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(s 1)

(Atrå hovedsogn)
Attraa præstegaar andgivelße som hr. Lars Quislin bruger, har sin vær moder hos sig madame
Malina sl. hr. Peders Bloches ænche, monsiur Jacob Quislin, mamosele Vivica Quislin, tho
sønner Peder Larßøn Quislin, Abraham Larsøn Quislin, Jngeboer Chierstine Quislin, Jørgen
Paust, Mads Aßbiørnsøn 80 aar, 3 tienestedrenger Gunulf Larßøn 24 aar, er soldat, Tholv
Knudsøn 25 aar, er soldat, Gunner Olßøn 12 aar, Gueril Tronsdaatter 30 aar, Gro Joensdaatter
20 aar, Margit Joens daatter 32 aar, Gyri Ols daatter 33 aar, en barnepige Ragnil Sundres
daatter 16 aar.
Præstegaarden er slet til afling, er under lagt til hielp en plas Lien, er til fiels, under tiden kand
icke saaes noget seed for snees gaar for sent af, og tuende smaa plaßer i Teßingdahlen:
Grimsruj og Aanderuj, og en plas Kierchejorden ved Dahls kierche.
Har en hus mand Rolf Evensøn 39 aar, har tient, er gift med Ragnil Jons daatter 30 aar, har en
søn Ole Rolfsøn 1 aar, har 2 døtter Birgit Rolfs daatter 3 aar, Aaße Rolfs daatter 1 aar, har en
plas Hasleruj, kan saa 1 quartel, høste 1 tÿnde, er skrin iord, kan føde 1 ko, 3 gietter.
Kand føde paa præstegaarden 6 kÿer og 2 quier, 2 kalver, 12 souger, 6 gietter, 2 hæster, kand
saa5 tÿnder, kand høste i gode regn aar 30 tÿnder, er jngen temmerskoug.
Her Lars Quislin ejer en plas heder Sanveen, skÿlder 1 quartel, udreder soldat for 1 quartel,
kand saa en tÿnde, høste 6 tÿnder i gode aar, føder 2 kÿer og 1 kalf, 3 souger og 2 gietter, er en
vaae jord for vander kand under tiden gaa baade over ager og æng, har en hus mand paa samme
plaß: Hans Olsøn 60 aar, ej tient, er gifft med Sÿneff Jons daatter 50 aar. Nock en hus mand
til: Kiel Olßøn 59 aar, har tient, er gifft med Marte Mads daatter 50 aar, har 2 sønner Ole
Kielsøn 12 aar, Madtz Kielßøn 9 aar, en daatter Maria Kiels daatter er 16 aar.
Her i Thins præstegield giver de for et maal at skiere 1 mk og for et maal at slaa 8 ß, og stangen
er 6 alen og et nefue tag, og paa huer cant 8 stenger og her er ingen quinde persøn som kand
huilchen kniple eller sÿ.
(s 2)
Stranruj skÿlder 3 quarttel, udreder soldat for 1 tÿnde, brugis aff Jon Torstenßøn, er 56 aar, har
tient for soldat, er gifft med Gro Hans daatter, 32 aar gammel, og det er præste bods gods, er
liden temmerskoug, kand føde 3 kÿer, 1 quie, 3 souger, 2 gietter, jngen hæst, kand saa 7
quarttel, kand høste 8 tÿnder i gode aar, har tuende hus mænder: Peder Tostenßøn, er 50, har
tient for soldat, gifft med Gunil Niris daatter er 52 aar, har en søn Alf Pedersøn 9 aar, en daatter
Sÿnef Peders daatter 6 aar, kand føde 4 gietter, kand saa 3 settinger, kand høste 2 quarttel.
Klockeren har en liden plas under Strandruj, kand føde 1 ko og 2 gietter, kand saa 1 quarttel,
kand høste 1 tÿnde. Ole Schaarbech er 66 aar, er gifft med Karj Olsdaatter er 46 aar, har en
daatter Tørbiør Ols daatter er 1 aar.
