REGISTER TIL LYNGBYGÅRDS FÆSTEBREVE 1670 til1768
Udarbejdet 2002 af Kirstin Nørgaard-Pedersen

Der er for nogle af fæstebrevene tale om gods, som er overtaget eller administreret af Lyngbygård. Fæstebrevene ligger ikke i helt nøje kronologisk orden i pakken, men er her lagt i rækkefølge. Udover navnene er hartkornet afskrevet i de tilfælde, hvor det er nævnt, hvad det ikke altid er i de ældste fæstebreve, som for de flestes vedkommende er fornyelser af ældre fæstebreve. I nogle af de sidstnævnte  mangler årstallet, ligesom nogle af dem ligger i flere eksemplarer i pakken. De fæstebreve, som jeg selv har anvendt er medtaget i en lidt længere afskrift. 
Alle person, og stednavne er normaliseret til nutidig stavemåde, så de derved er lette at søge med almindelig tekstsøgning, da navnet Oluf kun forekommer nogle få gange i de ældste fæstebreve, søges der på Ole i alle tilfælde. 

1670 29/11 Rasmus Pedersens søn i True Anders Rasmussen den gård sst. som Jens Rasmussen tilforn påboede og for ham afstanden haver fornyet 1719 (tidligere universitetsgods)

1684 14/8 Niels Udsen i Egå den gård sst. hans far Udsen Mikkelsen påboede og fradøde (med fæsterens underskrift)

1689 16/3 Niels Svendsen den halve gård i Åby, som Jens Jensen fradøde (1 ekstra udateret eksemplar 1719)

1700 22/6 fornyet 1719 (Randers hospitals gods) Christen Andersen i Gjerlev by Mariager kloster (højest bydende på auktion) KM korntiende beliggende udi Gjerlev herred , underskrevet Århus 22. juni 1700

1710 26/8 Johan Arendtsen og hans søn Christen Johansen  Arendtsen KM anpart korn og kvægtiende Hasle herred. Underskrevet af Christian Carisius på Konstantinsborg 

1713 3/8 Peder Rasmussen skrædder det hus i Åby som Peder Rasmussen Soldat påboede og fradøde  (med fæsterens initialer 2 eksemplarer)

1715 udateret Jens Rasmussen Post det hus i Lyngby, som Peder Rasmussen Rytter påboede. 
desuden et udateret eksemplar fra 1719 Jens Rasmussen Post i Lyngby (samme ordlyd)

1717 8/2 Laurits Andersen det hus i Åby som Jens Bonde påboede og fradøde (med fæsterens underskrift)

1718 4/10 Niels Nielsen den gård i Balle som Mogens Sørensen påboede (med fæsterens underskrift)

1719 udateret Rasmus Jensen barnfødt i Åby halvparten af hans far Jens Rasmussens gård sst. (med underskrift af fæsteren)

1719 udateret efter kontrakt med Jesper Nielsen Hutfeld og Henrik Ditlev greve af Holken herre til Skabygård fæstebrev til: Anders Sørensen barnfødt i Kasted den gård i Åby, som Jens 
Rasmussen senest iboede og fradøde (med fæsterens initialer)

1719 udateret Morten Christensen i Åby den halve gård som hans bror Jens Christensen sidst påboede og godvillig for ham formedelst tilfald og svaghed opladt haver (med fæsterens underskrift)

1719 udateret Peder Envoldsen i Åby den halve gård han beboer  (med fæsterens underskrift)

1719 udateret Jens Selgensen i Åby sin livstid den halve gård han beboer (med fæsterens initialer)

1719 udateret Søren Pedersen i True den halve gård han beboer  (med fæsterens underskrift) 

1719 udateret Laurits Rasmussen den halve gård i Åby på samme måde som Mogens Andersen den nydt og haft haver  (med fæsterens initialer)

1719 udateret Anders Nielsen barnfødt i Labing en halv gård i Lyngby, som Jens Jensen Bunde påboede og for alderdom og skrøbelighed ej kan besidde (med fæsterens underskrift)

1719 udateret Joen Sørensen det hus i Lyngby, som Anders Olesen påboede med tilliggende kålgårdssted  (2 eksemplarer) 

1719 udateret Anders Christensen Kær det hus i Lyngby med kålgårdssted Maren Smeds før ham påboede  (2 eksemplarer) 

1719 udateret Søren Simonsen i Hørslev den halve gård han påboer  (med fæsterens underskrift)

1719 udateret Anders Nielsen den halve gård i Åby hans far har opladt hartkorn 4.7.-.-  - 
(med fæsterens initialer) 

1719 udateret Niels Hansen den halve gård som Niels Nielsen Tysk i Åby påboer  
(2 eksemplarer det ene med fæsterens underskrift)

1719 udateret Jens Olesen i Lyngby som hans salig bror Rasmus Olesen, den nydt og haft haver   (2 eksemplarer det ene  med fæsterens underskrift)  

1719 udateret Jens Nielsen i Lyngby, som hans salig formand Mikkel Rasmussen den nydt og haft haver  (med fæsterens underskrift)

1719 udateret Søren Pedersen Hørslev den gård i Lyngby, som hans salig formand Niels Andersen haft haver  (med fæsterens underskrift)

1719 udateret Jens Jensen i Lyngby den halve part af den gård hans salig. far påboede og hans mor Maren Pedersdatter nu for ham har opladt  (med fæsterens underskrift)

1719 udateret Peder Jensen i Lyngby den halve part af den gård hans salig. far påboede og hans mor Maren Pedersdatter nu for ham har opladt  (med fæsterens underskrift)

1719 udateret Niels Jacobsen i Åby den gård han påboer  (to eksemplarer et med fæsters underskrift)

1719 udateret Jens Sørensen det hus i Åby med tilliggende kålgårdsjord som Christoffer Pedersen oplod  (med fæsterens underskrift)

1719 udateret Mikkel Rasmussen Rytter i Åby sin livstid den halve gård som han beboer  (med fæsterens underskrift)

