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Side 1.
24. nov. 1725 fæste Iver Hansen af Schiødstrup den halve gaard i Marchschiel som Hans Christensen har paaboed, og
til ham har opladt.
13. april 1726 fæster Oluf Christensen barnefødt i Billum bye den halve gaard udi Nebel sogn og bye, som Christen
Madsen sidst paaboede og fradøde. Registrering er indført efter afgangne Sal. Christen Madsen af dato 19. marts 1726.
Side 2
16. nov. 1726 fæster Michel Christensen, sidst værende udi Kielst, den boel udi Oxbøl som Leene Andersdatter sidst
udi fæste havde og til ham afstod paa betingelse af at han ægter hendes datter Anne Sørensdatter, og giver Leene sin
livstid føde og huuslye.
28. dec. 1726 fæster Christen Nielsen Holm, sidst boende udi Vejers, den bolig udi Mosevraae som Christen Hansen
sidst paaboede, og til ham har opladt imod rede penge.
25. april 1727 fæster Mads Gundesen barnefødt i Borre det sted udi Borre som Hans Nielsen hidtil har paaboed mod
at give ophold til Hans Nielsen og hans hustru.
22. nov.? 1727 fæster Hans Pedersen barnefødt i Sønderbøl det sted udi Sønderbøl som hans moder Appelone
Hansdatter har paaboed mod at give hende ophold.
19. oct. 1728 fæster Christen Povelsen den halve gaard udi Tarp bye, Billum sogn som Anders Sørensen paaboede
mod at give ophold til Gl. Anders Sørensen med hustru og deres skrøbelige søn Hans Andersen.
30. dec. 1728 fæster Niels Christensen af Billum sogn, og bye den gaard udi Billum som han fader Christen Andersen
hidtil har haft i fæste, og nu for alderdom og svaghed har opladt.
12. jan. 1729 fæster Tue Thuesen af Kielst Præstegaard, den halve gaard udi Billum Tarp som Sl. Bachen Tuesen
forhen har boede. Han ægter den efterladte enke Maren Christensdatter.
Side 5
12. jan. 1729 fæster Søren Terchelsen af Skads Herred, Sneum sogn, den boels huus udi Oxbøl som Knud Jørgensen
sidst havde i fæste, og frakom formedels armod.
29. jan. 1729 fæster Christen Hansen barnefødt i Billum Wad (Billumvad) den halve gaard i Borre som Christen
Nielsen Wrøgum til dato har haft og til ham har oplat mod at han ægter den ældste datter som paa stedet finde, navnlig
Mette Christensdatter, og giver den gamle mand Christen Nielsen ophold.
3. marts 1729 fæster Søren Olufsen af Billum en halvgaard beliggende i Billum sogn og Bye, som Mads Hansen
paaboede og som formedels armod Søren Olufsen nu strax må tiltræde.
12. maj 1729 fæster Albert Olufsen af Holstebro Blagsmarch gaard (Blaksmark i Varde) som Christen Nielsen Krog
hidtil har paaboede.
Underskrevet af Albert Olufsen 24. aug. 1729
Side 7
27. sept. 1729 fæster Peder Hansen, barnefødt udi Øster Vrøgum, den halve gård udi Schiødstrup som Niels Brich
(Niels Christensen Brick) sidst havde i fæste og er fra død. Peder Hansen ægter Niels Brichs datter Maren Nielsdatter
paa stedet.
2. oct. 1729 fæster Hans Gundesen, barne født udi Borre, den halve gård udi Borre som Mads Nielsen sidst paaboede
og formedels armod er frakom.

Side 8
30. dec. 1729 fæster Hans Christensen barne født i Broeng den halve gård i Broeng som Børge Hendrichsen (Byrre
Hendichsen) sidst paaboede og formedels armod er frakom.
30. dec. 1729 fæster Mads Jessen, barnefødt i Gierup? (Grærup?) den bolig i Borre som Karen Sørensdatter paabor og
tager hende til ægte. Han skal give den gamle Anna Geilkone (Anne Gejlskone) husly i hendes livstid, og en kristelig
begravelse.
Side 9
23. oct. 1730 fæster Regina Samuelsdatter nu værende udi Billum Bye, det sted udi Schiødstrup som Kiersten
Pedersdatter sidst paaboede og fra døde.
Underskrevet: Regina Samuelsdatter.
Velagte Jes Marchschiel, som var overværende til vitterlighed underskriver: Jes Hansen.
29. dec. 1730 fæster degnen til Janderup og Billum menighed, Henning Hermandsen Gynther, det sted udi Billum som
Søren Olufsen sidst paaboede.
20 dec. 1729 fæster Boy Sørensen af Grerup (Grærup) nu værende landsoldat under Hr. Capitain Hisselbergs
Compagnie, det sted udi Aal sogn Billumvad som Jep Masen forher i fæste havde og fradøde.
Boy Sørensen ægter enken (Hanna Andersdatter)
Underskrevet: Boy B. S. S. Sørensen.
Velagte Jes Marchschiel, som var overværende til vitterlighed underskriver: Jes Hansen.
Side 10
25. maj 1731 fæster Christian Bertelsen af Nessberg (Næsbjerg) en gaard udi Varde Sogn, Blacmarch kaldet som
Albert Olufsen sidst paaboede og godvillig har afstået.
5. oct. 1731 fæster til velagte unge karl Hans Christensen af Dyrebye, det sted udi Billum sogn og Bye som Søren
Sørensen hidtil har haft i fæste og godvillig har opladt lige ved det sted Sal. Christen Pedersens enke paabor.
Hans Christensen giver ophold til Søren Sørensen og hans hustru.
28. dec. 1732 fæster Peder Nielsen i Kielst den halv gaard udi Billum sogn Kielst bye som Sal. Christen Pedersen
paaboede og fradøde og gifter sig med enken Gørrit Madsdatter.
Side 12
2. maj 1733 fæster Peder Jørgensen af Schiødstrup den boel udi Oxbøl som Niels Herløuf sidst paaboede og ved dom
af 4. juli 1732 blev fra dømt.
21. maj 1733 fæster Niels Nissen af Geil den halve gård udi Aal sogn Schiødstrup bye som Peder Nielsen sidst i fæste
havde og han godvillig har afstået. Der er aftægt til Hans Nissens enke. (Ingeborre Lauridsdatter)
Side 13
12. nov. 1733 fæster Peder Sørensen barnefødt i Schiødstrup den halve gård udi Schiødstrup som hans fader Søren
Bojsen hidtil har fæstet, og formedels alderdom og skrøbelighed har ham overladt. Aftægt til faderen.
13. jan. 1733 fæster Thrunde Hansdatter af Borre det sted og gadehuus udi Schiødstrup bye som afgangne Karen
Bertelsdatter sidst udi boede.
9. jan. 1738 fæster Morten Pedersen af Stauning den gård i Oxbøl som Knud Andersen hidtil haver paaboed, og nu har
oplat. (Han var gift med Knud Andersens datter Maren Knudsdatter)

Side 14
15. jan. 1738 fæster Hans Nielsen Brick af Schiødstrup den firepart gård udi Oxbøl som Niels Lassen hidtil har
paaboed på de vilkår at han gifter sig med datteren Anne Nielsdatter på stedet, og giver ophold til Niels Lassen og
hustru.
23. feb. 1738 fæster Jens Simonsen af Vester Vrøgum nu værende soldat under Oberst Leiutnant Trejbergs
Compagnie, den 1/3 part gård udi Billum sogn og bye, som Hans Jensen paaboede og fra døde.
Side 15
23. aug. 1738 fæster Søren Hansen i Søehuuse den halve part af den gård i Søehuuse som Thomas Christensen og
Hans Sørensen sidst har haft i fæste, og som Hans Sørensen nu til sin søn Søren Hansen har opladt den halve part..
23. aug. 1738 fæster Hans Simonsen af Børsmose den halve part af den gård i bemeldte Søehuuse som Hans Sørensen
og Thomas Christensen hidtil haver i fæste og som Thomas Christensen nu til Hans Simonsen har opladt mod at den
gamle Thomas Christensen og hustru gives opholds contract.
Side 16
21. oct. 1738 fæster Peder Nielsen af Oxbøl den fierde part gård udi Oxbøl som Sal. Jacob Jensen Colding sidst
paaboede og fradøde. Til vitterlighed underskrevet: Morten Pedersen og Peder Jørgensen af Oxbøl.
13. nov. 1738 fæster Hans Boisen (Hans Boysen) af Kielst den fierde part gård udi Kielst som Sal. Niels Jessen sidst
havde i fæste og fradøde. Nabo Christen Nielsen. Hans Boisen gifter sig med datteren Kiersten Nielsdatter som på
stedet findes. (Hun var ikke så gammel så vielsen var først i 1746)
16. dec. 1738 fæster Hans Laugesen udi Billum den fierde part gård i Billum bye som hans fader nu paaboer og
formedels alderdom og skrøbelighed til ham har opladt mod ophold til hans gamle forældre.
Side 17
18. dec. 1738 fæster Jørgen Nielsen i Schiødstrup den fierde part gård som hans fader nu paaboer og formedels
alderdom og skrøbelighed til ham har opladt mod ophold til hans gamle forældre.
3. jan. 1739 fæster Jens Pedersen Rytter den gadehuus med kaalhauge udi Billum Tarp som staar paa Knud Sørensens
paaboede gårds grund.
3. feb. 1739 fæster Søren Wedstesen af Sielborg det gadehuus udi Hierting bye som Hans Gregersen har ham opladt
og afstået.
Side 18
17. feb. 1739 fæster Gunde Jessen af Oxbøl den halvgaard i Øster Vrøgum som Simon Hansen sidst boede og fradøde.
Han giver ophold til enken Anne Andersdatter.
25. feb. 1739 fæster Hans Friderichsen af Billum Kiern, den gaard i Billum bye som Niels Christensen hidtil har
beboet og nu ved mageskifte afstår og oplader.
Side 19
15. oct. 1739 fæster Peder Knudsen udi Billum bye, den halve gaard samme sted som hans fader Knud Sørensen
forhen i fæste havde og fradøde. Han giver ophold til hans gamle moder.
Side 20
12. nov. 1739 fæster Mads Christensen tjenende paa Hesselmed den gaard part udi Billum Tarp som Hans Tuesen
hidtil i fæste havde, og nu formedels alderdoms svaghed har afstået.
Mads Christensen giver ophold til Hans Tuesen og hustru.