Hegterud skÿlder 1 tÿnde 4 1/2 skind, udreder soldat for 1 tÿnde 4 1/2 skind, bruges af Giermund Nielssøn 57 aar, ej tient for soldat, er gifft med Gro Ols daatter 47 aar, har en søn Ole
Giermundsøn 12 aar, har 2 døttre Jngebaar giermunds daatter 17 aar, Gro Giermunds daatter16
aar, er liden temmerschoug, kand føde 6 kÿer, 2 quier, 1 kalf, 8 souger, 4 gietter og en hæst,
kand saa 3 tÿnder, kand høste 13 tÿnder i gode aar, har en hus mand plas: Sigur Annundsøn 80
aar, har tient for soldat, er gifft med med [sic!] Asloug Knuds daatter, er 79 aar, kan føde 1 ko
og 2 souger, kand saa 1 quarttel, kand høste 1 tÿnde.
Skee skÿlder 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, bruges aff Suend Olsøn 31 aar, har tient for
soldat, er gifft med Anne Ols daatter 38 aar, har sin gammel fader hos sig Ole Olsen 81 aar, har
2 sønner Torchil Suensøn 9 aar, Ole Suensøn 3 aar, Ragnil Suens daatter 6 aar, Gro Suens
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daatter 1 aar, til denne gaar er giere fangh og bræne vee og en stuel og jngen videre herlighed,
kand føde 4 kiøer, 1 kalf, 4 souger og en half hæst, kand saa 3 tÿnder, kand høste 9 tÿnder i
gode aar.
Ulleren Hellech Suensøn 40 aar, ej tient for soldat, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for en tÿnde,
er gifft med Gro Jons daatter, er 32 aar, har 3 dotter: Anne 7 aar, Aslog 5 aar, Jngeboor
Hellechs døtter er 2 aar, paa den 1 tÿnde kand føde 4 kiøer, 1 quie, 1 kalf, 5 souger og 3 gietter,
en half hæst, kand saa 3 tÿnder, kand høste 9 tÿnder, er liden temmer skoug og en stuel, jngen
videre herlighed. (s 3)
Østen Jonßøn bruger 1 tÿnde i Ulleren, er soldat, er 32 aar, er gifft med Birgit Jons daatter 31
aar, har en søn Thof Østensøn 2 aar, en daatter Asloug Østensdaatter 7 uger, til denne gaar er
brænde vee og hus fornødenhed, jngen videre herlighed. Kand føde 4 kiøer og 1 quie og 1 kalf
og 5 souger og 3 gietter, og en half hæst, kand saa 3 tÿnder, kans høste 9 tÿnder og har sin
gammen fader hos sig Jon Olsøn er 70 aar.
Baglien med Hofshus skÿlder 2 tÿnder, brugis aff Augustenus Halvorßøn 40 aar, udreder soldat
for 2 tÿnder, har tient for soldat, er gifft med Gro Tostens daatter 20 aar, har en søn Gunulf
Augustenussøn 6 aar, en daatter Astrj Augustenus daatter 9 aar, til denne gaar er liden temmer
skoug, saa vit kand skat værge sig med, til denne gaar er iche videre herlighed til, kand føde 6
kÿer, en quie, 1 kalf, 10 souger, 3 gietter og en hæst, saar 6 tÿnder, kand høste 17 tÿnder i gode
aar. Har en hus mand paa Hofshus Gunulf Herbiørnsøn 40 aar, ej tient for soldat, er gifft med
Asloug Brÿnils daatter 40 aar, har en søn Herbiørn Gunulfsøn 3 fierdings aar.
Næstegaard Lars Olßøn 60 aar har tient for soldat, bruger en tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde,
er gifft med Margit Engebredz daatter, er 50 aar, har 3 sønner Ole er 19 aar, Engebret 16 aar,
Jon Hans sønner 11 aar, til denne gaar findis liden temmer skoug, 1 tÿlt eller 2 om aaret, er en
skrin jord, kand føde 3 kiøer, en quie, 1 kalf, 4 souger, 2 gietter, en half hæst, kand saa 2 tÿnder,
kand høste 7 tÿnder i gode aar.
Vaale Ole Torstensøn 61 aar ej tient for soldat, bruger 1 tÿnde 4 sk1), udreder soldat for 1 tÿnde
og 4 skin, er gifft med Gune Knuds daatter 50 aar, har 4 sønner: Tosten Olsøn 26 aar, Hans
Olsøn 16 aar, Knud Olsøn 9 aar, Niels Olsøn 6 aar, har 2 døtter Aagat Ols daatter 14 aar, Gro
Ols daatter 12 aar, til denne gaar findis temmer skoug, kand føde 4 kiøer, 1 quie, 1 kalf, 8
souger, 3 gietter, en hæst, kand saa 2 tÿnder, kand høste 7 tÿnder, er en quærn til gaarden.