1719 udateret Søren Mikkelsen den halve part af den halve gård som Niels Nielsen Tysk i Åby påboer og godvillig har opladt  (med fæsterens underskrift)

1719 udateret Poul Tomasen i True det boel han beboer  (med fæsterens underskrift)

1719 udateret Anders Olesen i Tilst formand Søren Sørensen Værum  (med fæsterens initialer)

1719 udateret Niels Andersen Balle i Labing den halve gård som hans far Anders Rasmussen Balle påboer og nu for skrøbelighed har opladt   (2 eksemplarer det ene med fæsterens underskrift)

1719 udateret Jens Nielsen den gård i Labing hans far i fæste havde hartkorn 5.3.½.1  
(med fæsterens underskrift) (måske 3 tønder hartkorn vanskeligt at læse)

1719 udateret Daniel Nielsen i Labing den gård hans far i fæste havde hartkorn 5.3.½.1  
(med fæsterens underskrift)

1719 udateret Peder Andersen Balle i Labing den halve gård i Labing som hans far fradøde 
4.5-.½ (flere eksemplarer et af dem med fæsterens underskrift).

1719 udateret Peder Pedersen i Labing det boel han beboer  (med  fæsterens underskrift)

1719 udateret Rasmus Rasmussen møller i Labing mølle  (med underskrift)

1720 udateret Mikkel Lassen i Hasle, (hans far Las Pedersen ?)

1720 udateret Rasmus Pedersen Møller i Hasle halvparten af  (ovenstående Las Pedersens gård) 

1720 udateret Ussing Nielsen et hus i Egå, som Søren Nielsen påboede 

1720 udateret Anne Andersdatter i Lyngby født i Solbjerg det hus i Lyngby som Kirsten Jensdatter fradøde

1720 udateret Søren Rasmussen Soldat  (forrige soldat) som Niels Jensen beboede og fradøde

1720 udateret Niels Jensen i True, - hans far Jens Andersen påboede  (med fæsters initialer).

1720 udateret Rasmus Rasmussen den gård i Yderup hans bror Jochum Jokumsen fradøde

1720 udateret Joen Bentsen det hus i Yderup, som står på Rasmus Rasmussens jord  (med initialer) 

1720 udateret Niels Tomasen den gård i Balle som Søren Rasmussen påboede

1720 udateret Laurits Rasmussen Brabrand hans livstid det hus i Hasle som står på Peder Pedersen Møllers gårds jord (med initialer)

1720 udateret Niels Pedersen Kå halvparten af den gård i Solbjerg by som hans far Peder Danielsen iboer

1720 udateret Peder Danielsen Kå halvparten af den gård i Solbjerg som Poul Pedersen Loft påboer og godvilligt for ham opladt haver

1720 udateret Pas til Christen Mortensen barnfødt i Lyngby

1721 udateret Rasmus Sørensen Trige barnfødt i Tilst halvparten af den gård som Anders Ollesen sammesteds beboer og nu for svagheds skyld ej længer kan svare af 4.3.2.-  
(2 eksemplarer et med initialer)

1721 udateret Niels Jensen et hus i True som står på Niels Jensens gård

1721 udateret Niels Christensen i Åby en gård sst. som Niels Jensen påboer 

1721 udateret Frands Christensen og Anders Jensen i True på menige True bys mænds vegne den halve part af Tobdrup mark

1721 16/5 Som Niels Jensen Bonde barnfødt i Åby er af vedkommende tilladt at ægte Kirsten Knudsdatter i Åby og han nu er af mig begærende at fæste samme hus hun påboer 

1721 16/5 Frands Christensen barnfødt i Åby den gård i Åby som hans bror Niels Christensen påboede

1721 1/5 Kendes jeg Christen Johansen på Lyngbygård at have sted og fæst hans Pedersens hustru det hus i Hasle som står på Hr Erik Møllers gårds gadejord, efter mig derpå udgiven skøde af kgl. majest. af dato 6. maj 1720 og det på efterskrevne måder at han svarer alle KM skatter, osv.

1721 15/8 Jens Nielsen Rasmus Eriksen og Jens Åby i Hasle på deres egen og samtlige. bymænds vegne Hasle kirkesogns tiender  (med fæsternes initialer)

1722 6/5 Peder Lassen i Hasle den halvparten af den gård som hans bor Mikkel Lassen iboer 

1722 6/5 Jens Andersen det hus i Lyngby med hosliggende toft som Christen Mortensen fraflyttede 6. maj .  (med initaller)

1722 6/5 Peder Nielsen barnfødt i Egå den gård som hans far påboer  (med fæsterens underskrift)

1722 19/6 Poul Knudsen i Kolt halvparten af den gård som hans bror Anders Knudsen iboer
(med fæsterens initialer)

1722 6/7 Niels Simonsen den halve gård i Lyngby på samme måde som hans salig. formand Jens Olesen den nydt og haft haver 
 
1722 27/10 Poul Nielsen Tysk i Åby det hus i Åby som Mette Triges fraflyttede  
(med fæsterens underskrift)

1723 6/3 Rasmus Andersen barnfødt i True halvparten af den gård, som hans far Anders Rasmussen påboer

1723 28/4 Poul Jensen i Lemming den halve gård hans far iboer 3.7.1.-

1723 20/2 Niels Rasmussen i Åby halvparten af den gård, som Søren Mikkelsen iboer, som han godvilligt. har opladt  (med fæsterens underskrift hartkorn ikke nævnt,  to eksemplarer) 

1723 6/3 Christen Jensen Engelst i Hasle det hus han nu iboer, som han selv har ladet opbygge, som står på Rasmus Sørensens gårds jord.

1723 4/3 Anders Lauritsen barnfødt i Yderup den halve gård i Åby, som Peder Rasmussen Rytter fradøde (hartkorn ikke opgivet, med initialer).