23. jan. 1740 fæster Anders Nielsens tjenende udi Billum, den halve gaard i Billum bye som Søren Olufsen sidst
paaboede og fradøde. Anders Nielsen giver den gamle Anna Jensdatter sin nødtørftig ophold i hendes livstid og gifter
sig med Sal. Søren Olufsens datter Anna Sørensdatter.
14. april 1741 fæster Peder Hansen af Krauns med fripas, den halve part af Billum Kiern som Sal. Jens Madsen sidst
paa boede og fradøde og nu hans efterladte enke har afstået og Niels Christensen paabor den anden part.
Peder Hansen ægter Jens Madsens datter Ellen Jensdatter.
Side 21
12. sept. 1741 fæster Anders Pedersen i Oxbøl den anparts gaard udi Oxbøl som hans fader Peder Nielsen hidtil har
haft i fæste og nu formedels alderdoms skrøbelighed har opladt til sin søn.
16. sept. 1741 fæster Bertel Pallesen i Vester Vrøgum den gaard udi Vester Vrøgum som hans stiffader Peder Nielsen
hidtil har haft i fæste og nu har afstået.
Side 22
18. oct. 1741 fæster Mickel Hansen af Janderup en gaard i Langsiig udi Lunde sogn, som Christen Jensens hidtil har
beboet og nu har afstået til Michel Hansen som ægter hans datter Mette Christensdatter og giver Christen Jensen og
hustru ophold.
Side 23
30. marts 1742 fæster Jochum Bloch nu opholdende sig i Lyne en ¼ gård udi Strelluf sogn (Strellev sogn) Adsbøl som
Christen Jensen sidst paa boede og som han fratræder 1. maj.
8. nov. 1742 fæster Christen Nielsen Brich af Schiødstrup den halvgaard udi Janderup sogn og bye som Peder
Christensen sidst paaboede og forhen i fæste havde og fradøde. Christen Nielsen Brich ægter enken Karen Jensdatter
på stedet og giver ophold til Maren Hansdatter der har aftægts brev med hendes søn ovennævnte Sal. Peder
Christensen.
Side 24
8. feb. 1743 fæster Anders Bachensen af Hoe sogn og bye som med rigtig pas fra sin hosbond, velærværdige Poul
Borrebye i Varde til mig er ankommen, den halve gaard i Marcheschiel som Hans Jessen til dato har boed, og nu
oplader og afstår.
26. april 1743 fæster Christen Pedersen Skiøtt af Oxbøl den halve gaard i Aal sogn Borre bye som Christen Hansen
paaboede og fradøde. Christen Pedersen giver formandens enke Mette Christensdatter ophold.
28. dec. 1743 fæster Peder Sørensen af Kielst, som med fripas til mig er ankommen, en halvgaard udi Billum sogn,
Billum bye som Mads Nielsen til dags hver i fæste, og nu godvillig haver opladt og afstået. Indfæstning 20 Rdl. imod
jeg haver betalt hans pas og afsked fra hans føde stafn. Han giver den gamle Mads Nielsen fornøden føde og ophold.
Side 26
18. marts 1745 fæster Niels Gundesen barnefødt udi Billum, den boels sted udi Oxbye sogn, Mosevraae bye som Jens
Sørensen Vitterop sidst udi fæste havde og fradøde. Niels Gundesen gifter sig med enken Karen Poulsdatter.
Side 27
19. marts 1745 fæster Simon Knudsen barnefødt i Oxbøl den gårdspart udi Grerup (Grærup) som Niels Andersen til
dags haver haft i fæste og nu formedels alderdom har opladt på den maade at han ægter deres datter og giver dem
ophold i deres livstid. (Simon Knudsen af Oxbøl og Maren Nielsdatter af Grærup Copuleret 23. april 1745)
12. nov. 1745 fæster Gregers Hansen af Hjerting det sted i Hjerting som faderen Hans Gregersen til dags under fæste
haver paaboet, og nu til ham har opladt.
8. feb. 1746 fæster Peder Jacobsen af Billum Tarp, nuværende Reserva Soldat under Capitain Schaches Compagnie,
den halvgaard udi Billum sogn Tarp bye som Simon Jensen paaboede og fradøde. Peder Jacobsen giver enken Kiersten
Lasdatter føde og klæder i hendes livstid og ægter datteren Mette Simonsdatter paa stedet værende.
(viet 16 nov. 1746)

Side 28
12. marts 1746 fæster Maren Knudsdatter af Hoe det gadehuus udi Hoe bye næst Niels Madsen ved kirken beliggende
som Kiersten Hansdatter sidst udi boede og godvillig har opladt og afstået.
3. oct. 1746 fæster Christen Jensen, der med fri pas er kommet fra Mons. Thomas Lund til Slumstrup (Sædding i Nr.
Nebel sogn), en gaard udi Janderup sogn og bye som Peder Nielsen hidtil i fæste havde og formedels armod frakom.
Side 29
12. nov. 1746 fæster Oluf Sørensen af Hjerting det sted udi Hjerting som Sal. Mads Andersen sidst i fæste havde og
fradøde. Huset består af 9 fag salshuus. Sal. Mads Andersen enke Ellen Mogensdatter beholder 4 fag efter egen
indretning til beboelse og kaaljord i hendes livstid.
17. oct. 1747 fæster Niels Sørensen af Kielst den 1/3 delgaard udi Billum bye som Hans Terkildsen til dags haver haft
i fæste og nu formedels høje alderdom har opladt og afstået. Niels Sørensen giver ophold til Hans Terchildsen og
hustru i deres livstid og datteren hendes tilfaldne mødrene arv.
Side 30
20. dec. 1747 fæster Mads Pedersen Bruun af Orten, der med fri pas er ankommen, den gaard udi Billum sogn, Kielst
bye, som Sal. Toer Boysen sidst i fæste havde og fradøde. Han ægter enken Ellen Tuesdatter og udbetaler de
umyndige børn deres fædrende arv når de opnaar deres 18. aar.
Side 31
28. dec. 1747 fæster Jens Sørensen af Hoe, som med velædle Hr. Amts forvalter Bundesens tilladelse til mig har
overdragen, den anpartsgaard i Hoe sogn som agtbare mand Niels Lassen til dags haver paaboed og formeldels
alderdom til ham og sin kiære datter Anne Nielsdatter har opladt og afstået. De skal give Niels Lassen og hustru
ophold i deres livstid ifølge Contract af 16. dec. 1747.
(11. dec. 1746 ægteviede i Hoe Kirke Jens Sørensen af S. (Synderballe) og Anne Nielsdatter af Vesterballe)
Side 32
8. feb. 1748 fæster Hans Hansen af Øster Vrøgum den gade huus udi Aal sogn, Sønderbøl som Børge Hendrichsen
sidst paaboede og til ham har afstået.
12. feb. 1748 fæster Jens Pedersen udi Billum Kiern den halve Kiern Boel som Christen Gregersen sidst udi fæste
havde, og godvillig lod sig frasige til hans fader Peder Hansen udi bemeldte Billum Kiern, hvilket faderen Peder
Hansen til bemeldte sin søn igen haver overdragen når han når sine fulde 20 år.
Side 33
23. sept. 1748 fæster Adser Knudsen af Grærup den halve Boel det samme sted som hans fader Knud Adsersen sidst i
fæste havde og fradøde.
3. dec. 1748 fæster Hans Jensen af Vejers sin faderes paa boende og til dato i fæste havende sted udi Vejers bye
hvilken faderen Jens Hansen formedels høj alderdom til sin søn godvillig har opladt og afstået. Han giver sin gamle og
affældige forældre deres føde og klæder i deres livstid.
Side 34
5. dec. 1748 fæster ærlige og velagte unge karl Michel Gundesen af Øster Bremose, der med fripas til mig er
ankommen, den halve gaard udi Hoe sogn og bye, som den mand nu Sal. Peder Hansen forhen havde udi fæste, og
hans efterlevende enke Mette Bertelsdatter godvillig har opladt og afstået mod at få ophold.

Side 35
18. sept. 1748 fæster velagte unge karl Niels Hansen af Kiergaard, der med fri pas til mig er ankommen, en gaard udi
Børstmose bye som Simon Hansen sidst i fæste havde og fradøde, og nu til ham enke Leene Madsdatter godvillig har
opladt og afstået med de vilkår at Niels Hansen ægter hendes datter Mette Simonsdatter og giver moderne ophold.
Underskrevet: Niels Hansen Kiergaard.
14. dec. 1748 fæster Mette Bertelsdatter i Hoe bye de 4 fag af den gadehuus synden Niels Simonsens gaard som han
godvillig til hende har afstået. Desuden halvpart af den kaalbed norden samme huus.
Underskrevet: Mette Bertelsdatter og Niels Villadsen til vitterlighed.
5. jan. 1749 fæster velagte mand Jørgen Tyggesen af Kidholm, den boel og væring udi Oxbøl bye som Christian Arent
sidst fæste havde og fradøde.
Side 36
10. feb. 1749 fæster Niels Povelsen (Niels Poulsen) det sted ved Schiødstrupvad paa Giedberg og Schiødstrup bye
grund beliggende som Christen Hansen Krigsmand paaboede og fradøde.
4. oct. 1749 fæster Bertel Sørensen af Fredtoft den halve gaard udi Schiødstrup bye som Søren Christensen til dags
haver i fæste og for hans søn Hendrich Sørensen havde opladt, men ved døden er afgået. Bertel Sørensen ægter den
afdøde Hendrich Sørensens trolovede fæstemøe Anne Simonsdatter, samt giver den gamle Søren Christensen og
hustru ophold i deres livstid, og betaler deres datter Bodel Sørensdatter hendes arv.
Underskrevet: Bertel Sørensen Fredtoft.
Til vitterlighed: Hans fader Søren Bertelsen Fredtoft og Hans Hansen på Hesselmed.
Side 37
3. jan. 1750 fæster Tue Bachensen af Billum Tarp den gaards part udi Hyllerslev bye som Otte Jensen Kaas paaboede
og for ham oplod. Tue Bertelsen giver Otte Kaas ophold i det opbyggede aftægts huus.
8. jan. 1750 fæster Knud Hansen den halve gaard i Aal sogn, Øster Vrøgum, som hans fader Hans Pedersen forhen
paaboede og fradøde.
3. oct. 1750 fæster agtbare unge karl Niels Hansen af Troldholm den halve gaard udi Øster Vrøgum bye som Gunde
Jessen paaboede og fradøde. Niels Hansen ægter enken Gunder Jørgensdatter og betaler hendes børn deres tilfaldne
fædrene arv efter loven.
Side 38
18. nov. 1750 fæster agtbare unge karl Tonnis Pedersen af Hjerting, der med tilladelse af velædle Controlleur Bang til
mig er kommen, det sted i Hjerting som Mogens Pedersen til dags har paaboed og til den unge karl der ægter hans
datter Kiersten Mogensdatter godvillig har afstået. Undtagen den grund og ejendom som skipper Oluf Sørensen
Bouberg og skipper Jes Nielsen paabor. Tonnis Pedersen giver den gamle Mogens Pedersen føde, klæde og ophold i
hans livstid, og de øvrige børn deres mødrene arv når de bliver 18 år.
(se skifte 22/9 1750 i Hesselmed skifteprotokol)
30. nov. 1750 fæster Jep Madsen, barnefødt i Janderup, den halve gaard i Janderup som hans fader Mads Jepsen
forhen i fæste havde og fradøde. Jep Madsen giver sin gamle moder klæde, føde og ophold, og giver sine søskende
hvad de arvelig efter faderen er tilfalden.
Side 39
5. jan. 1751Mogen Pedersen i Hjerting har overdraget fæstet af 2 agre jord til unge karl Jes Nielsen af Hjerting.
Underskrevet: Jes Nielsen Vejers.
12. feb. 1752 fæster Niels Hansen den halve gaard i Aal sogn, Øster Vrøgum bye, som hans fader Hans Hansen i fæste
havde og fradøde.