Bernaas Suen Alfßøn 80 aar, har tient for soldat, bruger 9 skin, udreder soldat for 1 tÿnde, er
gifft md Turj Hellechs daatter er 78 aar, har en daatter Rønoug Suens daatter 15 aar, (s 4) har en
tieneste pige Turj Tostens daatter 16 aar, til denne gaar findis jngen temmer skoug, har en stul
og quern til gaarden, kand føde 3 kiøer og en quie, 1 kalf, 6 souger, 3 gieter og en half hest,
kand saa 1 tÿnde og 1 quartil, kand høste 6 tÿnder.
Bernaas Aavat Suenßøn 36 aar, har tient for soldat, bruger 9 skin, udreder soldat for 1 tÿnde, er
gifft med Gunil Jonsdaatter 28 aar, har 2 søner Aavalsøn [sic!] 3 aar, Ole Aavalsøn 2 aar, har en
tieneste pige Aagaat Ols daatter 20 aar, til denne gaar findis jngen temmer skoug, til beed og
baar findis noget og en studel og en quærn, kand føde 3 kiøer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger og 2
gietter, en half hæst, kand saa 1 tÿnde 1 quartel, kand høste 6 tÿnder i gode aar.
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Bernaas Rejer Nielßøn har tient for soldat, er 50 aar, bruder 1 1/2 tÿnde, udreder soldat for 1 1/2
tÿnde, er gifft med Gunil Sundres daatter 40 aar, har 2 sønner Niels Rejerßøn 10 aar, Sundre
Rejersøn 8 aar, til denne gaar findis jngen temmer skoug, med nød til hus fornødenhed, er en
stuel til gaarden og et fiske vand og en quern til gaarden, kand føde 6 kÿer, 1 quie, 1 kalf, en
hæst, 8 souger og 4 gietter, saa 2 tÿnder, kand høste 8 tÿn i gode aaringer og har sin gamel
moder hos sig Oloug Rejers daatter 82 aar.
Husvold Knud Knudßøn 54 aar, har tient for soldat, bruger 1 1/2 tÿnde, udræder soldat for 1 1/2
tÿnde, er gifft med Aagot Kittils daatter 43 aar, har 2 sønner Knud Knudsøn er 7 aar, Niels
Knudßøn er 5 uger, Aagot Knuds daatter er 11 aar, jngen temmer skoug findis til denne gaar
men en quern til gaarden og 2 stuel til gaarden og et fiske vand nor i fieldet, kand føde 7 kÿer, 1
quie, 1 kalf, 8 souger 4 gieter, en hæst, saaer 3 tÿnder, kand høste 10 tÿnder i gode aar, har en
hus mand Sigur Jonßøn 30 aar, ei tient for soldat, er gifft med Guro Niels daatter 25 aar, har 2
sønner, Jon Sigurßøn 4 aar, Nirj Sigurßøn 1 1/2 aar.
Husvold Jon Torgerßøn 60 aar, har ej tient for soldat, bruger en [sic!] 1 1/2 tÿnde, udreder
soldat for 1 tÿnde, er gifft med Guro Herbiørns daatter 60 aar, har 2 sønner, den ælste er vanfør
ved navn Giermund Jonßøn 18 aar, Torger Jonsøn 11 aar. (s 5) Til denne gaar findis jngen
temmer skoug, en stuel til gaarden og fischerj er til denne gaar, kand føde 3 kÿer, 1 quie, 1 kalf,
6 souger, 3 gietter og en half hæst, saaer 1 tÿnde 1 quarttel, kand høste 6 tÿnder, undertiden frÿs
det bort alt sammen.
Espelan Niels Nielßøn 40 aar, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, har tient for soldat, er
gifft med Lif Ormers daatter 40 aar, har 4 sønner Niels Nielßøn er 10 aar, Ole Nielsøn 7 aar,
Jon Nielßøn 4 aar, Hans Nielsøn 1 aar, til denne gaar findis nogen temmer skoug, en stuel, kand
føde 4 kÿr, 6 souger, 2 gietter og en hæst, saar 1 1/2 tÿnde, kand høste 9 tÿnder, er en skrinjord.
