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Arkiv nr. G 354-10a 

27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham 
oplod, skal give deraf til fæste 4 Rd Har betalt 3 Rd Resten 1 Rd Den anden halve part 
er ham efter Moderens død tillige med Gaardstedet før nogen anden tilsagt i fæste at 
nyde. [92a] 

27.05.1695 fæster Iffer Nielsen 1 otting jord, Niels Rasmussen fradøde, skal give deraf til fæste 
med Gårdstedet til Michelsdag at betale 8 Rd Betalt. [92a] 

27.05.1695 fæster Jens Rasmussen Svensk de ½ Gaardsted Rasmus Jensen Svensk for ham afstod. 
Gav til fæste 3 Mk [92a] 

27.05.1695 fæster Jens Michelsen 3 otting Jord som Søren Nielsen Gylling for ham afstod. Skal 
give deraf til fæste 21. Hvorpå han betalte 13 Rd 2 Mk Resten 7 Rd 4 Mk Afbetalt. 
[91b] 

27.05.1695 fæster Morten Nielsen 2 otting jorder som Unge Rasmus Sørensen tilforn fæstede og 
fradøde. Skal give deraf til fæste 14 Rd Førstkommende Michelsd. Har betalt i Rd 
Resten afbetalt. [91b] 

27.05.1695 fæster Søren Jensen 2 ottinger og ½ Gaardsted som han tilforn af Just Hansen fæst 
hvorpå han til ham, betalt 4 Rd Resten er ham for 8 Rd forundt, som han og har betalt. 
[91b] 

27.05.1695 fæster Rasmus Rasmussen Suder 1 otting jord med 1 Gaardsted som hans Fader 
fradøde. Skal give deraf til fæste 8 Rd Har betalt 1 Rd og 2 Mk og Resten til 
Michelsdag at betale 6 Rd 4 Mk Har betalt. [91b] 

27.05.1695 fæster Jens Pedersen Bloch 1 otting jord som hans Fader fradøde. Skal give deraf til 
fæste 8 Rd Har betalt 2 Rd 4 Mk Den anden otting som Moderen har nyder han frem 
for nogen i fæste ved Moderens død. Betalt resten. [91a] 

27.05.1695 fæste Laurs Pedersen Bloch 1 otting med ½ Gaardsted som Anders Nielsen tilforn 
fæst havde og fradøde. Skal give til fæste 8 Rd Hvorpå er betalt 1 Rd Resten til 
Michelsdag 7 Rd Afbetalt. [91a] 

27.05.1695 fæst Jens Lassen 2 ottinger jord som Laurs Jensen tilforn havde og fradøde. Skal give 
med Gaardstedet til fæste 14 Rd Hvorpå er betalt 2 Rd 4 Mk Resten 11 Rd 2 Mktil 
Michelsdag at betale. Afbetalt. [91a] 

27.05.1695 fæster Gl. Rasmus Rasmussen Sønder 2 otting jorder som hans Fader tilforn havde og 
fradøde. Skal give deraf til fæste 14 Rd Har betalt 10 Rd Resten 4 Rd som betales til 
Michelsdag. Den otting jord som hans Moder har er ham ????? efter hendes død. [90b] 

27.05.1695 fæster Hendrik Nielsen 1 otting jord som Jens Sørensen Svenskes Enke for ham afstod 
tillige med ½ Gaardsted. Skal give deraf til fæste 7 Rd Betalt derpå 1 Rd 3 Mk Resten 
5 Rd 3 Mk Foruden 4 Rd 2 Mk Af den forrige otting [90b] 



27.05.1695 fæster Rasmus Stephansen 2 otting jorder som hans Fader Stephan Rasmussen tilforn i 
fæste havde og fradøde med ½ Gaardsted. Skal for dem alle 3 give 10 Rd Halvparten 
til førstkommende Michels og resten til Michels ????? efter under fæstets fortabelse. 
Er eftergivet. [90b] 

27.05.1695 fæster Søren Sørensen Skipper 2 otting jorder hans Fader før ham i fæste havde og 
afstod. Skal give til fæste 14 Rd Har betalt 2 Rd Resten 12 Rd Til Michelsdag at 
betale. Betalt. [90b] 