side 40
5. maj 1752 fæster Christen Hansen Halm af Synderborch, den gaard udi Børstmose bye som Hans Christensen forhen
i fæste havde og til ham har opladt på vilkaar at han ægter hans datter Kirsten Hansdatter og giver hendes forældre
føde, klæder og ophold.
Underskrevet: Christen Hansen Hallem.
3. jan. 1753 fæster Thue Thuesen i Billum bye den liden bolig i Billum som hans moder forhen i boede og fradøde,
med den liden derved liggende kaalhauge.
28. april 1753 fæster Thomas Christensen af Søehuuse den fierde partgaard udi Vester Vrøgum bye som Jens Iversen
sidst i fæste havde og formedels afmagt frakom.
Side 41
8. maj 1753 fæster Jens Thuesen af Kielst det sted i Billum Tarp som Anders Christensen forhen i fæste havde og nu
til ham har afstået.
Underskrevet: Jens Tuesen Tarp.
13. maj 1753 fæster Jens Hansen i Schiødstrup den halve gaard som Mads Thuesen sidst paaboede og til ham i
mageskifte har afstået.
3. juni 1753 fæster Boie Sørensen af Billumvad den halve gaard udi Borre bye som Christen Pedersen Schiødt sidst
paaboede og ved mageskifte frakom. Den forrige beboers enke Mette Christensdatter må bruge 2 stykker agerjord ved
kirken uden afgift. Boje Sørensens søn Jep Boisen nævnes.
Side 42
15. nov. 1753 fæster Jørgen Hansen halvparten af den gaard udi Lundenisamt (Lundenæs amt) Øster Nørherred,
Thistrup sogn (Tistrup sogn), Bredhoed (Bredhoe) kaldet, som hans fader Hans Nielsen til dags haver haft i fæste og
nu formedels alderdom og svaghed har opladt. Jørgen Hansen giver hans gamle forældre fornøden husly samt føde og
klæder i deres livstid.
Underskrevet: Jørgen Hansen. Overværende: Peder Rygaard af Tarp og Jens Christensen ladefoged paa Hesselmed.
Side 43
19. nov. 1753 fæster Jens Jensen den yngre den halvgaard Billum sogn og bye som faderen Jens Jensen Smed til dags i
fæste havde, og nu til sønnen formedels høj alderdom godvillig oplader til sønnen.
Jens Jensen den yngre skal give hans broder (Peder Jensen) og med arving, den mødrene og fædrene arv 26 Rdl 4 mk.
og give faderen og stifmoderen deres føde og klæder og ophold.
9. jan. 1754 fæster Mathias Madsen af Sielborg, der med fri pas er ankommen, den boel udi Schadts Herrit (Skast
Herred) Hostrup sogn, Kochspang bye beliggende, som Mads Jørgensen sidst i fæste havde og nu godvillig har afstået.
Formanden Mads Jørgensen og hustru får Contract ved stedets afståelse.
1. maj 1754 fæster Niels Gundesen af Bremose, der med frie pas er ankommen, det sted udi Mosevraae ved
Schiødstrupvad som John Nielsen i fæste havde, og nu har afstået.
Side 44
2. nov. 1754 fæster Jes Jessen af Hesselmed gods det sted i Borre bye som Mads Gundesen sidst i fæste havde og
fradøde. Jes Jessen gifter sig med datteren Maren Madsdatter og giver enken Anne Jesdatter ophold.
5. nov. 1754 fæster Niels Madsen af Mosevraae den gaardpart udi Mosevraae bye med noget derunder brugende part
af Borrup øde boel, som hans fader Mads Clausen til dags havde i fæste og nu formedels alderdoms skrøbelighed til
sin søn har afstået. Niels Madsen giver ophold til sine forældre.

8. nov. 1754 fæster Gregers Sørensen Fredtoft, nu værende soldat under Velbaarne Hr. Capitain Winds Compagni, den
anparts gaard udi Billum sogn, Billum bye, Bierregaard kaldet, som Jens Christensen paaboede og nu formedels høj
alder og svaghed til ham har opladt. Jens Bierregaard og hustru får ophold.
Side 45
5. dec. 1754 fæster Christen Knudsen af Janderup, som med fripas er ankommen, den halve Billumgaard som Peder
Sørensen sidst i fæste havde og fradøde. Christen Knudsen gifter sig med enken Mette Tuesdatter.
9. jan. 1755 fæster Niels Sørensen barnefødt i Broeng den halve Broenggaard som hans svoger Mogens Christensen
sidst i fæste havde og, tillige med sin hustru fradøde. Efter given løfte udi skifteretten d. 27. april 1754 efter Sal.
Mogens Christensen og hustru Maren Sørensdatter, giver han deres efterlevende 3 sønner lærdom, føde og klæde til de
bliver 18 år.
Side 46
12. jan. 1755 fæster Christen Gregersen af Billum Kieren den gadehuus med tilliggende grund udi Billum bye som
Christen Bloch sidst paaboede og fradøde.
3. marts 1755 fæster Hans Sørensen Burgaard den halve gaard udi Billumtarp som Mads Christensen paaboede og
fradøde. Hans Christensen gifter sig med enken Mette Hansdatter og skikkelig opdrager hendes børn med føde klæder
og lære som Christelig kan magtes. Dernæst giver han sin hustru moder Sal. Hans Tuesens enke ophold.
(Hans Tuesens enke hed Johanne Hansdatter, det fremgår af skiftet efter Hans Sørensen Burgaard 1770)
4. marts 1755 fæster velagte ugen karl Christen Christensen Grønberg, der med fripas er ankommen, den gaard i Hoe
sogn og bye som velagte Boie Bachensen sidst havde i fæste. Deslige en Boel i Oxbye sogn Borrup bye, som Boie
Bachensen ligeledes havde brugt og til ham har afstået, mod at give Boie Bachensen og hustru ophold på livs tid.
Side 47
24. nov. 1755 Søren Christensen til Hesselmed, paa Billum kirke ejer Velærværdige Hr. Laurs Johan Jelstrups vegne
fæster Hans Sørensen i Billum Tarp det Billum kirke enge som Hans Tuesen i Tarp forhen i fæste havde.
(Laurids Johan Jacobsen Jelstrup, præst i Gudum og Fabjerg)
Laurids Johan Jacobsen Jelstrups gods i Vester Horne – Guldager m. m.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=140950#140950,34567355
7. jan. 1756 fæster Boie Sørensen et huus udi Schiødstrup bye.
10. jan. 1756 fæster Peder Jensen af Jægum den halve Marcheschiel gaard som Iver Hansen paabor og nu til ham har
opladt. Peder Jensens giver Iver Hansen og hustru ophold efter aftale af 3. jan. 1756.
Side 48
7. juni 1756 fæster Mads Nielsen Tomsen af Billum det gade huus udi Oxbøl bye som Kiersten Hansdatter sidst
paaboede og blev fra gift?
7. juli 1756 fæster Jens Andersen Eistrup af Hostrup sogn og bye, som med fri pas til mig er ankommen, den tredie
dels part af Michels ødegaard i Aal sogn Borre bye.
(Jens Andersen Ejstrup. Gift 1733 i Hostrup med og Anne Madsdatter af Hostrup)
side 49
5. aug. 1756 fæster Niels Sørensen af Kierup den halve gaard udi Billum bye som Anders Christensen i fæste havde og
nu til ham med sin datter har afstået. Niels Sørensen giver Anders Christensen og hustru ophold og det som stedets
forrige beboer Mads Nielsen af Anders Christensen var lovet. (Niels Sørensen blev gift 1748 med Karen
Christensdatter, så han blev ikke gift med Anders Christensens datter)

26. nov. 1756 fæster Niels Madsen barnefødt på mit gods i Janderup sogn og bye, den halvgaard i Hoe sogn,
Westerballe bye som Niels Villadsen til dags havde i fæste og nu til Niels Madsen har afstået på de vilkår at han ægter
datteren og giver ophold til ham og hustruen ifølge Contract af 19. nov.
(27. jan. 1757 ægteviet i Hoe kirke Niels Madsen af Janderup og Anne Nielsdatter Vesterballe)
7. jan. 1757 fæster Anna Pedersdatter (Pallesdatter) den tvilling gadehuus udi Grærup bye som Appelone Hansdatter
sidste paaboede og fradøde.
Underskrevet. Anne Pallesdatter og Niels Hansen Kiergaard af Børstmose der er værge for hende.
Side 50
7. jan. 1757 fæster Christen Pedersen Skiøtte, som fra Borre ved mageskifte med Boie Sørensen er forundt med den
under Hesselmed hovedgaard liden boels sted ved Billumvad som Boie Sørensen forhen beboede.
12. dec. 1754 fæster Hans Christensen af Børstmose, den halvgaard udi Børstmose som hans fader paaboede og
fradøde. Gården er halvt underlagt Søe Lemitter og halvt under Soldater hold.
Han giver sin gamle moder føde klæder og ophold så længe hun lever.
Produceret for Søe Sessionen i Varde 29. dec. 1755.
Underskrevet af Hans Christensen 7. jan. 1757. (Hans Christensen Tudal, der var søn af Christen Hansen Tudal der
døde i aug. 1754)
7. jan. 1757 fæster Anders Nielsen Kirchebye det gadehuus udi Grærup som Bertel Sørensen sidst paaboede og fra
døde.
Side 51
7. jan. 1757 fæster Hans Bundesen af Troldholm det boel udi Synderbøl som Jes Clemmensen forhen paaboede og
fradøde. Han giver sin hustrus moder ophold.
5. oct. 1748 fæster Thue Boisen af Kielst, nu værende land soldat under velbaarne Hr. Capitain Schachs Compagnie,
den fierde parts gaard udi Kielst bye i Billum sogn som Christen Nielsen til dags haver paaboed og nu formedels høj
alder og svaghed til ham har afstået.
Thue Boisen giver den gl. Christen Nielsen og hustru Kiersten Dynnesdatter deres ophold.
Forevist landmelitsens Session paa Raadstuen i Varde 14. oct. 1748.
Side 52
7. jan. 1757 fæster Simon Hansen det sted udi Børstmose bye som Niels Hansen sidst boede og fradøde.
7. jan. 1757 fæster Niels Hansen af Nørre Heeboe den væring og sted udi Billum bye som Knud Hansen Marschiel
sidst paaboede og fradøde. Tillige den anpart aggerjord af Dynes Hansen og Gregers Sørensens gaards grund som sig
derfra haver sig uddelt.
7. jan. 1757 fæster Hans Jacobsen i Tarp det gadehuus i Tarp han paabor.
Side 53
7. jan. 1757 fæster Theodosius Christensen af Langsig det boels sted udi Borrebye som Niels Nielsen sidst paaboede
og fradøde. Han gifter sig med datteren Anna Nielsdatter og giver enken ophold. (Niels Nebels enke død 1758)
(Theodosius Christensen af Langsig i Lunde sogn og Anne Nielsdatter af Borre. Copuleret 23. nov. 1752)
(Niels Nielsen Nebel af Borre blev begravet 6. maj 1753, så de var altså allerede gift før hans død)
7. jan. 1757 fæster Terkild Christensen af Borre den halve gaard udi Billumvad som Michel Nielsen (Michel Vad)
sidst paaboede og fradøde. Han ægter enken. (Terkild Christensen af Borre og Karen Hansdatter, Sl. Michel Nielsens
enke af Billumvad. Copuleret 20. dec. 1754.)