1723 6/3 Rasmus Andersen barnfødt i True halvparten af den gård, som hans far Anders Rasmussen påboer 2.3.½.1/4   (med underskrift)

1723 6/3 Niels Envoldsen barnfødt i Mundelstrup halvparten af den gård, som hans far iboer og godvilligt for ham oplader     (med initialer)

1723 13/3 Søren Rasmussen barnfødt i Roe, den gård i Hasle by, som Peder Pedersen Møller påboede og fradøde hartkorn 8.3.3.1   underskrevet Søren Jensen Roede egen hånd

1724 22/6 Peder Pedersen barnfødt på mit gods i Borum halvparten af den halve gård Anders  Olesen) i Tilst nu beboer og formedelst skrøbelighed for ham godvilligt. oplader hartkorn 2.1.3.-   (med initialer) 

1724 21/1 Hans Nielsen i Åby den halve gård, som Rasmus Jensen iboer hartkorn 2.7.2.½   (med  initialer)

1725 31/12 Søren Sørensen grovsmed det hus i Åby som han selv dette år på mine bønders grund af nyt har opbygget.

1725 24/11 Peder Lassen barnfødt i Hasle, den gård i True, som Anders Rasmussen påboer og hans søn Rasmus Andersen nu ved døden er afgangne. havde den halve gård i fæste, oplader faderen den halve gård for bemeldte. Peder Lassen, hartkorn 4.6.1.½ (med underskrift)

1725 19/2 Niels Jensen barnfødt på mit gods i Lemming den halve part af den gård i Åby, som nu Anders Sørensen Storring iboer og formedelst alderdom og skrøbelighed godvilligt. oplader   (med underskrift)

1725 14/6 Mads Mikkelsen sin livstid den halve gård i Lyngby, hans stedfar Jens Nielsen beboer og han nu for ham godvilligt har opladt hartkorn 4.3.3.1 3/4 og det på efterskrevne. måder at han nyder den efter hans fars død og siden i rette tider (med underskrift)

1725 26/8 Phillip Rasmussen det hus i Åby, som Johan Bonde påboede og nu godvilligt. har opladt (med underskrift) 

1727 6/8 Kendes jeg Christen Johansen på Lyngbygård at have sted og fæst Anders Jensen, Jens Nielsen, Rasmus Eriksen og Mikkel Lassen af Hasle, på deres egne og samtlige bymænds vegne Hasle kirkesogns tiender i tre år, som er at regne med indeværende år,  og det på sådanne måder at bemeldte fire mænd årligen en otte dage før jul betaler til mig på Lyngbygård i klingende danske tre eller otte skillingstykker af Hasle by og sogns hartkorn intet undtagen, som bør at tiendes til kirken enten af skæppen, fjerding eller album nemlig af hver tønde hartkorn penge en rdl. og otte skilling, samt krkegårdsmuren forsvarligen og altid i god stand at holde og ved maj årlig at forsyne item årlig forskaffe mig når begæres seksten  vogne med heste bespændt, at føre korn eller andet fra Lyngbygård til Århus, eller derfra til Lyngbygård eller andetsteds når og hvor begæres, så vel som græsning på Hasle mark uden nogen afgift til tre får og otte svin, desligeste at lade dem være efterrettelig hans KM allernådigste forordning, med hvad kørselen som til kirkens reparation behøver, og der for uden et dygtigt folk fra hver mand i byen til håndværksfolkenes behjælpning når forlanges uden nogen ophold at må blive befordret, og imod forhåbning, som vel ikke skulle formodes at nogle af bymændene i rette tider ej ville klarere det udlovede, står det forskrevne fire mænd for efter loven kirkens tiender hos dem in natura at oppebjerge med lige rettighed, som jeg det selv forrettede. (Med  fæsternes underskrifter)

1727 24/10 Mikkel Mikkelsen den part i Åby, som hans far påboer og han nu af skrøbelighed for ham har opladt hartkorn 2.7.2.1½ 

1727 14/2 Rasmus Nielsen den gård som Sidsel Nielsdatter i Åby påboer og nu godvilligt. har opladt. 5.7.1.1/4  (med underskrift)

1727 26/7 Laurits Jensen Trige barnfødt i Brabrand halvparten. af det sted som Niels Hansen i Åby beboer   (med initialer)

1727 18/3 Niels Jensen barnfødt i Lemming den halve gård i Åby der Anders Sørensen Storring påboede og nu fradøde, og som han den anden halve gård på nogen tid har haft i fæste hele gården hartkorn 6.5.2.½ 

1727 24/7 Jens Jensen sin livstid den halve gård i Lyngby bestående af hartkorn 4.2.3.2. som hans salig formand Jens Rasmussen den nydt og haft haver  (med initialer)

1729 3/12 Niels Andersen barnfødt i Lyngby en halv gård sst. 4.5.1.1 som hans far nu påboer og han for skrøbelighed ej vil besidde længere 

1728 14/12 Soldaten Søren Andersen Åby efter hans indstændige begæring og hans over officers vilje og samtykke det hus som Peder Bertelsen fradøde  (med initialer)

1729 9/3 Laurits Laursen den halve part af den gård Laurits Rasmussen beboer og han for skrøbelighed,  2.2.1.1½  (med initialer) (sted ikke angivet dog antagelig L.L. samme som senere samme år fæster anden halvdel - dateret 12/7 se der)

1729 4/3 Christen Pedersen den halve part af den gård i Labing som Niels Andersen Balle iboer godvilligt. opladt. 4.5.-.½ 

1730 forlig mellem Rasmus Nielsen og Hans Svendsen efter ukvemsord

1730 12/7 Søren Rasmussen Rytter den part i Åby Jens Selgensen påboede og fradøde hartkorn 2.7.2.3 

1730 12/7 Laurits Lauritsen i Åby den part som Laurits Rasmussens enke beboer og hun nu gav, 
har før fæstet den anden del, den hele 4.4.3.-

1731 10/1 Jens Pedersen Kirkegård barnfødt i Lyngby sin livstid det sted i Labing Peder 
Pedersen sidst beboede og fradøde hartkorn 2.7.-1  (med initialer)

1731 5/1 Anders Madsen den halve gård i Lemming som Knud Jensen sidst beboede og fradøde hartkorn 3.6.2.½ 