27.05.1695 fæster Peder Rasmussen Bierremand 1 otting jord som hans Fader i fæste havde og 
fradøde for 7 Rd Derpå er betalt 2 Rd Resten til michelsdag 5 Rd De 2 andre ottinger 
hans Moder ????? haver er han nærmest efter hendes død. Betalt. [90a] 

27.05.1695 fæster Rasmus Rasmussen ved Stranden ½ Gaardsted som Søren Jespersen Ollufsen 
oplod ham mod 10 Rd Betaling til ham. Gav deraf til fæste 4 Mk Betalt. [90a] 

27.05.1695 fæst Søren Sørensen Stissen 1 otting jord som hans Fader fradøde. Gav deraf straks til 
fæste 6 Rd 4 Mk Efter Moderens død er han nærmest at fæste den ????? otting og 
Gaardstedet. Betalt. [90a] 

27.05.1695 fæst Peder Iffersen 2 otting jord som hans Fader Iffer Jørgensen fradøde. Skal give til 
fæste 14 Rd Betalt 4 Rd 4 Mk Resten 9 Rd 2 Mk Efter Moderens død nyder han den 
otting jord med Gaardstedet nærmest i fæste. Betalt. [90a] 

27.05.1695 fæst Bendt Sørens Ørby ½ Gaardsted Niels Nielsen Jespersens Enke for ham oplod. 
Gav straks deraf til fæste 3 Mk [89b] 

27.05.1695 fæst Jørgen Pedersen 1 Gaardsted som Hr Laurits ?????kerus for ham oplod, og som 
derved uden fæste ????? [89b] 

27.05.1695 fæst Olle Jørgensen Skipper 1 otting jord som Rasmus Kuskes Enke for ham oplod. 
Skal give deraf til fæste 7 Rd Hvorpå betalt 1 Rd 2. resten til Michelsdag 5 Rd 4 Mk 
betalt. [89b] 

24.06.1696 fæst Søren Tommassen på Endelave den fjerde part jord med ½ Gaardsted hans Fader 
Tommes Jensen tilforn i brug havde og fradøde. Skal give deraf til fæste 10 Rd 
Hvorpå er ????? ????? ????? Rd Resten 5 Rd [89b] 

17.07.1696 fæst Olle Hansen den halve Gaardsted som Søren Sørensen førend han døøde for ham 
havde opladt og gav deraf til fæste 3 Mk [89b] 

12.11.1696 fæst Peder Rasmussen Bierremand 1 otting jord og ½ Gaardsted hans Moder tilforn i 
brug havde og for ham oplod. Skal deraf give til fæste 7 Rd Betalt. [89a] 

17.11.1696 fæster Niels Jacobsen Oluf Sørensen Dall en otting jord som hans stedfar Rasmus 
Michelsen for ham oplod hvoraf han til Niels Jacobsen 8 Rd har til fæste betalt. Har 
betalt til Niels Jacob. [89a] 

25.02.1697 fæster Oluf Sørens Dall 3 ½ otting jord og en halv Gaardste som Søren Sørensen 
fradøde, tager enken til ægte og giver den gamle Moder den ophold som hun tilforn 



nød haver betalt af samme 3 ½ otting jord til fæste 16 Rd Hvoraf han de 10 Rd straks 
har betalt og resten ????? ????? ????? til ????? til kommendes April betaler. Have 
betalt. [89a] 

19.04.1696 fæst Gammel Rasmus Rasmussen en otting jord og ½ Gaardsted hans Moder fradøde 
gav deraf til fæste 6 Rd straks betalt. [88b] 

14.07.1696 fæst Jørgen Pedersen en otting af de tvende ottinger Rasmus Stephansen tilforn havde 
og fradøde. Hvilket ham uden fæste blev forundt. [88b] 

14.07.1696 fæst i lige måder Rasmus Rasmussen den anden otting jord som førnævnte Rasmus 
Stephansen fradøde gav deraf til fæste 6 Rd ????? ???? ????? ½ Gaardsted som 
førnævnte Rasmus Stephansen og havde er fæst Olle Pedersen gav deraf til fæste 3 
Mk Og haver han hans ????? derpå ????? 24. mai 1709. [88b] 

