandre sig altså er
Peder Hansen indskrevet for samme gård at svare straks deraf. Gårdens
hartkorn er 4 td. 7 skp. 2 fjr. 1 alb., han annammer fuld og giver i fæste 12 rdl.
16/4 1709-17/9 1709
Fæste Fejø
10/9 1709 lod sig indskrive til fæste Christen Hansen en indrulleret
soldat nr. 148. lægdsmand Peder Bendiksen i Vesterby for den ½ gård
i Vesterby nr. 16. og ¼ part ibidem nr.6. tilsammen hartkorn 5 td.
1 skp. 1½ alb. på nr. 16. findes bygning 13 fag, som han skal
tilbygge det fornødne. Annammer derved besætning efter kongelig
forordning, så også han svarer udgifterne og giver til fæste
Fæsteregister 1710-1711
25/10 1710-30/3 1711
Fæste Fejø
28/1 1711 er Hans Olsen indskrevet for nr. 31, som Peder Jensen før
har beboet og ikke længere på grund af fattig tilstand kan besidde,
da den var ham for stor og besværlig hartkornet 6 td. 7 skp. 2 alb.

15 rdl.

og havde i samme gård en del børnegods, hvilket for at blive betalt,
har han afstået gården til ham og taget igen med Hans Olsen ½ gård
nr. 28. Hans Olsen svarer her af og giver i fæste

8 rdl.

På samme tid bliver Peder Jensen igen indskrevet for den ½ gård
nr. 28, som Hans Olsen før beboede og således til Peder Jensen i
bytte han giver til fæste

4 rdl.

Fæste 30/3 1711-6/10 1711
Fæste Fejø
27/1 1711 blev Lars Nielsen, født på Femø ikke indrulleret, indskrevet
for den gård i Vesterby nr. 20, hartkorn 7 td. 2 fjr. 2 alb. gården består i
4 længer vel ved magt, han annammer besætning efter forordningen
gifter sig med enken [Maren Mortensdatter] og giver i fæste
20 rdl.
Eodem dato antog Christen Jørgensen en ¼ part af nr. 18, som
Jørgen Rasmussen døde fra. Hartkornet er 1 td. 3 skp. 3 fjr han svarer
udgifterne og giver i fæste

5 rdl.

4/'7 1711 er Hans Jonsen indskrevet for en ½ gårds jord nr. 27 i
Vesterby, hartkornet er 3 td. 4 skp. 3 fjr. 1 alb., besætning efter
forordningen og bygden temmelig ved magt han svarer udgifterne
og giver til fæste

10 rdl.

13/4 1711 Jens Jacobsen er indskrevet for ¼ part jord af nr. 19. og
ægter nu enken. Hartkornet 3 td. 3 skp. 2 fjr. bygden temmelig han
svarer udgifterne og giver til fæste

5 rdl.

Fæsteregister 1712-1713
26/10 1712-4/10 1712
Lejermål Fejø
Efter præstens attest har Lars Larsen ungkarl begået lejermål med et
ledigt kvindfolk Margrethe Melchiorsdatter forholdes efter loven
26/10 1712-22/12 1713
Fæste Fejø
15/3 1713 er Svend Jensen født på Sjælland indskrevet for den gård på
Vejrø nr. 3, som Jens Christensen døde fra, hartkornet 3 td. 1 skp. 3 fjr.
han svarer deraf straks og giver til fæste
20 rdl.
Eodem dato Hans Jørgensen, ikke indrulleret, indskrevet for sin faders
gamle gård på Fejø i Vesterby af nr. 4. Hartkornet 6 td. 5 skp. 2 fjr. 2 alb.
deraf svarer han straks og betaler til fæste
20 rdl.
Lejermål Fejø

Joen Jørgensen ungkarl besovet Maria Nikolajsdatter et ledigt kvindfolk,
som siden har ægtet hverandre
Fæste Femø
5/2 1713 er Peder Christoffersen, ikke indrulleret, indskrevet for den gård
på Femø nr. 12. Hartkorn 5 td. 1 skp. 1 fjr., som Niels Hansen i Nørreby
døde fra, han skal svarer deraf straks udgifterne og giver i fæste
20 rdl.
22/12 1713-6/11 1714
Fæste Fejø
24/5 1714 er Hans Mortensen, født på Fejø indskrevet for nr. 30. på Fejø
i Vesterby hartkorn 7 td., som Hans Rasmussen i armod frakom bygden
er 3 længer meget forfalden besætning og sæden findes ved gården efter
forordningen svarer udgifterne og giver til fæste
20 rdl.
Fæste Femø
19/3 1714 er Peder Jørgensen, som før har været bådsmand på flåden,
indskrevet for sin ældgamle svage fader Jørgen Pedersens gård nr. 2,
som han ikke længere kan forestå på grund af mangel, ingen folk til
avlingens bedrifter at få, han annammer derved besætning efter
forordningen og svarer udgifterne giver i fæste

10 rdl.

8/10 1714 er Niels Jørgensen husmand på Femø indskrevet for et
stykke jord, hører til byen Fogedvænget kaldet som bymanden til ham
har afstået godvilligt, og han deraf svarer de afgående omkostninger
og giver til fæste

1 rdl.

Fæste Askø
20/11 1714 er Christoffer Olsen indskrevet for den øvrige ½ part af
nr. 4, som faderen hidtil har beboet og døde fra den anden ½ part han
har før fæstet. Hartkornet er tilsammen 4 td. 6 skp. 1 alb. besætning
annammet efter forordningen giver til fæste af denne ½ part

10 rdl.

1/1 1715-10/11 1715
Lejermål Femø
Attest fra præsten nr. 21. Peder Jørgensen og Karen Hansdatter
vedstod forseelsen og for karlen beregnes
og for kvindfolket
6/11 1714-21/2 1716
Fæste Femø
4/11 1715 er Niels Pedersen indskrevet for nr. 4 i Nørreby, som hans

12 rdl.
6 rdl.

fader Jens Hansen er død fra. Hartkorn 3 td. 2 fjr. hvortil han har
annammet besætning efter forordningen svarer udgifterne
og giver til fæste

20 rdl.

Fæsteregister 1716-1718
Lejermål Femø 1716
Sognepræstens attest beviser, at en kvinde Gertrud Jensdatter fra
København dertil landet er ankommet og går i barselsseng, hun har
efter samme attest under litra F bevist med et trolovet brev, at hun er
trolovet til en matros ved navn Jørgen Jørgensen Fisker, men han
var fangen til Goltenborig er af denne årsag og deres ægteskab og
kopulation ophold forhindret, hvorledes med hende skal forholdes beror
på allernådigste afgørelse.
1/1 1716-1/1 1717
Fæste Femø
5/5 1716 er Jørgen Nielsen indforskrevet for sin gamle fader
Niels Jørgensens ½ gård nr. 18 på Femø i Sønderby, hartkorn
2 td. 7 skp. 1 fjr. ½ alb. derved annammes besætning efter
forordningen, han svarer udgifterne og giver til fæste

10 rdl.

ditto dato er Rasmus Mogensen ibidem i lige måde indskrevet for
sin svage fader Mogens Carstensens ½ gård nr. 14. Hartkorn
3 td. ½ alb., derved annammet til besætning efter forordningen
Rasmus Mogensen han svarer udgifterne og giver i fæste

10 rdl.

Lejermål Femø
Efter sognepræstens attest indgivet Gertrud Jensdatter født et barn
på Femø men er kommet fra København, hvor en bådsmand ved navn
Jørgen Jensen Fisker og skal være fader dertil og trolovet til
kvindfolket men fangen i Goltenborg forholdes efter loven
Anno 1716 er på Femø ingen lejermål forefaldet uden hvad en kvinde Gertrud Jensdatter angår,
som vel er barnfødt her på landet, men en tid lang skal have tjent i København og i oktober er
kommen hertil og i barsel gjort mig den bekendelse, da hun ingen skudsmål fører med sig at hun
har sit logement hos sin søsters mand i København ved navn Mogens Jørgensen, som har til huse
hos Per Pedersen i Præstegade i Holmens menighed, og til barnefader der udlagde hun Jørgen
Jørgensen Fisker matros med hvilken, hun foregiver at være forlovet med, fremviser derved et
trolovelses brev, men bemeldte matros var fangen til Goltenborg, så var af den årsag deres
ægteskab og kopulation opholdt og forhindret. Femø den 4/12 1716 Hans Caspar Drejer.
Anno 1717 29/1 kopi under litra A følger regnskab for forrige år 1716
er Gertrud Jensdatter, der ankom til Femø og gjorde barsel sammesteds
og udlagde en bådsmand, som hun beviste at være trolovet til, men før
vielsen kunne ske, blev han fangen til Goltenborg og efter ordre

bekommet bøde
Efter præstens attest nr.17. bilag vedlagt under litra S er Mads Jensen
boende i Nørreby og Maren Hansdatter sammesteds begået lejermål
med hverandre for ham beregnes efter loven
for hende beregnet

6 rdl.

12 rdl.
6 rdl.

23/12 1717 forefaldne lejermål med Mads Jensen i Nørreby og
Maren Hansdatter en fattig husmands barn for i sin barselsseng af anket
der til slagene sygdommen blev for elendig og er udi en slet og arm
tilstand Femø den 23/12 1717 Hans Caspar Drejer
1/1 1718-1/1 1719
Fæste Fejø
26/1 er Niels Sørensen i fæste forundt ½ parten af nr. 2 i Østerby.
Hartkorn 3 td. 2/6 skp. 3 fjr. 2 alb., derved annammet fuld besætning
han svarer straks og giver i fæste

10 rdl.

3/3 1718 har Joakim Hansen fæstet ½ parten af nr.23 ibidem hartkorn
3 td. 4 skp. 3 fjr. 2½ alb. Derved annammet fuld besætning.
Han svarer straks og giver i fæste

10 rdl.

30/9 1718 har Ole Olsen fæstet ¼ part af nr.6 ibidem. Hartkorn
1 td. 5 skp. 3 fjr. 2 alb., derved annammer med behørig besætning,
han svarer straks og giver i fæste

5 rdl.

Ditto dato er Hans Olsen i forund i fæste en gård nr. 31. Hartkorn
6 td. 7 skp. 2 alb., derved annammet fuld besætning efter forordningen,
han svarer straks og giver i fæste
20 rdl.
1/10 1718 har Mogens Nielsen fæstet ½ parten af nr. 26 ibidem.
Hartkorn 3 td. 3 skp. 1 fjr. ½ alb., annammer fuld besætning,
han svarer straks og giver i fæste

10 rdl.

Ditto dato er Peder Olsen i fæste forundt ¾ part af nr. 27. Hartkorn
5 td. 2 skp. 3 fjr., derved har han annammet fuld besætning efter
forordningen han svarer straks og givet i fæste

15 rdl.

30/11 1718 har Mogens Hansen i fæste antaget ½ parten af nr. 8 ibidem.
Hartkorn 3 td. 4 skp. 1 fjr. 2 alb., derved annammet fuld besætning
efter forordningen han svarer straks og giver i fæste
10 rdl.
28/5 1718 er Albret Olsen i Vesterby indskrevet for en ½ gård af nr. 28.
hartkorn 3 td. 5 skp. 2 fjr. 2 al. han svarer straks og giver i fæste
10 rdl.
30/9 1718 er Hans Pedersen forundt i fæste ¾ part af nr. 17. Hartkorn
5 td. 1 skp. 2 fjr 1.¾ alb. og ¼ part af nr.27.1 td. 6 skp. 1 fjr. 2 alb.

tilsammen 7 td. 2/4 alb. dertil fået fuld besætning han svarer straks
og giver i fæste

20 rdl.

Ditto dato Jacob Jensen indskrevet for en gård nr. 23 i bemeldte
Vesterby, hartkorn 6 td. 6 skp. 2 fjr. 1 alb. derved annammet fuld
besætning efter forordningen, han svarer straks udgifterne
og giver til fæste

20 rdl.

Lejermål Fejø
Sognepræstens attest nr.1 6 lejermål begået af en matros ved navn
Hans Nielsen af kongelig majestæts flåde med et kvindfolk
Johanne Olsdatter her er afgået ved døden og i største armod efterladt
sig barnet, som landet må opfostre altså kan han herfor ikke beregne noget
28/12 1718 er her i Fejø menighed er falden lejermålsbøde
Johanne Olsdatter Badike, som udlagde til barnefader Ole Kromands
stedsøn, nemlig Hans Nielsen udskrevet til matros til kongelig
majestæts sø tjeneste bemeldte kvindemenneske er død nogle få uger
efter barselen og efterladende barnet til fattige pårørende.
Fejø præstegård 28/12 1718 B. Blichfeld
Fæste Femø
26/11 1718 er Ole Nielsen forundt i fæste ½ parten af nr. 12 i Sønderby.
Hartkorn 2 td. 7 skp. 3 fjr. 2½ alb. dertil fået fuld besætning, han svarer
straks og giver i fæste
10 rdl.
Ditto dato er Niels Pedersen i fæste forundt nr. 14 i Nørreby, hartkorn
3 td. 2 alb. dertil fået fuld besætning han svarer straks og giver i fæste

20 rdl.

Fæste Fejø
27. ditto er Jens Mogensen i fæste forundt nr. 19 i Østerby, hartkorn
nemlig ½ parten deraf 3 td. 3 skp. 2½ alb. annammer derved besætning
han svarer straks og giver i fæste
10 rdl.
Fæste Askø
21/1 1718 er Niels Jørgensen indskrevet for nr. 2 sammesteds, hartkorn
5 td. 2 fjr. 1 alb., han har annammet besætning efter forordningen
han svarer straks og giver i fæste
12 rdl.
Ditto dato er Niels Jensen indskrevet for nr. 8, hartkorn 4 td. 5 skp.
3 fjr. 2 alb. derved annammet fuld besætning efter forordningen
han svarer straks og giver i fæste
23. ditto er Niels Nielsen indskrevet for nr. 9 sammesteds, hartkorn

12 rdl.

5 td. 1 skp. 1 fjr. 1 alb., annammet derved fuld besætning
han svarer straks og giver til fæste

12 rdl.

1/1 1720 -31/12 1722
Lejermål Fejø
Efter sognepræsten Magister Peder Blichfeldts attest
Nr. 20. Lisbeth Jensdatter har år 1720 begået lejermål med en ung
ledig person nemlig Rasmus Hansen, hvilke tvende personer, endskønt
de for begået forseelse har ægtet hverandre, er sagt til doms for bøden
betalt efter loven, men at intet hos nogen af dem formedelst deres
fattigdom har været at erholde. Bevises med hos følgende dommer og
justits deres forsætnings attest. 21. og 22.

6 rdl.

Nr. 25. af et kvindfolk navnlig Gertrud Melchiorsdatter barnefødt på
Fejø som ved påsketid fra København dertil landet var hjemkommen og
udlagde til barnefader en grenader navnlig Jørgen Christoffersen under
hr. Løjtnant Bendiks Wulfs kompagni, men nogle uger efter barnefødslen
er bemeldte kvindfolk igen der fra landet hemmelig bortrejst, efter
attestens videre formelding.
Nr. 26. er begået lejermål af et kvindfolk Anne Jensdatter som har udlagt
Hans Pedersen Skottes søn navnlig Peder Hansen over hvilke tvende
løse personer
6 rdl.
For nr. 25 og 26 har intet hos dem til betaling været at erholde.
1/1 1720 -31/12 1722
Lejermål Femø
Efter sognepræsten Hr. Christoffer Kloppenborgs attest Nr. 27 har
Karen Nielsdatter begået lejermål i år 1720, som derefter blev amme hos
Ole Jensen i Nykøbing, hvor hendes bøder er søgt og betalt med
6 rdl.
Den person nafnl. Hans Nielsen til barnefader var udlagt og efter
attesten var fremmed på landet, og det har ikke været muligt at udspørge.
Nr. 28 1721 er et kvindfolk, som ikke kunne navngives og kommen fra
Riserup præstegård på Falster her til landet født et uægte barn og 3 uger
derefter igen er bortrejst. Imidlertid har jeg søgt og erholdt hendes
bøder betalt
6 rdl.
1/1 1720 – 31/12 1722.
Fæste Fejø
Morten Pedersen, som tilforn har faret til kaps som matros, haver antaget
og tilkøbt sig ½ parten af den gård nr. 25 i Vesterby, som Lars Fris har
solgt og overladt til ham, hartkorn er 3 td. 4 skp. 3 fjr. ½ alb., derved

annammer han ingen sæd eller besætning uden, hvis under købet er
befattet, såsom gården er ejendom og efter jordebogen skylder kun
¼ part landgilde og hoveri, giver til husbondhold

3 rdl. 2 mark

Albret Fris har antaget den gård nr. 4 i Vesterby af hartkorn ny matrikel
6 td. 3 skp. 2 fjr. 2 alb., ved hvilken han har giftet sig med formanden
Hans Jørgensens enke og som gården er ejendom og efter jordebogen
skylder kun ¼ part landgilde og hoveri. Han annammer ingen sæd
eller besætninger derved uden hvis gården, som ejendom tilhører
giver i husbondhold
4 rdl.
Morten Pedersen har antaget den gård nr. 21 i Østerby, som efter nye
matrikel skylder af hartkorn 7 td. 4 skp. 2 fjr. 2 alb, ved hvilken gård
han har giftet sig med Christen Michelsens enke, og som gården er
ejendom så vidt af den skylder efter jordebogen kun ¼ part landgilde
og hoveri, så annammer ingen besætning eller sæd uden gården, som
ejendom tilhører, svarer udi husbondhold

4 rdl.

Jørgen Christensen har ladet sig indskrive for halvparten af den gård
nr. 22 i Østerby, som han ved skifte efter sin fader, afgangen
Christen Mikkelsen har arvet, og samme er ejendom og efter
jordebogen skylder ¼ part landgilde og hoveri. Der følger ingen
besætning eller sæd derved uden hvis gården, som ejendom tilhører
den anden ½ part er hartkorn ny matrikel 3 td. 3 skp. 2 fjr. 2 alb.
Han svarer husbondhold.

2 rdl.

Niels Sørensen har antaget den ¼ part af nr. 22 i Østerby hvilket han
sig af Lars Hansen Møller har tilkøbt er hartkorn 1 td. 5 skp. 3 fjr.
1 alb nye matrikel, og som gården er ejendom og efter jordebogen
skylder kun ¼ part landgilde og hoveri, han annammer ingen sæd eller
besætning uden så vidt bemeldte ¼ part, som ejendom tilhører
svarer husbondhold.

1 rdl. 4 mark

Mogens Lærke har antaget den 1/3 part af nr. 9 i Østerby, hvorved
han af formanden afgangen Rasmus Hansens enke har ægtet. Skylder
af hartkorn ny matrikel 2 td. 2 fjr. 2 2/3 alb. og efter jordebogen kun ¼
part landgilde og hoveri annammer ingen sæd eller besætning der så
vidt bemeldte 1/3 part som ejendom tilhører giver, til husbondhold.

2 rdl.

Hans Hansen har antaget den ¼ part af gården nr. 23 i Østerby hvilken
han af sin fader Hans Hansen Skomager har tilkøbt, af hartkorn ny
matrikel 1 td. 6 skp. 1 fjr. 2 ¾ alb. skylder efter jordebogen kun ¼ part
landgilde og hoveri, derved annammer han ingen sæd eller besætning
uden så vidt tilhører ejendommen giver i husbondhold

2 rdl.

Jeppe Jeppesen har antaget ½ parten af den gård nr. 6 i Østerby, som
han af Ole Olsen og Ole Hansen har tilkøbt, skylder hartkorn ny matrikel
3 td. 3 skp. 3 fjr. ½ alb. og efter jordebogen kun ¼ part landgilde og

hoveri, derved annammer han ingen besætning eller sæd uden hvis
gården som ejendom tilhører, giver til husbondhold

2 rdl.

Rasmus Olsen har antaget den ¼ part af nr. 17 i Østerby, hvilket han
har tilkøbt af sin fader Ole Kromand. Består af hartkorn 1 td. 5 skp.
2 fjr. 1¼ alb. og efter jordebogen skylder som ejendom ¼ part
landgilde og hoveri annammer ingen besætning eller sæd, da han kun
har købt den ¼ part, giver i husbondhold

2 rdl.

Mads Jensen har antaget den 1/8 part af nr. 22 i Østerby, hvilket
han af Erik Pedersen har tilkøbt, skylder af hartkorn ny matrikel 6 skp.
3 fjr. 2 alb. og efter jordebogen kun ¼ part landgilde og hoveri.
Annammer ingen sæd eller besætning derved uden hvis han som
ejendom ved bemeldte 1/8 part har købt, giver til husbondhold 1 rdl.

2 mark

Mathias Nielsen har antaget den ¼ part af gården nr. 12 i Østerby,
hvilket han af Lars Hansen har tilkøbt skylder af hartkorn ny matrikel
1 td. 5 skp. 2 fjr. og efter jordebogen kun ¼ part landgilde og hoveri,
han annammer ingen sæd eller besætning derved han som ejendom ved
bemeldte ¼ part har købt, giver husbondhold 1 rdl.