Har tho hus mender Lars Jonßøn 27 aar er soldat, er gifft med Gro Jons daatter 40 aar, har 2
gietter, den anden hus mand Jon Larßøn 80 aar, er gifft med Gunor Niels daatter 50 aar, har en
søn Johanis Jonßøn 18 aar, er soldat, har en daatter ved navn Giertru Jons daatter 14 aar, kand
føde en koe og 2 souger.
Røsland Ole Olßøn 42 aar bruger 1/2 tÿnde, har tient for soldat, udreder soldat for 1/2 tÿnde, er
gifft med Gÿrj Ols daatter 42 aar, har 3 sønner Ole Olsen 11 aar, Ole Olsen den ÿngre er 7 aar,
Knud Olsøn 4 aar, har 4 døtter: Gro Ols daatter 20 aar, Gÿrj Ols daatter 17 aar, Birgit Ols
daatter 14 aar, Anne Ols daatter 13 aar, er nogit lidet voxe skoug, kand føde 2 kÿer og 1 kalf, 4
souger, 2 gietter og en half hæst, kand saaer 3 quartel, kand høste 4 1/2 tÿnde og mindre i skien
aar.
Røsland Madtz Brÿnilßøn 47 aar bruger 1/2 tÿnde, udreder soldat for 1/2 tÿnde, har tient for
soldat, er gifft med Birgit Knuds daatter 63 aar, til denne gaar findis liden voxte skougm en
stuel, til gaarden, kand føde 2 kÿer, 1 kalf, 4 souger, 2 gietter og en half hæst, kand saae 3
quartel, kand høste 4 1/2 tÿnde og Knud Olsøn er 20 aar, er løs gienger, har 1/2 tieneste hos
Madtz Røsland.
Berge Ols Nirißøn 50 aar, har tient for soldat, bruger 1 tÿnde og 9 skind, udreder soldat for 1
tÿnde og 9 skind, er gifft med Anbiør Halvors daatter 45 aar, har 2 sønner Halvor Olsøn er 13
aar, Jon Olsøn 10 aar, 2 døtter Margit Ols daatter 17 aar, Elj Ols daatter 4 aar, til denne gaar
findis liden temmer skoug og har en liden quern til husfornødenhed. (s 6) Kan føde 6 kÿer, 1
quie, 1 kalf, 6 souger, 3 gietter, en hæst, kand saae 2 1/2 tÿnde, kand høste 9 tÿnder i gode aar.
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Giøsdahl Niels Knudsøn 50 aar, bruger 1 1/2 tÿnde og 4 skin, har ej tient for soldat, udreder
soldat for 2 tÿnder, er gifft med Margit Jons daatter 40 aar, har en søn Knud Nielsøn, er 1 aar, 5
døtter Joran Niels daatter 18 aar, Guro Niels daatter 16 aar, Birgit Niels daatter 12 aar, Aagaat
Niels daatter 8 aar, Gune Niels daatter 5 aar, liden temmer skoug, ubrugelig, har tuende stuler,
kand føde 6 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 2 gietter, en hest, kand saae 2 tÿnder, kand høste 8
tÿnder.
Giøsdahl Thoff Halvorßøn 42 aar, bruger 3 quartel 2 skin, har tient for soldat for 1 tÿnde, er
gifft med Gurj Ormers daatter 44 aar og har en søn Halvor Thofsøn 5 aar, en daatter Birgit
Thofs daatter 2 aar, har en tieneste pige Margit Torgrims daatter 22 aar, kand findis noget lidet
temmer skoug, men ubrugelig, er en stuel til gaarden og fische vand til gaarden, kand føde 3
kÿer, 1 kalf, 4 souger, 2 gietter, en boch, en half hæst, kand saa 1 tÿnde, kand høste 5 tÿnder.