15.07.1696 fæster Jens Tommessen den fjerding jord og ½ Gaardsted som hans Kones Fader Jens 
Nielsen Samsing for ham oplod ????? for ????? hans Børns slette tilstand ????? 4 Rd 
deraf til fæste. [88b] 

16.07.1696 fæst Niels Nielsen en otting jord som hans Broder Oluf Sørensen Dal for ham oplod 
og som bemeldte Olluf Sørensen samme otting jord forleden år i fæste bekom er det 
bemeldte Niels Nielsen for samme fæste forundt. [88a] 

28.01.1698 fæst Olle Jensen Øster 1 fjerding og ½ Gaardsted som Sl Bendt Pedersen er fra dødt. 
Gav deraf til fæste 14 Rd [88a] 

08.02.1698 fæst Jens Nielsen Sønder dend halve Gaardsted på Endelave Bendt Sørensen Ørby 
formedelst hans ulovlig ????? måtte quitte. ????? som på steden findes nyder han og 
derimod skal forsyne hans Søster med hus ????? hendes livs tid. Gav til fæste 3 Mk 
[88a] 

25.02.1699 fæst Niels Rasmussen Øster gaard tilmed otting jord som hans Søn tilforn i fæste 
havde og fradøde. Gav straks deraf til fæste 8 Rd [87b] 

27.11.1699 fæst Rasmus Nielsen Ollufsen 1 fjerding og ½ Gaardsted som Søren Pedersen Foged 
for ham oplod som han udi fæste er forladt for 14 Rd hvorpå han 7 Rd straks har 
betalt. Resten er han til førstkommende Michels ????? ?????. har betalt. [87b] 

02.01.1700 fæst Lauritz Gylling en otting jord at de toe ottinger som hans Moder bruger dog 
beholder hun både den og den anden som hendes Svoger Jens Michelsen er ????? til 
hende ????? afgav og har Lauritz Gylling fæstes betalt med 8 Rd [87b] 

09.02.1700 fæst Jens Michelsen førnævnte den otting jord Søren Gyllings hustru nu ibrug haver 
og så længe hun lever beholder, og som Lauritz Gylling den anden otting ????? til 
????? er fæst, hvilken otting jord han efter bemeldte enkes død til ????? gav deraf til 
fæste 8 Rd [87a] 

19.04.1700 fæst Rasmus Jensen Kusk den otting jord af det ????? Morten Jespersen i brug havde 
og for armod måtte afstå. Gav deraf til fæste 8 Rd [87a] 



19.04.1700 Samme dag og år fæst Olle Rasmussen 1 otting af førnævnte Morten Jespersens ????? 
som han i lige måder for armod måtte afstå. Gav deraf til fæste 8 Rd [86b] 

08.06.1701 fæst Søren Jensen på Endelave 3 ½ otting jord og ½ Gårdsted som Olle Dall tilforn i 
fæste havde og fradøde. Gav deraf til fæste 10 Rd som blev betalt. ????? ????? som til 
Michels betales. Betalt. [86b] 

09.10.1701 fæst Jens Tommesen på Endelave 2 otting jord som hans hustrues fader Niels Nielsen 
Samsing fradøde. Skal give deraf til fæste 10 Rd deraf betalt 10 Rd Resten 5 Rd som 
til næstkommende fastelavn betales. Betalt. [86b] 

04.11.1701 fæst Niels Pedersen barnefødt på Endelave et Hus som Jep Stephansen fradøde som 
han straks tiltræder dog forinden hans gamle moder ????? husværelse hendes livstid. 
Gav deraf til fæste 3 Mk [86a] 

08.01.1702 fæst Poull Rasmussen ??? de 3 otting jord og det halve Gårdsted som Niels Rasmusen 
Synder tilforn fæst havde og fradøde. Tager Enken til ægte og gav deraf til fæste 20 
Rd os som Poul Rasmussen tilforn er fæst 1 otting af Morten Jespersen som er 
bevilget udi fornævnte fæste at hans fader Rasmus Poulsen fornævnde otting jord hans 
liffertid tillige med hans ????? trey ottinger maa nyde, eftersom Sønnen samme otting  
jord igen for ham opladt haver. [86a-85b] 