4 mark

Hans Ærøbo har antaget den ¼ part af nr. 13 i Østerby, som han har
tilkøbt sig af Peder Skotte, skylder af hartkorn ny matrikel 1 td. 5 skp.
3 fjr. 1 alb. og efter jordebogen har som ejendom kun ¼ part landgilde
og hoveri, han annammer ingen besætning eller sæd derved, uden det
han ved bemeldte ¼ part har tilkøbt, giver til husbondhold

1 rdl. 4 mark

1/1 1720 -31/12 1722
Fæste Vejrø
Peder Rasmussen har været i hans kongelige majestæts tjeneste, har
antaget den gård nr. 4. på Vejrø som afgangen Peder Olsen er død fra,
er bestående af hartkorn 3 td. 5 skp. ny matrikel. Han har ægtet enken
derved stedet og annammer vintersæd 7 td. rug og vårsæd 3½ td. byg
samt fuld besætning efter skiftebrevet, bygden består af 3de længder hus
temmelig ved magt, han giver til fæste som for en ½ gård
6 rdl. 4 mark
1/1 1720 -31/12 1722
Fæste Femø
Daniel Hansen har antaget den gård nr. 20 i Nørreby, hvorved han har
giftet sig med formanden Jørgen Frederiksens enke. Skylder af hartkorn
ny matrikel 4 td. 3 skp. 2 alb. og efter jordebogen kun ¼ part landgilde
og hoveri som ejendom, han annammer ingen sæd eller besætning uden
hvis gården som ejendom tilhører, giver i husbondhold
3 rdl. 2 mark
1/1 1720 -31/12 1722
Fæste Askø

Niels Olsen husmand har antaget det hus på Askø, som han af degne
enken Maren Nielsdatter har købt og derfor et vænge som salige
hr. Peder Wulf før har haft i brug og som huset er ejendom,
giver i husbondhold

4 mark

1723
Lejermål Fejø
Nr. 1. Mag. Peder Blichfeld attest 1. begået lejermål af Anna Larsdatter
som til barnefader har udlagt en ubekendt person af tysk nation, nemlig
Mathias som med et skibs rum lå der under landet og agtede sig til
Flensborg. Kvindprækets bøde beregnet
6 rdl.
Nr. 2. Mette Hansdatter som er kommen frugtsommelig til landet fra
Nykøbing og født et uægte barn, udlagde til barnefader Peder Andersen
farversvend i Nykøbing kvindfolkets bøde er søgt af mig her beregnes 6 rdl.
men bemeldte Peder Andersens bøde tilkommer byfogden Christen
Stensen i Nykøbing at søge og allerunderdanigst regnskab at aflægge.
Nr. 3. Anna Hansdatter søster til næst bemeldte er ligeledes kommen
frugtsommelig til landet fra Nykøbing, hvor hun tjente en skrædder ved
navn Henrik Becker, udlagde til barnefaderen vagtmester Høyer, som
hos bemeldte hendes husbond lå i kvarter. Bøderne for kvindfolket er
søgt af mig, som samme under allerunderdanigst beregnes med
6 rdl.
men vagtmesteren er byfogden i Nykøbing vedkommende at søge.
Anordnes med præstens attest og hendes bøder er ret beregnet lovlig,
er fri efter forordningen af den 29/12 1696.
1723
Lejermål Femø
Efter sognepræsten hr. Christoffer Kloppenborgs attest har
Kirsten Larsdatter på Femø født et uægte barm, som er avlet i Nykøbing
med en rytter og er derefter søgt til doms for bøderne, men siden intet
var at få til betaling, er hun straffet på kroppen efter hr. justitsråd med
dom på skrift om hendes uformuenhed, og at hende tarv er blevet straffet
på vand og brød og på amtmand Landorphs på bemeldte doms og indførsel
tegnet attest.
1/1 1723 – 31/12 1723
Fæste Fejø
Anders Mortensen lod sig indskrive for den ½ part gård nr. 6 i Vesterby,
som Morten Hansen på grund af høj alderdom ikke længere kunne forestå,
samme ½ gårds hartkorn er efter ny matrikel 3 td. 4 skp. 1½ fjr. Annammer
ikke nogen besætning eller sæd, som hans kongelige majestæt tilhører,
da gården er ejendom og efter jordebogen skylder kun ¼ part landgilde
og hoveri, giver til husbondhold
2 rdl.

Hans Jensen har antaget en liden jordlod og øde ejendomshus i Vesterby
bestående af 2 fag som salige Kirsten Nygårds iboende, og efter hendes
død bemeldte hus af 2de mænd vurderet for 2 rdl., som han udi husets
restants betaler og formedelst dets slette tilstand og mandens fattigdom,
er han frigivet for husbondhold og betaler intet.
1/1 1723 – 31/12 1723
Fæste Femø
Jørgen Hansen har antaget ½ parten af den gård nr. 1 i Sønderby, som hans
fader Hans Pedersen har afhændet til ham på grund af alderdom og
skrøbelighed, ikke længere kunne forestå, består af hartkorn ny matrikel
3 td. 3 fjr. 2½ alb. og efter jordebogen skylder som ejendom kun ¼ part
landgilde og hoveri. Annammer ingen sæd eller besætning derved uden
hvis med bemeldte ½ gård har købt, giver til husbondhold
2 rdl.
Michel Christensen har antaget den gård nr. 6 i Sønderby af hartkorn
ny matrikel 6 td. 1 skp. 2 fjr. med hvilket han har befriet formanden
afgangen Salige Niels Mogensen enke, han annammer ikke hans majestæts
tilhørende sæd eller besætning, såsom gården så vidt er ejendom, at
deraf skylder kun ¼ part landgilde og hoveri, giver til husbondhold
4 rdl.
Hans Hansen har tilkøbt sig den gård nr. 9 i Sønderby af formanden
Michel Pedersen skylder af hartkorn 6 td. 1 fjr. 1 alb. efter jordebogen
kun ¼ part landgilde og hoveri, derved annammer ingen sæd eller
besætning uden hvis gården som ejendom tilhører,
giver til husbondhold

4 rdl.

Jørgen Hansen tilkøbt sig den gård nr. 18 i Sønderby af sin stedfader
Jonatan Hansen, skylder hartkorn nye matrikel 5 td. 6 skp. 2 fjr. 1 alb.
og efter jordebogen ¼ part landgilde og hoveri, annammer derved ikke
nogen sæd eller besætning uden hvis, han under bemeldte ejendom
sig har tilkøbt, giver til husbondhold

4 rdl.

Peiter Pedersen tilkøbt sig af Jørgen Pedersen Gamborgs enke den
gård nr. 22 i Nørreby, skylder af hartkorn nye matrikel 4 td. 4 skp.
1 fjr. 2 alb. og efter jordebogen svarer som ejendom ¼ part landgilde
og hoveri, annammer ingen sæd eller besætning derved uden hvis,
han under ejendommen har tilkøbt, giver til husbondhold

2 rdl. 4 mark

Peder Frederiksen har antaget ½ parten af den gård nr. 17 i Nørreby
består af hartkorn 2 td. 3 skp. 2 fjr. 1½ alb. med hvilken han har befriet
formanden afgangen salige Morten Jørgensens hustru, skylder efter
jordebogen som ejendom kun ¼ part landgilde og hoveri, annammer
ingen sæd eller besætning uden hvis under samme ½ gårds ejendom
tilhører, giver i husbondhold

2 rdl.

1/1 1723 – 31/12 1723

Fæste Askø
Jens Hansen har ladet sig indskrive for den gård nr. 3. på Askø som
Michel Grymer har beboet som hans fader Hans Hansen har købt til
ham skylder af hartkorn ny matrikel 5 td. 2 skp., annammer derved
ikke nogen hans majestæt tilhørende sæd eller besætning såsom gården
er ejendom og efter jordebogen kun skylder ¼ part landgilde og hoveri,
svarer derfor husbondhold 3 rdl.
Rasmus Jensen er indskrevet for den gård nr. 10 på Askø, som Peder Hansen
har købt til ham og Jeppe Hansen før beboede, skylder hartkorn ny matrikel
5 td. 2 skp. 1 fjr. 1 alb. annammer derved ikke nogen hans majestæt tilhørende
sæd eller besætning såsom gården er ejendom og kun efter jordebogen
svarer ¼ part landgilde og hoveri, giver i husbondhold
3 rdl.
1723
Lejermål Femø
Peder Clausen har begået lejermål med Bodil Mogensdatter, om
kvindfolket bevidnede bemeldte attest, at være død af barnsnød og over
karlen må betale 24 lod sølv, og er hentet dom for bøderne men efter
derpå tegnet indførsels forretning har intet til betaling været at erholde,
hvorfor han efter justitsråd og amtmand Landorphs attest, straffes med
fængsel på kroppen.
1/1 1724 – 31/12 1724
Fæste Fejø
Anders Larsen halvgårdsmand i Vesterby har ladet sig indskrive for
¼ part af nr. 17 ibidem, som Hans Mortensen Smed har afhændet til
ham. Samme 4de parter hartkorn er efter nye matrikel 1 td. 5 skp. 3 fjr.
½ alb. annammer ikke nogen besætning eller sæd som hans kongelige
majestæt tilhører siden samme er ejendom og efter jordebogen skylder
kun ¼ part landgilde og hoveri, giver til husbondhold

2 rdl.

Jens Pedersen Smed husmand i Vesterby har indskrevet sig for ¼ part
gård nr. 27, som han af Hans Olsen har købt, som havde den før.
Hartkornet er efter ny matrikel 1 td. 6 skp. 1 fjr. 2 alb. Annammer ikke
nogen besætning eller sæd som han kongelige majestæt er tilhørende,
såsom bemeldte 4 de part så vidt er ejendom og efter jordebogen skylder
kun ¼ part landgilde og hoveri, giver til husbondhold
2 rdl.
Morten Pedersen husmand har tilkøbt sig ¼ part af nr. 27 i Vesterby,
som Terkel Christoffersen før havde haft, er hartkorn efter nye matrikel
1 td. 6 sk. 1 fjr. 2 alb., han annammer, ikke nogen hans majestæt
tilhørende besætning eller sæd, såsom samme så vidt er ejendom at der
ikke uden ¼ part landgilde og hoveri, giver derfor til husbondhold
2 rdl.

Peder Hansen Badike lod sig indskrive for 1/6 part af nr. 5, som hans
fader har efterladt ham, er hartkorn efter nye matrikel 1 td. 1 skp.
1 2/3 alb. ved bemeldte gårds part annammer han ikke nogen hans
majestæt tilhørende besætning eller sæd, såsom samme så vidt er
ejendom, deraf skylder ikke uden ¼ part landgilde og hoveri, giver
derfor til husbondhold

2 rdl.

Rasmus Nielsen Badike lod sig indskrive for sin fader
Niels Rasmussen Badikes ½ gård nr. 11 i Østerby, som han ikke selv
på grund af høj alderdom og skrøbelighed kan forestå, bemeldte ½ gård
er hartkorn efter ny matrikel 3 td. 3 skp. 1 fjr. annammer ikke nogen
besætning eller sæd som hans kongelige majestæt tilhører, såsom gården
er ejendom og efter jordebogen skylder ikke uden ¼ part landgilde og
hoveri, giver til husbondhold
3 rdl.
Niels Sørensen lod sig indskrive for 1/8 part af nr. 26, som hans salige
fader Søren Christensen har efterladt ham, samme 8de del skylder
hartkorn efter ny matrikel 6 td. 3 fjr. 7/8 alb. derved annammer ikke
nogen hans majestæt tilhørende sæd eller besætning, som det så vidt er
ejendom at efter jordebogen, skylder ikke uden ¼ part landgilde og
hoveri, giver til husbondhold
1 rdl. 2 mark
1/1 1724 – 31/12 1724
Fæste Askø
Niels Pedersen Clausen har tilforhandlet sig af sine søskende den gård
nr. 6 ibidem broderen Hans Pedersen før beboede og på grund af
vanvittighed ikke længere kunde forestå bemeldte gårds hartkorn er
efter ny matrikel 4 td. 6 skp. 2 alb. annammer ikke derved nogen hans
majestæts tilhørende sæd eller besætning, såsom gården er ejendom
og efter jordebogen ikke skylder ¼ part landgilde og hoveri,
svarer derfor husbondhold

4 rdl.

Jens Hansen lod sig indskrive for ¼ part af nr. 13. på Askø, som han
har til forhandlet sig af Lars Pedersen bemeldte ¼ part, skylder af
hartkorn ny matrikel 1 rdl. 1 skp. 3 fjr. ¼ alb. Annammer derved ikke
nogen hans majestæt tilhørende besætning eller sæd, siden den så vidt
er ejendom og ikke efter jordebogen svarer ¼ part landgilde og hoveri,
giver i husbondhold

2 rdl.

1/1 1724 – 31/12 1724
Lejermål Fejø
Matros Jørgen Iversen som står i tjeneste ved Holmen begået lejermål
med en kvindesperson Anna Olufsdatter, hvorfor er optaget dom over
kvindfolket for hendes bøder, men som intet efter indførsels forretning
har været at erholde til betaling, er hun efter hr. justitsråd og amtmand
Landorphs attest på kroppen af straffet.

1/1 1725 – 31/12 1725
Fæste Fejø
Hans Larsen Fris, født på Fejø har ladet sig indskrive for den ½ gård
nr. 26 i Vesterby, som er hartkorn ny matrikel 3 td. 4 skp. 2½ alb. med
hvilken han har befriet formanden afgangen Christoffer Nielsens hustru,
han annammer ikke nogen sæd eller besætning som han kongelig
majestæt tilhører da gården er ejendom, deraf skyldes intet uden ¼ part
landgilde og hoveri, giver i husbondhold
2 rdl. 4 mark
Jørgen Nielsen i Østerby født på Femø lod sig indskrive for 3/8 part gård
af nr. 26, hartkorn ny matrikel 2 td. 4 skp. 1 fjr. 2 5/8 alb. hvilke 3/8 part
gård han har til forhandlet sig af formanden Søren Jensen Rød, han
annammer ikke nogen sæd eller besætning som hans kongelig majestæt er
tilhørig, da gården er ejendom, deraf skyldes intet uden ¼ part landgilde
og hoveri, giver i husbondhold
2 rd.
Jørgen Nielsen tilkøbt sig 1/8 part af førbemeldte gård nr. 26 hos
Niels Sørensen som samme sidst tilhørte, skylder af hartkorn ny matrikel
6 skp. 3 fjr. 7/8 alb. og efter jordebogen skylder intet uden ¼ part
landgilde og hoveri, annammer ikke nogen sæd eller besætning som
tilhører hans kongelige majestæt, svarer i husbondhold
1 rdl.
Rasmus Ollsen tilkøbt sig den ½ gård af nr. 10 som Lars Larsen på grund
af fattigdom har måttet afhænde, hartkorn ny matrikel 3 td. 3 skp. 2 fjr.
efter jordebogen og annammer ikke nogen sæd eller besætning, som er
han majestæt tilhørende, giver i husbondhold
2 rd. 4 mark
1/1 1725 – 31/12 1725
Fæste Vejrø
Niels Nielsen fød på Vejrø antaget den gård nr. 2 hartkorn ny matrikel
3 td. 3 skp. 2 fjr., som Peder Tielsen før beboede og ikke længere kunde
forestå på grund af skrøbelighed, bygden består af 2 længer hus 23 fag,
i temmelig god stand, han annammer ved gården fuld besætning og sæd,
er ansat at svare i fæste
6 rdl.
1726 d. 9/1
Lejermål Fejø
Var jeg på Rettens vegne, tillige med havende tvende mænd. Navnlig
Morten Pedersen og Hans Larsen begge af Vesterby og forsøgte at få
betaling efter Anne Olsdatter i Vesterby hos sin stedfader
Hans Jensen Kåre husmand i Vesterby, for hendes begået lejermål.
I mangel på betaling, er dette kvindfolk i arrest, på vand og brød at
blevet straffet.

1/1 1726 – 31/12 1726
Lejermål Femø
Jørgen Olsen ægtemand begået lejermål med Anna Lisbeth Nielsdatter
bøde
Anna Lisbeth Nielsdatter en Søn Niels med Jørgen Olsen en ægtemand

6 rdl.
6 rdl

Hans Jeppesen og Anna Rasmusdatter begået lejermål

6 rdl

Jens Nielsen Løjet og Anna Hansdatter deres ægteskabs bøder

3 rdl. 2 m. 4 sk.

1/1 1726 – 31/12 1726
Lejermål Askø
Begået lejermål af Maren Rasmusdatter. NB. denne person er besvangret
af en person som man ikke ved hvor er, hvorfor ingen bøder af ham indkræves.
1/1 1726 – 31/12 1726.
Fæste Fejø
Vesterby
Søren Nielsen født på Fejø har indskrevet sig den gård nr. 3. Hartkorn
ny matrikel 6 td. 7 skp. 2 fjr. hvilken gård han annammer af formanden
salige Hans Mogensens enke har tilforhandlet sig han annammer ikke
nogen sæd eller besætning som er hans majestæt tilhørende så vidt
gården er ejendom der skyldes kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver i husbondhold

6 rdl.

Søren Mortensen (Krog) ladet sig indtegne for den ½ gård nr. 6 hartkorn
ny matrikel 3 td. 3 skp. 1½ fjr. hvilken ½ gård, hans fader
Morten Hansen Krog har overladt ham da han ikke selv længere kan
bestride den på grund af høj alderdom og skrøbelighed han annammer
ikke nogen besætning eller sæd som han kongelig majestæt tilhører da
gården er ejendom der skyldes kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver derfor husbondhold
3 rdl.
Hans Rasmussen indskrevet for sin faders Rasmus Hansens ½ gård
nr. 12, hartkorn 3 td. 4 skp. 1½ alb. hvilken ½ gård er ham overladt,
han annammer ingen besætning eller sæd som er hans kongelige
majestæt tilhørende, da den er ejendom og deraf skyldes efter
jordebogen ½ part landgilde og hoveri, giver derfor husbondhold
Østerby
Peder Simonsen fød på Femø tilkøbt sig af Jeppe Jeppesens enke den
½ gård nr. 6, hartkorn nye matrikel 3 td. 3 skp. 3 fjr. ½ alb., som hun
formedelst gæld og vidtløftighed ikke længere kunne have, hvilken
½ gård han annammer ikke nogen besætning og sæd som er hans

3 rdl.

kongelige majestæt tilhørende så vidt samme gård er ejendom at deraf
ikke skyldes uden ¼ part landgilde og hoveri, giver husbondhold

3 rdl.

Sognepræsten Hr. Hans Meyer lod sig indskrive for ½ parten af nr. 8,
hartkorn ny matrikel 3 td. 4 skp. 1 fjr. 2 alb. og halvparten af nr. 13.
ditto efter ny matrikel 3 td. 2 skp. 2 fjr. 2 alb. tilsammen 6 td. 7 skp.
1 alb., som han har tilforhandlet sig efter formanden salige
Peder Blichfeld med hvilke tvende ½ gårde han ikke annammer nogen
sæd eller besætning, som hans kongelige majestæt er tilhørende siden
samme er ejendom således at den ikke er skyldig uden ¼ part landgilde
og hoveri, giver derfor husbondhold
6 rdl.
Michel Olsen ladet sig indskrive for 1/8 part gård af nr. 22. Hartkorn
nye matrikel 6 skp. 3 fjr. 2 alb. Hvilken formanden Mads Jensen
formedelst armod og fattigdom til ham har solgt og afhændet, han
antager ikke noget derved, som hans kongelig majestæt er tilhørende,
såsom samme så vidt er ejendom, at deraf skyldes ikke uden ¼ part
landgilde og hoveri, giver i husbondhold

1 rdl.

1/1 1726 – 31/12 1726
Vejrø
Mogens Jensen født på Fejø antager den gård nr. 3. Hartkorn ny
matrikel 3 td. 1 skp. 3 fjr., som formanden Svend Jensen døde fra.
Bygden består af 3de længder hus 20 fag udi temmelig god stand.
Annammer derved fuld besætning og sæd, giver til fæste

6 rdl.

Anders Andersen Læsø lod sig indskrive for ½ parten af nr. 7.
Jørgen Pedersens gård Hartkorn nye matrikel 2 td. 1 skp. ½ alb.,
som han sig af formanden har til forhandlet, sig ved samme ½ gård.
Han annammer ikke nogen sæd eller besætning som hans kongelige
majestæt er tilhørende siden bemeldte gård er ejendom, således at
der ikke skyldes uden ¼ part landgilde og hoveri,
giver derfor husbondhold

2 rdl.