Side 54
12. jan. 1757 fæster Knud Sørensen af Fredtoft den fierdeparts gaard i Kielst bye som Hans Christensen sidst paaboede
og til ham har opladt mod ophold til ham og hans hustru.
15. jan. 1757 fæster Søren Gundesen af Bremose den ved mageskifte med Boie Nielsen af Nørballe Hoe, som han sidst
i fæste havde. Dog ikke de 2 huuse paa den grund stående som er bortfæstet til Niels Simonsen og Mette Bertelsdatter
og Maren Knudsdatter. Søren Gundesen giver Niels Simonsen og hustru deres aarlige ophold.
side 55
17. jan. 1757 fæster Ellen Mortensdatter af Tobel det huus med kaalhauge udi Hjerting bye som Johanne Nielsdatter til
dags paaboede og nu for hende har afstået mod at give Gl. Johanne Nielsdatter huuslye så længe hun lever.
Underskrevet Ellen Mortensdatter og Niels Pedersen som værge.
28. jan. 1757 fæster Gregers Eschesen af Schiødstrup den halve gaard udi Øster Vrøgum som Jep Christensen forhen
paaboede og formedels alder har afstået. Undtagen de 5 små agger jord i den såkaldte Ebeltoft.
Side 56
28. jan. 1757 fæster Niels Madsen af Øster Vrøgum den halve gaard i Øster Vrøgum som Gunde Hansen til dags haver
i fæste og til ham har afstået, undtaget 4 små agger jord i den såkaldte Ebeltoft. Niels Madsen giver den gl. Gunde
Hansen fornøden føde og klæde i hans livstid.
14. feb. 1757 fæster Therkild Nielsen (Terkild Nielsen) en gaard udi Oxbøl bye som Morten Pedersen sidst havde i
fæste og nu til ham har opladt. Han giver den gamle formand Knud Andersen og hustru ophold ifølge Contract mellem
dem og Morten Pedersen af 21. sept. 1737.
Side 57
22 feb. 1757 fæster Christen Jensen Giedberg den sted udi Børstmose bye som Giøde Lassen sidst beboede og fradøde.
4. marts 1757 fæster Adser Knudsen af Grærup den gaards part udi Grærup bye som Hans Sørensen Friis sidst
paaboede og fradøde.
Side 58
4. marts 1757 fæster Christen Hansen Wæring (Christen Hansen Væring) den halve gaard udi Vester Vrøgum som
Bertel Pallesen paaboer og formedels i falden vanmagt maa fratræde. (Han får dog ophold på gården)
16. nov. 1757 fæster Poul Lauritzen af Tarp den halvgaard i Tarp Bye (Billum) som Christen Tuesen til dags havde
paaboet og nu har til ham afstået mod ophold til ham og hans hustru.
Side 59
28. nov. 1757 fæster Christen Christensen af Børstmose den gaardpart i Børstmose som hans stiffader Hans Maltesen
har haft i fæste og nu formedels slette vilkår har afstået. Han skal give sine forældre nødtørftig klæde og føde så længe
de lever imod at de deltager i gårdens drift som de formår.
(Hans Malthesen af Grærup og Christen Christensens enke Anne Pedersdatter af Børsmose.
Copuleret 12. dec. 1737. Han død 1780. Hun død 1771)
Side 60
20. dec. 1757 fæster Peder Simonsen af Billum Tarp, nuværende soldat under Hr. Capitain Winds Compagnie, den
halve gaard i Aal sogn Oxbøl bye som Jens Jensen sidst paaboede og ham godvillig har afstået.
20. dec. 1757 fæster Jens Jensen af Oxbøl der frivillig afstod sin i fæste havende halve gaard i Oxbøl bye, den boel i
Aal sogn, Grærup bye som Adser Knudsen sidst havde i fæste, og med tilladelse qviterede til en anden sted paa dito
staun af fæste. Jens Jensen giver den gamle kone, som forrige fæstes moder årlig ophold, og efter hendes døde, om
hendes svage datter hende overlever, da for hendes livstid må beholde moderens iboende huus, kaaljord og græsning
for hendes faar.

20. dec. 1757 fæster Christen Nielsen af Kielst den halve Boel udi Aal sogn Grærup bye, som Jens Østergaard sidst i
fæste havde og fradøde. Christen Nielsen ægter datteren paa stedet og giver den gamle kone hendes ophold på livstid.
(Christen Nielsen af Kielst og Gunner Jensdatter Copuleret 2. nov. 1758. Den gamle kone var Jens Nielsen
Østergaards hustru Ellen Madsdatter. Jens Nielsen døde i 1754)
20. dec. 1757. Den paa Kielst byes fælles grund staaende huus med toft og kaalgaard, som afgangne Mette
Dynesdatter sidst paaboede, Kiærn Halle kaldet, østen Hesselmed Kier enge, som samtlige byens beboere haver
overladt Peder Sørensen Thombsen (Peder Sørensen Thomsen) til beboelse og brug.
Side 62
10. oct. 1758 fæster Jens Madsen af Billum en bonde gaard i Aal sogn, Borrebye, som Christen Nielsen Jægum
paaboer og i fæste havde, som han nu formedels høj alderdom til ham afstår, paa den maade, han giver ham og
hustruen ophold, samt ægter deres datter Petronelle Christensdatter. (Christen Nielsen Jægum og Karen Terkildsdatter)
(Jens Madsen og Pernille Christensdatter af Borre Copuleret 1. dec. 1758.)
Side 63
12. jan. 1760 fæster Mads Madsen af Billum, nuværende soldat under Hr. Major Winds Compagnie, den halve gaard
udi Billum bye som Peder Knudsen paaboede og fradøde, samt den under Billum kirkes ejendom som formanden og
udi fæste havde. Mads Madsen ægter enken paa stedet. Den anden halve gårdpart er fæstet af Anders Nielsen.
(31 jan. 1760 troloves Mads Madsen af Janderup med enken Mette Christensdatter af Billum. Copuleret 10 oct)
12. jan. 1760 fæster Niels Gundesen af Borre den tredieparts af Michel Ødegaard i Borre bye som Jens Andersen
Eistrup nu paaboer, og til ham har afstået paa den maade at han ægter datteren Mette Jensdatter og giver ham med
hustru deres føde og klæde saa længe de lever.
(Niels Gunnesen (Niels Gundesen) og Mette Jensdatter af Borre. Copuleret 22. nov. 1759)
(Jens Andersen Ejstrup. Gift 1733 i Hostrup med og Anne Madsdatter af Hostrup)
Side 64
15. jan. 1760 fæster Søren Nielsen af Stauesøe den anpart gaard udi Stauesøe som hans fader Niels Sørensen til ham
har afstået mod at give hans gamle fader ophold.
15. marts 1760 fæster Peder Jensen af Vester Vrøgum, den halve part gaard i Aal sogn, Søehuuse, som Hans Simonsen
til dags haver haft i fæste, og nu har til ham afstået mod at han gifter sig med datteren Anne Hansdatter, og giver den
gamle Thomas Christensen føde og klæde saa længe han lever. (Thomas Christensen fik ophold af Hans Simonsen ved
overtagelse af fæstet 23. aug. 1738)
(Peder Jensen af Vester Vrøgum og Anne Hansdatter af Søehuuse. Copuleret 10. april 1760)
Side 65
5. maj 1760 fæster Jes Knudsen af Billum Tarp, den anpart gaard i Tarp bye som Christen Poulsen i fæste haver og
paaboer, som han formedels høj alderdom og svaghed har afstået. Jes Knudsen giver forrige beboer Christen Poulsen
ophold.
20. maj 1760 fæster Søren Jensen af Billum den gadehuus med tilliggende kaalhauge og liden toft i Schiødstrup som
Trunde Hansdatter i fæste havde og med tilladelse fraflyttede.
Side 66
15. jan. 1761. Hans Frederichsen i Billum bye afstår hans i fæste havende gaard til hans 2 sønner Niels Hansen og
Joahnnes Hansen, paa den maade, at den udi 2 lige deles. De betaler hver halvparten når deres fader og moder vil på
aftægt.
24. maj 1761 fæster Jens Tuesen i Billum Tarp, den halve gaard udi Billum Tarp som Peder Jacobsen paaboede og
fradøde. Jens Tuesen opdrager de børn af salig Peder Jacobsen og udbetaler deres tilfaldne fædrene og mødrene arv.
(børn af Peder Jacobsens den yngres og Mette Simonsdatter. Se skifte 1760)

Side 67
3. juli 1761 fæster Friderich Hansen af Billum bye, den fierdepart gaard i Billum bye som Hans Laugesen i fæste
havde og efter forlangende fraflyttede.
8. sept. 1761 fæster Frans Jørgensen af Hesselmed mølle den halve gaard udi Oxbøl som Jørgen Jacobsen til dags i
fæste havde og nu formedels alderdom og svaghed har afstået mod at han ægter datteren Kiersten Jørgensdatter og
giver ham og hustruen ophold.
Side 68
23. marts 1762 fæster Hans Christensen af Giedberg den halve gaard i Schiødstrup som Hans Nielsen til dags haver i
fæste, og giver ham og hustru ophold.
23. sept. 1762 fæster Carl Johansen af Oxbøl, den boels sted i Oxbøl som Jørgen Tygesen sidst paaboede og fradøde,
som enken Maren Hansdatter med god vilje til ham af afstået.
Side 69
15. oct. 1762 fæster Jep Madsen af Blaxmark den gaard i Blaxmark under Varde, Jacobi sogn, som afgangne Christian
Bertelsen sidst i fæste havde og fradøde.
25. oct. 1763 fæster Hans Jensen den anparts gaard udi Billum bye, som hans fader sidst i fæste havde, og nu til ham
afstår.
Side 70
17. oct. 1763 fæster Lauge Pedersen af Schiødstrup den fireparts gaard i Schiødstrup som Jørgen Nielsen sidst
paaboede og fradøde på de vilkår at han ægter enken Johanne Hansdatter.
25. nov. 1763 fæster Jens Hansen barnefødt i Sønderbøl, den boels sted i Oxbøl som Michel Christensen sidst
paaboede og fradøde, den hans enke Anne Sørensdatter nu afstår mod ophold udi hendes livstid.
Side 71
4. dec. 1763 fæster Christen Poulsen, barnefødt i Schiødstrup den halve gaard som hans fader Poul Clausen samme
sted fradøde mod at give sin gamle moder ophold.
12. feb. 1764 fæster Christen Andersen barnefødt paa mit gods i Janderup, den mig tilhørende gaard udi Kielst som
Peder Hansen paaboede og fradøde.
side 72
8. sept. 1764 fæster Bonde Sørensen barnefødt i Broeng, den halve gaard i Broeng Hans Christensen til dags har
paaboed og nu til ham har afstået mod at han gifter sig med hans datter Gunder Hansdatter og giver ham og hustru
ophold.
25. sept. 1764 fæster Peder Christensen af Billum, den boels sted udi Oxbøl, som Søren Terchelsen paaboer og nu til
ham har afstået, paa de vilkår at han ægter den paa stedet værende pige Karen Christensdatter og giver Søren
Terchelsen og hustru Mette Jesdatter ophold.
Side 73
14. nov. 1764 fæster Tue Christensen Hesselmed mølle, ligesom hans svigerfader Jørgen Fransen har haft.
23. marts 1765 fæster Niels Sørensen af Troldholm den væring ved Billumvad som Terchild Christensen sidst i fæste
havde og fradøde, mod at give enken Karen Hansdatter ophold.
Side 74
24. april 1765 fæster Peder Nielsen af Troldholm den halve gaard udi Billum bye som Anders Nielsen til dags haver
paaboed og nu har afstået, samt den under brugende Billum kirke ejendom. Peder Nielsen giver Anders Nielsen og
hustru aftægt.