08.01.1702 fæst Peder Rasmussen Bierre Mand den 1 otting jord og det halve Gårdsted som han 
Moder tilforn i fæst havde og fradøde. Skal give deraf til fæste 6 Rd Betalt 2 Rd Betalt 
????? Resten 2 ????? [85b] 

08.01.1702 fæst Niels Pedersen Andersen den otting jord og ¾ Gårdsted som hans Moder for ham 
har opladt. Gav til fæste 7 Rd [85a] 

04.03.1702 fæst Hans Laugesen de to otting jord hans Fader Lver Nielsen for ham tillige med ½ 
Gårdsted har opladt, hvorimod han forsyner forældrene med en billig ophold så længe 
de lever. Skal give til fæste 11 Rd 2 Mk Der af betalt 5 Rd 2 Mk Resten 6 Rd ti 
førstkommende Michels at betale. Har betalt. [85a] 

25.04.1702 fæst Søren Rasmussen født på Endelave to otting jord og en halv Gårdsted hans fader 
Rasmus Pedersen påbor og for ham oplod, mod condition han faderen hans livstid 
med nødtørftig ophold forsyner. Betalt deraf til fæste 14 Rd [84b] 

29.07.1702 fæst Søren Rasmussen Skippers Søn ved navn Søren Sørensen den otting jord hans 
broder Olle Sørensen fradøde. Skal give deraf til fæste 5 Rd, hvorpåer betalt  2 Rd 4 
Mk Resten 2 Rd 2 Mk Som til Michels betales. Er betalt. [84b] 

30.09.1702 fæst Peder Nielsen på Endelave de to fjerdinger jord Niels Rasmussen Ved Stranden 
fradøde. Tager Enken til ægte og de umyndige børn på stedet at nyde deres opdragelse 
hos ham til de kan fortjene deres brød. Træder straks til stedet og antager den med 
hvad som i Gården findes. Når besætningen til Gården først bliver uttagen svarer han 
????? til stærfboet bort skyldig gjæld til en hver efter advenant som den han til stedet 
skal give. Til fæste 20 Rd hvor på 10 Rd betalt ????? ????? til ????? ????? 3 Rd 2 Mk 
????? betalt. Resten 6 Rd 2 Mk Afbetalt. [84a] 



30.09.1702 fæst Knud Michelse 2 otting jord som hans Moder tilforn i fæste havde og fradøde. 
Skal giev deraf til fæste 14 Rd Har betalt 5 Rd 2 Mk Resten 8 Rd 4 Mk, hvoraf de 4 
Rd betales til Mortensdag og resten som er 7 ????? til Påske førstkommende. Har 
betalt de 7 ????? (d 23 october 1703) resten ????? resten ????? [83b] 

03.10.1702 fæst Søren Iffersen på Endelave de to fjerding jord ibd som Søren Tommesen Birche 
Schriffer fradøde. Tager hans ældste datter til ægte og tærder straks til stedet. Nyder 
besætningen til Gården og af det øvrige som i Gården findes, når ????? den restance 
og Børne ????? forlods betales ????? Sl Søren Tommesens Creditorer af Stærfboet 
enhver efter advenant som ????? ????? til ????? de umyndige børn som i Gården 
findes skal bemeldte Søren Iffersen med nødtørftige Klæder og føde forsyne indtil de 
deres brød selv kan fortjene. Skal give deraf tilfæste, 24 Rd Har betalt 13 Rd 2 Mk 
Resten som er 9 Rd 2 Mk Er at betale til Påske. Har betalt så meget som ?????. 
Eftergivet. [83b-83a] 

25.10.1702 fæst Niels Andersen 2 otting jord og ½ Gårdsted hans Fader Anders Rasmusen Skiøt 
fradøde. Beholder hvad der er på stedet, og giver Moderen sin ophold. Skal give til 
fæste 10 Rd 4 Mk Betalt derpå 6 Rd Resten 4 Rd 4 Mk ??bbedages til Michels Ao 
1703. Er betalt til Niels Jacobsen og mig af ham til regnskab ført. [83a] 

27.10.1702 fæst Niels Sørensen på Endelave 1 otting jord som hans Moder for ham oplod. Skal 
give deraf til fæste 6 Rd Har betalt 4 Rd ????? med resten som er 2 Rd til Michels Ao 
1703. Afbetalt. [82b] 