1/1 1726 – 31/12 1726
Askø
Hans Hansen lod sig indskrive for den ½ gård nr. 7. Hartkorn ny
matrikel 2 td. 5 skp. 1 fjr. 2½ alb., som hans fader Hans Hansen Løjet
til ham har overladt, da han ikke selv længere ene kunne bestride den på
grund af skrøbelighed, ved bemeldte ½ gård annammer han ikke sæd
eller besætning som er hans kongelige majestæt tilhørende,
giver derfor i husbondhold
2 rdl.
1/1 1726 – 31/12 1726
Fejø lejermål
Efter sognepræstens attest er en ægtemand Morten Pedersen, bomand i

Østerby begået lejermål med et kvindfolk Anna Larsdatter på
Morten Pedersens boes lod er intet han kongelig majestæt kan beregnes.
Anna Larsdatter bøder
6 rdl.
1/1 1727 – 31/12 1727
Fæste Fejø
Vesterby
Niels Christensen født på Fejø har ladet sig indskrive for ½ parten af
den gård nr. 18. Hartkorn ny matrikel 3 td. 3 skp. 2 fjr. ½ alb., hvilken
han sig ved offentlig auktion har tilkøbt sig da Anders Larsen ikke længere
kunne beholde og lod sig indskrive for ¼ part af nr. 27. Hartkorn ny
matrikel 1 td. 6 skp. 1 fjr. 2 alb., som han af salige Morten Pedersen
skomagers enke har til forhandlet sig, ved samme hartkorn, som er
tilsammen 5 td. 1 skp. 3 fjr. 2½ alb., annammer ikke nogen besætning
eller sæd som hans kongelige majestæt er tilhørig og som så vidt ejendom
at skyldes kun ¼ part landgilde, og giver i husbondhold
2 rdl.
Michael Larsen lod sig indskrive for ¼ part af nr. 29. Hartkorn nye
matrikel 1 td. 5 skp. 2 fjr. 2 ¼ alb. hvilken 4 de part han som arv er
tilfalden efter sin salige svigerfader Hans Mogensen, han annammer
ikke nogen besætning eller sæd som er hans kongelige majestæt
tilhørende da den fjerde part er ejendom der skyldes ¼ part landgilde
og hoveri, og giver husbondhold

2 rdl.

Jørgen Nielsen lod sig indskrive for den gård nr. 30. Hartkorn ny
matrikel 7 td. 2 fjr. 2 alb. hvilken gård Han har til forhandlet sig af
formanden Jeppe Jensen, som han på grund af fattigdom ikke kan
beholde, ved samme gård annammer han ikke besætning eller sæd
som er hans kongelige majestæt tilhørende, da gården er ejendom og
skyldes deraf ikke andet end ¼ part landgilde og hoveri,
giver i husbondhold

5 rdl.

Anders Mortensen Krog født på Fejø lod sig indskrive for ¾ part gård
nr. 33. Hartkorn nye matrikel 3 td. 1 skp. 1 fjr., som han af formanden
Jacob Jensen Hjort har til forhandlet sig til han, annammer ikke nogen
besætning eller sæd, som er hans kongelige majestæt tilhørende, da
samme er ejendom, skylder deraf kun ½ part landgilde og hoveri,
giver i husbondhold

4 rdl.

Østerby
Oluf Nielsen født på Vejrø, lod sig indskrive for ¼ part af nr. 6. Hartkorn
ny matrikel 1 td. 5 fjr. 3 skp. 2½ alb, og ½ parten af nr. 16. 3 td. 4 skp.
tilsammen 5 td. 1 skp. 3 fjr. 2½ alb., som han ved ægteskab med
formanden salige Christen Badike, hans enke har fået, ved bemeldte ¾ gård
annammer han ikke nogen besætning eller sæd, som hans kongelige
majestæt tilhører da samme er ejendom skylder kun ¼ part landgilde

og hoveri, giver i husbondhold

4 rdl.

Peder Hansen født på Fejø lod sig indskrive for ¼ part af nr. 11, 1 td.
5 skp. 2 fjr. ½ alb. og ¼ part af nr. 16, 1 td. 6 skp. tilsammen nye
matrikel hartkorn 3 td. 3 skp. 2 fjr. ½ alb., hvormed han har befriet
Formanden salige Niels Pedersen Joensens enke. Han annammer ikke
nogen besætning eller sæd, som er hans kongelige majestæt tilhørende
og der skyldes kun ¼ part landgilde og hoveri, giver i husbondhold

2 rdl.

Niels Andersen født på Fejø lod sig indskrive for ¾ part gård af nr. 12.
Hartkorn nye matrikel 5 td. 3 fjr.1½ alb., som han har forhandlet sig af
formanden Jens Ågesen, han annammer ikke nogen besætning eller
sæd, da det er ejendom skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver i husbondhold

4 rdl.

1/1 1727 – 31/12 1727
Lejermål Femø
Begået lejermål af Anna Rasmusdatter og udlagt en fremmed skibskarl,
som hun ikke vidste, hvor han havde hjemme og ingen bøder af ham
kan beregnes, og til hendes bøder er der intet at betale og hun har udstået
straffen på kroppen.
1/1 1729 – 31/12 1729
Fæste Fejø
Hans Christensen Søby lod sig indskrive for ¼ part gård nr. 6. Hartkorn
ny matrikel 1 td. 5 skp. 3 fjr. 2 ¼ alb., som han af formanden Hans Olsen
har forhandlet sig til samme 4de part gård, han annammer ikke nogen
sæd eller besætning som er hans kongelige majestæt tilhørende, da
gården er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver i husbondhold
4 rdl.
Hr. Hans Meyer sognepræst på Fejø
antager den ¼ part af nr. 13. Hartkorn ny matrikel 1 tønde 5 skp. 3 fjr.
1 alb., som han af Hans Lærke har til forhandlet sig, såsom han den ikke
længere på grund af fattigdom kunne bestride, han annammer ingen
besætning eller sæd, da det er ejendom. han er anset i husbondhold
eller fæste at svare
2 rdl.
Hans Olsen har tilkøbt sig Ole Nielsen den ½ gård nr. 16. Hartkorn
ny matrikel 3 td. 4 skp. med hvilken ½ gård, han annammer ikke
besætning eller sæd, da det er ejendom, giver i husbondhold

3 rdl.

Rasmus Olsen Kromand lod sig indskrive for ¼ part af gård nr. 17.
Hartkorn ny matrikel 1 td. 5 skp. 2 fjr. 1 ¼ alb., som salige Hans Sadel
har afstået og solgt til ham, han annammer ikke besætning eller sæd,
og giver i husbondhold

2 rdl.

Lars Larsen lod sig indskrive for den ¼ part gård nr. 17. Hartkorn ny
matrikel 1 td. 5 skp. 2 fjr. 1 ¼ alb. med hvilken han haver befriet
formanden Hans Sadels enke, han antager ikke nogen besætning eller
sæd og skylder kun ½ part landgilde og hoveri og giver i husbondhold
at svare

2 rdl.

Peder Jensen fæster 1/8 part af den gård nr. 22. Hartkorn ny matrikel
6 skp. 3 fjr. 2 alb., som han af formanden Rasmus Pedersen Borre har
forhandlet sig til, han annammer ikke nogen besætning eller sæd,
og giver i husbondhold

1 rdl.

Peder Simonsen født på Femø lod sig indskrive for ¼ part af den gård
nr. 23. Hartkorn ny matrikel 1 td. 6 skp. 1 fjr. 2 ¾ alb., som han af
Hans Hansen Skomager har købt han annammer ikke besætning eller
sæd, giver i husbondhold

2 rdl.

Peder Rasmussen Borre lod sig indskrive ½ parten af den gård nr. 28.
Hartkorn ny matrikel 3 td. 4 skp. 2½ alb., som formanden Peder Jensen
har afstået til ham, han annammer ikke besætning eller sæd,
giver i husbondhold

3 rdl.

Vesterby
Ole Nielsen født på Vejrø fæster den gård nr. 1, som er hartkorn ny
matrikel 6 td. 7 skp. 2 fjr. 1 alb. Som formanden Hans Olsen har afstået
til ham han annammer ingen besætning eller sæd og skylder kun ¼
part landgilde og hoveri betaler i husbondhold og fæster for
6 rdl.
Peder Albretsen lod sig indskrive for den gård nr. 11, som er hartkorn
ny matrikel 6 td. 7 skp. 1 fjr. 1 alb., som han ved auktion har tilkøbt af
formanden Lars Larsen, som ikke længere på grund af gæld og
vidtløftighed ikke kunne bestride. Han annammer ikke besætning og
sæd og, giver i husbondhold eller fæste

6 rdl.

Peder Clausen indskrevet for den ½ gård nr. 28, som han af sin moder
Anna Hansdatter har forhandlet sig til samme hartkorn ny matrikel 3 td.
5 skp. 2 fjr. 2 alb., han annammer ikke nogen besætning eller sæd som
hans majestæt er tilhørende, da gården er ejendom skylder kun ¼ part
landgilde og hoveri er ansat i husbondhold eller fæste svare
4 rdl.
Gert Andersen lod sig indskrive for den ½ gård nr. 34. Hartkorn nye
matrikel 3 td. 3 skp. 1 fjr. 1½ alb., som han af sin fader Anders Gertsen
har til forhandlet sig, han annammer ikke nogen besætning eller sæd
som tilhører hans kongelige majestæt så vidt samme er ejendom,
skylder deraf kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver i husbondhold eller fæste
Mogens Jørgensen fæster det hus hans fader Jørgen Mogensen har
overladt ham som er 4re fag med tilhørende halve del af vænget han

4 rdl.

og Jørgen Poulsen tilsammen har, hvorpå før ikke har været uden et hus,
betaler til husbondhold
3 mark
1/1 1729 – 31/12 1729
Fæste Askø
Jeppe Hansen Løjet fæster den gård, han allerede har opsat 2 fag hus på,
med nu tilliggende haveplads, som han af hele herskabet er forundt hans
livstid formedelst han mange år før, har været bomand hos dem, og må
han til samme hus endnu bygge 2 fag, hvoraf årlig skulle svares 2 rdl.
men i henseende til hans fattigdom er ham modereret til 1 rdl., til
husbondhold betaler han intet
Michel Jensen Grymer lod sig indskrive for den gård med et lidet
tilliggende vænge, som før har været en hus plads og ham efter ansøgning
er tilladt at bebygge på, derefter opsat 3 fag hus, hvoraf han årlig betaler
fag skat 1 rdl. 2 mark, hvilket er ham forundt udi i husbondhold til hans
majestæts kasse
1 rdl.
1/1 1729 – 31/12 1729
Lejermål Femø
6/5 1728 her på landet har Gertrud Hansdatter begået lejermål, udlagt
barnefader en ubekendt bådsmand fra Flensborg Hans Christensen,
som med et fartøj lå her under landet, kom op og krænkede hende.
1/1 1730 -31/12 1730
Fæste Fejø
Vesterby
Mads Jens som før boede i Nørreby på Femø ved mageskifte forhandlet
sig til Niels Bendiksens gård, som han før beboede og er nr. 9. Nye matrikel
7 td. 1 skp. 3 fjr. 1 alb., ved hvilken han ikke annammer nogen besætning
eller sæd, som tilhører hans kgl. majestæt, da samme gård er ejendom og
skylder kun ¼ part i landgilde og hoveri, og da før har givet husbondhold
eller fæste af sin gård, som han ikke har mageskiftet er husbondhold,
eller fæste sat til
1 rdl.
Niels Christensen (Degn) ved mageskifte, forhandlet sig til ½ parten af
nr. 23. Hartkorn nye matrikel 3 td. 3 skp. 1 fjr. ½ alb., som tilhørte
Jens Larsen Fris, ved hvilken han annammer ikke nogen besætning eller
sæd, som tilhører hans kongelige majestæt, da samme er ejendom og
deraf skyldes kun ¼ part landgilde og hoveri og da han før har fæste
¼ part som Jens Larsen ved mageskifte har fået, er fæstet eller pengene
til husbondhold af denne modereret til
1 rdl. 2 mark
Jens Larsen Fris hat tilforhandlet sig til ¼ part af den gård no. 27.
Hartkorn ny matrikel 1 td. 6 skp. 1 fjr. 2 alb., som Niels Christensen

før har haft, han annammer ikke nogen besætning som er hans kongelige
majestæt tilhørende da gården er ejendom og skylder kun ¼ part
landgilde og hoveri, giver derfor til fæste eller husbondhold
1 rdl.
Niels Larsen har til forhandlet sig fra Albret Larsen Fris 1/8 del, af gård
nr. 29, hartkorn nye matrikel 6 skp. 3 fjr. 1½ alb., han annammer ikke
nogen besætning eller sæd, som er hans kongelige majestæt tilhørende
da den er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri, giver i
husbondhold eller fæste
1 rdl.
Gert Andersen har tilkøbt sig sin fader salige Anders Gertsens ½ gård
af nr. 34. Hartkorn ny matrikel 3 td. 3 skp. 1½ fjr., han annammer ikke
nogen besætning eller sæd, som er hans kongelige majestæt tilhørende,
da samme er ejendom, skylder kun ¼ part landgilde og hoveri af
bemeldte ½ gård og er anset, at svare i fæste eller husbondhold

4 rdl.

Østerby
Jørgen Larsen Halling har tilforhandlet sig den gård nr. 4. Hartkorn ny
matrikel 6 td. 7 skp. 2 alb., som hans moder Jørgen Hallings enke har
overladt ham, han annammer ikke nogen be sætning eller sæd, som er
hans majestæt tilhørende men skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver i fæste eller husbondhold

1 rdl.

Rasmus Pedersen til forhandlet sig af sin fader Peder Olsen Smed ½
parten af den gård nr. 5. Hartkorn 3 td. 3 skp. 1 fjr. 1 alb. og ¼ part
af den gård nr. 23. Hartkorn 1 td. 6 skp. 1 fjr. 2 ¾ alb. tilsammen
hartkorn ny matrikel 5 td. 1 skp. 3 fjr. ¾ alb. Han annammer ikke
besætning eller sæd, som er han kongelig majestæt tilhørende, da
samme er ejendom og deraf skyldes kun ¼ part landgilde og hoveri
Og betaler fæste eller husbondhold

4 rdl.

Niels Sørensen tilforhandlet sig en 1/8 part af den gård nr. 22. Hartkorn
ny matrikel 6 skp. 3 fjr. 2 5/8 alb., som Peder Jensen har overladt ham,
ved hvilken 1/8 part annammer han ikke besætning eller sæd, som er
hans majestæt tilhørende, da samme er ejendom og skylder deraf kun
¼ part i landgilde, og giver i husbondhold
1 rdl.
1/1 1730 -31/12 1730
Femø
Sønderby
Jørgen Hansen tilforhandlet sig ½ parten af Hans Pedersen gård nr. 1.
Hartkorn ny matrikel 3 td. 3 fjr. 2½ alb., som han af bemeldte
Hans Pedersen til ham har afhændet han annammer ikke besætning eller
sæd, da det er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver i fæste eller husbondhold
3 rdl.

Hans Mogensen tilkøbt sig formanden Ambrosius Jørgensens enke den
gård nr. 2. Hartkorn ny matrikel 5 td. 7 skp. 2 fjr. Han annammer ikke
besætning eller sæd, som er hans kongelige majestæt tilhørende, da
samme gård er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver til fæste eller husbondhold

6 rdl.

Poul Nielsen tilforhandlet sig ½ parten af sin fader Niels Jørgensen Smeds
gård nr. 13, deraf halvparten er hartkorn ny matrikel 2 td. 7 skp. 2 fjr.,
han annammer ikke nogen besætning eller sæd som han kongelig majestæt
tilhørende da samme er ejendom han skylder kun ¼ part landgilde og
hoveri, giver i fæste eller husbondhold
2 rdl.
Nørreby
Jørgen Nielsen antog ½ parterne af nr. 16, 2 td. 2 skp. 2 fjr. og ½ parten
af nr. 24, 2 td. 6 skp. 2 alb. i alt hartkorn ny matrikel 5 td. 2 skp. 2 alb.
og har fået formanden Peder Jørgensen Boesens enke, ved hvilken gård
han annammer ikke nogen besætning eller sæd, som er hans kongelige
majestæt tilhørende, siden samme er ejendom skylder deraf ¼ part
landgilde og hoveri, giver i fæste eller husbondhold
2 rdl.
Niels Hansen ved mageskiftet sig ½ parten af nr. 3, 2 td. 1 skp. 1 fjr.
2½ alb. og nr. 19, 3 td. 2 alb. tilsammen hartkorn ny matrikel 5 td.
1 skp. 2 fjr. ½ alb., som formanden Mads Jensen har fået hans gård
nr. 9 i Vesterby på Fejø har overladt til samme, han annammer ikke
nogen besætning eller sæd, som han kongelig majestæt tilhørende siden
der er ejendom således deraf kun ¼ part landgilde og hoveri og i
henhold til dette mageskifte og de begge forhen har fæstet er fæste
og husbondhold modereret til
1 rdl.
1/1 1730 -31/12 1730
Lejermål Fejø
Et kvindemenneske nemlig Margrethe Hansdatter her i sognet har udlagt
til barnefader birkedommeren her på øen, nemlig hr. Christian Frandsen
men han, som endnu ikke har tilstået da han for tiden er bortrejst, efter
han blev udlagt, har man endnu ikke fået denne sag bragt til rigtighed,
hvorfor dette års regnskab ikke kan beregnes.
1/1 1731 – 31/12 1731
Fejø sogn
Vesterby
Peder Joensen lod sig indskrive for den gård nr. 11. Hartkorn, nye matrikel
6 td. 7 skp. 1 fjr. 1 alb., som han har tilkøbt sig af formanden Peder Albretsen
og derimod afstår sin fæstegård til ham på Vejrø. med hvilken gård han ikke
annammer nogen sæd eller besætning, som er han kongelig majestæt
tilhørende, da samme gård er ejendom og svarer kun ¼ part landgilde og

hoveri giver i husbondhold

2 rdl.

Peder Andersen tilkøbt sig ved auktion efter Hans Pedersen Færgemand
¾ parten af den gård nr. 17. Hartkorn 5 td. 1 skp. 1 fjr. 1½ alb. og ¼ part
af nr. 27, 1 td. 6 skp. 1 fjr. 2 alb. tilsammen nye matrikel hartkorn 6 td.
7 skp. 3 fjr. ½ alb., hvorved han ikke annammer besætning og sæd, som
er hans kongelig majestæt tilhørende skylder kun ¼ part landgilde og
hoveri giver i fæste eller husbondhold
5 rdl.
Jørgen Hansen Løjet fik ved ægteskab med formanden Anders Larsens
enke ½ part af den gård nr. 17. Hartkorn 1 td. 5 skp. 3 fjr. ½ alb. og ½
parten af nr. 18. 3 td. 3 skp. 2 fjr. 2 alb. tilsammen ny matrikel hartkorn
5 td. 1 skp. 1 fjr. 2½ alb. Han annammer ikke besætning eller sæd, som
er han majestæt tilhørende og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver i fæste eller husbondhold
4 rdl.
Hans Jeppesen har tilkøbt sig efter Ole Jørgensen Gård ½ parten af den
gård nr. 23. Hartkorn ny matrikel 3 td. 3 skp. 1 fjr. ½ alb., annammer
ikke besætning eller sæd, som er han majestæt tilhørende og skylder
kun ¼ part landgilde og hoveri, giver i fæste eller husbondhold

3 rdl.

1/1 1731 – 31/12 1731
Vejrø
Niels Nielsen fæster den gård nr. 1. Hartkorn ny matrikel 3 td. 2 skp.
3 fjr., som hans moder Niels Olsens enke har afstået. Bygden består
af 2 længder 21 fag og annammer han derved fuld besætning og sæd
som han kongelig majestæt er tilhørende til indfæstning betaler han
fæstepenge

6 rdl. 4 mark

Peder Albretsen antager den fæstegård nr. 4. Hartkorn ny matrikel
3 td. 5 skp., som Peder Joensen ved mageskifte har overladt ham,
annammer derved fuld besætning og sæd hans kongelige majestæt
tilhørende samt gårdens bygt i forsvarlig stand og i henseende, det er
et mageskifte, er fæstet for denne modereret til

2 rdl.

Østerby
Peder Michelsen har ved mageskifte tilforhandlet sig af hr. Hans Meyer
¾ part af den gård nr. 13, som er hartkorn ny matrikel 5 td. 1 skp. 2 fjr.,
han annammer ikke besætning og sæd, som er hans kongelige majestæt
tilhørende og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri, da det er et
mageskifte og han tilforn har fæstet gården er fæste og husbondhold
pengene deraf, modereret til
1 rdl.
Hans Henriksen har tilforhandlet sig sin faders Henrik Lærkes ½ parten
af den gård nr. 15. Hartkorn nye matrikel 3 td. 3 skp. 3 fjr., han
annammer ikke besætning eller sæd, som er hans majestæt tilhørende

og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver i fæste eller husbondhold

2 rdl. 4 mark

Niels Hansen Brun tilforhandlet sig ½ parten af den gård nr. 16.
Hartkorn ny matrikel 3 td. 4 skp., som Hans Olsen før havde og har
overladt til ham, annammer ikke besætning eller sæd som er hans
majestæt tilhørende og giver kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver i fæste eller husbondhold

2 rdl.

Rasmus Pedersen antager den ½ part af den gård nr. 18. Hartkorn ny
matrikel 3 td. 3 skp. 2 fjr. 1½ alb., som han har bekommet ved
ægteskab med formanden Jeppe Mogensens enke, ved hvilken ½ gård
han ikke annammer besætning eller sæd, som er hans majestæt
tilhørende og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver i husbondhold eller fæste

2 rdl.

Jørgen Christensen har tilforhandlet sig af stedfaderen Morten Pedersen,
den gård nr. 21, som er hartkorn ny matrikel 7 td. 1 skp. 2 fjr. 2 alb.
Til hvilken gård han ikke annammer besætning eller sæd, som er hans
majestæt tilhørende og giver kun ¼ part landgilde og hoveri giver i
husbondhold eller fæste
5 rdl.
Morten Pedersen har ladet sig indskrive for 1/8 part af nr. 22, som han
af Michel Olsens enke har fået samme, er hartkorn ny matrikel 6 skp.
3 fjr. 2 alb., han annammer ikke nogen besætning eller sæd, da gården
er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver i husbondhold eller fæste

4 rdl.