1732 18/11 Niels Rasmussen Hinge barnfødt i Hinge det hus i Åby. Laurits Andersen skrædder sidst beboede

1733 15/5 Kendes vi underskrevne salig. Søren Rasmussen Kasted som boede og døde i Tilst og ingen livsarvinger sig efterlod hans efterlevende broder, søster og søsters barn navnlig den salig mands bror Rasmus Rasmussen i Geding, den salig. mands søster Anne Rasmusdatter og hendes mand Jens Rasmussen boende i Årslev den salig mands anden søster salig. Edel Rasmusdatter som boede i Geding hendes efterladte børn sønner og datter navnlig Jens Jensen Geding i Århus Maren Jensdatter og hendes mand Niels Simonsen i Lyngby, Anders Jensen i Geding og hos sig værende søster Kirsten Jensdatter enhver på egne og alle på deres medbroder Rasmus Jensen boende i Trondhjem i Norge hans vegne. (med underskrifter)

1733 7/3 Niels Andersen Balle barnfødt i Lyngby den gård i Tilst Søren Rasmussen Kasted sidst beboede og fradøde hartkorn  6.1.1.-

1734 22/6 Knud Christensen barnfødt i Skovby et hus i Borum af 3½ fag bestående som Laurits Nielsen sidst beboede og fraflyttede.

1734 22/3 Christen Mortensen i Borum med tilliggende kålgårdssted det hus i Borum som Christen Hæll sidst beboede  (med initialer)

1734 22/3 Søren Jensen i Labing det hus og havested han på nogen tid uden fæstebrev har beboet  (med initialer)

1734 22/6 Kirsten Pedersdatter i Lyngby et hus hun uden fæste på nogen tid har beboet 
(med  initialer))

1734 22/6 Kirsten Didriksdatter i Lyngby et hus sst. hendes bror nu beboer og han for hende har afstået    (med initialer).

1734 22/6 Maren Jostdatter i Lyngby et hus sst. hendes mor Margrete Jørgensdatter nu beboer (hus på 2 fag)   (med initialer)

1734 22/6 Anne Pedersdatter i Lyngby sin livstid. et hus sst. Peder Mortensen nu beboer   (med initialer)

1734 22/6 Peder Mortensen barnfødt i Mundelstrup sin livstid et hus i Lyngby med tilliggende kålgårdssted nu beboes af Anne Pedersdatter og hun gav for ham har afstået 
(med initialer)

1734 16/7 Knud Mikkelsen barnfødt i Åby en Lyngbygård tilhørende mølle Labing mølle kaldet med omliggende og tilhørende grund og havested  (med  underskrift)

1734 14/10 Joen Sørensen det hus i Lyngby som Anders Olesen påboede

1734 22/6 Joen Sørensen i Lyngby noget jord og lyngslet 

1734 22/6 Peder Mortensen i Lyngby en ager eller to på Lyngbygård mark som til dato af Anne Pedersdatter samme hus--  og fraflyttede. er ørket og dørket

1735 24/5 Anders Nielsen barnfødt i Lyngby sin livstid den gård i Yderup Rasmus Rasmussen sidst beboede og formedelst armod fattigdom og sig pådraget restance seneste 20. april ved dom blev frakendt og afsat hartkorn 6.1.-.2½    (to eksemplarer og vedlagt kvittering for byggematerialer)  

1735 28/5 Mads Mikkelsen barnfødt i Lyngby sogn og by stået landsoldat under velb. hr. Cap. Kaj Bartram von Brochdorfs kompagni den halve gård i Lyngby Peder Jensen kirkegård sidst iboede og formedelst armod fattigdom og sig pådrage restance senest e 20. April ved dom blev fradømt og afsat hartkorn 5.2.2.1½ 

1735 2/6 Daniel Nielsen barnfødt i Labing sin livstid den halve gård sst. hans bror Jens Nielsen sidst i fæste havde og nu opladt. hartkorn 5.3.-.2    (med underskrift)

1735 Jens Nielsen barnfødt i Labing den halve gård sst. Niels Andersen Balle sidst beboede og formedelst armod og fattigdom og sig pådraget store restance senest 21. april ved dom blev frakendt og afsat hartkorn 4.5.-.½  (med fæsterens underskrift)

1735 25/11 Laurits Baggesen i Labing barnfødt i Løested udi Han herred  et stykke jord uden for Christen Pedersen gård ibid og hans havested efter akkord frataget og L B  på fl. konditioner. at han derpå stedet langs med gaden opsætter 4 a 6 fag hus. -   
(2 eksemplarer det ene med initialer)

1736 21/2 Anders Pedersen barnfødt i Mundelstrup halvdelen af den gårdspart i Lyngby Anders Nielsen Balle beboer og han godvilligt. for ham har afstanden hartkorn 2.2.2.2  
( med fæsterens underskrift)

1736 Peder Pedersen barnfødt i Tilst den halve gård 21/2 i Solbjerg hans bror Niels Pedersen sidst i fæste havde og fradøde  (med fæsterens underskrift).

1736 21/2 Christen Jensen barnfødt i Hasle det hus på 4 fag sst. Christen Jensen Engel sidst beboede og fradøde  (med fæsterens initialer)

1736 6/8 Rasmus Jensen barnfødt i Hørslev den gård i Tilst Peder Jespersen sidst beboede og fradøde hartkorn. 6.4.-.1½

1736 26/12 Jørgen Sørensen skrædder seks fag af det hus, den nordre ende Karen Villumsdatter i Lyngby nu iboer med tilliggende kålgårdssted, som hun sig har ladet akkordere (med aftægt 2 eksemplarer)

1737 1/6 Mikkel Nielsen i Åby barnfødt sst. det hus med tilliggende haveplads Søren Amledsen Boysen sidst beboer  (med fæsterens underskrift)

1737 31/5 Peder Nielsen barnfødt i Egå det hus sst. med tilliggende havested og plads hans salig. far Niels Udsen og bror Udsen Nielsen selv på hans iboende gårds jord har opbygget og frataget

1737 1/10 Tomas Jensen barnfødt i Søballe halvdelen af det hus og tilliggende haveplads som Mads Skrædder i Borum beboer  (med fæsterens underskrift)