24.02.1703 fæst Peder Andersen fød på Endelave 3 ottinger jord som Søren Troulsen fradøde. 
Tager Enken og beholder hvad der findes i Gårdne og har børnene deres ophold hos 
dem til deres myndighedsår. Har betalt til fæste 16 Rd [82b] 

03.03.1705 fæst Niels Stissen på Endelave en otting jord og en halv Gårdsted som Niels Nielsen 
Andersen for ham oplod, og når førnævnte Niels Nielsen ved døden afgår skal 
bemeldte Niels Stissen mod fastsat betaling nyde den anden otting joRd Gav til fæste 
7 Rd [82a] 

28.05.1705  fæst Rasmus Jensen født i ????? boelshus her i Stensballe etc. etc. [81b] 

26.04.1705 fæst Rasmus Nielsen Olluf på Endelave 1 fjerding jord og 1 Gårdsted Søren Bertelsen 
foged på Endelave, for alderdoms skyld måtte Quitere. Træder straks til ????? ; og 
?????deraf herefter til ????? antager ????? 2 bæster af de bæster samt ????? vogne og 
rugfad nyder han og bygning efter ????? ????? ????? ?????, skal give til fæste 10 Rd 
deraf betalt 5 Rd 4 Mk Resten 4 Rd 2 Mk Som til Michels betales. Haver alting betalt. 
[81b] 

25.08.1705 fæst Peder Iffersen Sønder på Endelave 1 otting jord med ½ Gårdsted, hans Fader Iffer 
Michelsen formedelst alderdom for ham oplod. Giver forældrene deres ophold medens 
de lever. Skal give til fæste 8 Rd Betalt 6 Rd 4. Mk Resten 1 Rd 2 Mk som til Michels 
betales. Betalt af Niels Jacobsen til mig. [81a] 



25.08.1705 fæst Rasmus Rasmussen på Endelave 3 otting ord og ½ Gårdsted som Niels 
Rasmussen Øster fradøde. Tager Enken til ægte og nyder hvad ved stedet findes tillige 
med hende. Betalt straks deraf til fæste 20 Rd [81a-80b] 

08.10.1706 fæst Iffer Nielsen fød på Endelave 1 otting jord som hans Moder for ham oplod, 
hvorimod han hende efter oprettede contract hendes ophold så længe hun lever giver 
????? Betalt til fæste 10 Rd [80b] 

24.10.1706 fæst Olle Sørensen født på Endelave en otting jord hans Fader Søren Ollufsen for ham 
oplod. Betalt straks til fæste 6 Rd [80b] 

24.10.1706 fæst Peder Iffersen Øster en otting jord hans Moder fradøde. Betalt straks deraf til 
fæste 4 Rd og resten som er ham forundt for 2 Rd ????? ham til Påske. Har betalt. 
[80a] 

24.10.1706 fæst Rasmus Rasmus Povelsen den otting jord som kom fra Morten Jespersens GåRd 
Har betalt til fæste 6 Rd [80a] 

04.05.1707 fæst Rasmus Andersen på Endelave 1 otting jord hans Fader Anders Pedersen for ham 
oplod formedelst alderdom og svaghed. Gav deraf til fæste 7 Rd 2 Mk [80a] 

23.09.1707 fæst Olle Nielsen 1 fjerding som hans Fader Niels Olufsen på Endelave for ham opladt 
haver. Har givet til fæste 8 Rd 4 Mk. Skal nu give 5 Rd som han ????? ????? til 
Michels ad år 1708, (har betalt). Skal leve ????? med sin forældre, og såfremt de 
lovlig klage over ham kunde føre han ????? ????? forholdt skal han have hans gård og 
fæste forbrudt. [79b] 

07.10.1707 fæst Peder Andersen født på Endelave 3 otting jord og et Gårdsted som Peder 
Rasmussen Bierremand fradøde. Ægter Enken og beholder hvad som findes ved 
Gården hvilken han straks tiltræder og deraf svarer Kgl. Skatter og landgilde samt 
anden ????? på landet, lige med andre hans gårdmænd. Er ham til fæste forundt for 18 
Rd som han straks har betalt.[79a] 