Hr. Hans Meyer sognepræst på Fejø har ved mageskifte til forhandlet
sig den gård nr. 27, som Peder Michelsen før beboede, hartkorn nye
matrikel 7 td. 1 skp., ved hvilken går han ikke annammer nogen sæd
eller besætning, som er han kongelig majestæt tilhørende, da den er
ejendom og betaler kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver i husbondhold eller fæste

1 rdl.

Niels Olsen tilkøbt sig den ½ gård nr. 28, som er hartkorn ny matrikel
3 td. 4 skp. 2½ alb. af formanden Mogens Gårds enke. Han annammer
ikke nogen besætning eller sæd, som er hans kongelige majestæt
tilhørende, da gården er ejendom, så han skylder kun ¼ part landgilde
og hoveri, han svarer husbondhold deraf eller fæste

2 rd. 4 mark

Hans Olsen antager den gård nr. 29. Hartkorn ny matrikel 7 td. 3 fjr.
1 alb., som han har til forhandlet sig af faderen Ole Jeppesen, han
annammer ikke nogen sæd eller besætning, som er hans kongelige
majestæt tilhørende, da gården er ejendom og skylder kun ¼ part
landgilde og hoveri, giver i husbondhold

5 rdl.

Husmand Niels Terkelsen antager og fæster den husplads af nr. 14,

som Rasmus Larsens enke før beboede med den tilliggende
haveplads, hvorpå han vil opsætte 4re gode fag hus siden bemeldte
enkes hus er afbrændt, til fæste betaler han deraf

3 mark

1/1 1731 – 31/12 1731
Femø
Sønderby
Peder Nielsen bekommet med formanden Jørgen Hollænders enke
½ parten af den gård nr. 4, som er hartkorn ny matrikel 2 td. 7 skp.
1 fjr. 1½ alb., han antager ikke nogen sæd eller besætning, som er
hans majestæt tilhørende, da den er ejendom og skylder kun ¼ part
landgilde og hoveri, giver i husbondhold eller fæste

2 rdl.

Nørreby
Jørgen Frederiksen fik med formanden Niels Hansen Løjets hustru den
gård nr. 2. Hartkorn nye matrikel 4 td. 3 skp. 2 fjr. ½ alb., han annammer
ikke besætning eller sæd, som er hans majestæt tilhørende og skylder
kun ¼ part landgilde og hoveri, giver i husbondhold eller fæste
5 rdl.
Peder Eriksen født på Fejø antager ½ parten af den gård nr. 25. Hartkorn
ny matrikel 2 td. 2 skp. 21½ alb. hvilken ½ gård han har fået med
formanden Jeppe Olsens enke. Han annammer ikke besætning eller sæd
som er hans majestæt tilhørende, da samme gård er ejendom og skylder
kun ¼ part landgilde og hoveri, giver i husbondhold
2 rdl. 4 mark
1/1 1732 31/12 1732.
Fæste Fejø
Vesterby
Ole Mortensen Krog lod sig indskrive for den gård nr. 8. Hartkorn ny
matrikel 5 tønder 5 skp. 3 fjr., som han af formanden Morten Mortensen Dam
har til forhandlet sig, da han på grund af fattigdom ikke længere kunne
beholde. Han annammer ikke nogen besætning eller sæd, som er hans
majestæt tilhørende, da gården er ejendom og skylder kun ¼ part
landgilde og hoveri, og giver i husbondhold
5 rdl.
Lars Rasmussen til forhandlet af arvingerne, sin faders Rasmus Hansen
gård nr. 12, som er hartkorn ny matrikel 7 td. 1 fjr. Han annammer ikke
nogen besætning eller sæd, som er hans majestæt er tilhørende, da gården
er ejendom og skylder kun ¼ part i landgilde og hoveri, giver i fæste
eller husbondhold
6 rdl.
Ole Rasmussen Bankemand antaget og tilkøbt sig formanden
Anders Pedersen Bankemands enke ½ parten af den gård nr. 29.
Hartkorn efter ny matrikel 3 td. 3 skp. 1 fjr. 1½ alb. til tilsammen
4 td. 2 skp. 2 fjr. 1 alb. Annammer ikke nogen besætning eller sæd,

som er hans kongelig majestæt tilhørende, da samme er ejendom og
skylder deraf kun ¼ part landgilde og hoveri, giver i husbondhold eller
fæste

3 rdl. 2 mark

1/1 1732 31/12 1732.
Femø
Nørreby
Michael Christensen har ved mageskifte til forhandlet sig
Ole Nielsen Madsens gård nr. 15, som er bortsolgt fra ham til
Jørgen Lock for resterende skatte betaling er hartkorn ny matrikel
4 td. 7 skp. 1 fjr. 2 alb. Han annammer ikke nogen besætning eller sæd,
som er hans majestæt tilhørende og giver i husbondhold eller fæste
1 rdl.
Rasmus Jensen Pilt har tilforhandlet sig af formanden
Niels Rasmussen Jyde ½ parten af nr. 16 eller nr. 10. Hartkorn ny
matrikel 2 td. 2 skp. 1½ alb., som han på grund af fattigdom måtte
afhænde, ved hvilken ½ gård, annammer han ikke nogen besætning
eller sæd, som er hans majestæt tilhørende, da samme er ejendom og
skylder kun deraf ¼ part landgilde og hoveri, giver til
husbondhold eller fæste

2 rdl. 4 mark

Rasmus Hansen har ved offentlig auktion, som blev bortsolgt fra
formanden Peder Frederiksen ½ parten af den gård nr. 17, som er
hartkorn ny matrikel 2 td. 3 skp. 2 fjr. 1½ alb. Han annammer ingen
besætning eller sæd, som er hans majestæt tilhørende, da gården er
ejendom og skylder deraf kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver i husbondhold eller fæste

2 rdl. 4 mark

1/1 1732 31/12 1732.
Lejermål Fejø
Et kvindemenneske besovet, nemlig Birthe Larsdatter i Østerby. Karlen,
som har besovet hende, nemlig Jesper Clausen, tjener på Holmen efter
bemeldte attest hvorfor intet fra ham kan beregnes
6 rdl.
1/1 1733 – 31/12 1733
Fæste Fejø
Vesterby
Peder Hansen Skotte til forhandlet sig sin faders gård af moderen. Salige
Hans Pedersen Skottes enke, som er ny matrikel hartkorn 6 td.7 skp.
ved hvilken han annammer ikke nogen besætning eller sæd, som er hans
majestæt tilhørende og af samme efter jordebogen skylder kun ¼ part
landgilde og hoveri, giver i husbondhold i stedet for fæste
6 rdl.
Østerby

Jørgen Christensen som før beboede nr. 21 ibidem, har ved mageskifte
tilforhandlet sig med Niels Jensen Sild ¾ par gård af nr. 7, samme er
hartkorn ny matrikel 5 td. 1 skp. 2 fjr. 2 ¼ alb., ved hvilken han
annammer ikke nogen besætning eller sæd, som hans kongelig majestæt
er tilhørende, da det er ejendom og skylder deraf kun ¼ part landgilde
og hoveri og giver i husbondhold i stedet for fæste,
som dog er modereret til
2 rdl.
Niels Jensen Sild har ved mageskifte til forhandlet sig den gård nr. 21.
Hartkorn ny matrikel 1 skp. 2 fjr. 2 alb., som Jørgen Christensen før
tilhørte, samme er hartkorn ny matrikel som meldt ved dens annammelse,
han har ikke antaget nogen besætning eller sæd, som er hans majestæt
tilhørende, da det er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
i henseende har han ikke taget husbondhold deraf på ¾ part af nr. 27,
Jørgen Christensen derimod fik formedelst den korte tid det var i hans
eje, giver af denne i husbondhold eller fæste
6 rdl.
Rasmus Nielsen Badike har tilforhandlet sig 1/8 part jord af den gård
nr. 22, hvilken bemeldte 1/8 part er hartkorn ny matrikel 6 skp. 3 fjr.
2 alb. Han annammer ikke besætning eller sæd, som er han kongelig
majestæt tilhørende, da samme er ejendom, således at der kun skyldes
¼ part landgilde og hoveri efter jordebogen og således har formanden
Niels Sørensen den ham forundt, giver derfor i husbondhold eller fæste 1 rdl.
1/1 1733 – 31/12 1733
Vejrø
Niels Snedker afstået det hus han beboede til Jeppe Mortensen dog således,
bemeldte Niels Snedker og hustru beholder deri fornøden husværelse
deres livstid og imidlertid til den fæstende betaler ½ parten af udgifterne
i fagskat som svares for huset, hvilket er efter jordebogen 5 fag,
giver i fæste
4 mark
1/1 1733 – 31/12 1733
Femø
Sønderby
Jørgen Nielsen Lock til forhandlet sig ved mageskifte den gård nr. 6,
Michel Christensen før beboede, samme er hartkorn ny matrikel 6 td.
1 skp. 2 fjr., hvorimod han har givet til mageskifte, den gård nr. 15 i
Nørreby, som Ole Madsen før beboede, ved hvilken han ikke
annammer nogen besætning eller sæd, som er hans kongelige majestæt
tilhørende, da den er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver deraf husbondhold
8 rdl.
Jens Jørgensen har overladt sin fader Jørgen Nielsen Lock den gård
nr. 17. Hartkorn ny matrikel 6 td. 1 skp. 3 fjr. 1 alb., som han ved
auktion har tilkøbt sig af formanden Jørgen Olsen Stær, som ikke

længere på grund af fattigdom kunne beholde samme, er hartkorn ny
matrikel som meldt og efter jordebogen skylder ikke uden ¼ part i
landgilde og hoveri giver i husbondhold eller fæste

8 rdl.

1/1 1733 – 31/12 1733
Askø
Søren Hansen tilforhandlet sig den ½ gård af Niels Nielsen, som er
ny matrikel nr. 9. Hartkorn 2 td. 4 skp. 2 fjr. 2 alb., hvilken bemeldte
Niels Nielsen på grund af fattigdom måtte overlade, samme er ejendom
således at deraf ikke skylder efter jordebogen uden ¼ part landgilde og
hoveri og annammer ikke nogen besætning eller sæd, som er hans
kongelige majestæt tilhørende giver i husbondhold eller fæste
4 rdl.
Niels Hansen lod sig indskrive for ½ parten af sin faders Hans Olsens
gård, som han er blevet overladt på grund af faderens skrøbelighed ikke
længere kan bestride samme gård, er efter ny matrikel nr. 12. Hartkorn
2 td. 4 skp. 3 fjr. 1½ alb. Han annammer ikke nogen besætning eller sæd,
som er hans kongelige majestæt tilhørende, da samme er ejendom og
skylder kun ¼ part landgilde og hoveri, giver i husbondhold eller fæste 4 rdl.
1/1 1733 – 31/12 1733
Lejermål Fejø
Lejermål begået af Birthe Larsdatter i Østerby, og udlagde til barnefader
en karl ved navn Jesper Clausen barnefødt herpå øen i Vesterby, men
tjener nu på holmen i København
Birkedommeren på Fejø monsr. Christian Frandsen for begået lejermål i året
1731 med et kvindemenneske ved navn Margrethe Hansdatter Lærke.
Afsagt den 6/8 1734 en større sag, hvori der forsøges at få mølleren Albret
Tobiasen i Vesterby til at gifte sig med hende, men han havde jo en kone i
forvejen.
Lejermåls sagen Jeppe Clausen og Birthe Larsdatter, man har forespurgt ved
divisionerne på Holmen i København, om man har en Jesper Clausen Fejø og
modtaget det svar, at der findes en i tjenesten ved 2den division 4 kompagni,
men man skal endelig ikke tro, at han kan betale nogen bøder, da han kun har
kost og logi, som han nyder i tjeneste, hvis hr. kammer råd ønsker yderligere
oplysninger vil det blive besørget. Admiralitetet den 11/11 1734.
1/1 1734 – 31/12 1734
Fæste Fejø
Vesterby
Peder Hansen Løjet tilforhandlet sig sin fader Hans Pedersen Løjet ½ gård
nr. 2 i Vesterby, som bemeldte samme er hartkorn ny matrikel 3 td. 4 skp.
2 alb., med hvilken han ikke annammer nogen besætning eller sæd, som

hans kongelige majestæt er tilhørende, da samme er ejendom og skylder
kun ¼ part landgilde og hoveri, giver i husbondhold i stedet for fæste
3 rdl.
Ole Albretsen tilkøbt sig ½ parten af den gård nr. 5, som han fader
Albret Olsen beboede. Hartkorn ny matrikel 3 td. 4 skp. 1½ alb., med
hvilken han ikke annammer besætning eller sæd, som er hans kongelige
majestæt tilhørende, siden den er ejendom, således han deraf kun skylder
¼ part i landgilde og hoveri, giver i husbondhold i stedet for fæste
3 rdl.
Niels Olsen tilkøbt sig af Ole Krog ½ parten af den gård nr. 15, som er
ny matrikel hartkorn 3 td. 2 skæppe 2 fjr. 2 alb., hvorved han annammer
ikke nogen bygt, besætning eller sæd, som hans kongelige majestæt
tilhørende og skylder ikke efter jordebogen uden ¼ part i landgilde og
hoveri, giver i husbondhold i stedet for fæste
3 rdl.
Niels Hansen Skotte tilkøbt sig hos Jeppe Albretsen ½ parten af den gård
nr. 15. Hartkorn ny matrikel 3 td. 2 skp. 2 fjr. 2 alb., med hvilken han
ikke annammer nogen bygt, besætning eller sæd, som hans kongelige
majestæt er tilhørende, siden det er ejendom og skylder kun ¼ part i
landgilde og hoveri efter jordebogen,
giver derfor i husbondhold i stedet for fæste
4 rdl.
Jens Albretsen har købt sig af sin fader Albret Olsen den ½ gård nr. 28.
Hartkorn ny matrikel 3 td. 5 skp. 2 fjr. 2 alb. Han annammer ikke
nogen besætning eller sæd, som hans kongelige majestæt tilhørende,
siden samme er ejendom og skylder deraf ¼ part landgilde og hoveri,
giver i husbondhold eller fæste
4 rdl.
Østerby
Peder Olsen tilforhandlet sig hos sin fader Ole Jørgensen ½ parten af
den gård nr. 32. Hartkorn ny matrikel 3 td. 3 skp. 2 fjr. 1 alb., med
hvilken han ikke annammer nogen bygt, besætning eller sæd, som er
hans kongelige majestæt tilhørende, siden samme således er ejendom
og skylder kun deraf ¼ part landgilde og hoveri og giver deraf
i husbondhold eller fæste
Johanne Jensdatter en hus kvinde tilforhandlet sig 1½ fag af det hus
nr. 7. Jørgen Hansen Borre før ejede og endnu har noget af, hvilket
hus part 1½ fag, bemeldte Johanne Jensdatter har til forhandlet sig
så vidt denne bygt angående, så er hans majestæt alene grunden
tilhørende, hvoraf hun kunne svare husbondhold eller fæste, men i
henseende hendes tilhørende er intet uden det hus næppe kan huse
sig i, er hun for fæste eller husbondhold at svare blevet befriet.
1/1 1734 – 31/12 1734
Femø
Nørreby

3 rdl.

Niels Pedersen har tilforhandlet sig af sin fader Peder Christoffersen
½ parten af den gård nr. 12. Hartkorn ny matrikel 2 td. 1 skp. 3 fjr. ¼ alb.
Han annammer ikke bygt, besætning eller sæd, som er hans majestæt
tilhørende, da samme er ejendom og der skyldes kun ¼ part i landgilde
og hoveri, giver i fæste eller husbondhold
2 rdl. 4 mark
Peder Christoffersen har købt af sig af sin fader Christoffer Pedersen
den ½ gård nr. 13. Hartkorn ny matrikel 2 td. 3 skp. 3 fjr. ½ alb. Han
annammer ikke nogen bygt, besætning eller sæd, som er han kongelig
majestæt tilhørende, da samme er ejendom og skylder kun ¼ part
landgilde og hoveri, og giver i husbondhold i stedet for fæste

2 rdl. 2 mark

1/1 1734 – 31/12 1734
Lejermål Fejø
Et besovet kvindfolk på Fejø, Bodil Rasmusdatter hendes lejermåls
bøder 6 rdl. men her har kun været muligt at få 1 rdl. 2 mark, 12 sk.,
og den udlagte mandsperson er ikke at finde.
1/1 1735 – 31/12 1735
Fæste Fejø
Vesterby
Christen Hansen har købt af sin moder Hans Nielsens enke den gård
nr. 22. Hartkorn ny matrikel 6 td. 7 skp. 1 fjr. 1 alb., han annammer
ikke nogen bygt, besætning eller sæd, som er hans kongelige majestæt
tilhørende sæd, da gården er ejendom, han skylder kun ¼ part landgilde
og hoveri, giver i husbondhold eller fæste
6 rdl.
Peder Jensen Skrædder forhandlet sig til hos Hans Nielsens enke 1/8
part af den gård nr. 27. Hartkorn ny matrikel 7 skp. 2½ alb. Han
annammer ikke nogen bygt, besætning eller sæd, som er hans kongelige
majestæt tilhørende sæd, da gården er ejendom og skylder kun ¼ part
landgilde og hoveri og samtidig indskrevet for det ham tilhørende hus
nr. 2, som er 9 fag, giver deraf husbondhold eller fæste
1 rdl. 2 mark
Hans Christoffersen lod sig indskrive for det hus nr. 1, som efter jordebogen er 5 fag, hvilket hus er ejendom så vidt bygden angående, så er
alene grunden hans majestæt tilhørende, giver i husbondhold eller fæste 4 mark
Rasmus Christensen lod sig indskrive for den part ham tilhørende af hus
nr. 4, som efter jordebogen er 4 fag, hvilket hus er ejendom, således at
hans majestæt alene er grunden tilhørende,
giver deraf husbondhold eller fæste
3 mark
Christen Rasmussen tog fæstebrev på det ham tilhørende hus nr. 5,
som efter jordebogen er 3 fag er af beskaffenhed som næst forrige,
giver deraf husbondhold

4 mark

Ole Rasmussen tog fæstebrev på sit tilhørende hus nr. 6, som efter
jordebogen er 6 fag, som er af beskaffenhed som foregående,
giver i husbondhold eller fæste

4 mark

Hans Hansen Skomager indskrevet for det ham tilhørende hus
nr. 7, ½ part, som er efter jordebogen er 7 fag, er af bygt beskaffenhed
med foregående, giver deraf husbondhold

3 mark

Peder Hansen Bødker indskrevet for den part ham er tilhørende af det
hus nr. 7, som er efter jordebogen er 4 fag, giver deraf husbondhold

4 mark

Frederik Larsen lod sig indskrive for det ham tilhørende hus nr. 9, som
efter jordebogen er 9 fag. Samme er ejendom på samme måde som de
foregående, giver i husbondhold eller fæste

1 rdl.

Jørgen Iversen indskrevet for sit tilhørende hus nr. 10, som efter
jordebogen er 10 fag, giver deraf husbondhold eller fæste

1 rdl.

Ole Nielsen Vejrø lod sig indskrive for sit hus nr. 11, som er efter
jordebogen 5 fag, giver i husbondhold eller fæste

4 mark

Margrethe Peders datter, Rasmus Skippers enke fæster det hende
tilhørende hus nr. 12, som efter jordebogen er 5 fag, samme er ejendom
som foregående, giver deraf husbondhold
4 mark
Niels Smed lod sig indskrive for den part, som er ham tilhørende af det
hus nr. 15, som efter jordebogen er 8 fag, samme hus er ejendom ligesom
foregående og efterfølgende, giver fæste eller husbondhold
4 mark
Jeppe Smed ladet sig indskrive for den part han er tilhørende af det hus
nr. 15, som efter jordebogen er 8 fag, samme hus er ejendom ligesom
foregående og efterfølgende, giver fæste eller husbondhold
4 mark
Bendiks Jeppesen lod sig indskrive for det ham tilhørende hus nr. 15 en
½ part, som efter jordebogen er 6 fag, giver deraf husbondhold
4 mark
Rasmus Jeppesen Nygård indskrevet for det ham tilhørende hus en part
af nr. 16, som efter jordebogen er 7 fag, giver i husbondhold eller fæste 4 mark
Jørgen Poulsen indskrevet for den part ham tilhørende af det hus nr. 17,
som efter jordebogen er 6 fag, giver deraf husbondhold eller fæste
4 mark
Morten Dam indskrevet for sin tilhørende hus en part af nr. 17. efter
jordebogen 6 fag, giver husbondhold eller fæste

4 mark

Mogens Jørgensen indskrevet for det ham tilhørende hus nr. 18, som
efter jordebogen er 14 fag, er af beskaffenhed med ejendommen, som
den foregående, giver deraf husbondhold eller fæste

1 rdl.

Jens Michelsen lod sig indskrive for det hus nr. 19, som tilhører ham
og som er 6 fag, giver i husbondhold eller fæste

1 rdl.

Lars Rasmussen fik fæstebrev på sit hus nr. 20, som efter jordebogen
er 6 fag, giver til husbondhold

1 rdl.