12. oct. 1765 fæster Hans Christensen Vad af Oxbøl den Boel i Borre som Hans Jessen paabor og til ham oplader.
Han skal holde den forening mellem ham og Hans Jessen og hustru sluttede (aftægtskontrakt?)
Side 75
31. oct. 1765 fæster Jørgen Pedersen af Henne bye, Henne sogn, den anparts gaard udi Oxbøl som Christen
Christensen Dyrebye sidst paaboede og fradøde mod at give enken mad og maal, fornøden føde og klæder så længe
hun lever, imod hun være ham og gaarden til tjeneste saa vidt hun efter alder og kræfter formaar.
18. dec. 1765 fæster Niels Pedersen barnefødt i Schiødstrup, den fierde part gaard som hans fader Peder Hansen sidst i
fæste havde og fradøde. Han giver hans moder fornøden føde og klæder så længe hun lever.
Side 76
20. dec. 1766 fæster Peder Jensen af Billum den 1/3 parts af Jægumgaard som Jens Nielsen i Jægum formedels hans
og hustrus skrøbelighed har afstået. Peder Jensen har (tidligere) ægtet hans nabo og gaardmand Jens Christensens
ældste datter og overtager nu så meget af hans part at han nu råder over halvparten af gården. Peder Jensen og hans
svigerfar har nu hver ½ part af fæstet. Peder Jensen skal efterkomme den i Jens Nielsens boe afhandling af 14. feb.
1759 om hans ophold svarelse og gield af betaling.
(18 oct. 1759 trolovet Peder Jensen af Billum og Karen Jensdatter af Jegum Copuleret 15 nov. 1759. Han død 1775)
Side 77
3. dec. 1767 fæster velagte ungkarl Søren Pedersen barnefødt udi Aal sogn, Schiødstrup, den halve gaard udi
Schiødstrup som hans fader Peder Sørensen sidst i fæste havde og fradøde, og hans moder Anne Laugesdatter nu til
ham afstår, mod at få ophold.
23. dec. 1767 fæster Hans Jensen fæster den gaard i Schiødstrup som hans fader Jens Hansen formedels alderdom og
skrøbelighed har afstået, mod han udbetaler sine 2 søskende den liden arv, som de efter moderen er tilfalden, og giver
faderen fornøden føde og klæde så længe han lever.
(Moderen hed Maren Sørensdatter og hans 2 søskende var Søren Jensen og Sidsel Marie Jensdatter.)
Side 78
25. jan. 1768 fæster Niels Sørensen af Fredtoft den fierde partgaard udi Oxbøl som Hans Nielsen sidst har paaboed og
nu til ham har afstået, mod at han ægter hans datter Kiersten Hansdatter der på stedet værende, og skaffer Hans
Nielsen og hustru fornøden ophold i deres livstid.
3. juni 1768 fæster Anders Jespersen af Roust, den halve Giedberggaard i Aal sogn som Anders Christensen sidst i
fæste havde og fradøde. Anders Jespersen gifter sig med enken Kiersten Hansdatter hvormed han er forlovet.
Han giver sin formands forældre den nødtørftige ophold og husning i deres livstid som den forrige contract melder.
(Der var indgået aftægtskontrakt af 22 marts 1762 imellem Anders Christensen og hans fader Christen Andersen og
moder Kiersten Hansdatter. Se skifte protokollen)
(9. juni 1768 trolovet Anders Jespersen af Roust i Grimstrup sogn og Kirsten Hansdatter af Giedberg.
Copulerede 30. juni 1768)
Side 79
28. marts 1768 fæster Hans Christensen af Giedberg, nu værende landsoldat for Hesselmed gods, den halve gaard på
ditto gods beliggende i Billum sogn og bye, som Mads Madsen sidst paaboede og formedels falden vanmagt, villig har
til ham har afstået, samt den derunder brugende Billum kirke ejendom, som formanden lige udi fæste havde.
Han giver forrige beboers fattige vandvittige pige barn Maren Pedersdatter føde, klæde og huuslye så længe hun lever,
da ingen anden ophold midlertid til nogen svarer. (Maren Pedersdatter er Peder Knudsen datter)
14. dec. 1769 fæster Niels Christensen af Kielst Annex præstegaard, den halve gaard i Kielst bye som Jens Jørgensen
forhen havde i fæste og nu godvillig til ham har afstået, og hvis datter han ægter. Jens Jørgensen beholder til sin aftægt
3 skp. hartkorn for sig og sin hustru, og naar de begge ved døden er afgaaen, gaarden igen tilhøre.
(24 november 1769 trolovet Niels Christensen af Annexgården med Anna Jensdatter af Kjelst.
Copuleret 16 december 1769)

Side 80
14. dec. 1769 Jens Jørgensen fæster de 3 skp hartkorn. (se ovenfor)
Side 81
15. feb. 1770 fæster Hans Knudsen af Øster Vrøgum, som ved omskiftning mod Henrich Sørensen Fredtoft, af
Hennegaard til Hesselmed stafun er overladt, den fierde part gaard i Fredtoft som Jørgen Pedersen sidst paaboede og
fradøde, og hvis enke Hans Knudsen ægter. Samme gaard ansat til hartkorn 2-3-3-1, hvoraf til det huus Søren
Gundesen er fraflyttet i forrige beboers tid, er reserveret. Hans Knudsen skal give aftægts manden Søren Bertelsen
fornøden føde og klæde i hans livstid.
(Copulerede 28. juni 1770. Hans Knudsen fra Øster Vrøgum og Karen Sørensdatter)
23. april 1770 fæster Jens Pedersen Billum Kier, hvor fra han efter i dag indgaaede accordt med sin fader Peder
Hansen item fraflytter, den fire part gaard i Kielst bye som Hans Boisen sidst paaboede og fra døde, hvis enke Kiersten
Nielsdatter har afstået mod den i dag indgaaede contract.
Side 82
23. april 1770 fæster Hans Pedersen Billum Kier, den halve af den halve gaard i Billum Kier som hans broder Jens
Pedersen bebor og i dag efter indgaaet contract med faderen har forbundet sig til at fraflytte, og til sin broder at
overlade.
Hans Pedersen overtager fæstet af den anden halve del som han fader Peder Hansen, enten når han ved døden afgår
eller godvillig afstår.
Side 83
1. maj 1770 fæster Hans Madsen af Tarp, den 2/3 del gaard i Billum bye og sogn som Sal. Niels Sørensen forhen har
haft i fæste og fradøde, og af hans enke Karen Christensdatter ved laugværge dags dato har afstået, paa den maade
hendes ældste datter Anne Nielsdatter ægter. Han giver sin tilkomne sviger moder fornøden ophold som i Niels
Sørensens stervboe indgaaede skifte forening af 8. marts.
(Anne Nielsdatter blev gift med Hans Hansen i Billum kirke 31. aug. 1770, men det er formentlig en fejlskrivning for
Hans Madsen, for ved FT1787 er Anne Nielsdatter gift med Hans Madsen)
1. maj 1770 fæster Søren Bachensen den gaard i Billum sogn, Buurgaard kaldet, som hans fader Bachen Christensen
sidst i fæste havde, og tillige med sin hustru er fradød.
Side 84
10. maj 1770 fæster Niels Madsen Troldholm den yngre af Kielst Bye, den partgaard i Kielst hans fader Mads Nielsen
Troldholm sidst beboede og er fradød.
16. juni 1770 fæster Søren Knudsen af Tarp, en anpart af den halve gaard i Billum Tarp som Hans Mathiasen sidst
beboede og er fradød, hvis enke Kiersten Knudsdatter han ægter. Søren Knudsen giver stedets aftægts kone ophold
(Hans Mathisens moder Anne Sørensdatter) ligesom og lader efter Hans Mathiasen under 7. maj holdt skifte forretning
være sig efterrettelig.
8. sept. 1770 fæster Peder Andersen af Marcheskield den halve gaard Marcheskield med ved liggende Aal kirke
ejendom, som hans fader Anders Bachensen paabor og nu til ham ifølge en imellem forældrene og ham oprettede
contract godvillig har afstået. Han skal tillade gaardmanden Peder Jensen, når for got befindende, at opsætte af nye
hans i gaarden staaende vester forfalden huus, der i fordum tid har været en rytter Brache aldt paa samme sted, den gl.
staar, og samme ubeskadiget til dens gaard af holde.
Side 86
23. sept. 1770 fæster Jacob Pedersen af Tarp, den halve gaard i Billum Tarp, som hans fader Peder Jacobsen sidst
beboede og fradøde.
25. sept. 1770 fæster Niels Gundesen og hustru Karen Poulsdatter i Mosevraae, det ved samfrender skifte d. 10. juni
1769 henlagte stykke eng, Brich eng kaldet, som Søren Jensens enke i Hoe bye i nogle aar har haft i leje.

Side 87
5. oct. 1770 fæster Jens Hansen af Billumgaard, som af Hennegaard, til Hesselmed staufn er afgive for Niels
Michelsen i Øster Vrøgum, den halve gaard i Billum Tarp, som Poul Lauritsen sidst beboede og er fradød, hvis enke
Anne Christensdatter Jens Hansen ægter. Jens Hansen skal den af enken Anne Christensdatter indgaaede skifte
forening at 2. sept. være sig efterrettelig.
Side 88
5 oct. 1770 fæster Jens Hansen i Tarp, de Billum kirke tilhørende eiendom bestaaende af agger og eng, som har været
brugt Hans Jensen og Ellen Bachensdatter i Tarp, og nu sidst i fæste af gl. Poul Lauritsen, Jens Hansens formand, hvis
enke han ægter.
Ligeledes reserveres Hans Christian Bennetsens sted i Billum bye, når hans enke ved døden afgår, eller afstår.
16. nov. 1770 fæster Jep Christensen Smed af Janderup bye, som med friheds og afskeds pas af Kgl. Mayst. tjeneste af
dato Colding 2. juli 1763 er forsiufnet?, den parts gaard i Kielst bye, som Hans Jensen Bierre (Bierrregaard) sidst
beboede og fradøde, ag af hans enke Ende Andersdatter har afstået. Der er oprette aftægts Contract til Ende
Andersdatter af 16. april.
(Iede Andersdatter, eller Inger Andersdatter)
Side 89
18. nov. 1770 fæster Jørgen Jensen af Kielst det sted i Tarp bye som Sr. Peder Jensen Rygaard har beboed og er
fradød, og hans enke Ide Bertelsdatter har afstået, paa den maade at han ægter hendes datter Anne Dorthea
Pedersdatter, og giver sin svigermoder aftægt.
22. nov. 1770 fæster Hans Lausten af Varde, som med friheds pas af dato 16. dec. 1769 fra føde staufnen Nørholms
gods er kommet, det gade huus med tilliggende grund udi Billum bye, som Christen Gregersen sidst beboede og er
fradød, hvis enke han ægter.
(11 dec. 1770 trolovet Hans Lauridsen og enke Karen Hansdatter i Billum)
Side 90
7. dec. 1770 fæster soldaten Hans Pedersen af Schiødstrup, den halve Giedberg gaard i Aal sogn, som Søren Nielsen
sidst beboede og er fradød, hvis enke han ægtet har.
(Hans Pedersen af Schiødstrup og Maren Jensdatter af Giedberg. Copulerede 29. nov. 1770)
Side 91
10. dec. 1770 fæster enen af Nebel følgende mig tilhørende sted og ejendom
Det boels sted synden Aal kirke i Oxbøl bye som hans første hustru afg. Karen Kieldsdatter af Mads Pedersens enke
sig til har accorderet. (der fæstes flere mere, som ikke er medtaget her)
13. dec. 1770 fæster Tue Pedersen af Tarp, den halve gaard udi Billum Tarp som Hans Sørensen Buurgaard sidst
beboede og er fradød, og af hans enke Mette Hansdatter er overladt. Tue Pedersen skal rette sig efter den af 23. sept.
indgaaede aftægts contract.
Side 92
13. dec. 1770 fæster Tue Pedersen den Billum Kirke enge og ejendom som Hans Sørensen Buurgaard havde i fæste.
28. dec. 1770 fæster Jacob Pedersen af Billumgaard, som af Hennegaard egnen ve mageskifte imod Christen Nielsen
Jægum af Troldholm, til Hesselmed staufn er overladt, det huus i Billum bye som hans broder Tue Pedersen sidst
beboede og tillige med hustruen er fradød.
Jacob Pedersen skal give den paa stedet værende aftægtskone Barbara Iversdatter saavel som Tue Pedersens fire børn,
alt hvad de ved contract af 20. nov. 1762 og 12. nov. 1770 er accorderet og tillagt.
(aftægtskonen der er moder til den afdøde Tue Pedersens hustru Karen Jensdatter hed Barbara Iversdatter sal. Jens
Hansens hustru)