28.09.1708 fæst Søren Stissen på Endelave den otting jord som Thomas Pedersen fradøde. Træder 
straks til samme, så og tager huss??? Som på den ½ Gårdsted findes mod Enken bliver 
ved Gårdstedet så længe han det vedligeholder og svarer til al contribution og 
landgilde til førstkommende Wolborgdag eftersom han ????? beholder. Er Søren 
Stissen til fæste for 8 Rd forundt, hvoraf de to Rigsdaler straks er betalt og de 
resterende 6 Rd betales ????? til Mortensdag. Betalt. [79a-78b] 

11.02.1709 fæst Hans Jensen født på Endelave Hans Søster Anne Jensdatter halvgårds Gårdsted 
som han straks antager og restancen som og ????? ham er betalt til??? samt hvad 
????? af landboerne af lige vilkår skal svare. Haver betalt til fæste ????? Rd. [78b] 

28.02.1709 fæst Hans Jensen Smed født på Endelave 3 otting jord som Peder Iversen fradøde 
tillige med et halv Gårdsted, ægter Enken og beholder hvad ved gården findes, svarer i 
eftertiden til ????? og ????? samt ?????, lige ved andre ottings mand på landet. Haver 
betalt til fæste 21 Rd. [78a] 



15.05.1709 fæst Søren Hansen den ½ part af grav pladsen hvor han må have sig et hus og ?????, 
og skal han årlig deraf svare af ¼ part gårdsted udgift, lige ved andre gårdsteder som 
beregnes for 28 Mk årlig for ????? giver han årlig til afgift 200 flynder og 100 torsk 
som ????? får afregnet første Maj. Til første Maj Ao 1710 for et år som efterhånden 
leveres på gården Edelsholm. Haver betalt til fæste 1 Rd. [78a] 

15.05.1709 fæst Franst Rasmussen den anden ½ part af grav pladsen hvor han må sætte et hus og 
?????, og skal han årlig deraf svare, af ¼ part gårdsteds udgift, lige ved andre 
gårdsteder som må beregnes for 28 Mk årlig. Herefter giver han årlig til afgift 200 
flynder, og 100 torsk som ????? får afregnet 1 Maj til 1 Maj 1710 for et år, som 
efterhånden leveres på gården Edelsholm. Haver givet til fæste 1 Rd. [77b-77a] 

15.05.1709 fæst Anders Nielsen født på Endelave hans Faders 15 otting jorder (tillige med ½ 
Gårdsted) som han for alderdom for ham oplod. Træder straks til gården og svarer 
deraf Kongl. Skatter, landgilde og hoveri ved Edelsholm på landet, lige ved andre 
hans gårdmænd. Har betalt hans fæste med 6 Rd penge og resten med hans Mølle 
????? og ????? jeg ham har afkøbt. [77a] 

16.05.1709 har jeg anordered med Præsten Hr. Erik Bay på Endelave for hans tiende afgift årlig 
for 4 fjerdinger jord som jeg på Endelave land til en gård har indrettet, Edelsholm 
kaldet, hvoraf han årlig til Jule Aften skal betale 2 Mk Rug 2 Mk Byg og 1 Mk Ærter, 
hvor af det første år regnes for indeværende år. [76b] 

22.08.1709 fæst Søren Jensen Kusk ½ otting jord som Poul Jensen tilforn havde. Træder straks til 
dens brug, og svarer ????? til afgifter med andre hans ligemænd, ????? Phillippi 
Jacobi førstkommende. Har betalt 2 Rd til fæste og bedages med de andre 2 Rdr til 
Mortensdag. Betalt. [76a] 

22.08.1709 fæst Søren Jensen Wester ½ otting jord som Poul Jensen havde. Træder straks til dens 
brug, og svarer ????? til afgifter ved andre hans ligemænd, ????? Phillippi Jacobi 
førstkommende. Har betalt 2 Rd til fæste. De andre to Rigsdaler er ham til Mortensdag 
bedaged. Betalt. [76a] 

22.08.1709 fæst Bendt Sørensen en otting jord som Poul Jensen tilforn havde. Træder straks til 
dens brug og svarer ????? til afgifter ved andre hans ligemænd ????? Waalborg dag 
førstkommende. Er ham fri for indfæstning forundt, formedelst han flytter. [75b] 