1737 1/10 Berend Holmsted KM borgmester udi Nyborg bekender her med at have sted og fæst såsom hermed steder og fæster Jesper Jensen en mig tilhørende bondegård i Hasle sogn og by beliggende forhen beboet af afgangne. Niels Pedersen og endnu beboes af hans efterladte enke Maren Sørensdatter hartkorn 3.2.1.- 

1737 30/12 Jørgen Sørensen skrædder sin livstid det hus i Harlev med tilliggende kålgårdssted Laurits Rasmussen forhen haft haver er fradød og siden seneste vinter har stået ledig og øde (med fæsterens initialer)

1737 29/1 Rasmus Mikkelsen barnfødt i Lyngby den halve gård i Lyngby Jens Jensen Kirkegård forhen har beboet og formedelst armod og fattigdom er fradømt og afsat, som består af hartkorn 5.2.2.1½  (med fæsterens underskrift)

1740 2/8 Peder Jensen barnfødt i Årslev det hus i Åby med tilliggende. haveplads som Jensen Sørensen forhen beboet og opladt

1742 26/4 (ryttergods fæstebrev) Jens Nielsen, Jens Jensens for ham afståede. gård i Framlev med vilkår han ægter hans datter hartkorn 2.-.3.1

1742 2/2 Peder Jensen barnfødt i Tilst sin livstid den halve gård i Tilst som Las Andersen nu bebor 5.5.-. ( med fæsterens initialer)

1742 30/1 Nærværende Peder Christensen barnfødt i Halum sogn og by har været på Tustrup stamhus gods 4 års tid og med min tilladelse udi Kristrup sogn Romalt by imod 6½ års tid har imidlertid skikket og forholdt sig ærlig tro og vel, og på det at han fremdeles kan søge sin næring og brød med det håndværk han har lært og hvortil her på godset ingen plads er ledig, så meddeles ham efter forlangende dette bevis at han herefter må være og tjene, bygge og bo hvor han lyster og brødet lovlig kan adspørge  (med påskrift af sognepræsten i Kristrup)

1742 31/5 Rasmus Jensen barnfødt i Lyngby sin livstid den halve gård der i byen som Jens Jensen Lundgård forhen har beboet og er fradød 4.2.3.2  (med fæsterens initialer)

1743 2/1 Peder Pedersen barnfødt i Åby den Holmgård i Lemming som Anders Madsen førhen har beboet og er fradød  3.6.2.½

1743 4/10 aftægtskontrakt mellem Anne Nielsdatter af Åby med  bror og lovværge Rasmus Nielsen - afståede. min iboende halve gård til Christen Andersen i Åby på flg. konditioner  (med flere underskrifter)

1743 12/6 Søren Rasmussen barnfødt i Kattrup den halve gård i Åby, som Peder Joensen forhen har beboet. og er fradød 2.7.3.1 3/4  (2 eksemplarer det ene med fæsterens underskrift)

1744 7/8 Hasle sogne og bymænd Jens Laursen, Christen Andersen, Rasmus Nielsen, Søren Jensen, Rasmus Sørensen, Peder Mogensen, Jens Jensen Åby, Rasmus Sørensen Galten, Christen Lauritsen, Jens Sørensen, Rasmus Pedersen Møller, Rasmus Mogensen, Jesper Jensen, Simon Nielsen Peder Poulsen og Jens Christensen Pagter, alle boende i Hasle tilstår herved for os og vores arvinger at være akkorderet med sr. Arent Johansen køb, og handelsmand udi Århus samt formynder for Lyngbygård ejer udi dette og påfølgende tre år om Hasle sogns kirke, korn og kvægtiende i følge den ovenbemeldte tiende udi Århus seneste 31. juli holdte auktion af hver tønde hartkorn af alle slags 6 mark 1 sk   
(med fæsternes underskrifter og initialer)

1745 14/8 Borum sogns kirketiende fæstet af Tomas Sørensen Rasmus Fregerslev Niels Jensen og Peder Jespersen på bymændenes vegne   (med underskrifter og initialer)

1745 22/12 Johan Andersen barnfødt i Lyngby sin livstid en Lyngbygård tilhørende mølle Labing Mølle kaldt med omliggende og tilhørende grund og havested dertil nu ligger, som Knud Mikkelsen sidst har beboet og formedelst pådragende restance ved dom af 30 sept. sidstleden er blevet frakendt   (2 eksemplarer)

1747. 19/8 fornyelse af fæste på Borum sogns kirketiende  (underskrevet af Tomas Sørensen Elev, Jens Jespersen, Rasmus Fregerslev og Peder Jespersen i Borum)

1747 19/8 fornyelse af fæstet på Hasle sogns kirketiende  (med underskrifter og initialer)

1748 1/7 Peder Sørensen barnfødt i Lyngby det gadehus i Åby som Maren Andersdatter beboer, for ham der ægter hendes datter

1749 19/9 Niels Pedersen barnfødt i Åby den halve gård i Lyngby  Anders Pedersen sidst påboede hartkorn 4.5.1.1 med kondition han ægter enken Volborg Andersdatter  
(med initialer).

1749 20/11 Niels Sørensen Hørslev den gård i Lyngby, som han og bror Peder Sørensen efter faderen Søren Pedersens afståelse var meddelt separat fæstebrev på den første maj ao 1741 og den sidste 4. juni 1742 under formynderens salig Arent Johansen Althalts hånd

1750 6/10 Jochum Rasmussen barnfødt i Brabrand sogn Yderup by, et mig tilhørende gadehus i Borum by med tilliggende kålgård, som Christen Mortensen forhen har beboet, og godvilligt afstanden, på konditionen at han huset, som findes i brøstfældig stand skaffer repareret og istandsat inden år og dag, at det for fuld lovlig syn så vel fra den tid som fremdeles kan passere. 