Side 93
10. dec. 1771 fæster Søren Pedersen af Billumgaard, Hennegaard gods, den ved mageskifte Hesselmed staufn er
overladt, det huus og underliggende ejendom i Billum Tarp bye, som Tue Pedersen sidst har haft i fæste og som han til
sin søster Ellen Pedersdatter, Sal. Anders Tuesens enke har overladt, hvilken enke Søren Pedersen nu ægter.
Bemeldte huus og ejendom der for nogle aar siden har tilhørt de 2 steder i Tarp, Hans Jepsen og Søren Knudsen nu
beboer.
(20 feb. 1772 Viet Søren Pedersen af Billumgård med enke Ellen Pedersdatter af Tarp)
Side 94
15. marts 1771 fæster Niels Jensen af Jægumgaard, den halve Broenggaard i Aal sogn som Niels Jensen (Niels
Sørensen?) sidst beboede og tillige med sin hustru er fradøde, hvis ældste datter Maren Nielsdatter, Niels Jensen ægter.
Han lader sig Sal. Niels Sørensens skiftebrev af 12. marts i et og alt efterleve, samt give den gl. Maren Sørensdatter
fornøden ophold som hun ligeledes af formanden har været lovet.
28. aug. 1770 fæster Nis Nielsen af Schiødstrup, den fierde part gaard i Schiødstrup hans fader Sal. Niels Nissen sidst
har haft i fæste og er fradød. Den efter Sal. Niels Nissen indgaaede skifte forretning saavel som den forfattede aftægts
Contract for Niels Nissens enke skal han opfylde og efterkomme. (Anne Knudsdatter, der er hans stedmoder)
14. maj 1771 fæster Hans Gundesen af Borre, den fierde partgaard i Borre bye, som Jens Jensen beboede og er fradød,
og af hans enke af armod er afstaaet.
Side 95
28. sept. 1771 fæster Tue Madsen af Schiødstrup, det sted som hans fader Mads Tuesen til dags har haft i fæste, og
formedels alderdom har afstået. Han skal lade den med sine forældre indgåede forening om deres ophold og pleje være
efterrettelig.
Nov. 1771 fæster Hans Maltesen af Børstmose, den med friheds pas fra Hennegaards Eieen er forsinfnet?
det gadehuus i Sønderbøl bye Aal sogn, som Hans Hansen sidste beboede og fradøde, hvis enke han ægter.
(6. nov. 1771 trolovet Hans Maltesen af Børsmose og Ellen Hansdatter af Engevej. Copulerede 26. nov. 1771)
Side 96
2. dec. 1771 fæster Seboe Madsen (Seeboe Madsen) af Billum bye, den halve gaard i Borre bye, som Johannes Hansen
sidst i fæste havde og ved mageskifte med ham imod hans paa boende i Billum bye ifølge den sluttede accord er
afstået.
2. dec. 1771 fæster Christen Hansen af Sønderbøl den boels sted udi Borre bye som Anders Larsens enke sidst
paaboede og ved mindelig afhandling er fraflyttet.
Side 97
17. maj 1702 fæster Hans Nielsen Østergaard af Billum bye, det boels sted i Sønderbøl bye, Aal sogn som Hans
Pedersen sidst beboede og er fra død, og hvis efterladte enke (Anne Hansdatter) Hans Nielsen har ægtet.
Han skal den efter hans formand d. 24. jan. indeværende aar i stervboen af enken indgaaede skifte forretning rette sig.
29. juni 1702 fæster Johannes Hansen fra Borre bye en fierde part gaard i Billum bye som Seboe Madsen sidst har haft
i fæste og ved mageskifte med ham imod hans paa boende sted i Borre. (se tidligere)
Side 98
15. maj 1773 fæster Niels Sørensen i Troldholm fæster den partgaard i Troldholm hans fader Søren Bondesen hidtil
har haft i fæste, og nu til ham har afstået. Hans skal efterkomme den af 12 eujus. (12. maj) imellem ham , faderen og
sødskende indgaaede skifte forretning samt aftægts contract.

15. maj 1773 fæster Niels Jørgensen af Schiødstrup den fierde part gaard ved Billum Vad, som Niels Sørensen sidst i
fæste havde og 5. maj har ham afstået. Den paa stedet værende aftægts kone Karen Hansdatter, den samme aftægt og
ophold, som hende af stedets forrige beboer er lovet.
Side 99
21. juni 1773 fæster Simon Hansen af Troldholm, den anpart gaard i Troldholm, hans fader Hans Hansen sidst har
beboet og er fradød, og moderen godvillig har afstået. Han skal efterkomme den med sin moder oprettede aftægts
contract.
1. nov. 1773 fæster Christen Christensen af Børstmose, den med fripas af dato 18. feb. a: c: fra Hennegaard stafn er
Dimitteret, den Boel udi Sønderbøl som afg. Hans Bondesen sidst har beboet og hvis enke Anne Jesdatter han ægter.
Han skal efterkomme alt hvad hans formands børn ved skifte brev af 23 feb. er lovet.
Side 100
2. dec. 1773 fæster velagte unge karl Bertel Christensen af Oxbye, Søviggaards gods hvor fra han er giver frihed og
afhændet en fierde part gaard i Oxbye, som jeg sidst afvigte november har kiøbt paa Mad. Kingos auction i Varde,
hvilken Niels Sørensen Gade hidtil har haft i fæste, og nu formedels alderdom har afstået til Bertel Christensen der
ægter deres datter Mette Nielsdatter. Hans tilkomne sviger forældre giver han ophold der er lovet i den imellem dem
oprettede aftægts contract.
Side 101
8. feb. 1774 fæster Niels Jensen af Jægum halvparten af Jægumgaard som hans fader Jens Christensen hidtil har
beboet og nu til ham har afstået. Han skal overholde hvad den imellem ham og dem indgaaede accordt og aftægts
contract, hvad der derved eller deres andre børn er lovet.
29. juni 1774 fæster Søren Mogensen (Søren Mouritsen) af Broeng en gaard i Oxbøl, som Afg. Terchel Nielsen sidst i
fæste havde, og hvis enke Kiersten Hansdatter, Søren Mogensen ægter. Han skal efterkomme, alt hvad de paa stedet
værende 3 stif børn er lovet og accorderet ved skifte forretning 7. nov. 1764 og 8. marts 1704.
Side 102
1. oct. 1774 fæster Jens Christian Olesen som af Søviggaard er givet friheds pas af dato 22. jan. 1769 en fierdepart
gaard i Borre bye, Aal Kirke tilhørende som Hans Johansen sidst har beboed og formedels alderdom fra flyttet.
Ved denne fæstning reserverer mig til nye bortfæstning, det stykke Aal kirke eng beliggende i Aal mærsk som Uskilds
afgangne mand Jes Nielsen af Kirken da værende Patron haver afgaven fæste brev paa 20. sept. 1734.
30. dec. 1774 fæster Christen Nielsen af Troldholm den halve Broenggaard i Aal sogn som Niels Jensen sidst beboede
og er fradød, hvilken enke Maren Nielsdatter han ægter. Han skal lade Sal. Niels Sørensens skiftebrev af 12. marts
1771 og Niels Jensens af 8. nov. 1774 efterrettelig, og give den gamle Maren Sørensdatter ophold.
Side 103
8. oct. 1774 fæster Niels Hansen af Broeng et gadehuus i Oxbøl bye, samt de 15 st aggere som Mads Thomsen sidst
har beboed og nu formedels høj alderdom har afstået, hvilken gade huus med den tilliggende ejendom, samt 15 st.
aggere paa Oxbøl bye mark beliggende, der ved auction er kiøbt af Søvigggaard. Han gives 40 sletdaler for Mads
Thomsens at give ophold ifølge Contract af 3. oct. 1774.
14. feb. 1775 fæster Maren Nielsdatter af Kierup, det sted eller huus i Borre bye som Willum Ahrnts enke sidst har
beboed og er fradød, samt efter Søren Wads død, en fag af de 3 fag huus han nu ibor.
(Willum Johansen Ahrents enke Maren Christensdatter)
3. april 1775 fæster Simon Pedersen af Oxbøl bye, en fierde part gaard med underliggende Aal kirke ejendom i Oxbøl
bye, som hans fader hidtil havde i fæste, og nu formedels skrøbelighed og alderdom har afstået. Han skal give
forældrene ophold, og såfremt han en anden gaard under Hesselmed fæster, skal hans yngre broder Jacob Pedersen
overtage fæstet på samme vilkår uden indfæstning.
(forældrene: Peder Nielsen Skræder der døde 1791 og hans hustru Kirsten Simonsdatter som døde 1778)

Side 105
21. oct. 1775 fæster Jep Jensen af Giesing bye Brøndum sogn, hvor han hidtil har haft en fierde part gaard i fæste, der
nu af ham er afstået, og derover med friheds pas fra hans forrige hosbond er forsyfnet?
Jep Jensen fæster den halve part af Jægum gaard i Janderup sogn, som sidst afg. Peder Jensen har haft i fæste og hvis
enke Jep Jensen ægter. (12 oct. 1775 trolovet Jep Jensen med enkekone Karen Jensdatter i Jegum)
1. maj. 1776 fæster Christen Thomsen af Forum Bye, hvor han hidtil har været bosat, de gaard i Billum sogn og bye
Niels Hansen Frederiksen har beboed og godvillig formedels maadelig omstændigheder har afstaaet. Han skal
overholde hvad Niels Hansen ved afståelsen af gaarden er lovet.
Side 106
11. dec. 1776 fæster forrige Rekrut og Soldat Christen Pedersen af Billum bye, den fierde part gaard i Oxbøl bye som
Peder Jørgensen sidst beboede og fradøde, og af hans enke godvillig er afstået.
8. juni 1777 fæster Mads Claus Hansen Kock barnefødt i kiøbstaden Nyborg, og nu sidst opholdt sig i Varde ved
feldberder Profechinen?, (Professionen?) et huus udi Schiødstrup bye, som Boye Sørensen sidst har beboet og nu til
denne, der har indledt sig i ægteskab med hans yngste datter Margarethe Boyesdatter, godvillig har afstået. Han giver
sin svigerfader Boye Sørensen ved sig i huuset tilbørlig ophold og pleje, samt ligeledes give sin kones syster Anne
Kierstine Boyesdatter, hvad hun er lovet af senge klæder og videre, og overalt tillade hende huuslye og tilhold paa
stedet, naar hun dertil maatte trænge. (Magrethe Boyesdatter blev gift 30. maj 1777 med Mads Hansen Kog (Koch) af
Varde)
Side 107
16. juli 1777 fæster Peder Nielsen i Borre, den fierde part gaard i Billum bye som Frederik Hansen hidtil har beboed
og nu til ham imod mageskifte af Peder Nielsens hidtil i Borre beboede sted.
25. nov. 1777 fæster Frederik Hansen af Billum bye, det boels stede østen i Borre bye, som Peder Nielsen sidst har
beboed, og nu til ham ved mageskifte, imod hans i Billum bye beboede 4 part gaard, hvilken boels sted i Borre bye der
forher er udskiftet fra Seboe Madsens gaard ibm.
Side 108
1. oct. 1777 fæster Søren Christensen af Borre, der ved sidste land melitie sesion i Varde er casseret for udygtig til
kongelig tjeneste, den gaard part ved Grundsøe liggende huus, der Hans Johansen sidst har beboet og er fradød.
Han giver sin kones moder, Hans Johansen aftægt. (Johanne Margaretha Hansdatter moder Margaretha Jacobsdatter)
11. oct. 1777 fæster Hans Jørgensen af Schiødstrup den fierde part gaard i Vandflod bye i Oxbye sogn, som Christen
Graversen sidst har haft i fæste og for kort tid siden er fradød, hvis enke han ægter.
Han skal holde sig den efter hans formands skifteforretning efterrettelig.
(Viet 12. dec. 1777 Hans Jørgensen, ungkarl af Schiødstrup i Aal sogn og enken Maren Bachensdatter af Wandflod i
Oxbye sogn)
21. sept. 1777 fæster smeden Jens Jensen af Riibe, der med pas fra hans Kgl. Mayst. tjeneste som rytter er Dimitteret
og hertil ankommen, det boels sted i Billum sogn og bye som Hans Bennetsens enke sidst har beboed og til ham
godvillig har afstået, mod at overlade et gade huus til hende, samt give hende hvad han ved accordt af 13. apr. 1773
hende har lovet. (Jens Jensen af Ribe? gift med Pernille Pedersdatter. I skiftet efter ham 1785 står der dog at de begge
er født i ”Nørlandet”)
Side 109
24. marts 1778 fæster Jacob Pedersen af Oxbøl bye, der formedels han har kun et øje, erkiendt udygtig til hans Kgl.
Mays. tjeneste, en fierde partgaard i Oxbøl bye, Aal sogn med underliggende Aal kirke ejendom, som hans broder
Simon Pedersen sidst havde i fæste, og til ham har afstået. Den af hans broder med hans forældre af 3. april 1705
aftægts Contract holder han sig efterrettelig.