Giøsdahl Gulbrand Tostensøn 80 aar, har ej tient for soldat, bruger 3 quartel 2 skin, udreder
soldat for 1 tÿnde, er gifft med Karj Helllechs daatter 70 aar, har en daatter Margit Gulbrands
daatter 25 aar, kand findis noget liden temmer skoug langt fra ligende, er fiske vand lang nor i
fieldet, kand føde 3 kÿer, 1 kalf, 4 souger, 3 gietter, en half hæst, kand saa 1 tÿnde, kand høste 5
tÿnder og har en hus mand Ole Gulbransøn er 40 aar, ej tient for soldat, er gifft med Margit
Knuds daatter 29 aar, har 3 døtter Gurj Ols daatter 12 aar, Gunil Ols daatter 3 aar, Elj Ols
daatter 1 aar.
Giøsdahl Knud Ormersøn 50 aar, bruger 1 tÿnde 10 1/2 skin, har ej tient for soldat, udreder
soldat for 2 tÿnder, er gifft med Birgit Lars daatter 32 aar, har 2 sønner Jon Knudsøn 9 aar, Ole
Knudsøn 3 uger, har 2 døtter Birgit knuds daatterer 7 aar, Guro Knuds daatter 3 aar, en tieneste
dræng Ole Torgrimsøn 16 aar, en tieneste pige Gro Torgrims daatter 19 aar (s 7) kand findis
liden temmer skoug, ubrugelig, dog kand drifuis til Giøst elfuen, og en quern til gaarden, kand
føde 6 kÿer, 1 quie, en kalf, 5 souger, 4 gietter, 1 hæst, kand saa 2 1/2 tÿnde, kand høste 10
tÿnder, har en hus mandTaral Nielsøn 50 aar, har tient for soldat, er gifft med Lisebet Madtz
daatter 45 aar, har en søn Madtz Taralsøn 12 aar, aaße Tarals daatter 1 aar.
Giøsdahl Jon Suenßøn 32 aar, bruger 1 tÿnde 10 1/2 skin, er soldat, udreder soldat for 2 tÿnder,
er gift med Aagat Gunufsdaatter 34 aar, har en søn Østen Jonsøn 6 aar, Gro Olsdaatter 20 aar,
kan findis temmer skoug, kand føde 5 kÿer, en quie, 7 souger, 3 gietter, en half hæst, saar 2
tÿnder, kand høste 11 tÿnder i gode aar, har en hus mand Halvor Knudßøn 60 aar, har tient for
soldat, er giftt med Gÿrj Ormersdaatter 61 aar, en søn Østen Halvorsøn 21 aar, ej tient.
Asland Aarsten Halvorsøn 50 aar bruger 1 tÿnde, har ej tient for soldat, udreder soldat for 1
tÿnde, er gifft med Guril Gulbrands daatter 40 og har 2 sønner Halvor Aarstensøn 12 aar,
Tosten Aarstensøn 10 aar, 4 døttre Gro Aarstens daatter 8 aar, Gunil Aarstens daatter 6 aar,
Birgit Aarstens daatter 4 aar, Margit Aarstens daatter 1 aar, til denne gaar findis liden brænde
vee, jngen videre herighed, en stuel, kand føde 4 køer, 1 quie, 1 kalf, 4 souger, 6 gietter en half
hæst, kand saae 1 1/2 tÿnde, kand høste 6 tÿmder, er en skrin jord.
Asland Torkil Halvorsøn 28 aar bruger 1 tÿnde, har ej tient for for [sic!] soldat, udreder soldat
for 1 tÿnde, er gifft med Gro Tarels daatter 22 aar, har en søn Ole Torckilsøn 1 aar, har 1
tienestepige Asloug Tarals daatter 21 aar, til denne gaard 2 stueler, kand føde 4 kÿer, 1 kalf, en
half hæst, 4 souger, 3 gietter, kand saae 1 1/2 tÿnde, kand høste 7 tÿnder i gode aar, er til fiels
og er en skrin jord.
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Asland Ole Jonsøn 46 aar, ej tient, bruger 1 1/2 tÿnde, udreder soldat for 1 1/2 tÿnde, er gifft
med Guril Halvors daatter 30 aar, har 3 sønner: Knud Olsøn 16 aar, Jon Olsøn 11 aar, Niels
Olsøn 4 aar, 3 døttre: Helge Ols daatter 13 aar, Gro Ols daatter 7 aar, Aagot Ols daatter 2 aar,
findis ingen temmer skoug, tuende stuler til denne gaar, kand føde 5 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 4
souger, 3 gietter, half hæst, kand saae 2 tÿnder, kand høste 8 tÿnder, har en hus quinde Gro
Tostens daatter 40 aar, har en søn Tosten Biørnsøn 12 aar, har en daatter Margit Biørns daatter
10 aar.