23.08.1709 fæst Niels Sørensen Wester den otting jord hans Moder fradøde tillige med et halv 
Gårdsted. Har givet deraf til fæste 7 Rd. Skal nu betale 4 Rd som han ????? til 
Michels er bedaged med. Betalt. [75b] 

23.08.1709 fæst Niels Sørensen Stissen en otting jord som hans Fader for ham oplod. Gav deraf til 
fæste 4 Rd. Resten 7 Rd som til Michels betales. Betalt. [75a] 

20.01.1710 fæst Rasmus Iversen en otting jord som Søren Rasmussen Winther for ham har opladt. 
Tager hans datter til ægte. Har  givet til fæste for ottingen og Gårdstedet med i 
beregned 8 Rd. [75a] 



24.02.1710  Nr. 9 fæst Rasmus Sørensen født på Endelave 1 fjerding jord og ½ Gårdsted 
sammested som Rasmus Poulsen og hans Søn Rasmus Rasmussen som ????? har i 
fæste. Ægter datteren og ved faderens død er han ????? til den anden fjerding faderen 
har. Har givet til fæste 13 Rd. [75a-74b] 

04.03.1710 fæst Peder Pedersen den yngre de 2 fjerdinger jord som Søren Iffersen tilforne i brug 
havde, som ????? til med det halve Gårdsted. Ægter Enken, tager det halve bo og 
svarer til gælden efter skifteboet. Er fri for ????? til Michels. Har betalt til fæste 21 
Rd. [74b] 

28.05.1711 har Peder Nielsens Kone ved Stranden på hendes Søns Niels Nielsens vegne betalt 8 
Rd på regning af den fjerding jord Peder Nielsen nu bruger og bebor, mod den 
condition at når Peder Nielsen enten dør eller ånd aftager, at der samme hendes søn 
Niels Nielsen den fjerding jord beholder og med den tiltræder. Betaler resten af fæstet. 
[74a] 

09.05.1711 Nr. 19 har Gammel Niels Skiøttes søn navnlig Jens Nielsen betalt 8 Rd til fæste af den 
ene otting jord af den fjerding som hans far nu har i brug, hvilken otting jord han 
tiltræder enten efter faderens død, eller når faderen den godvillig vil afstå. Edelsholm 
at supra. [74a-73b] 

29.05.1711 fæst Jens Pedersen Block den otting jord som hans Moder sidst fradøde. Betalt der af 
til fæste 2 Rd. Resten 4 Rd som til Michelsdag betales. [73b] 

22.04.1712 fæst Peder Rasmussen de 2 fjerdinger jord, som Peder Pedersen d. Üngre haver igen 
fra sig ?????, som Søren Iffersen er fra??? Ægter Enken og svarer efter skiftet til boets 
gods og hus billi gæld der i boet findes, hvorimod han alt hvad i boet findes til sig 
tager, ????? hele Gårdstedet er ham i lige måder i samme fæste forundt. Har betalt til 
fæste nu 10 Rd og er samme 10 Rd til Michels førstkommende ?????, disse 10 Rd 
(som ?????) er betalt, af Præsten Hr Erik med 10 ????? Byg. [73b-73a] 

22.04.1712 Fæst Søren Rasmussen Nr 47 på Endelave dend otting jord som hans Broder Peder 
Rasmussen til ham har afstået formedelst han ægter Sl. Søren Iversens Enke. Har 
betalt til fæste 7 Rd. [73a] 

26.03.1713 fæst Rasmus Rasmussens Søn (Peder Rasmussen) en otting jord som Sl. Jørgen 
Pedersens Enke for ham oplod. Skal give deraf til fæste 5 Rd. Har betalt en Ridsdaler, 
og resten 4 Rd med første ????? ????? stedet betalt samme som 2 Rd. [72b] 

26.03.1713 fæst Lauritz Pedersen Block en otting jord som Sl. Jørgen Pedersens Enke for ham 
oplod. Skall give deraf i fæste 5 Rd. Har betalt 1 Rd og resten med første når jeg atter 
kommer. Har betalt. [72b] 

30.04.1713 fæst Thomas Jensen en fjerding jord hans Fader Jens Nielsen for ham har opladt. 
Betalt udi penge 8 Rd. Resten med 4 Rd som er bedaget til at år til1 May Ao 1714. 
[72b] 

 