2. april 1778 fæster Hans Sørensen af Fourfeld i Guldager sogn, hvor han har været fæster af ½ gaard Sr. Hans
Spangsberg i Strandbye tilhørende efter fæstebrev af 18. dec. 1774 hvor han med lovlig afsked er entlediget, den halve
gaard i Billum bye, som Niels Sørensen hidtil har beboet, og nu godvillig har afstået og fraflyttet.
(Hans Sørensen blev gift 2. oct. 1778 i Jerne med Maren Christensdatter af Boldesager. Han søn af Søren Hansen og
født ca.1752 i Fourfeld, Guldager sogn)
Side 110
4. maj 1778 fæster Peder Madsen, som forhen far haft i fæste en halvgaard i Borre, den han formedels tilslagen
vanfald og armod er fraflyttet, en Boels sted i Borre bye som Svend Christensen sidst beboede og fraflyttet.
28. dec. 1768 fæster Peder Sørensen Skouboe den vesten i Schiødstrup bye beliggende gade huus med kaalhauge.
2. maj 1775 fæster Johan Hansen fra Borre den paa Fredtoftgaards grund ved Engevej beliggende afbygger huus,
Fredtoft huus kaldet, som Søren Gundesen sidst har beboed og er fradød.
4. jan. 1771 fæster Bertel Pallesen, den ¼ part gaard i Oxbøl bye, som Jens Pedersen sidst har fæstet, og er fraflyttet.
Han skal give stedets aftægts mand Peder Madsen stedets aftægts huus hvad han er lovet.
Side 111
29. dec. 1768 fæster Anders Pedersen i Oxbøl det Boels sted udi Oxbøl bye, som han forhen i nogle aar med en del
derunder førte og nu derfra udskiftede ejendom har haft i fæste.
30. dec. 1768 fæster Hans Pedersen af Kielst, en Boels sted i Oxbøl bye, som fra Anders Pedersens sted i Oxbøl er
udskiftet.
28. dec. 1768 fæster Jep Bojsen af Borre, den halve gaard udi Borrebye, som han i nogle aar har beboed, og med
faderen haft i fæste.
Side 112
16. dec. 1774 fæster Søren Mathiasen, en under Hesselmed hørende Boels sted i Borre bye, som Jens Pedersen sidst
har haft i fæste, og er fraflyttet.
30. dec. 1768 fæster Claus Pedersen i Borre, den Boels sted udi Borre, han udi nogle aar har beboed, og har været nu
afbygger sted paa Theodosius Christensens i fæste havende gaard grund.
28. dec. 1768 fæster Theodosius Christensen af Borre, den halve gaard i Borre bye Anders Larsen sidst har haft i
fæste, og ved mageskifte til ham har afstået.
18. marts 1766 fæster Christen Sørensen Smed af Schrumsager gods i Hemmet sogn (Skrumsager gods), som har frie
pas fra Justitsraad Teilmann til Ristrup, det Boels sted ved Billumvad der Søren Lauritsen Vad sidst har beboed, og til
ham har afstået.
Side 113
16. april 1751? Formedels revers fæste brevet er udi den ved Hesselmed ulykkelige ildsvaade er blevet borte, saa
bliver af min i hænde havende originale fæstebrev, ord til anden denne ligelydende revers (kopi) således lydende:
13. maj 1744 fæster Hans Jepsen af Oxbøl, nuværende landsoldat under Hr. Capitain Schachs? Compagni, den halve
gaard udi Billum Tarp bye, som Knud Sørensen sidst paaboede, og fradøde, og gifter sig med enke Anne Sørensdatter)
(11 nov. 1744 Copuleres Hans Jepsen af Tarp med Ane Sørensdatter ibid)

20. jan. 1775 fæster Bachen Tuesen af Tarp, den halve gaard med underliggende Billum kirke ejendom udi Tarp bye,
Billum sogn, som hans fader Tue Tuesen hidtil har haft i fæste, og nu formedels alderdom til sin søn har afstået, mod
at han giver aftægt til sine forældre.
Side 114
27. dec. 1768 fæster Ole Dynesen af Billum bye, den i Tarp beliggende gadehuus som han allerede er tilflyttet.
16. nov. 1755 fæster Johan Sørensen den fierde part gaard i Kielst bye som Peder Tomsen (Peder Thomsen) sidst har
haft i fæste og nu har afstået.
29. dec. 1768 fæster Søren Hansen af Kielst den halve gaards part i Kielst bye som hans fader Hans Sørensen hidtil har
haft i fæste og nu til ham har afstået.
Side 115
20. april 1778. Formedels reversen til min i hænde havende originale fæstebrev på Billum kirke ejendom er kirke
Patronen, Velædle Hr. Christen Hansen til Hesselmed frakommen, så bliver efter originalen ord til anden, denne
ligelydende revers fæstebrev igen med delt, saaledes lydende:
7. nov. 1746 fæster Søren Knudsen af Hannevang i Billum sogn, en Billum kirke tilhørende ejendom som hans fader
Knud Bojsen i Hannevang forher i fæste havde.
24. dec. 1778 fæster Thoer Madsen af Kielst, der forhen har tient som landsoldat for Hesselmed, og der fra i Aaret
1778 er udløst, den paa Hesselmed hovedgaards grund liggende Boels sted ved Billumvad som Christen Pedersen
Skyttes enke hidtil har beboed og nu afstået, og hvis datter Petronelle Christensdatter han ægter.
Han giver Christen Pedersen skyttes enke ophold.
(Thoer Madsen af Kielst og Pernille Christensdatter af Billumvad. Copulerede 28. jan. 1779)
Side 116
16. dec. 1778 fæster Christen Bakensen (Christen Bachensen) af Buurgaard landsoldat for Hesselmed gods, den halve
gaard i Tarp bye, Billum sogn, samt den underliggende Billum kirke ejendom som Jens Tuesen sidst har beboed og nu
er fra død, og hvis enke Kiersten Christensdatter han ægter. Han skal forsvarlig opdrage hans formands børn, og holde
sig skiftet af 5. oct. 1778 og 10. sept. 1760 i et og alt efterrettelig.
14. nov. 1778 fæster Knud Pedersen af Billum bye, som formedels han nu er 40 år og tillige skrøbelig, er utienlig til
Kongens tieneste som landsoldat, den halve gaard i Borre bye, Aal sogn, som Peder Madsen sidst har beboed og
godvillig er fraflyttet. (Knud Pedersen har ikke kunnet klare gården for allerede 1783 må han fraflytte den)
1. marts 1779 fæster Jens Pedersen af Kielst, enroulleret rytter for Hesselmed gods, en ¼ part gaard i Kielst bye,
Billum sogn, som hans fader Peder Jensen sidst har haft i fæste og formedels alderdom har afstået.
Side 117
29. nov. 1779 fæster Tue Jørgensen af Schiødstrup, som i aaret 1777 er afgivet for Hesselmed gods. den Boels sted udi
Oxbøl bye Aal sogn, som Anders Pedersen hidtil har haft i fæste og nu godvillig til ham har afstået.
18. dec. 1779 fæster Christen Mogensen af Broeng, den anparts gaard udi Oxbøl bye, Aal sogn, som Frands Jørgensen
til dags i fæste har, og formedels skrøbelighed har afstået.
Side 118
16. dec. 1779. saa som min hosboende velædle Hr..Hansen til Hesselmed ikke har fra madame Kingo erholdt min
revers (kopi) fæste brev, saa bliver efter min i hænde havende original fæstebrev, ord til anden en nye revers fæste
brev herved saaledes lydende:
16. nov. 1765 Ingeborg Dorthe. sal. Hr. Kingos efterleverske af Ribe, giør vitterlig, haver fæstet til velagte Hans
Pedersen Gade, det sted i Oxbøl som hans fader Peder Hansen Gade sidst har haft i fæste og nu godvillig til sin søn har
afstået.

16. dec. 1779. Da min hosbond velædle Hr. Hansen paa Hesselmed ikke har fra Visselberg erholdt min revers
fæstebrev, saa bliver nu nye revers (kopi) ord til andet ligelydende afskrift af original fæstebrev, således lydende:
16. april 1757 Jacob Langelyth fuldmægtig paa Visselberg vitterliggør, at velbaarne Hr. Henrich Brochdorfs arvinger,
som eier af Visselberg, deres vegne og med højædle Hr. Oberst Jochum Brochdorfs Concence haver fæstet til Martha
Christensdatter af Oxbye, en væring som hendes fader Christen Hansen til dato beboede og formedels alderdom til
datteren har afstået.
Side 119
22. feb. 1780 fæster Hans Lorentsen Recop af Oxbøl, det sted og væring ved Schiødstrup Vad paa Giedberg og
Schiødstrup byes grund beliggende, som Niels Poulsens enke beboer og nu godvillig har afstået, og hvis ældste datter
han ægter. (Hans Lorentzen Recob i Borre og Kirsten Nielsdatter ved Schiødstrup Copulerede 28. april 1780)
22. feb. 1780 fæster Frederick Hansen, som hidtil har i fæste beboed en Boels sted i Borre, den fierdepart gaard i
Borre bye Aal sogn som Tomas Pedersen (Thomas Pedersen) sidst i fæste havde og nu er fraflyttet.
Side 120
16. juni 1780 fæster Hans Thoersen (Hans Thorsen) af Kielst som forhen har tient som soldat og rytter for Hesselmed
gods, den Boels sted i Borrebye Aal sogn som Christen Hansen sidst har haft i fæste og nu er fraflyttet.
Underskrevet: Hans Toersen.
26. jan. 1781 fæster Søren Laursen af Kielst bye, som gaar soldat for Hesselmed gods, det sted udi Kielst bye, Billum
sogn, som hans fader Laurs Hansen sidst har beboed, og nu for alderdom, svaghed og skrøbelighed har til ham afstået.
Han skal holde sig den med sine forældre af 27. dec. sidst afvigte indgaaede opholds Contract efterrettelig.
Underskrevet: Søren Lauridsen.
Side 121
30. jan. 1781 fæster Hans Villumsen af Sønderbøl, det Boels sted i Sønderbøl bye, Aal sogn, som hans Maltesen sidst
har beboed, og er fra død, og som hans enke nu har afstået.
18. dec. 1781 fæster Søren Jensen af Kielst, det Boels sted i Billum bye og sogn, som Niels Hansen Baadfører hidtil
har beboed, og nu godvillig har afstået, og hvis eneste datter og barn Søren Jensen har ægtet.
Han skal holde og efterleve, den med sin kones fader Niels Hansen d. 17. dec. sidst afvigte oprettede aftægts Contract,
og indstille sig for næste landmelice session i Varde, for der enten at blive casseret, eller at giøre en mynstring.
(Søren Jensen i Kjelst med Anna Nielsdatter. Copuleret 23 nov. 1781)
Side 122
30. jan. 1782 fæster Christen Theodosiusen, som siden landmilitie Session i Varde aar 1778 har tient for Hesselmed
gods som landsoldat, den halve gaard i Borre bye, Aal sogn, som hans fader Theodosius Christensen hidtil har haft i
fæste og formedels alderdom og skrøbelighed til ham har afstået.
22. dec. 1782 fæster Jep Lorentsen Recop (Jep Lorentsen Recob) af Aal degnebolig, som er det Boels sted i Sønderbøl
bye, Aal sogn, som Hans Østergaards enke sidst har beboed og er fradød.
Side 123
3. marts 1783 fæster Baken Andersen (Bachen Andersen) af Markeskield, den halve gaard i Borre bye, Aal sogn, som
Knud Pedersen under fæste sidst har beboed, og formedels paadragen restantse nu er fraflyttet.
27. april 1783 fæster skomager Niels Theodosiusen som sidst har boed i Billum sogn, den fierde part gaard i Borre
bye, Aal sogn, som Frederik Hansen sidst har haft i fæste og er fraflyttet.
Side 124
20. maj 1783 fæster Jørgen Pedersen af Billum Tarp, som indtil sessionen 1774 har været soldat i 6 aar for Hesselmed
gods, den fierde part gaard med nu underlagte Aal kirke eng i Oxbøl bye, Aal sogn, som Jørgen Dyrebye er fradød.
Han giver til enken og hendes umyndige barns ophold Rug 6 skp. byg 6 skp. halvdelen til Mikkelsdag og halvdelen til
Paaske, og kører hende til hendes opholdssted i Oxbøl. (Jørgen Pedersen Dyrebye der døde i 1783, hans enke Johanne
Christensdatter)