Peder Hansen indskrevet for det ham tilhørende hus, som han af
Jørgen Michelsens enke har til forhandlet sig til og efter jordebogen er
7 fag, giver deraf i husbondhold

4 mark

Jørgen Jørgensen lod sig indskrive for det ham tilhørende hus, som er
7 fag stående på Fogedvænget, giver til fæste eller husbondhold

3 mark

Østerby
Morten Pedersen Badike forhandlet sig af Niels Sørensen ¼ part af den
gård nr. 22, som efter matriklen er hartkorn 1 td. 5 skp. 3 fjr. 1 alb. Er
modtaget uden besætning eller sæd, som er hans majestæt tilhørende,
siden gården er ejendom af deraf skyldes kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver deraf husbondhold eller fæste
2 rdl.
Hans Jensen lod sig indskrive for den gård nr. 30, hartkorn ny matrikel
7 td. 1 skp. 7 fjr. 1 alb., som han har fået ved auktion efter formanden
Jacob Hansen ved hvilken gård han ikke modtager nogen besætning eller
sæd, som er hans majestæt tilhørende, da gården er ejendom, skylder
kun ¼ part i landgilde og hoveri, giver i husbondhold eller fæste
6 rdl.
Maren Jensdatter Læsø fik fæstebrev på sit tilhørende hus en part af
nr. 2, som er 4 fag, giver i husbondhold eller fæste

2 mark

Margrete Danielsdatter, Peder Danielsens enke fæster det hende
tilhørende hus en part af nr. 2, som er efter jordebogen 4 fag,
giver deraf i husbondhold eller fæste

2 mark

Jens Jacobsen indskrevet for det ham tilhørende hus nr. 3, som efter
jordebogen er 5 fag, giver i husbondhold eller fæste

3 mark

Hans Nielsen Kromand, indskrevet for sit hus en part af nr. 5, som efter
jordebogen er 3 fag, giver i husbondhold
3 mark
Rasmus Skomager lod sig indskrive for sit tilhørende hus en part af
nr. 5. efter jordebogen 4 fag, giver deraf fæste eller husbondhold

3 mark

Hans Frandsen indskrevet for den part, som tilhører ham af det hus nr. 6,
som er efter jordebogen 4 fag, giver deraf husbondhold
3 mark
Frands Jespersen fæstet det ham tilhørende hus en part af nr. 6, som
efter jordebogen er 4 fag, giver til husbondhold eller fæste

3 mark

Peder Hansen Snedker lod sig indskrive for den part, som tilhører
ham af det hus nr. 6, som efter jordebogen er 4 fag,
giver deraf fæste eller husbondhold

3 mark

Jørgen Borre indskrevet for sit hus en part af nr. 7, som efter jordebogen
er 6 fag, giver til fæste eller husbondhold
3 mark
Anna Jensdatter, Hans Hansens enke fæstet sit hus en part af nr. 8,
er efter jordebogen 2 fag, giver til husbondhold eller fæste

1 mark

Hans Ambrosiussen indskrevet for sit hus en part af nr. 8, som er efter
jordebogen 4 fag, giver deraf husbondhold

3 mark

Erik Skrædder, indskrevet for en part, som tilhører ham, af det hus nr. 8,
som efter jordebogen er 1½ fag, giver til husbondhold
1 mark
Lars Præsts enke indskrevet for sin part af det hus nr. 8, som efter
jordebogen er 1½ fag. Er på grund af hendes fattigdom, blevet befriet
at svare noget udi husbondhold
Maren Ambrosiusdatter for en part af nr. 8, som er efter jordebogen 3 fag.
I henseende til hendes fattigdom er hun befriet at svare noget husbondhold.
Jeppe Skrædder indskrevet for en part, som tilhører ham af det hus nr. 9,
som er 5 fag efter jordebogen, giver deraf fæste eller husbondhold
4 mark
Maren Sørens datter Bent Frederiksens enke indskrevet for en part,
som tilhører hende af det hus nr. 11, som efter jordebogen er 6 fag,
giver til husbondhold

2 mark

Jens Sørensen indskrevet for den part, som tilhører ham, af det hus
nr. 11, som efter jordebogen er 5 fag, giver til fæste eller husbondhold

3 mark

Hans Jørgensen indskrevet for en part af det hus nr. 12, som efter
jordebogen er 5 fag, giver til fæste eller husbondhold

3 mark

Henrik Eriksen indskrevet for en part hus, som tilhører ham af nr. 12,
som er 4 fag efter jordebogen, giver til husbondhold

3 mark

Hans Hansen lod sig indskrive for det hus nr. 13, som efter jordebogen
er 5 fag, giver deraf til husbondhold

3 mark

Rasmus Jensen indskrevet for sit hus nr. 14. en part som efter
jordebogen er 4 fag, giver til husbondhold

3 mark

Hans Lærke lod sig indskrive for sit hus nr. 17, som er efter jordebogen
6 fag, er for sin fattigdoms skyld befriet at svare fæste eller husbondhold.

1/1 1735 – 31/12 1735
Femø
Sønderby
Peder Christensen lod sig indskriver for det ham tilhørende hus nr. 1, som
er efter jordebogen 9 fag. Er ligesom foran førte og følgende huse ejendom.
således at hans majestæt alene grunden er tilhørende og et lidet vænge, af
husmændenes hartkorn af 1 skp. ½ alb., giver til fæste eller husbondhold 1 rdl. 2 mark
Jens Pedersen indskrevet for sit hus en part af nr. 2, som er 8 fag, og et
lidet vænge, hartkorn 1 skp. 2 fjr. 2 alb., giver i husbondhold

5 mark

Maren Pedersdatter, Ole Nielsens enke, indskrevet for sit hus en part af
nr. 3, som er 4 fag, er for hendes fattigdoms skyld, befriet at svare fæste
eller husbondhold.
Bent Pedersen lod sig indskrive for sit hus en part af nr. 3, som efter
jordebogen 4 fag og et lille vænge hartkorn 3 fjr. 1 alb.,
giver deraf fæste eller husbondhold

4 mark

Jens Nielsen fæste sit hus nr. 4, som efter jordebogen er 4 fag,
giver til husbondhold eller fæste

4 mark

Jørgen Jørgensen indskrevet for sit hus nr. 5, som er 8 fag og hartkorn
af det for husmanden er anført 2 fjr. 2 alb., og svarer derfor i
husbondhold eller fæste

5 mark

Peder Christensen Smed indskrevet for sit hus nr. 6, som er 12 fag og
et lille vænge. Hartkorn 2 skp. 2 fjr. Giver til husbondhold eller fæste

2 rdl. 2 mark

Lars Christensen indskrevet for sit hus nr. 7, som efter jordebogen
er 6 fag og et lille vænge, af Hartkorn 3 fjr. 1 alb.,
giver husbondhold eller fæste

3 mark

Joen Rasmussen indskrevet for sit hus af nr. 7, som efter jordebogen
er 5 fag og et lille vænge hartkorn 3 fjr. 1 alb.,
giver til husbondhold eller fæste

5 mark

Jeppe Jørgensen indskrevet for det samme tilhørende hus nr. 11,
som efter jordebogen er 5 fag, giver i husbondhold eller fæste

4 mark

Peter Wilhelm Brun indskrevet for sit hus nr. 12, som er efter
jordebogen 14 fag, giver i fæste eller husbondhold

4 mark

Peder Mogensen Pilt indskrevet for det ham tilhørende hus,
som er 6 fag og et lille vænge hartkorn 3 fjr. 2 alb.,
giver deraf i husbondhold

1 rdl.

Nørreby
Mathias Terkelsen lod sig indskrive for sit tilhørende hus,
som er en part af nr. 1. efter jordebogen 6 fag, giver i husbondhold

4 mark

Jens Lærke indskrevet for sit hus en part af nr. 2, som efter jordebogen
er 4 fag, er ansat i fæste eller husbondhold

2 mark

Niels Hansen indskrevet for en part af det ham tilhørende hus nr. 3,
som er 4 fag, giver i husbondhold

2 mark

Peder Frederiksen lod sig indskrive for sit tilhørende hus nr. 5, som
efter jordebogen er 4 fag, giver i husbondhold eller fæste

3 mark

Jacob Pedersen Krøyer indskrevet for en part af det hus nr. 6, som
efter jordebogen er 4 fag, da han er fattig og holder skole i dette hus
er han husbondhold modereret

2 mark

Lars Andersen indskrevet for en part af det hus nr. 6, som er 5 fag,
giver til husbondhold eller fæste

3 mark

Jørgen Nielsen indskrevet for en part af det hus, som er 3 fag efter
jordebogen, giver i husbondhold

3 mark

Maren Jørgensdatter, Jens Tielsens enke indskrevet for en part af det
hus nr. 7, som er efter jordebogen 3 fag, giver til husbondhold

4 mark

Mathias Nielsen indskrevet for sit hus nr. 8, som er 8 fag efter jorde
bogen, giver deraf fæste eller husbondhold

4 mark

Frederik Larsen lod sig indskrive for sit hus nr. 9, som efter
jordebogen er 9 fag, giver deraf husbondhold eller fæste

4 mark

Lars Sørensen indskrevet for sit hus nr. 10, som efter jordebogen er
6 fag, giver til husbondhold

4 mark

Rasmus Mogensen Badike indskrevet for sit hus nr. 11, som er efter
jordebogen 6 fag, giver til husbondhold

4 mark

Niels Skrædder indskrevet for en part af det hus nr. 15, som er 5 fag
efter jordebogen, giver i husbondhold eller fæste

1 rdl.

Hans Mortensen indskrevet for sit hus nr. 17, som efter jordebogen
består af 6 fag og ½ parten af alminden nr. 26. Hartkorn 3 skp. 1 fjr.
1½ alb., giver i husbondhold

1 rdl.3 mark

Casper Cortsen indskrevet for sit hus nr. 19, som er efter jordebogen
4 fag, samme lige ved de foranførte huse er ejendoms bygt,

giver til husbondhold eller fæste

3 mark

Hans Nielsen Smed, indskrevet for sit hus nr. 20. er 6 fag,
giver i husbondhold

1 rdl. 3 mark

1/1 1735 – 31/12 1735
Askø
Hans Pedersen lod sig indskrive for den gård nr. 10 på Askø, som hans
fader Peder Hansen har overladt ham, som er hartkorn ny matrikel
5 td. 2 skp. 1 fjr. 1 alb., annammer ikke noget hans majestæts tilhørende
bygt eller besætning, da gården er ejendom og skylder kun efter jordebogen uden ¼ part i landgilde og hoveri, giver i husbondhold eller fæste 6 rdl.
1/1 1735 – 31/12 1735
Lejermål Fejø
Lejermål begået af Bodil Rasmusdatter Klyds med en ægtemand, nemlig
Albret Tobiasen Møller, som den over hende erhvervede dom, som nu skal
være på Ærø, at bemeldte Bodil Klyds lejermåls bøder har alene hos hende
været at erholde, det er ikke bekendt hvor bemeldte Albret Tobiasen
opholder sig på Ærø, og derfor intet af ham kan beregnes
1/1 1736 – 31/12 1736.
Fæste Fejø
Vesterby
Hans Christiansen tilkøbt sig Peder Andersen ¼ part af den gård nr. 27,
som er hartkorn ny matrikel 1 td. 6 skp. 1 fjr. 2 alb., annammer ikke
nogen bygt, besætning eller sæd, som hans kongelige majestæt tilhører,
da gården er ejendom og skylder deraf kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver deraf husbondhold eller fæste
2 rdl.
Østerby
Niels Sørensen har forhandlet sig til af Jørgen Jensen ½ parten af den
gård nr. 2. Hartkorn ny matrikel 3 td. 2 skp. 3 fjr. 2 alb., han annammer
ikke noget hans majestæt tilhørende bygt, besætning eller sæd, da gården
er ejendom og skylder deraf kun ¼ i landgilde og hoveri,
giver i husbondhold eller fæste
3 rdl.
Jørgen Hansen lod sig indskrive for ¼ part af den gård nr. 12. Hartkorn
ny matrikel 1 td. 5 skp. 2 fjr, som han har fået med formanden
Mathias Nielsens enke og samme er annammet uden nogen hans
majestæt tilhørende bygt, besætning eller sæd, da gården er ejendom
og skylder deraf kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver i husbondhold eller fæste
2 rdl.

Lars Pedersen Smed har forhandlet sig til af formanden Hans Rasmussen
½ parten af den gård nr. 24, hartkorn ny matrikel 3 td. 5 skp. 2½ alb.,
annammer ikke nogen bygt, besætning eller sæd, som er Han majestæt
tilhørende sæd, da gården er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og
hoveri, og giver i husbondhold eller fæste
3 rdl.
Hans Hansen indskrevet for ¼ part af den gård nr. 24. Hartkorn ny
matrikel 1 td. 6 skp. 2 fjr. 1 ¼ alb., som formanden Hans Rasmussen
har overladt ham han annammer ikke nogen bygt, besætning eller sæd,
som er hans majestæt tilhørende sæd, da gården er ejendom og skylder
kun ¼ part landgilde og hoveri, giver i husbondhold eller fæste

2 rdl.

Han Henriksen Lærke fik fæstebrev på sit hus nr. 9, ½ parten som efter
jordebogen er 5 fag, giver i husbondhold eller fæste
4 mark
1/1 1736 – 31/12 1736.
Fæste Femø
Sønderby
Niels Jørgensen indskrevet for den gård nr. 7 og 8, som hans fader
Jørgen Nielsen Lock har overladt ham, som er hartkorn ny matrikel
6 td. 3 skp. 2 alb., han annammer ikke nogen bygt, besætning eller sæd,
som er hans majestæt tilhørende sæd, da gården er ejendom og skylder
deraf kun ¼ part landgilde og hoveri, giver i husbondhold eller fæste
8 rdl.
Jørgen Nielsen indskrevet for sit tilhørende hus nr. 12, som er efter
jordebogen 14 fag, giver i husbondhold eller fæste

1 rdl.

Nørreby
Peder Pedersen har forhandlet sig til sin faders Peder Jørgen Endemand
½ parten af den gård nr. 18, som er hartkorn ny matrikel 2 td. 2 skp.
2 fjr. 1 alb., annammer derved ikke noget hans majestæt tilhørende af
byg, besætning eller sæd, da gården er ejendom og skylder deraf kun
¼ part landgilde og hoveri, og giver i husbondhold eller fæste
3 rdl.
Jørgen Olsen fik med formanden Peder Eriksens enke, ½ parten af den
gård nr. 25. Hartkorn ny matrikel 2 td. 2 skp. 2½ alb., annammer ikke
nogen bygt, besætning eller sæd, som tilhører Hans kongelige majestæt,
da gården er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri, giver
husbondhold eller fæste
3 rdl.
1/1 1736 – 31/12 1736.
Askø
Peder Jensen har købt af formanden Niels Nielsens enke ¼ part af den
gård nr. 9. Hartkorn ny matrikel 1 td. 2 skp. fjr. 2 alb., han annammer
ikke nogen bygt, besætning eller sæd, som tilhører hans majestæt, da

gården er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri, og giver
i husbondhold eller fæste

2 rdl.

1/1 1737 – 31/12 1737
Fæste Fejø
Vesterby
Søren Jensen købt af Jens Rasmussen ½ parten af den gård nr. 10, som
er hartkorn ny matrikel 3 td. 4 skp. 1 fjr. ½ alb., annammer ikke nogen
bygt, besætning eller sæd, som er Hans kongelige majestæt tilhørende,
da gården er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver i husbondhold eller fæste

3 rdl.

Ole Hansen Krog indskrevet for ½ parten af den gård nr. 31, som er
hartkorn ny matrikel 3 td. 4 skp., som han af sin fader
Hans Mortensen Krog har fået, Han annammer ikke noget som er hans
majestæt tilhørende, bygd, avling eller sæd, da gården er ejendom, og
der skyldes kun ¼ part i landgilde og hoveri,
giver til husbondhold eller fæste

3 rdl.

Jørgen Rasmussen blev indskrevet for ½ parten af sin moder
Rasmus Skippers enkes hus nr. 12, som efter jordebogen er 2½ fag,
giver i husbondhold eller fæste

4 mark

Østerby
Ole Nielsen Badike ladet sig indskrive for ¼ part af den gård nr. 6, som
han af Jeppe Jeppesens enke har fået, annammer ikke nogen bygt,
besætning eller sæd, som er hans majestæt tilhørende, da gården er
ejendom og skyldes kun ¼ part i landgilde og hoveri giver i
husbondhold eller fæste
1 rdl. 4 mark
Mogens Hansen Lærke har købt ved auktion efter formand hr.
Hans Meyer ¼ part af gård nr. 8. Hartkorn ny matrikel 1 td. 6 skp.
2½ alb. Annammer ikke nogen bygt, besætning eller sæd hans
majestæt tilhørende, da gården er ejendom og skylder kun ¼ part
i landgilde og hoveri, til fæste eller husbondhold betaler han

2 rdl.

Hans Henriksen Lærke tilkøbt sig ved auktion efter hr. Hans Meyer
¼ part af den gård nr. 8. Hartkorn ny matrikel 1 td. 6 skp. 2½ alb.
Han annammer ikke nogen bygt, besætning eller sæd, som er hans
majestæt tilhørende sæd, da gården er ejendom og skylder kun ¼ part
landgilde og hoveri, giver i husbondhold eller fæste

2 rdl.

Sognepræsten hr. Andreas Desington på Fejø har købt ved auktion efter
sin formand hr. Hans Meyer den gård nr. 27. Hartkorn ny matrikel 7 td.
1 skp. Han annammer ikke bygt, besætning eller sæd, da gården er
ejendom og der skyldes kun ¼ part i landgilde og hoveri i husbondhold,

er han ikke anset noget at svare, da han da han ingen avling har til
præstegården og derfor var nød til at købe denne gård, ligesom
formændene før ham er blevet befriet.
Niels Hansen Løjet lod sig indskrive for den gård nr. 33. Hartkorn ny
matrikel 7 td. 5 skp. 1 fjr., som han af formanden Jørgen Ambrosiussens
enke har fået. Han annammer samme uden nogen bygt, besætning eller
sæd, som hans kongelige majestæt tilhørende, da gården er ejendom og
skylder kun ¼ part landgilde og hoveri, giver i husbondhold eller fæste 6 rdl.
Peder Pedersen Badike bekom med Maren Ambrosiusdatter det hus nr. 8
¼ part som efter jordebogen er 3 fag, betaler i husbondhold eller fæste 4 mark
Birthe Larsdatter indskrevet for 2 fag af sin moder. Lars Mortensens
enkes hus nr. 10. er for sin fattigdoms skyld undtaget for husbondhold
Morten Larsen indskrevet for 1½ fag af sin moder Lars Mortensen enkes
hus nr. 10. til husbondhold betaler han intet, siden han er tosset.
Rasmus Bentsen indskrevet for 3 fag af moderen Bent Frederiksens enkes
hus nr. 11. og betaler deraf ikke husbondhold, da han er skrøbelig og fattig
og intet ejer
1/1 1737 – 31/12 1737
Femø
Sønderby
Niels Pedersen indskrevet for den gård nr. 5. Hartkorn ny matrikel 5 td.
6 skp. 3 fjr, som han ved formanden Peder Hansens enke har fået,
annammer ikke nogen bygt, besætning eller sæd, som tilhører hans
majestæt og skylder deraf ¼ part hoveri og landgilde,
giver i husbondhold eller fæste
6 rdl.
Gert Frederiksen lod sig indskrive for den gård nr. 10, hartkorn ny
matrikel 2 td. 2 skp. 1 fjr. 2½ alb., som moderen Frederiks Jørgensens
enke har overladt ham annammer ikke nogen bygt, besætning eller sæd,
som er hans majestæts tilhørende og skylder kun ¼ par landgilde og
hoveri, giver i husbondhold eller fæste
3 rdl.
Nørreby
Jørgen Nielsen indskrevet for den gård nr. 3, ½ parten og nr. 23, ½
parten i bemeldte Nørreby Hartkorn ny matrikel 4 td. 3 skp. 3 fjr.
2½ alb., som han af formanden Niels Pedersens enke har fået, annammer
ikke noget hans majestæt tilhørende af bygd, besætning eller sæd, da
gården er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri og
giver i husbondhold eller fæste
6 rdl.

1/1 1737 – 31/12 1737
Lejermål Fejø
Peder Jørgensen Skotte og et kvindemenneske Pernille Larsdatter
begået lejermål i året 1738

6 rdl.

1/1 1738 – 31/12 1738.
Fæste Fejø
Vesterby
Søren Jensen indskrevet for den gård nr. 7. Hartkorn ny matrikel 7 td.,
som han af formanden Jens Rasmussens enke har bekommet, annammer
ikke nogen bygd besætning eller sæd, som er hans kongelige majestæt
tilhørende sæd, da gården er ejendom og der skyldes kun ¼ part landgilde
og hoveri, giver i husbondhold eller fæste
5 rdl.
Jørgen Iversen indskrevet for den ¼ part af den gård nr. 10. Hartkorn ny
matrikel 1 td. 6 skp. 1 ¾ alb., som han af formanden Jens Rasmussen har
fået, annammer ikke nogen bygt, besætning eller sæd, som er hans
majestæt tilhørende, da gården er ejendom og skylder deraf kun ¼ part
landgilde, og giver i husbondhold eller fæste
2 rdl.
Lars Rasmussen indskrevet for ¼ part af den gård nr. 10, som han af
formanden Jens Rasmussen har bekommet, annammer ikke bygt,
besætning eller sæd, som er hans majestæt tilhørende, da gården er
ejendom og skylder deraf kun ¼ part landgilde og hoveri, og giver i
husbondhold eller fæste

2 rdl.