1751 17/4 Envold Nielsen barnfødt i Mundelstrup et stykke jordsmon beliggende på Rasmus Sørensen Triges gårds grund i Tilst imellem hans påboende gård og det hus Christen  Olesen har i fæste, på hvilket stykke jordsmon som hans svigerfar bemeldte Rasmus Trige for ham godvillig har afstået han må og skal opbygge seks fag hus og resten til den kålhave anvende

1753 30/5 Jacob Nielsen i Åby den halve gård sst. som hans forældre sidst beboede og imod en imellem dem oprettet kontrakt godvillig har for ham opladt 5.7.1.1/4

1753 23/10 (ansættelse) At smeden Peder Christensen i True som efter at han forevist os og samtlige Lyngby mænd sin lovlig pas af forvalteren ved Tulstrup sr. Hans Thornson er antaget i tjeneste som grandesmed i bemeldte Lyngby til næstkommende påske hans søn Frands Pedersen sidstleden 15. juli kom til Lyngbygård, og da siden den tid stedse har været der, ligesom han nu på nærværende tid æskes, det vorder hermed af os som derom fuldkommen formeldt således attesteret, som vi i fornøden tilfælde det ved ed efter loven kan og vil bekræfte Lyngby den 23 oktober. 1753 underskrevet Rasmus Jensen og Simon Nielsen

1754 1/7 aftægts kontrakt mellem Kirsten Jacobsdatter salig Knud Jensens i Tilst og søn Jacob Pedersen:
1754 1/7 Udi den hellig trefoldigheds navn har jeg underskrevne Kirsten Jacobsdatter afgangne. Rasmus Jensens i Tilst ved antaget lovværge og mine venners råd og samtykke afstået og overladt, ligesom jeg og hermed afstår og overlader til min søn Jacob Pedersen min i fæstehavende og påboende halve gård udi Tilst der efter den ny landmålings matricul under no 4 er antegnet til hartkorn ager og eng 6 t. 4 skp. 1½ alb når herskabet ham samme vil betro og meddele fæstebrev på efterskrevne konditioner
  1. Gården således som den nu er og forefindes med besætning og hvad samme tilhører og den mig tilhørende findes ...... har udtaget en seng med behørende sengeklæder og en kiste og samme efter min død skal alene ham skal tilhøre, såvel som hvis videre jeg efterlader mig i henseende.
  2. Påtager sig at svare den på gården ved skifte efter min salig mand takserede brøstfældighed, og han i henseende min alderdom og svaghed angår at love mig 
  3. (forskellige varer opremses) em ko og fire får, opbygge mig til beboelse forsvarlig 3 fag hus, og imidlertid indtil samme er blevet opbygget og sat i stand, give mig fornøden og upåklagelig husværelse hos ham i gården.
  At denne kontrakt således er indgået og imellem os skal være urykkelig, bekræftes med min og antaget lovværge hænders underskrift som min søn og to undertegnede venners påtegning og som stemplet papir nu ikke haves ved hånde skal den kontrakt så snart samme kan vorde hentet med forandret papir vorde udskiftet, og hvoraf da enhver af os har en ligelydende kopi. Tilst den 1. juli 1757 Kirsten KID Jensdatter Jacob JPS Pedersen som lovværge Niels Madsen

1755 2/1 Mikkel Poulsen Tysk i Åby det hus i Åby på 9 fag som hans far Poul Tysk sidst beboede og godvilligt. har afstået. 

1757 27/4 (fæstebrev udstedet af Bagge Elerts medtjener Århus domkirke) til Tomas Sørensen barnfødt i Lynge sogn og by på Bidstrups gods, mens siden skal være blevet Marselisborg gods tilhørende, hvorfra han er vorden afgivet for en anden karl til soldat hr. Hans Bonde og specificeret til landsoldat for hans i sin tid pro officie tilhørende hartkorn, af mig som hans nu værende husbond nogle gange har begæret fæste eller leje hus på godset og jeg ingen lejlighed har til ham eller har kunnet træffe på godset ikke han for udygtighed. Han er allernådigst dimitteret  og da han nu beretter at kan få lejlighed på Lyngbygårds gods
(pas)

1758 23/12 Svend Nielsen fød i Åby den gård sammes. som hans far Niels Svendsen forhen beboede og fradøde hartkorn 4.7.-.-

1758 27/10 Peder Rasmussen født i Hasle et hus i Åby som Niels Jensen sidst beboede og fradøde  (med fæsterens underskrift)

1758 7/10 Laurits Christensen barnfødt i Mundelstrup af mit godsets reservemandskab har været sit pas og frihed begærendes for på andre steder at søge sin lykke og brød

1758 25/11 Mikkel Pedersen Skrædder født i Åby et hus sst. som hans far Peder Rasmussen sidst beboede og fradøde  (med fæsterens underskrift)

1758 16/9 Rasmus Jensen Linå som med pas fra universitetets gods er afskediget et hus beliggende i Åby som Peder Jensen sidst beboede og fradøde  (med fæsterens initialer)

1758 30/12 Poul Jensen som tjener i Labing mølle halvparten af gården nr. 4 bestående af hartkorn 10.6.1.1,  ligesom han og med dette på livstid stæder og fæster halvparten af sammesteds mig tilhørende gård i Labing som Daniel Nielsen sammesteds har haft i fæste og til ham afstået har  (med fæsterens underskrift)

1758 29/12 Jens Lauritsen født i Labing som nu er landsoldat det hus i Labing, som hans mor sst. beboer og til ham godvilligt afstået haver   (med fæsterens underskrift)

1759 20/10 Mikkel Christensen barnfødt i Ungstrup med pas fra Palstrup, et hus i Borum som Jokum Rasmussen sidst beboede og godvillig afstår 

1759 10/11 Peder Nielsen født i Balle den gård i Tilst som Niels Andersen Balle sidst beboede og for ham opladt haver 6.1.1.-  (med fæsterens underskrift)

1759 3/1 Jens Rasmussen barnfødt i Kattrup det hus sst. som han selv på min og ham anviste (sted) , har ladet opbygge bestående. af 5 fag  (med fæsterens underskrift)