24. dec. 1783 fæster Mads Jensen af Borre, den halve gaard itm. som Jes Jessen til ham har afstået. Han skal holde sig
aftægts Contracten med formanden efterrettelig.
Side 386 i skifteprotokollen:
Aftægts Contract oprettet af Jes Jessen og Mads Jensen i Borre.
Jeg Jes Jesse afstaar og til førstkommende nye aarsdag uden nogen slags restanse eller gield til nogen, overlader min i
Borre bye, Aal sogn hidtil beboede og i fæste havende gaard .....
1. Overlades mig og hustru til bestandig beboelse, den i gaarden værende aftægtshus .....
Underskrevet: Borre 22. dec. 1783. Jes Jessen og Mads Jensen.
Til Vitterlighed: Jens Madsen og Søren Jensen.
Side 125
Søvig 30. aug. 1775. Thøger Sterm til Søevig fæster til velagte unge karl Anders Christensen fra Hannevang (Billum
sogn) den gaard udi Aal sogn Øster Vrøgum, Wigtofte kaldet, som John Nielsen sidst fra beboet og er fra død.
27. juni 1784. Dette af Hr. Sterm udgivne fæstebrev, skal fremdels gælde, med den forandring, at Anders Christensen
her efter svarer til hvert aar udi landgilde ...
Underskrevet: Anders Christensen.
7. juni 1784 fæster Christian Andreasen, som nogle aar har beboet et Boels sted i Janderup bye, præsten itm.
tilhørende, og derfra med afsked nu fraflyttet, en tredie part gaard i Tarp Bye Billum sogn, som Tue Pedersen sidst har
beboet og godvillig afstået, samt nu fraflytter. Han skal give den paa stedet værende aftægts kone Mette Hansdatter,
den hun ved contract af 1. aug. og 23. sept. 1770 tillagte aarlige ophold. (Hans Sørensen Buurgaard enke)
Side 126
17. april 1784 fæster Gunde Nielsen i Øster Vrøgum bye, af Aal kirke ejendom, som har været brugt i
landmaalingstiden af Peder Jensen og Jens Christensen itm. og nu sidst af hans sal. fader og formand Niels Madsen
som efter landmaalingen bestaar af følgende ......
Side 127
30. marts 1785 fæster Christen Hansen af Schiødstrup, som ved sidst afvigte aars landmelitie session i Varde blev
enroulleret til land soldat for Hesselmed gods, den halve gaard udi Schiødstrup Aal sogn som Bertel Sørensen hidtil
har haft i fæste og nu godvillig har afstået, og hvis ældste datter han ægter. Han skal i alle maader efterleve den med
forrige beboer Bertel Sørensen dags dato oprettede aftægts Contract.
(Christen Hansen og Anne Bertelsdatter af Schiødstrup Copulerede 14. april 1785)
28. maj 1785 fæster Søren Nielsen af Billum, som har været soldat for Hesselmed gods udi 4 Aar fra 1781 til 1785,
den Boels sted i Oxbøl bye, Aal sogn, som Carl Johansens enke sidst har beboed, og nu til ham har afstået.
Han skal efterleve den med enken oprettede aftægts contract af 28. maj sidst afvigte.
Hesselmed skifteprotokol Side 396
Aftægts Contract oprettet imellem Carl Johansens enke og Søren Nielsen i Oxbøl.
Jeg Edel Jesdatter, sal. Carl Johansens enke af Oxbøl afstaar og overlader min hidtil i fæste havende boels sted med
besætning og bohave til min svigersøn Søren Nielsen af Billum med herskabets tilladelse ....
12. maj. 1785 fæster Bonde Bertelsen af Oxbøl, som har været landsoldat for godset fra sessionen 9. dec. 1774 til 6.
april 1782, den halve gaard i Oxbøl bye, Aal sogn hans fader Bertel Pallesen hidtil har beboet og nu afstået. Han skal
efterleve den med hans fader indgaaede aftægts contract. (forældrene ses dog boende i Borre ved FT87)
Side 128
1. dec. 1785 fæster Las Nielsen af Troldholm, der er anset utienlig til soldat eller rytter, den halve Giedberggaard i Aal
sogn, som Anders Jespersen hidtil under fæste har beboet og nu til ham har afstået, og hvis eneste datter han ægter.
Han giver de paa stedet værende aftægts folk, en dem ved contract af dato 22. marts 1762 og 28. nov. 1785 aftalte
ophold.

(Der var indgået aftægtskontrakt af 22 marts 1762 imellem Anders Christensen og hans fader Christen Andersen (død
1786) og moder Kiersten Hansdatter (død 1784). Anders Jespersen gifter sig 1768 med Anders Christensens enke
Kiersten Hansdatter. Der var altså 3 personer på aftægt frem til 1786, og 2 ved FT1787)
(Las Nielsen af Troldholm og Giertrud Andersdatter paa Giedberg Copulerede 23. nov. 1787. Datteren var født i 1769
og det er nok grunden til at de først blev gift 2 år efter aftalen, da hun kun var 16 år i 1785)
9. nov. 1785 fæster Hans Johansen af Fredtoft, som fra sessionen 1779 har været Rytter, altsaa paa 7de aar har mit
gods under det Holstenske rytter regiment 4. eskadron nr. 49 (tjent), det sted i Kielst bye, Billum sogn, Søren Laursen
sidst har haft i fæste og er fra død, og som enken har afstået og er fraflyttet.
Han skal give stedets aftægtskone, Laurs Hyggebergs enke tilbørlig ophold.
(Søren Laursens moder Anne Bachensdatter som var gift med Laurs Hansen = Laurs Hyggeberg)
Side 129
1. dec. 1785 fæster Niels Nielsen af Troldholm, som ved sessionen i Varde d. 21. maj sidst afvigte er Enroulleret til
landsoldat for Hesselmed gods, den anparts gaard i Troldholm, Aal sogn, hans fader Niels Pedersen sidst har beboed
og nu formedels svaghed har afstået. Han skal efterleve den dags dato med sine forældre oprettede aftægts contract.
14. april 1786 fæster Søren Christensen af Billum bye, men født i Forum bye Skads Herred og som staar soldat for
lægsmand Peder Jensen Muus i Veldbek (Jerne sogn) i bemeldte Skads Herred, den halvgaard i Billum bye hans fader
Christen Torsen hidtil under fæste havde, og nu formedels alderdom og svaghed har afstået.
Han skal efterleve den under 10. d. m. med hans fader oprettede aftægts contract.
(Aftægt til Christen Thomsen og hustru Anne Christensdatter)
Side 130
17. feb. 1787 fæster Jens Bertelsen af Oxbøl, som for nærværende tid gaar landsoldat for Hesselmed gods under det
Riberske infanteri regiment 1. afdeling nr. 100, den gaard her i Aal sogn, Borre bye Seboe Madsen hidtil i har haft i
fæste og nu har afstået. Han skal efterleve den under 16 d. m. med forrige beboer indgåede aftægts contract.
21. feb. 1787 fæster Hans Hansen af Schiødstrup, som landsoldat for Hesselmed gods under det Riberske infanteri
regiment 1. afdeling nr. 107, det sted i Billumvad Aal sogn Niels Jørgensen har haft i fæste og er fra død, og hvilken
enke (Maren Tuesdatter) han ægter. Han skal holde og efterleve den efter formanden Niels Jørgensen og han første
kone Anne Andersdatter indgaaede skifteforretning. (12. sept. 1783)
24. feb. 1787 fæster Niels Hansen af Sønderbøl bye i Aal sogn, som staar soldat for Hesselmed gods under det
Riberske infanteri regiment 1. afdeling nr. 98, det sted i Sønderbøl bye, hans moder Anne Jesdatter hidtil har beboed
og nu har afstået. Han skal efterleve hans fader og stiffaders skifte foreninger, samt den med hans moder af 23. d. m.
indgaaede aftægts contract.
Side 131
3. april 1787 fæster Jens Christian Nielsen muurmester, det gadehuus i Oxbøl bye, Aal sogn Knud Nielsen sidst har
beboed og nu er fra flyttet.
29. april 1787 fæster Niels Theodosiusen skomager i Borre bye efterkomne løse ejendomme .....
19. maj 1787 fæster Niels Hansen af Tarp den halve gaard udi Tarp bye, Billum sogn som hans fader Hans Jepsen
sidst har beboed og nu godvillig har afstået. Han skal efterleve den dags dato med sin fader indgaaede opholds
contract.
Side 132
19. maj 1787 fæster Knud Nielsen af Oxbøl den under Hesselmed hovedgaards Tægt ved Grundsøe liggende huus,
Grundsøe huus kaldet, som forrige beboer Søren Christensen er fra død, og af hans enke godvillig er afstået.

22. maj 1787 fæster Søren Gregersen af Billum bye, det sted i Billum bye hans fader Gregers Sørensen har beboed og
nu har afstået. Han skal giver hans forældre ophold efter dags dato oprettet contract.
Side 133
29. dec. 1786 fæster Christen Hansen af Borre, det sted i Borre Tomas Pedersen (Thomas Pedersen) sidst beboede og
er fra flyttet.
26. marts 1788 fæster Anders Lauritsen af Sædding bye i Guldager sogn, som med friheds pas fra hans hosbond
Morten Hansen Friis i Nourup hertil er ankommen, det sted og huus i Billum bye og sogn som Jens Jensen smed sidst
har beboed og er fra død, hvis enke Peternelle Pedersdatter Toer? han igen har ægtet.
Syn forretning efter Jens Jensen smed .....