Østerby
Jørgen Andersen indskrevet for ¼ part af den gård nr. 7, hartkorn ny
matrikel 1 td. 5 skp. 3 fjr. 1 ¾ alb., som han af moderen Anders Rågøs
enke har annammet og antager ikke nogen bygt, besætning eller sæd,
da gården er ejendom og skylder kun ¼ par landgilde og hoveri,
og giver i husbondhold eller fæste

2 rdl.

Niels Larsen indskrevet for ¼ part af den gård nr. 23, hartkorn ny
matrikel 1 td. 6 skp.1 fjr. 2 ¾ alb., som han af formanden
Peder Mogensen har fået, har ikke annammet nogen hans majestæt
tilhørende af bygt, besætning eller sæd, da gården er ejendom og
skylder kun ¼ par landgilde og hoveri,
og giver i husbondhold eller fæste

1 rdl. 4 mark

Morten Pedersen Badike indskrevet for ¼ part af den gård nr. 24,
hartkorn ny matrikel 1 td. 6 skp. 2 fjr. 1 ¼ alb., som
Lars Pedersen Smed har afstået til ham og annammer ikke bygt,
besætning eller sæd, som er hans majestæt tilhørende, da gården er
ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,

giver i husbondhold eller fæste

1 rdl. 4 mark

Niels Nielsen indskrevet for ¼ part af den gård nr. 29, hartkorn ny
matrikel 1 td. 6 skp. 2½ alb., som Lars Pedersen Smed har afstået til
ham og annammer ikke nogen bygt, besætning eller sæd, som er hans
majestæt tilhørende sæd, da gården er ejendom og skylder kun deraf
¼ part landgilde og hoveri, giver i husbondhold eller fæste

2 rdl.

Jørgen Hansen Borre indskrevet for det 3 fag af det hus nr. 8 ¼ part,
som han af Peder Pedersen har købt, betaler i husbondhold eller fæste

2 mark

Anna Rasmusdatter indskrevet for 1 ½ fag af det hus nr. 9, en ½ part,
som hun af moderen Rasmus Larsens enke har forhandlet sig til,
svarer i husbondhold eller fæste

1 mark

Hans Svendsen indskrevet for 3 fag af det hus nr. 12, svarer der af
til husbondhold eller fæste

2 mark

Ole Olsen Østen indskrevet for 2 fag hus, giver deraf til husbondhold
eller fæste

1 mark

Hans Christensen indskrevet for det hus nr. 15, som er 4 fag, hvilket
han af Christen Hansen Rågø har fået, svarer deraf til fæste

3 mark

1/1 1738 – 31/12 1738.
Femø
Sønderby
Peder Jensen indskrevet for den gård nr. 2. Hartkorn ny matrikel 5 td.
7 skp. 2 fjr., som han på auktion efter formanden Hans Mogensen har
tilkøbt, hvorved han ikke annammer nogen bygt, besætning eller sæd,
som hans kongelige majestæt er tilhørende, siden gården er ejendom
og at deraf ej skyldes mere end ¼ part i landgilde og hoveri,
giver i husbondhold eller fæste

6 rdl.

Peder Pedersen Fris indskrevet for ½ parten af den gård nr. 4, hartkorn
ny matrikel 2 td. 7 skp. 1 fjr. 1½ alb., som han efter sin moder
Peder Fris enke har fået annammer ikke bygt, besætning eller sæd,
som er hans majestæt tilhørende sæd, da gården er ejendom skylder kun
deraf ¼ part landgilde og hoveri, og giver i husbondhold eller fæste
3 rdl.
Rasmus Hansen indskrevet for den gård nr. 11, hartkorn ny matrikel
6 td. 2 fjr. 2 alb., som han med formanden Lars Borres enke har fået,
han annammer ikke bygt, besætning eller sæd, da gården er ejendom
skylder ¼ pari landgilde og hoveri, giver i husbondhold eller fæste
Peder Pedersen indskrevet for ½ parten af Peder Mogensen Pilts hus,
som er 3 fag, hvilket han af enken har købt,

6 rdl.

svarer deraf til husbondhold eller fæste

3 mark

Nørreby
Rasmus Andersen indskrevet for ½ parten af den gård nr. 16. og for
nr. 24, som er en ½ gård Hartkorn ny matrikel 5 td. 1 fjr. ½ alb., som
han med formanden Jørgen Smeds enke har fået, annammer ikke bygt,
besætning eller sæd, som er hans majestæt tilhørende og skylder deraf
kun ¼ part landgilde og hoveri, giver i husbondhold eller fæste

6 rdl.

Peder Hansen indskrevet for den gård nr. 20. Hartkorn ny matrikel 4 td.
3 skp. 2 alb., som han af formanden Daniel Pedersens enke har fået.
Han annammer ikke nogen bygt, besætning eller sæd, da gården er
ejendom og skylder deraf kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver i husbondhold eller fæste
2 rdl.
Johanne Rasmusdatter indskrevet for 1 fag af det hus Nr. 15 som hun
sig af Niels Skrædder har til forhandlet, For Husbondhold er hun
formedelst hendes fattigdom skyld blevet befriet.
1/1 1738 – 31/12 1738.
Askø
Jørgen Hansen indskrevet for en ¼ part af den gård nr. 9 af Hartkorn ny
matrikel 1 td. 2 skp. 1 fjr. 1 alb., som han med formanden Niels Nielsens
enke har bekommet, han annammer ikke nogen bygt, besætning eller
sæd, som er hans kongelige majestæt tilhørende sæd, da gården er
ejendom og skylder deraf kun ¼ part landgilde og hoveri, hvorved han
svarer deraf til husbondhold eller fæste
2 rdl.
1/1 1739 – 31/12 1739.
Fæste Fejø
Vesterby
Hans Albretsen indskrevet for den ½ parten af den gård nr. 4,
hartkorn ny matrikel 3 td. 2 skp. 3 fjr. 1 alb., som hans fader
Albret Larsen har overladt ham, han annammer ikke nogen bygt,
besætning eller sæd, som er hans kongelige majestæt tilhørende sæd,
da gården er ejendom og skylder deraf kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver i fæste

3 rdl.

Peder Clausen ligeledes indskrevet for den ¼ part af den gård nr. 19,
hartkorn ny matrikel 1 td. 6 skp. 1 alb., som formanden
Hans Mortensen Smed til ham har overdraget, annammer ikke noget
bygt, besætning eller sæd, som er hans kongelige majestæt tilhørende,
da gården er ejendom og skylder deraf kun ¼ part landgilde og hoveri,
svarer deraf i husbondhold eller fæste

1 rdl. 4 mark

Peder Olsen indskrevet for det hus nr. 9, som efter jordebogen er 9 fag,
som han med formanden Frederik Larsens enke har fået, svarer i fæste 1 rdl.
Østerby
Peder Olsen Gård indskrevet for den ¼ part af den gård nr. 4, som
formanden Jørgen Larsen Halling har overladt til ham, som er hartkorn
ny matrikel 1 td. 5 skp. 3 fjr. ½ alb., han annammer ikke bygt, besætning
eller sæd, da gården er ejendom og skylder kun ¼ part i landgilde og
hoveri, giver i husbondhold eller fæste
1 rdl. 4 mark
Jens Jensen indskrevet for en ¼ part af nr. 6 og 13. Hartkorn ny matrikel
3 td. 3 skp. 2 fork. 2 ¾ alb., som han sig på Auktion efter Hans Ærøbo
har tilforhandlet, hvorved han ikke har annammet nogen bygt besætning
eller sæd, hans kongelige majestæt er tilhørende sæd, siden gården er så
vidt ejendom at deraf ej skyldes mere end ¼ part udi Landgilde og hoveri,
giver til husbondhold eller fæste
3 rdl.
Niels Rasmussen i lige måde Indskrevet for en ¼ part af den gård nr. 11
af hartkorn ny matrikel 1 td. 5 skp. 2 fork. 2½ alb., som hans moder
Rasmus Lunds efterladte enke til ham har overladt hvorved han ikke har
annammet nogen bygt besætning eller sæd, hans kongelige majestæt er
tilhørende sæd, siden gården er så vidt ejendom at deraf ej skyldes mere
end ¼ part udi Landgilde og hoveri, svarer deraf til fæste
1 rdl. 4 mark
Mikkel Pedersen indskrevet for den ½ part af den gård nr. 13, ny matrikel
3 td. 3 skp. 2 fjr. 2 alb., som hans fader Peder Mikkelsen ibidem har
overladt ham, annammer ikke bygt, besætning eller sæd, da gården er
ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri, og giver i fæste
3 rdl.
Rasmus Pedersen indskrevet for ¼ part af gård nr. 15. Hartkorn ny
matrikel 1 td. 5 skp. 3 fjr. 1½ alb., som hans fader Peder Hansen Badike
har overladt til ham, annammer ikke bygt, besætning eller sæd, som er
hans majestæt tilhørende sæd, da gården er ejendom og skylder kun ¼
part i landgilde og hoveri, og giver i fæst
1 rdl. 4 mark
Ole Pedersen indskrevet for ½ parten af den gård nr. 19. Hartkorn ny
matrikel 3 td. 3 skp. 2½ alb., som hans fader Peder Olsen Borre har
afstået til ham, han annammer ikke nogen bygt, besætning eller sæd,
som er hans majestæt tilhørende, da gården er ejendom og skylder kun
¼ part i landgilde og hoveri, og giver i husbondhold eller fæste

3 rdl.

Hans Jokumsen Lærke indskrevet for den ¼ part af gård nr. 23.
Hartkorn ny matrikel 1 rdl. 6 skp. 1 fjr. 2 ¾ alb., som hans fader
Jokum Hansen Lærke har afstået til ham, han annammer ikke nogen
bygt, besætning eller sæd, som er hans majestæt tilhørende sæd, da
gården er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
og giver i husbondhold eller fæste

1 rdl. 3 mark

Hans Hansen indskrevet for ½ parten af den gård nr. 31. Hartkorn ny
matrikel er 3 td. 3 skp. 2 fjr. 1 alb., som hans gamle fader
Hans Olsen har overladt ham, han annammer ikke bygt, besætning eller
sæd, som er hans kongelige majestæt tilhørende sæd, da gården er
ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
og giver i husbondhold eller fæste
3 rdl.
Albret Hansen indskrevet for en ¼ part af den gård nr. 31, som er
hartkorn ny matrikel 1 td. 5 skp. 3 fjr. 1 alb., Som faderen Hans Olsen
til ham har overladt og afstået, han annammer ikke bygt, besætning eller
sæd, som er hans kongelige majestæt tilhørende sæd, da gården er
ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
og giver i husbondhold eller fæste
1 rdl. 4 m.
Ole Ambrosiussen indskrevet for det 2 fag af det hus nr. 8. ¼ part, som
hans broder Hans Ambrosiussen har overladt ham, giver til fæstning

1 mark

1/1 1739 – 31/12 1739.
Femø
Sønderby
Peder Gertsen indskrevet for den gård nr. 3, som er hartkorn ny matrikel
6 td. 2 skp. 1 fjr. 1 alb., som hans svigerfader Jens Mogensen Løjet har
overladt og afstået til ham og annammer ikke nogen bygt, besætning eller
sæd, som er hans majestæt tilhørende sæd, da gården er ejendom og
skylder kun ¼ part landgilde og hoveri, og giver i husbondhold eller
fæste
6 rdl.
Hans Hansen indskrevet for den gård nr. 6, som er hartkorn ny matrikel
6 td. 1 skp. 2 fjr., som han med formanden Jørgen Locks datter har fået,
han annammer ikke nogen bygt, besætning eller sæd, som er hans
majestæt tilhørende sæd, da gården er ejendom og skylder kun ¼ part af
landgilde og hoveri, og giver i husbondhold eller fæste
6 rdl.
Morten Pedersen indskrevet for den gård nr. 15, hartkorn ny matrikel
5 td. 7 skp. 3 fjr. 1 alb., som han med formanden
Anders Andersen Læsøs enke har fået, han annammer ikke nogen bygt,
besætning eller sæd, som er hans majestæt tilhørende sæd, da gården er
ejendom og skylder ¼ part landgilde og hoveri, giver i husbondhold
eller fæste
6 rdl.
Hans Mogensen indskrevet for det hus nr. 3, som efter jordebogen er
4 fag som han på auktion efter Maren Pedersdatter har købt,
giver til Ind fæstning
Nørreby
Søren Hansen Løjet indskrevet for ½ parten af den gård nr. 6, hartkorn

2 mark

ny matrikel 2 td. 3 skp. 2½ alb., som hans svigerfader Niels Andersen
har overladt ham, og annammer ikke bygt, besætning eller sæd, som er
hans kongelige majestæt tilhørende, da gården er ejendom og skylder kun
¼ part landgilde og hoveri, giver i husbondhold eller fæste
3 rdl.
Knud Andersen indskrevet for den gård nr. 14, som er hartkorn ny
matrikel 4 td. 1 skp. 1 alb., som han med formanden Mogens Pedersens
enke har fået han annammer ikke nogen bygt, besætning eller sæd, da
gården er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
og giver i husbondhold eller fæste
5 rdl.
Rasmus Troelsen indskrevet for den ½ part gård nr. 21, som er hartkorn
ny matrikel 2 td. 1 skp. ½ alb., som hans fader Troels Rasmussen har
afstået til ham, han annammer ikke bygt besætning eller sæd, som er
hans majestæt kongen tilhørende, da gården er ejendom og skylder kun
¼ part landgilde og hoveri, og giver i husbondhold eller fæste
3 rdl.
Lars Sørensen indskrevet for ¼ part af Alminden nr. 26 i Nørreby, som
hans fader Hans Jensen ibidem har overladt til ham, såvel som det af
ham nye opbyggede hus som er 6 fag, hvoraf han til fæste betaler
5 mark
1/1 1739 – 31/12 1739.
Askø
Ole Christoffersen indskrevet for ½ parten af den gård nr. 4, som faderen
Christoffer Olsen Bøsse til ham har overladt og afstået samme ½ gård er
hartkorn ny matrikel 2 td. 3 skp. ½ alb., og annammer ikke nogen bygt,
besætning eller sæd, som er hans kongelige majestæt tilhørende, da
gården er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
og giver i husbondhold eller fæste
3 rdl.
Hans Hansen Grimer indskrevet for ½ parten af den gård nr. 11, som
hans stedfader Lars Pedersen har afstået og solgt til ham, som er
hartkorn ny matrikel 2 td. 3 skp. 2 fjr. Han annammer ikke nogen bygt,
besætning eller sæd, som er hans majestæt tilhørende sæd, da gården
er ejendom og skylder deraf kun ¼ part landgilde og hoveri,
og giver i husbondhold eller fæste

3 rdl.

Jens Nielsen indskrevet for ½ parten af den gård nr. 13, som er hartkorn
ny matrikel 2 td. 3 skp. 2 fjr. ½ alb., hvilket han med formanden
Peder Nielsens enke har fået og annammer ikke bygt, besætning eller
sæd, som er hans majestæt tilhørende sæd, da gården er ejendom og
skylder kun ¼ part i landgilde og hoveri, og giver i husbondhold
eller fæste
3 rdl.
Anders Jeppesen Løjet indskrevet for ¼ part af den gård, som
Jens Nielsen har afstået til ham samme er hartkorn ny matrikel 1 td.
1 skp. 3 fjr. ¼ part alb., og annammer ikke nogen bygt, besætning eller

sæd, som er hans majestæt kongen tilhørende, da gården er ejendom
og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri, og giver i husbondhold
eller fæste

4 mark

Hans Jeppesen indskrevet for det hus nr. 2, som efter jordebogen er
6 fag, hvilket han med formanden Niels Olsen Bøsses enke har
bekommet, hvoraf han til allerunderdanigst indfæstning betaler

4 mark

1/1 1740 – 31/12 1740.
Fæste Fejø
Vesterby
Peder Jensen indskrevet for ¼ part af den gård nr. 10, som er hartkorn
ny matrikel 1 td. 6 skp. 1 ¾ alb., som han har forhandlet sig til af
Søren Jensen, han annammer ikke bygt, besætning eller sæd, som er
hans majestæt tilhørende, da gården er ejendom og skylder deraf kun
¼ landgilde og hoveri, og giver indfæstning

2 rdl.

Peder Hansen indskrevet for ¼ part af den gård nr. 10, der er hartkorn
ny matrikel 1 td. 6 skp. 1 ¾ alb., som han sig af Søren Jensen ibidem
har forhandlet sig til, han annammer ikke bygt, besætning eller sæd,
som er han kongelig majestæt tilhørende sæd, da gården er ejendom
og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri, og giver til indfæstning

2 rdl.

Lars Michelsen indskrevet for ½ part af den gård nr. 13, som består af
hartkorn ny matrikel 3 td. 4 skp. 1 fjr. 1 ¼ alb., som hans fader
Michel Larsen på grund af alderdom og svaghed har afstået, han
annammer ikke bygt, besætning eller sæd, som er hans kongelige
majestæt tilhørende sæd, da gården er ejendom, skylder kun ¼ part
landgilde og hoveri, og giver til ind fæstning

3 rdl.

Niels Joensen indskrevet for den ½ gård nr. 19, som består af ny
matrikel hartkorn 3 td. 3 skp. 2 fjr. hvilken ½ gård hans moder
Maria Nikolajsdatter har overladt og afstået til ham, han annammer ikke
bygt, besætning eller sæd, som er hans kongelige majestæt tilhørende
sæd, da gården er ejendom og skylder deraf kun ¼ part landgilde og
hoveri, og giver til indfæstning
3 rdl.
Niels Joensen ligeledes indskrevet for den gård nr. 21 i Vesterby, som
er hartkorn ny matrikel 6 td. 7 skp., som han med formanden
Peder Hansen Skotte efterladte enke har fået med hvilken gård han ikke
annammer nogen bygt, besætning eller sæd, som er hans majestæt
tilhørende sæd, da gården er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde
og hoveri, giver til indfæstning
6 rdl.
Peder Hansen Løjet indskrevet for den gård nr. 22, som består af
hartkorn ny matrikel 6 td. 7 skp. 1 fjr. 1 alb., som han af formanden
Christen Hansens efterladte enke har fået, og annammer ikke bygd,

besætning eller sæd, som er hans majestæt tilhørende sæd, da gården
er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
giver til indfæstning

6 rdl.

Peder Jørgensen Skotte indskrevet for den gård nr. 26, som er hartkorn
ny matrikel 3 td. 4 skp. 2 alb., som hans fader Jørgen Pedersen Skotte
har overladt ham på grund af alderdom, han annammer ikke bygd,
besætning eller sæd, som er hans majestæt tilhørende sæd, da gården
er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
og giver til indfæstning

3 rdl.

Jens Mikkelsen indskrevet for ¼ part af den gård nr. 27, der består af
hartkorn ny matrikel 7 skp. 2½ alb., hvilke 1/8 part gård han af
formanden Peder Jensen Skrædder ibidem har til forhandlet sig, han
annammer ikke bygd, besætning eller sæd, som er hans majestæt
tilhørende sæd, da gården er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde
og hoveri, og giver til indfæstning

1 rdl.

Jørgen Rasmussen indskrevet for ¼ part af den gård nr. 27, som er
hartkorn ny matrikel 1 td. 6 skp. 1 fjr. 2 alb., som han efter formanden
Hans Christensen har fået, han annammer ikke bygd, besætning eller
sæd, som er hans majestæt tilhørende sæd, da gården er ejendom og
skylder kun ¼ part landgilde og hoveri, og giver til indfæstning

1 rdl. 3 mark

Michel Hansen Skotte indskrevet for ¼ part af den gård nr. 29, som
består af hartkorn ny matrikel 1 td. 5 skp. 2 fjr. 2 ¼ alb., som han af
formanden Michel Larsen ibidem har forhandlet sig til, han annammer
ikke bygt, besætning eller sæd, som er hans majestæt tilhørende sæd,
da gården er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
og giver i indfæstning

2 rdl.