1759 17/7 Jens Jensen barnfødt i Lyngby det hus i True med till. haveplads som afgangne. Anders Nielsen sidst beboede og fradøde på kondition han opbygger og forbedrer huset  
(med fæsterens initialer)

1760 28/7 (1759 papir) Jens Poulsen i Labing med frihed fra ryttergodset, det hus i Labing som Niels Balle sidst beboede og fradøde  (med fæsterens underskrift)

1760 2/12 Rasmus Nielsen Hjulmand i Åby det hus sst. som Peder Jensen beboede og fradøde  (med fæsterens underskrift)

1760 7/3 Christen Frandsen den gård i Åby som hans far Frands Christensen beboer og har opladt 5.2.2.-  (med fæsterens underskrift)

1760 31/1 Morten Pedersen barnfødt i Lyngby den gård i Kattrup som Rasmus Rasmussen sidst beboede og fradøde hvis enke den fæstende ægter 5.1.1.-  (med fæsterens initialer)

1760 14/7 Søren Andersen barnfødt i Kolt den gård sst. som hans far Anders Knudsen har haft i fæste og formedelst alderdom og skrøbelighed har opladt 6.4.-.2½   (med fæsterens initialer)

1760 20/2 Jens Pedersen Veng i Åby den halve gård sst. som hans far Peder Envoldsen beboer og afstået haver 2.7.3.3/4  (med fæsterens underskrift)

1760 22/7 Kontrakt mellem Jesper Jensen i Hasle i overværelse af Christen Andersen, Peder Bonde og Jens Brabrand i Hasle på hans og min bror Simon Nielsen i Lyngby og Rasmus Nielsen i Hasle på min side og er da indgået og akkorderet aftægtskontrakt og overtagelse af deres i fæstehavende halve boel til ermeldte Jens Nielsen. Han skal blandt andet betale på gården hæftende gæld til Mogens Skibbys enke i Århus hvorfor et sølvbæger står i pant, til Peder Bonde i Tilst, Laurits True i Sjelle, Jens Sørensen i Hasle Peder Nielsen i Galten i alt 24 rdl og 4 mark.   (med mange underskrifter og initialer).

1760 22/11 Rasmus Mikkelsen og Mads Mikkelsen af Lyngby et stykke jord beliggende norden for Lyngby kirke Lyngbygård mark tilhørende kirketoften kaldet  (med underskrift af Mads Mikkelsen)

1760 26/11 Laurits Christensen barnfødt i Mundelstrup den gård i Tilst som Niels Jensen sst. sidst beboede og havde i fæste og formedelst fattigdom til ham afstår 6.4.-.1½, men siden lignet med de andre 3 beboere  Jacob Pedersen, Peder Jensen og Niels Madsen i Tilst så hver svarer af lige hartkorn   (med de impliceredes underskrifter)

1761 7/12 Niels Andersen barnfødt i Åby halvparten af den halve gård sst, som hans stedfar Rasmus Pedersen beboer 4.5.-.-  (med fæsterens underskrift)

1761 20/4 Ole Jensen i True den gård sst., som Niels Jensen beboer og fradøde 7.7.-1½  
(med fæsterens underskrift)

1761 20/11 Niels Christensen barnfødt i True den gård sst. som hans far Christen Nielsen beboer og for ham opladt haver 5.3.2.-   (med fæsterens underskrift)

1761 29/12 Jens Pedersen i Lyngby det hus som hans mor Anne Andersdatter beboer og til ham afstået haver  (med fæsterens initialer)

1761 29/12 Jens Pedersen i Lyngby er akkorderet så længe hans mor lever og jeg for godt finder at må beholde det jord på Lyngbygård mark som hans mor har haft i leje, imod deraf at forrette ugentlig en ugedag her ved gården hvilket tilstås under min hånd Lyngbygård 

1761 22/10 Niels Pedersen barnfødt i True det boel sst. som hans far Peder Pedersen beboer og for ham opladt haver  2.-.1.2  (med fæsterens initialer)

1761 29/4 - fra maj til samme dato 1771 Åby sogns beboere sognets konge, korn og kvægtiende   (med initialer og underskrift)

1761 4/5 Rasmus Sørensen barnfødt i Borum den gård sst. som hans far Søren Christensen beboer 4.4.3.2   (med fæsterens underskrift)

1761 21/1 Knud Andersen barnfødt i Lemming den halve gård sst. som hans mor Peder Pedersens enke påboer 3.6.2.½   (med fæsterens initialer) 

1763 13/4 Niels Christensen barnfødt i Åby den gård sst. som hans far Christen Nielsen beboede og fradøde 2.7.1.½   (med fæsterens underskrift)

1762 16/5 Niels Pedersen barnfødt i Egå det hus sst. som hans far Peder Udsen har haft i fæste og til ham afståede. haver  (med fæsterens underskrift)

1762 19/7 Mikkel Mikkelsen barnfødt i Åby den halve gård sst. som hans far Mikkel Mikkelsen beboer 2.7.2.1½  (underskrevet Jens Mikkelsen)

1762 12/3 Simon Nielsen barnfødt i Lyngby det hus sst. som Jens Andersen forhen beboede og fradøde  (med fæsterens underskrift).

1762 29/4 Mikkel Lauritsen barnfødt i Åby den halve gård hans far Laurits Lauritsen beboer og såvidt afstået har 4.4.3.-  (med fæsterens underskrift)

1762 16/4 Rasmus Pedersen barnfødt i Brabrand sogn True by og nu værende landsoldat, den gård i Lyngby som Simon Nielsen beboer og til ham godvilligt. afstået haver 4.3.2.2 

1762 12/7 Peder Nielsen barnfødt i Åby det sted eller boels sted som hans far Niels Rasmussen beboer 1.3.3.2 3/8   (med fæsterens underskrift)

1762 9/4 Niels Jensen barnfødt i Tilst den gård sst. som hans stedfar Niels Madsen bebor og til ham afståede. haver 5.5.-.-  (med fæsterens underskrift)