Rasmus Jørgensen i Vesterby indskrevet for det hus nr. 13, der efter
jordebogen er 8 fag hvilket hus han af Niels Smed har forhandlet sig
til, og betaler han til indfæstning

4 mark

Martinus Jørgensen Smed indskrevet for ½ parten af det hus nr. 15,
som efter jordebogen er 10 fag hvilket hus han af formanden
Jeppe Jensen Smeds efterladte enke har fået og deraf til indfæstning
betalt

3 mark

Mogens Pedersen fæster og indskrevet for det hus nr. 19, som efter
jordebogen er 6 fag, hvilket hus han af formanden Jens Mikkelsens enke
ibidem har til forhandlet, og deraf til indfæstning betalt
4 mark
Østerby
Rasmus Pedersen Badike indskrevet og fæstet ¼ part af den gård nr. 18,
der er hartkorn ny matrikel 1 td. 2 skp. 3 fjr. ¾ alb., som han med

formanden Christen Jørgensen Suders efterladte enke har fået og han
annammer ikke bygd, besætning elle sæd, som er hans kongelige
majestæt tilhørende, da gården er ejendom og skylder kun ¼ part
landgilde og hoveri, og giver til indfæstning

1 rdl. 4 mark

Ole Pedersen Badike indskrevet for en ¼ part af den gård nr. 22, der
er hartkorn ny matrikel 1 td. 5 skp. 3 fjr. 1 alb., som han sig af broderen
Morten Pedersen Badike har til forhandlet sig og han annammer ikke
bygt, besætning eller sæd, som er hans majestæt tilhørende sæd, da
gården er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri, og giver
til indfæstning
1 rdl. 4 mark
Morten Pedersen Badike indskrevet for den ¼ part af den gård nr. 24, som
er hartkorn 1 td. 6 skp. 2 fjr. 1 alb., hvilken han har til forhandlet sig af
Lars Pedersen Smed ibidem, han annammer ikke bygd besætning eller
sæd, som er hans majestæt tilhørende sæd, da gården er ejendom og
skylder kun ¼ part landgilde og hoveri landgilde, og giver i indfæstning 1 rdl. 4 mark
Jørgen Christensen indskrevet for ½ parten af den gård nr. 28, der er
hartkorn ny matrikel 3 td. 4 skp. 2½ alb., som han ved mageskifte med
unge Peder Borre ibidem har forhandlet sig til, og annammer ikke bygt,
besætning eller sæd, som er hans majestæt tilhørende sæd, da gården er
ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og bygd,
og giver til indfæstning
1 rdl.
Ole Pedersen Borre indskrevet for ½ parten af den gård nr. 28, som
består af hartkorn 3 td. 4 skp. 2½ alb., som han med formanden
Jørgen Christensens enke har fået og han annammer ikke bygt,
besætning eller sæd, som er hans majestæt tilhørende sæd, da gården
er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
og giver til indfæstning

3 rdl.

Ole Ambrosiussen indskrevet for det hus nr. 4, som efter jordebogen er
5 fag, hvilket hus han af Christen Eriksen ibidem har forhandlet sig til,
og giver til indfæstning
1 mark
Peder Pedersen Badike indskrevet for ¼ part af det hus nr. 8, som efter
jordebogen er 4 fag hvilket han af Christen Eriksen ibidem har forhandlet
sig til, og deraf betalt til indfæstning
3 mark
1/1 1740 – 31/12 1740.
Femø
Sønderby
Jørgen Jørgensen Stær har fæstet det hus nr. 7, som efter jordebogen er
6 fag hvilket han med formanden Lars Christensens enke har forhandlet
sig til, og giver til indfæstning
4 mark

Nørreby
Søren Jensen Tielsen fæster ½ parten af den gård nr. 3, som består af
hartkorn ny matrikel 2 td. 1 skp. 1 fjr. 2½ alb., som formanden
Jens Rasmussen Pilt til ham på grund af alderdom og svaghed har afstået,
og har ikke annammet bygd, besætning eller sæd, som er hans kongelige
majestæt tilhørende sæd, da gården er ejendom, og skylder kun ¼ part
landgilde og hoveri, og giver til indfæstning
2 rdl. 3 mark
Jørgen Pedersen Løjet fæster og indskrevet for den gård nr. 15, der er
hartkorn ny matrikel 4 td. 7 skp. 1 fjr. 2 alb., som han ved mageskifte
med Mikkel Christensen ibidem har forhandlet sig til. Han annammer
ikke nogen bygt, besætning eller sæd, som er hans majestæt tilhørende,
da gården er ejendom og skylder kun ¼ part landgilde og hoveri,
og giver til indfæstning

1 rdl.

Jens Nielsen fæster og indskrevet for det hus nr. 5 i Nørreby, som efter
jordebogen er 4 fag hvilket hus han af formanden
Peder Frederiksen Fogeds efterladte enke har forhandlet sig til og betalt
til indfæstning
3 mark
1/1 1741 – 31/12 1741
Fæste Fejø
Vesterby
Lars Jensen fæster den gård nr. 8, som består af hartkorn ny matrikel
6 td. 5 skp. 3 fjr. Hvilken gård han med formanden Ole Mortensen Krogs
efterladte enke har fået, Han annammer ikke bygt, besætning og sæd, som
er hans kongelige majestæt tilhørende sæd, da gården er ejendom og
skylder kun ¼ part landgilde og hoveri, og giver til indfæstning
6 rdl.
Husmænd
Hans Brun i Vesterby indskrevet for det hus nr. 4. 1/3 part ibidem, som
efter jordebogen er 3 fag, hvilket hus han har forhandlet sig til af
formanden Hans Jørgensen Møller, og har betalt til indfæstning

2 mark

Ole Ambrosiussen i Vesterby, indskrevet for det hus nr. 5, som efter
jordebogen er 3 fag hvilket hus han efter afdøde
Christen Rasmussen Klyds, har betalt til indfæstning

2 mark

Mads Hansen i Vesterby, indskrevet for det hus nr. 15, en ½ part, der
er efter jordebogen 6 fag, hvilket han efter Hans Brun ibidem har
forhandlet sig til, og har betalt til indfæstning

4 mark

Inger Catharine salige Hoffers i Vesterby, indskrevet for det hus nr. 17,
1 part ibidem der efter jordebogen er 6 fag, som hun sig af formanden
Jørgen Poulsen har forhandlet sig til og har betalt til indfæstning
4 mark

Christen Eriksen i Vesterby, har fæstet det nye opbyggede hus, som
består af 3 fag, og har betalt til indfæstning

1 mark

Østerby
Jeppe Jeppesen fæster ½ parten af den gård nr. 5. og 1/8 part af den
gård nr. 22, som består af Hartkorn ny matrikel 4 td. 2 skp. 1 fjr., som
hans afdøde moder Elisabeth Jørgensdatter har haft i brug, han
annammer ikke bygd, besætning eller sæd, som er hans kongelige
majestæt tilhørende sæd, da gården er ejendom og skylder deraf kun
¼ part landgilde og hoveri, og betaler til indfæstning

4 rdl.

Husmænd
Jørgen Hansen Lock fæster det hus nr. 7, der efter jordebogen er 4 fag,
som han af formanden Niels Hansen har forhandlet sig til, og betaler
til indfæstning

4 mark

Hans Jeppesen ibidem, fæster det hus nr. 10, som Lars Mortensens
enke, Birthe Rasmusdatter beboede og efter jordebogen består af 4 fag,
hvoraf han til indfæstning betaler

4 mark

Tobias Ibsen, fæster det nye hus, han har opbygget i Østerby, som
består af 4 fag, og betaler til indfæstning

2 mark

1/1 1741 – 31/12 1741
Fæste Femø
Sønderby
Knud Andersen fæster det hus nr. 1, som efter jordebogen er 9 fag,
hvilket han har mageskiftet med formanden Peder Christensen og har
forhandlet sig til, og har betalt til indfæstning

4 mark

Peder Rasmussen, fæster det hus som Peder Pedersen ibidem før beboede
og bemeldte Peder Rasmussen nu har forhandlet sig til er efter jordebogen, består af 6 fag og har til indfæstning betalt
4 mark
Nørreby
Frederik Larsen, fæster ½ parten af den gård nr. 14, som består af
hartkorn ny matrikel 2 td. 2 alb., som Knud Andersen ibidem tilhørte og
nu har afstået til ham, han annammer ikke bygt, besætning eller sæd, som
er hans majestæt tilhørende, da gården er ejendom og skylder kun ¼ part
landgilde og hoveri, han har betalt i indfæstning
2 rdl.
Peder Christensen, fæster ½ parten af den gård nr. 14, som består af
hartkorn ny matrikel 2 td. 2 alb., som han af Knud Andersen ved mage
skifte har forhandlet sig til og annammer ikke bygt, besætning eller sæd,
som er hans majestæt tilhørende, da gården er ejendom og skylder deraf

kun ¼ part landgilde og hoveri, og giver til indfæstning

2 rdl.

1/1 1741 – 31/12 1741
Fæste Askø
Bonde Jeppesen, fæster den gård nr. 5, som består af hartkorn ny
matrikel 5 td. 2 alb., som han med formanden Hans Rasmussen Bøttes
efterladte enke har fået, og han annammer ikke byg, besætning eller sæd,
som er hans majestæt tilhørende sæd, da gården er ejendom og skylder
deraf kun ¼ part landgilde og hoveri og, giver til indfæstning
2 rdl.
Niels Jensen indskrevet for den gård nr. 8, som er hartkorn 4 td. 5 skp.
3 fjr. 1 alb., hvilken gård han efter sin fader Jens Nielsen har fået, og
han annammer ikke bygt, besætning eller sæd, som er hans majestæt
tilhørende sæd, da gården er ejendom og skylder deraf kun ¼ part
landgilde og hoveri, og giver til indfæstning

2 rdl.

1/1 1742 – 31/12 1742
Fæste Fejø
Vesterby
Hans Hansen Lærke, fæster ½ parten af den gård nr. 15, som består af
hartkorn ny matrikel 3 td. 4 skp. 2 alb., som formanden
Hans Mortensen Smed har afstået til ham på grund af fattigdom, han
betaler til indfæstning

3 rdl.

Rasmus Olsen Kromand fæster den gård nr. 25, som er hartkorn ny
matrikel 7 td. 1 skp. 7 fjr. 1 alb., som han ved mageskifte af formanden
Rasmus Nielsen har forhandlet sig til, og betaler til indfæstning

2 rdl.

Hans Jeppesen, fæster ¼ part af den gård nr. 27, der er hartkorn ny
matrikel 1 td. 6 skp. 1 fjr. 2 alb., som han af formanden
Jørgen Rasmussen har forhandlet sig til, og betaler til indfæstning

1 rdl. 4 mark

Peder Jørgensen Skotte fæster 1/8 del af den gård nr. 27 i Vesterby,
og er hartkorn ny matrikel 7 skp. 2½ alb., som tilhørte afdøde
Jens Mikkelsen, og betaler til indfæstning

1 rdl.

Anders Mortensen Krog i Vesterby, fæster ¼ part af den gård nr. 33,
som består af Hartkorn ny matrikel 1 td. 5 skp. 3 fjr., som han efter
afdøde Jacob Jensen har fået, har betalt til indfæstning

1 rdl. 4 mark

Husmænd
Hans Jørgensen fæster og indskrevet for det hus nr. 1 (eller 9) en 1/3
part som efter jordebogen består af 3 fag, som han af formanden
Hans Brun har forhandlet sig til, og betaler i indfæstning

2 mark

Østerby
Hans Jokumsen Lærke, fæster og indskrevet for en ¼ part af den gård
nr. 8, som består af ny matrikel Hartkorn 1 td. 6 skp. 2½ alb., som han
på auktion af Hans Henriksen Lærke har forhandlet sig til. Han betaler
til indfæstning

1 rdl. 4 mark

Rasmus Mogensen Lærke fæster ½ parten af den gård nr. 8, som er
hartkorn ny matrikel 3 td. 4 skp. 1 fjr. 2 alb., hvilken ½ gård, faderen
Mogens Hansen Lærke har afstået til ham på grund af alderdom.
Han betaler til indfæstning

3 rdl.

Peder Rasmussen fæster ½ parten af den gård nr. 12, der er hartkorn ny
matrikel 3 td. 3 skp., som hans fader Rasmus Knudsen har afstået til ham
på grund af alderdom, han betaler til indfæstning
3 rdl.
Niels Olsen fæster og indskrevet for ¼ part af den gård nr. 12. er
hartkorn ny matrikel 1 td. 5 skp. 1 fjr., som han har forhandlet sig til
efter afdøde Maren Niels datter, skal betale til indfæstning

1 rdl. 4 mark

Hans Hansen fæster ½ parten af den gård nr. 15. der består af hartkorn
ny matrikel 3 td. 3 skp. 3 fjr., som han af formanden
Hans Rasmussen Juls efterladte enke har fået, betaler til indfæstning

3 rdl.

Rasmus Nielsen fæster og indskrevet for ¾ part af den gård nr. 17. og
er hartkorn ny matrikel 5 td. 3 fjr. ¾ alb., som han af formanden
Rasmus Olsen Kromand ved mageskifte har forhandlet sig til,
og betaler til indfæstning

1 rdl. 3 mark

Johannes Pedersen Borre, fæster og indskrevet for ½ parten af den gård
nr. 19, som består af Hartkorn ny matrikel 3 td. 3 skp. 2½ alb., som
Ole Pedersen Borre den 23.6.1739 fik i fæste og samme har afstået til
Johannes Pedersen Borre, og betaler til indfæstning
3 rdl.
Niels Hansen, fæster og indskrevet for den gård nr. 21 i Østerby, som er
hartkorn ny matrikel 7 td. 1 skp. 2 fjr. 2 alb., og som han af formanden
Niels Jensen har forhandlet sig til, og betaler i indfæstning
6 rdl.
Hans Hansen, fæster ¼ part af den gård nr. 24 der er hartkorn ny matrikel
1 td. 6 skp. 2 fjr. 1 ¼ alb., som han af formanden Lars Pedersen Smed
ved auktion har forhandlet sig til, og betaler i indfæstning
1 rdl. 4 mark
Peder Olsen Gård, indskrevet for ¼ part af den gård nr. 26, som er
hartkorn ny matrikel 1 td. 5 skp. 2 fjr. 1 ¾ alb., som han af formanden
Jens Jeppesen har afstået til ham på grund af fattigdom, og giver til
indfæstning
Hr. Andreas Desington fæster og indskrevet for det lille indhegnede

1 rdl. 4 mark

stykke jord som ligger norden ved Fejø præstegård, og har betalt til
indfæstning

2 mark

Husmænd
Hans Hansen Skomager, fæster det hus nr. 2 i Østerby, som efter
jordebogen er 2 (eller 4) fag som han efter Poul Pedersens enke har
forhandlet sig til, og betaler i indfæstning

4 mark

Erik Nielsen Skrædder, fæster det hus nr. 6, som efter jordebogen er
4 fag, som han har mageskiftet med Hans Frandsen og betaler
til indfæstning

2 mark

Jacob Hansen fæster den part af nr. 7, som han med Karen Jacobsdatter
har fået og betaler til indfæstning
2 mark
Hans Frandsen indskrevet og fæstet den part af det hus nr. 8 en ¼ part,
som efter jordebogen er 1½ fag og som han har mageskiftet og forhandlet
sig til med Erik Nielsen Skrædder, og på grund af fattigdom er han
fritaget for indfæstning
Johanne Nielsdatter fæster den part af det hus nr. 8 en ¼ part i Østerby,
som efter jordebogen er 3 fag og hun har forhandlet sig til af formanden
Jørgen Hansen Borre og betaler i fæste
2 mark
Hans Svendsen, fæster ½ parten af det hus nr. 8 en ¼ part som efter jorde
bogen er 1½ fag og som han har forhandlet sig til af Johanne Nielsdatter,
og betaler i indfæstning
1 mark
Hans Brum fæster det hus nr. 11, som efter jordebogen består af 6 fag,
som han har forhandlet sig til af formanden Rasmus Bentsen og betaler
i indfæstning

3 mark

Niels Terkelsen fæster den part af det hus nr. 12, som han af
Hans Svendsen har forhandlet sig til og består af 3 fag, og skal betale
i indfæstning

2 mark

Jens Nielsen fæster den part af det hus nr. 12 i Østerby, som består af
4 fag og har af formanden Hans Hansen Skomager har forhandlet sig til
og skal betale i fæste
3 mark
Jørgen Hansen Borre fæster det hus nr. 13 i Østerby som efter jordebogen er 5 fag og som han af formanden Hans Hansen har forhandlet
sig til, og betaler i fæste
1/1 1742 – 31/12 1742
Fæste Femø
Sønderby

3 mark

Daniel Christoffersen fæster den gård nr. 1, der er hartkorn ny matrikel
6 td. 1 skp. 3 fjr. 2 alb., som han med formanden Jørgen Hansens
efterladte enke Karen Jørgens datter og betaler i fæste

6 rdl.

Husmænd
Rasmus Hansen fæster det hus nr. 2. der efter jordebogen er 8 fag, som
han med Jens Hollænders efterladte enke har fået, og betaler til
indfæstning

1 rdl.

Niels Hansen fæster det hus nr. 12, som efter jordebogen er 14 fag og
som Jørgen Nielsen førhen beboede, og giver til indfæstning

1 rdl. 4 mark

Nørreby
Jørgen Nielsen fæster den gård nr. 1, som består af hartkorn ny matrikel
4 td. 2 fjr. 2 alb., og som han af formanden Bendiks Pedersen har
forhandlet sig til, og betaler i indfæstning
6 rdl.
Daniel Christoffersen fæster ½ parten af den gård nr. 13, som er hartkorn
ny matrikel 2 td. 3 skp. 3 fjr. ½ alb., som Peder Christoffersen er død og
i fæste var forundt, og betaler i indfæstning 3 rdl.
Han Christoffersen fæster ½ parten af den gård nr. 13. der er hartkorn ny
matrikel 2 td. 3 skp. 3 fjr. ½ alb., som hans moder Ane Pedersdatter har
afstået til ham på grund af alderdom og svagheds skyld, og han betaler
i indfæstning
3 rdl.
Peder Hansen fæster ½ parten af den gård nr. 18, som er hartkorn ny
matrikel 2 td. 2 skp. 2 fjr. 1 alb., som han af formanden
Mikkel Christensen har til forhandlet sig og betaler til indfæstning

3 rdl.

Bendiks Pedersen fæster den ½ gård nr. 19. samt ½ parten af den gård
nr. 23 der er hartkorn ny matrikel 5 td. 2 skp. 2 fjr. 2 alb., som han har
forhandlet sig af formanden Niels Hansen og betaler i fæste

6 rdl.

Casper Cortsen fæster det hus nr. 4. En ½ part som efter jordebogen er
3 fag som han efter Gert Muules enke har forhandlet sig til, og betaler
i fæste

2 mark

Jens Gertsen fæster ½ parten af det hus nr. 4, som han med
Anders Mogensens efterladte enke har fået og betaler i fæste

2 mark

Hans Hansen fæster det hus nr. 19. der efter jordebogen består af 4 fag
hvilket han efter formanden Casper Cortsen har forhandlet sig til,
betaler i fæste

3 mark

1/1 1743-31/12 1743
Fæste Fejø

Vesterby
Ole Albretsen fæster ½ parten af den gård nr. 5, som består af hartkorn
ny matrikel, 3 td. 4 skp. 1½ alb., som hans moder Lusia Jeppesdatter
har afstået til ham og betaler til indfæstning

3 rdl.

Søren Mortensen Krog fæster ½ parten af den gård nr. 6. der består af ny
matrikel hartkorn 3 td. 4 skp. 1 fjr. 1½ alb., som hans afdøde moder
Anna Hans datter har afstået til ham og betaler til indfæstning
3 rdl.
Niels Rasmussen Lund fæster ¼ part af den gård nr. 29, som er hartkorn
ny matrikel 1 td. 5 skp. 2 fjr. 2½ alb., som han af formanden
Ole Hansen Krøbling ved mageskifte har fået og betaler i indfæstning
4 mark
Søren Nielsen fæster ¼ part af den gård nr. 29, som består af hartkorn
ny matrikel 1 td. 5 skp. 2 fjr. 2 ¼ alb., som han af formanden
Niels Rasmussen Lund har fået, og betaler i indfæstning

1 rdl. 4 mark

Østerby
Hans Henriksen Lærke, fæster ¼ part af den gård nr. 7, som er hartkorn
ny matrikel 1 td. 5 skp. 3 fjr.1 ¾ alb., hvilket formanden
Peder Rasmussen Borre har afstået til ham på grund af fattigdom, og
betaler i indfæstning
1 rdl. 4 mark
Ole Hansen indskrevet og fæster ¼ part af den gård nr. 11, der er
hartkorn ny matrikel 1 td. 5 skp. 2 fjr. 1½ alb., som han af formanden
Niels Rasmussen Lund ved mageskifte har fået og betaler i indfæstning,
men da han er krøbling er han blevet fritaget for fæste.
Peder Troelsen fæster ½ parten af den gård nr. 31, der er hartkorn ny
matrikel 3 td. 3 skp. 2 fjr. 1 alb., som hans svigerfader gamle Hans Olsen
har afstået til ham på grund af alderdom, og betaler i indfæstning
3 rdl.
1/1 1743-31/12 1743
Fæste Femø
Sønderby
Hans Nielsen fæster ½ parten af den gård nr. 16, som er hartkorn ny
matrikel 3 td. 3 fjr. ½ alb., som han fader Niels Pedersen har afstået på
grund af alderdom og svaghed skyld, og betaler i fæste

3 rdl.