1762 11/1 Peder Kirkegård 
Johan Arent Althalt til Lyngbygård, kongelig majestæts krigsråd gør vitterligt at have sted og fæst, som jeg og hermed steder og fæster til Peder Kirkegård barnfødt i Lyngby sogn og by en mig tilhørende gård beliggende i Yderup, som Anders Nielsen sidst beboede og fradøde, hvilken gård, som efter ny landmålings matricul står for hartkorn ager og eng 6 td. 1 skp. 2 alb. ermeldte Peder Kirkegård, sin livstid med alt dens rette tilliggende i mark og by må nyde bruge og udi fæste beholde, når og så længe han deraf udi rette tider og terminer betaler alle kongelige skatter og påbudne, som enten er eller herefter allernådigst påbydes, den årlig landgilde efter jordebogen, jorden lovlig dyrker og bruger og intet deraf til nogen bortlejer, bygningen og besætningen fremdeles forbedrer og holder udi lovforsvarlig stand, og ej noget af gårdens rette tillæg i mark eller by at lade frakomme eller forringe. Forretter upåklagelig hov- og ægtarbejde 
samt rejser hvor og når beordres, er mig og min fuldmægtig hørig og lydig i alt, hvis i til hans kongelige majestæt og min tjeneste befales, rettende eder i øvrigt efter hans kongelige majestæts allernådigst udgangne lov og forordninger som en flittig og vindskibelig fæstebonde vel egner og anstår. Alt således som meldt at holde og efterkomme under dette fæstes forbrydelse og videre lovens tvang. 
  For indfæstning er mig fornøjet, men til min fuldmægtig betaler han skriverpenge. Dette til stadfæstelse under min hånd og signet Lyngbygård den 11 januar 1762. J. Althalt.
  Ligelydende genpart fæstebrev har jeg bekommet, hvorefter jeg mig i alle måder skal rette og forholde, som herved med min egen hånds underskrift tilstås datum ut supra. 
(Med initialer)

1763 30/4 efterskrevne. beboere i Tilst Peder Balle, Jacob Pedersen, Erik Nielsen og Søren Nielsen deres livstid en mig tilhørende ejendom Tobdrup mark kaldet som står for 5.2.-.2 for årlig landgilde 6 rdl. 4 mark   
(med deres underskrifter og initialer, de betalte 20 rdl. i indfæstning) 

1763 8/4 Jens Andersen, som i sidste to år har tjent mig for kusk her ved gården, de mig tilhørende 6 binding nye hus beliggende på Lyngbygård mark ved Kannikke mølle bro med den dertil af byg udsatte og afpælede toft hvor udi ungefær land sættes 4 skp. korn, hvilket hus osv.  (med fæsterens underskrift)

1763 16/2 Peder Nielsen Lemming barnfødt i Åby den gård sst., som hans far Niels Lemming beboer og formedelst alderdom og skrøbelighed til ham afstået haver 6.5.2.1½  
(med fæsterens underskrift) 

1764 15/11 Laurits Nielsen barnfødt i Åby det hus ibid som Niels Skejby sidst beboede og nu er fradød   (med fæsterens initialer) 

1764 2/3 til velagte Christoffer Mathisen barnfødt i Storring med fripas fra hr. Anders Vinding sst. forsynet hans livstid det hus i Labing by, som Peder Mikkelsen sidst beboede og nu til påske fraflytter  (med fæsterens underskrift) 

1764 uden dato Ole Tomasen af Yderup den gård i Lyngby som Peder Sørensen sidst beboede og nu er fradød  8.7.3.1  (med fæsterens underskrift)

1765 27/11 Rasmus Nielsen den gård i Balle som hans far Niels Tomasen hidindtil har beboet og nu til ham har afståede. 6.2.1.1  (med fæsterens underskrift)

1765 16/8 Mogens Nielsen barnfødt i Balle den gård sst. hans far Niels Udsen hidindtil har beboet og nu for ham godvilligt. har afstået 6.2.2.2.  (med fæsterens underskrift)

1765 3/11 Peder Sørensen barnfødt i Åby det hus sst. bestående af 6 fag som hans mor Anne Tyskes hidtil har beboet og nu til ham har afstået  (med fæsterens initialer) 

1766 22/4 Laurits Olesen faderen Ole Lauritsens formedelst alderdom til en anden søn Søren Olesen afståede gård i Framlev, som han siden uden ægteskab er fradød  
(med fæsterens underskrift)

1766 22/1 Rasmus Jensen det boel i True som Niels Pedersen sidst har beboet og nu er fradød  2.-.1.2 

1767 24/4 Jens Lemming barnfødt i Åby den gård sst. Rasmus Frandsen sidst beboede og nu er fradød 2.7.1.2   (med fæsterens underskrift)

1767 5/6 Jens Jensen barnfødt i Labing hans livstid det sted sst., som hans far Jens Pedersen hidtil har beboet og nu til ham i vilje og minde har afstået 2.7.-.1  (med fæsterens initialer)

1767 6/1 Mogens Mikkelsen barnfødt i Hasle den gård i Tilst som Jacob Pedersen sidst beboede og nu er fradød 6.-.2.3/4 

1767 24/11 Johan Andersen i Koldens mølle, bemeldte mig tilhørende Koldens mølle hartkorn 4.1.2.2  (med fæsterens underskrift)

1768 7/10 Lars Nielsen barnfødt i Åby den gård sst. hans far Niels Nielsen beboer 2.7.1.2  (med æsterens underskrift)

1768 12/10 Jens Nielsen Smed barnfødt i Åby det hus som Mikkel Hansen hidtil har beboet og til ham i vilje og minde har afstået   (med fæsterens initialer)

1768 11/2 Niels Nielsen barnfødt i Framlev den gård i Labing 6.7.2.2½. som Jørgen Pedersen sidst beboede og er fradød   (med fæsterens underskrift)

1768 11/2 Niels Andersen Balle i Tilst det hus sst. Christen Klokker sidst beboede og fradøde   (med fæsterens initialer)

1768 7/6 Niels Rasmussen den gård i Labing som Villum Rasmussen hidtil har beboet og nu til ham har afståede 6.7.2.2½  ( med fæsterens underskrift)