Morten Mortensen fæster det hus nr. 1, som efter jordebogen består af
9 fag hvilket han af formanden Knud Andersen ved mageskifte har
fået, og betaler til indfæstning

2 mark

Anders Ringsted fæster den part af det hus nr. 7, som efter jordebogen
består af 3 fag, hvilket Steffen Jacobsens enke har afstået til ham på

grund af fattigdom, og betaler til fæste

4 mark

Johan Peitersen fæster det af ham ny opbyggede hus som består af
4 fag og betaler i indfæstning

4 mark

Nørreby
Hans Pedersen indskrevet og fæstet ½ parten af nr. 3 samt ½ parten af
nr. 23 der er hartkorn ny matrikel 4 td. 3 skp. 3 fjr. 2½ alb., som han
med formanden Jørgen Nielsens efterladte enke har fået, og betaler i
indfæstning

4 rdl. 3 mark

Knud Andersen fæster ½ parten af den gård nr. 16, der består af
hartkorn ny matrikel 2 td. 2 skp. 1½ alb., som han af formanden
Rasmus Jensen Pilt ved mageskifte har fået og har betalt til indfæstning 1 rdl.
Husmænd
Sønderby
Hans Jensen fæster den part af det hus nr. 6, der efter jordebogen består
af 5 fag og han ved mageskifte af Lars Andersen har forhandlet sig til
og skal betale
1 mark
Husmænd
Nørreby
Casper Cortsen fæste og indskrevet for det hus nr. 12, som efter jordebogen består af 3 fag hvilket han efter afgangen Mogens Pedersens
enke har bekommet og betaler i indfæstning

2 mark

Rasmus Jensen Pilt indskrevet og fæster det hus nr. 18. der efter
jordebogen består af 9 fag som han af formanden Knud Andersen ved
mageskifte har fået og betaler til indfæstning

4 mark

1/1 1743-31/12 1743
Vejrø
Niels Nielsen fæster det hus, som han på gårdens jord nr. 3. efter
beboernes tilladelse har opbygget og nu består af 4 fag og betaler til
indfæstning
1/1 1743-31/12 1743
Lejermål Femø
Ungkarl Peiter Jensen, som er indrulleret i kongens søtjeneste og
Margrete Pedersdatter, som er Degnes datter sammesteds.

4 mark

1/1 1743-31/12 1743
Førlovspenge Fejø
Bonden Peder Jørgensen af Vester Nordlunde på Lolland, bør erlægge
for modtaget arv efter enken Ane Rasmusdatter i Vesterby på Fejø
1/1 1745-31/12 1745
Fæste Fejø
Vesterby
Nr. 4. Hans Albretsen 3 rdl.
Nr. 9. Peder Clausen 6 rdl.
Nr. 14. Jens Larsen Fris 1 rdl. 4 mark
Nr. 13. Lars Michaelsen 3 rdl.
Nr. 27 en ¼ part. Mogens Jørgensen 1 rdl. 4 mark
Nr. 27 en ¼ part, Niels Larsen 1 rdl. 2 mark
Nr. 32. Niels Rasmussen 3 rdl.
Nr. 10. Christen Rasmussen 2 rdl.
Østerby
Nr. 6 en ¼ part. Peder Pedersen Badike 1 rdl. 4 mark
Nr. 11 en ¼ part. Johannes Pedersen Borre 1 rdl. 4 mark
Nr. 19. Oluf Pedersen Borre 5 rdl.
Nr. 22 en 1/8 part. Oluf Hansen
Nr. 29 en ½ part. Jens Pedersen 3 rdl.
Nr. 9 en 2/3 part. Jørgen Andersen 4 rdl.
Fæste Femø
Nørreby
Nr. 2. Jens Hansen 4 rdl.
Nr. 11. Niels Hansen Matros 4 rdl.
1/1 1745-31/12 1745

1 rdl.

Fæste Femø
Husmænd
Nr. 5. Gotfred Jensen Smed 4 mark
1/1 1745-31/12 1745
Fæste Askø
Nr. 8. Jens Nielsen 3 rdl.
1/1 1745-31/12 1745
Fæste Femø
Sønderby Husmænd
? Hans Jørgensen 1 rdl.
Nr. 2. Peder Hansen 4 mark
Nørreby Gårdmænd
Nr. 19. Hans Bendiksen 4 rdl.
Sønderby
Nr. 14 en ½ part. Ambrosius Rasmussen 3 rdl.
1/1 1745-31/12 1745
Fejø
Sognepræsten Desington af et lidet vænge 2 mark
1/1 1745-31/12 1745
Fæste Femø
Nørreby
Nr. 25 en ½ part. Rasmus Andersen 3 rdl.
Nr. 18 en ½ part. Rasmus Troelsen 3 rdl.
Nr. 16 en ½ part, samt nr. 24 en ½ part. Jørgen Olsen 6 rdl.
Nr. 14 en ½ part. Hans Mortensen 4 rdl.
Nr. ? Peder Hansen 2 rdl.
Huse
Nr. 6. Hans Hansen 1 rdl.

Nr. 4 en ½ part. Jens Nielsen 3 mark
Nr. ? Niels Nielsen 4 mark
Fejø
Vesterby
Nr. 19. Nikolaj Joensen 6 rdl.
Østerby
Nr. 11 en ½ part. Jens Mogensen 1 rdl. 2 mark
Huse
Nr. 5. Hans Hansen Skomager 4 mark
1745
Lejermål Fejø
Er Margrete Pedersdatter dømt til at betale lejermålsbøde
1746
Lejermål Femø
Liden Peder Nielsen Blach og hustru Zindel Danielsdatter har ægtet
hverandre så findes de nu efter loven 6 te bog Kap: 13 Stk.1. pligtig
at betale lejermålsbøde manden 4½ lod sølv og hustruen 2 ¼ lod sølv.
Femø Præstegård d: 14. december 1746. Nikolaj Dal.
1747
Fejø sogn
Vesterby
Nr. 18½ og 23½ Niels Christensen er sognefoged og derfor efter
jordebogen fritaget at svare hoveripenge

1 rdl.

Husmænd
Nr. 3. Lars Olsen er varefoged og derfor efter jordebogen fritaget
at betale fagskat

1 rdl. 4 mark

Nr. 8. Dette hus er faldet sammen og pladsen er ubebygget

1 rdl. 4 mark

Østerby
Nr. 6. Erik Skrædder er varefoged og derfor efter jordebogen fritaget
at svare fagskat som er

1 rdl.

Nr. 17. Hans Lærke er gammel og fattig, og derfor er han ifølge hans
fæsteseddel af 21.3.1725 fritaget at betale fagskat som er

1 rdl. 4 mark

Femø
Sønderby
Husmænd
Nr. 7. Joen Rasmussen efter jordebogen fritaget for at betale fagskat,
da han er varefoged hvorfor hans fagskat afregnes med

1 rdl. 4 mark

Nørreby
Nr. 12. Peder Christoffersen er sognefoged, hvorfor han ifølge
jordebogen er fritaget for at svare hoveripenge som her afregnes med

1 rdl.

Nr. 6. Niels Andersen er modereret i sin landgilde penge, ifølge
rentekammerets respektiver ordre af 23.8.1732 da hans jord har taget
skade af højvande, hvorfor han her reduceres i landgilde penge med

3 mark

Husmænd
Nr. 1. Karen Eriks datter Bosse er meget fattig og yder ikke noget til
betaling, men underholdes årlig af sognets fattigkasse altså formodes at
fag skat ligesom de forrige år passerer til afgang
3 mark
Niels Rasmussen Jydes efterladte enke er meget fattig og yder ikke
noget til betaling, da hun nyder af sognets fattigkasse og derfor
formodet at fag skatten passerer til afgang i år, ligesom de forrige år

4 mark

Nr. 19. Peder Danielsen er varefoged og derfor i jordebogen fritaget
at svare fag skat med

1 rdl.

Nr. 1. Peder Hansen er sognefoged, da er han fritaget for at betale
hoveripenge, som er ligeså at han og beboerne på nr. 6 i Nørreby på
Femø i år, som afvigte nødt den sædvanlige afgang

1 rdl.

1747
Fæste Askø
Jens Mikkelsen har fæstet det hus nr. 3, som består af 3 fag,
har givet i fæste

4 mark

1747
Fæste Fejø
Mogens Jørgensen har fæstet ¼ part af den gård nr. 27, som består af
ny matrikel hartkorn 1 td. 6 skp. 1 fjr. 2 alb., som han har forhandlet
sig til af Niels Larsen Præst og har givet i fæste

1 rdl.

Christoffer Hansen har fæstet det hus nr. 1, som han af sin fader
Hans Christoffersen har til forhandlet sig, til hvilket hus består af
5 fag, har givet i fæste

5 rdl.

Søren Olsen har fæstet det hus nr. 5, som består af 6 fag som
Ole Ambrosiussen før beboede og har givet i fæste

1 rdl.

Niels Terkelsen har fæstet det hus nr. 3, som består af 4 fag, som
Pernille Larsdatter før beboede og har givet i fæste

4 mark

Morten Mortensen har fæstet ¼ part af den gård nr. 11, består af
hartkorn 1 td. 5 skp. 2 fjr. 1½ alb., som han har forhandlet sig til af
Rasmus Nielsen Badike, har givet i fæste

1 rdl.

Peder Olsen har fæstet ¼ part af nr. 32, består af hartkorn 1 td. 5 skp.
3 fjr. 1 ¼ alb., som han hat forhandlet sig til af sin fader Ole Jørgensen,
og givet i fæste
1 rdl. 2 mark
Hans Hansen har fæstet en ½ part af nr. 31, består af Hartkorn 3 td.
3 skp. 2 fjr. 1 alb., som han hat forhandlet sig til af Peder Troelsen,
har givet i fæste

2 rdl.

1747
Femø sogn
Nørreby.
Niels Jensen Lærke, har fæstet det hus nr. 8. der består af 5 fag som
Mathias Nielsen før beboede, har givet i fæste

1 rdl.

Søren Jensen har fæstet ½ part af den gård nr. 16, der består af hartkorn
2 td. 2 skp. 1½ alb., som Frederik Larsen før har beboet, og giver i fæste 2 rdl.
Laurits Andersen har fæstet en ½ part af nr. 16. og ¼ part af nr. 24,
begge to består af hartkorn 5 td. 1 fjr. 2 alb., som han har forhandlet sig
til af Jørgen Olsen, har givet i fæste
4 rdl.
Peder Troelsen har fæstet en ½ part af den gård nr. 22, består af hartkorn
2 td. 1 skp. 1½ alb., Som, han har forhandlet sig til, af sin fader
Troels Rasmussen, og giver i fæste
1 rdl. 2 mark
Jørgen Olsen har fæstet en ¼ part Alminden nr. 26, består af hartkorn
1 skp. 2 fjr. 2 ¼ alb., som han har forhandlet sig til af Laurits Andersen,
har givet i fæste
1 rdl.
Jacob Rosenqvist har fæstet ¼ part af Alminden nr. 26, som består af
hartkorn 1 skp. 2 fjr. 2 ¼ alb., som han har forhandlet sig til af
Lars Sørensen, har givet i fæste

1 rdl.

Sønderby
Mikkel Hansen har fæstet en ½ part af den gård nr. 9, som består af
hartkorn 3 td. 2 alb., som han har forhandlet sig til af sin fader
Hans Michelsen, har givet i fæste

2 rdl.

1748 Jordebogs forhøjelse
Fejø
Vesterby
Nr. 26. Else Gertsdatter svarer årligt af et lille hus på gården af 3 fag
i fagskat

3 mark

Østerby
Nr. 18. Jens Rasmussen for 2 fag hus, som han af sin kones fader
Ole Olsen, har forhandlet sig til, svarer årlig

3 mark

Nr. 19. Jens Mogensen har købt sig 8 fag hus af ?? Hansen,
svare årlig

4 mark

1748
Askø
Nr. 6. Degne enken fået tilladelse til at bygge et hus af 4 fag, til årlig
afgift

3 mark

1/1 1754 – 31/12 1754
Fæste Fejø
Østerby
Nr. 1. Hans Rasmussen fæster den ¼ part går nr. 31, som Albret Hansen
fradøde af hartkorn 1 1 td. 5 skp. 3 fjr. ¼ alb., og betaler for indfæstning 1 rdl.
Nr. 2. Ole Jensen begærer i fæste en ½ part af nr. 22, som han har
til byttet sig med Jens Larsen Fris, består af hartkorn 3 td. 3 skp. 2 fjr.
2 alb., og betaler i indfæstning

3 rdl.

Nr. 3. Jens Larsen Fris ligeledes begærer i fæste det med Ole Jensen
til byttede ½ nr. 7, som er hartkorn 3 td. 3 skp. 3 fjr. ½ alb., manden er
i kun mådelig i omstændigheder og som en brav mand, der altid har
stræbt at betale de kongelige skatter, forestiller derfor til ind fæstning

1 rdl.

Nr. 4. Jens Rasmussen fæster en ¼ part af nr. 17, som Lars Sadel på
grund af sygdom har afstået til ham og hvis datter han har ægtet da de
begge er gamle, og må forsyne dem, så der i kun er mådelig og i
dårlig tilstand. Hartkorn er 1 td. 5 skp. 2 fjr. 2 alb., forestilles til
indfæstning

1 rdl.

Nr. 5. Rasmus Pedersen fæster en ½ part af nr. 23. (eller nr. 25.) som
er hartkorn 1 td. 6 skp. 1 fjr., som Hans Jokumsen Lærke fra døde, hvis
enke han ægter, han giver i fæste
3 rdl.
Nr. 6. Niels Pedersen fæster ¼ part af nr. 4, som Peder Hansen døde
fra, hvis enke han ægter, som er hartkorn 1 td. 5 skp. 3 fjr. ½ alb.,
han giver i fæste

2 rdl.

Nr. 7. Jørgen Hansen fæster en ¼ part af nr. 6, før beboet af
Peder Badike er hartkorn 1 td. 5 skp. 3 fjr. 2 alb. og 1/8 part af nr. 22.
ligeledes var beboet af Peder Badike 6 td. 3 fjr. 2 alb., giver i fæste

1 rdl. 2 mark

Vesterby
Nr. 8. Ole Hansen fæster en ¼ part af nr. 10, som Lars Rasmussen døde
fra, er hartkorn 1 td. 6 skp. 2 alb., han betaler i fæste
2 rdl.
1/1 1754 – 31/12 1754
Askø
Nr. 9. Jens Pedersen fæster en ¼ af nr. 9, som er handlet med
Jørgen Hansen er hartkorn 1 td. 2 Skp. 1 fjr.1 alb., giver i fæste

2 rdl.

Nr. 10. Hans Hansen Grymer, begærer ved fæstet at samle nr. 11, hvor
han før har haft en½ part og fæster den anden ½ part, som er 2 td.
3 skp. 2 fjr. og giver i fæste

2 rdl.

Nr. 11. Jørgen Hansen Grymer fæster huset nr. 5, som han har købt
af Peder Jensen og er 5 fag hus, han giver i fæste

1 rdl.

1/1 1754 – 31/12 1754
Femø
Sønderby
Nr. 12. Jørgen Nielsen fæster nr. 11, som Rasmus Hansen døde fra, er
hartkorn 6 td. 2 fjr. 2 alb., giver i fæster

4 rdl.

Nørreby
Nr. 13. Jørgen Jørgensen Løjet fæster en ½ part af nr. 15, som han af
sin fader har forhandlet sig til af faderen, er hartkorn 2 td. 3 skp. 3 fjr.
og giver i fæste

2 rdl.

Nr. 14. Ambrosius Rasmussen fæster store Peder Christoffersens gård,
hvis enke han har ægtet, er hartkorn 4 td. 5 skp. 2 fjr. 2 alb., han giver
i fæste, da omstændighederne kun er mådelig

3 rdl.

Nr. 15. Mogens Rasmussen fæster ½ parten af nr. 3, hartkorn 2 td. 1 skp.

2 fjr., kan på grund af omstændighederne ikke give mere i fæste end

1 rdl. 4 mark

Nr. 16. Jørgen Pedersen fæster ½ parten nr. 1, som han af
Rasmus Mogensen har forhandlet sig til, er hartkorn 2 td. 1 fjr. 1 alb.,
giver i fæste

1 rdl.

1759
Lejermål Askø
Gårdmanden Ambrosius Hansen Løjet har besovet Kirsten Rasmusdatter
hans forhenværende tjenestepige, som i disse dage er nedkommet i
barselseng. Askø Præstegård den 3. december 1759 N. Stub
Lejermål Fejø
Niels Sørensen og Maren Jensdatter begge her af menigheden begået
lejermål hvilket her af mig testeres. Fejø Præstegård d: 23. december 1759 Vandel.
1761
Lejermål
Gotfred Smed og Bodil Olufs datter efter mandens attest, har han udstået
korporlig straf.
1/1 1761 – 31/12 1761.
Fæste Fejø
Vesterby
Christen Nielsen begærer i fæste den ½ gård af nr. 23, som faderen
Niels Christensen (Degn), som er en gammel svag mand har været
nødsaget at afstå til ham, er hartkorn 3 td. 3 skp. 2 fjr. giver i fæste

2 rdl.

Niels Michelsen fæster den ½ gård nr. 16, som han er tilskødet af sin
fader Michel Jensen, er hartkorn 3 td. 2 skp. 3 fjr. giver i fæste

2 rdl.

Hans Pedersen Skov fæster gården nr. 5. er hartkorn 7 td. 1 fjr., som
Anders Gertsen døde fra, hvis enke han ægter, giver i fæste

4 rdl.

Niels Jørgensen fæster den ½ gård nr. 25, som han af sin svigerfader
Rasmus Kromand har forhandlet sig til efter foreviste skøde af 6/1 og
er 3 td. 4 skp. 3 fjr. ½ alb., giver i fæste

2 rdl.

Østerby
Rasmus Mortensen Fris fæster ¼ part af nr. 23, som han efter købebrev
af 4.7.1761 har forhandlet sig til, er hartkorn 1 td. 6 skp. 1 fjr. 2 ¾ alb.,
giver i fæste
1 rdl. 2 mark

Anders Hansen fæster den ½ part af nr. 20, som hans moder en gammel
enke, har afhændet er hartkorn 3 td. 1 skp. giver i fæste
2 rdl.
Lars Nielsen fæster nr. 29 ¼ part, som Niels Nielsen døde fra og hvis
enke han ægter, er hartkorn 1 td. 6 skp. 2½ alb., giver i fæste

1 rdl. 2 mark

Ole Rasmussen fæster den ½ gård nr. 10. 2 td. 4 skp. 2 fjr. 1 (eller 1½)
alb., som moderen Rasmus Olsens enke har afstået til ham på grund af
alderdom og svaghed, giver i fæste

2 rdl.

Johannes Borre fæster hus nr. 13. og ægter enken, giver i fæste

4 mark

Peder Pedersen Borre fæster hus nr. 13, og hvor han har ægtet enken,
og giver i fæste

4 mark

Nielsen Albretsen fæster nr. 7 det ½ og huset nr. 9, som han får lovning
på uden fæste, imod han betaler kongelig restance til udgang af året 1761.
1/1 1761 – 31/12 1761.
Femø
Sønderby
Jørgen Nielsen ungkarl, fæster ½ gård nr. 11 på Femø, af hartkorn 3½ td.
1 skp. 1 alb., og giver i fæste
2 rdl.
Peder Jensen fæster ½ gård nr. 3, som Peder Gertsen på grund af
bestandig svaghed har afstået til ham af hartkorn 3 td. 2 skp. 2 alb.,
giver i fæste

2 rdl.

Jørgen Danielsen fæster ½ parten af nr. 1 på Femø, er 3 td. 1 skp., som
faderen på grund af tiltagende svaghed har afstået til ham, giver i fæste

2 rdl.

Niels Hansen fæster den ½ gård nr. 2 er 3 td. 2½ alb., som enken
Mette Hallings på grund af hendes alderdom har afstået til ham,
giver i fæste

2 rdl.

Peder Olsen fæster ½ parten af nr. 18, som Hans Halling har afstået til
ham, er 2 td. 7 skp. 3 fjr.½ alb., og giver i fæste

2 rdl.

Husmænd
Hans Bov nr. 19. fæster ½ parten af nr. 10 i Sønderby, som han af
Rasmus Meltofte har til forhandlet sig er 2 td. 7 skp. 2 fjr. giver i fæste
Nørreby
Christoffer Pedersen fæster ½ gård nr. 22, som stedfaderen
Jørgen Hansen på grund af svaghed har afstået til ham er 2 td. 2 skp.

2 rdl.

2½ alb., giver i fæste

2 rdl.

Peder Hansen fæster ½ parten af nr. 13, hartkorn 3 td. 3½ skp., som
faderen har afstået til ham, og giver i fæste

2 rdl.

Joen Rasmussen fæster ½ parten af den gård nr. 8, som hans, moder
Rasmus Locks enke har afstået til ham er hartkorn 2 td. 2 skp. 3½ alb.,
og giver i fæste

2 rdl.

1/1 1761 – 31/12 1761.
Askø
Peder Vesterlin fæster ¼ del af nr. 13, som før har haft ¼ del i fæste,
hvorved en ½ gård kan blive samlet og er det nu fæstede 1 td. 1 skp.
3 fjr. ¼ alb., og giver i fæste

1 rdl. 2 mark

Jørgen Hansen Løjet, fæster gården nr. 2, som han har forhandlet sig til
og er hartkorn 4 td. 6 skp. giver i fæste
3 rdl.
Søren Pedersen fæster det ½ af Peder Hansen enkes gård, som han af
hende har af købt på grund af påtrængende alderdom er 2 td. 3 skp.
3 fjr. ½ alb., giver i fæste
Ålholm amtstue den 24. juli 1762 Math: Zeuthen.

2 rdl.