Huammen Ole Jonßøn bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, kand føde 3 kÿer, 1 quie, 1
kalf, 6 souger, 4 gietter, en half hæst, er 3 stuler til gaarden, kand saaer 1 tÿnde og 2 quartel,
kand høste 6 tÿnder, er en fiel jord, icke videre herlighed til denne gaard.
(s 8)
Sæbræcke Grægar Kittilßøn 50 aar bruger 1/2 tÿnde, har ej tient for soldat, udreder soldat for
1/2 tÿnde, er gifft med Gro Jons daatter 35 aar, har en søn Kittil Grægarsøn 9 aar, 2 døttre:
Helge Grægars daatter 8 aar, Taran Grægars daatter 6 aar, til denne gaar findis saare liden
brænde vee, tuende stuler, kand føde 2 kiøer, 1 quie, 6 souger, 1 giett, jngen hæst, kand saa 2
1/2 quartel, kand høste 3 tÿnder.
Giøs dahl Halvor Knudsøn 80 aar, bruger 1 tÿnde, har tient for soldat, udreder soldat for 1
tÿnde, er gifft med Gro Halvors daatter 46 aar, kand føde 3 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 4
gietter, en half hæst, kand saa 1 tÿnde og 1 quartel, kand høste 6 tÿnder i gode aar, er et fiske
vand til gaarden, og tuende stuler er til gaarden.
Giøs dahl Niels Nielsøn 22 aar, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, er soldat og har sin
moder hos sig Gÿrj Torgers daatter 60 aar og sin søster hos sigBirgit Niels daatter 21 aar, kand
føde 4 kÿer, 6 souger, 4 gietter, en half hæst, saaer 5 quartel, kand høste 5 tÿnder, er tuende
stuler til gaaren og et fiske vand, jngen videre herlighed.
Giøs dahl Kittil Thoffsøn 63 aar, bruger 1 tÿnde 1 quartel, har ej tient for soldat, udreder soldat
for 1 tÿnde, er gifft med Barbro Halvors daatter 50 aar, har 5 sønner: Thof Kittilsøn 22 aar, er
soldat, Halvor Kittilsøn 19 aar, Knud Kittilsøn 11 aar, Lars Kittilsøn 8 aar, Ole Kittilsøn 6 aar,
3 døtter: Birgit Kittils daatter 16 aar, Sirj Kittils daatter 14 aar, Asloug Kittils daatter 12 aar,
kand føde 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 4 gietter, en half hæst, saaer 3 tÿnder, kand høste 8
tÿnder, og har en quern og tuende stuler til gaarden og et fiske vand, jngen videre herlighed.
Lillelan Torger Suensøn 40 aar, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2 tÿnder, har tient for soldat,
kand saa 3 1/2 tÿnde, kand høste 10 tÿnder i gode aar, kand føde 6 kÿer, 1 quie, en kalf, 6
souger og 5 gietter, har 2 stueler under gaarden, temmer skoug er lidet med voxte skoug, har en
hus quinde Kari Madtz daatter 50 aar, opsideren ejer gaarden.
(s 9)
Marem sÿnder Hellech Jonsøn 40 aar, har ej tjent for soldat, bruger 3 tÿnder og Attraa kiercke
ejer 1 tÿnde løs skÿld, er gifft med Gure Suens daatter 51 aar, har 3 sønner Hellech Hellechsøn
22 aar, Niels Hellechsøn 19 aar, Jon Hellechsøn 12 aar, 3 døtter: Gure Hellechs daatter 10 aar,
Gunil Hellechs daatter 8 aar, Birgit Hellechs daatter 4 aar, og har sin gammel moder hos sig,
Helge Hellechs daatter 90 aar, har en hus quinde Jngebaar Knuds daatter 60 aar, har en søn
Østen Knudsøn 25 aar, er soldat, og saa en hus mand Halvor Jonsøn \30 aar/, ej tient for soldat,
er gifft med Aagot Hellechs daatter 20 aar, har 2 sønner: Torger Halvorsøn 5 aar, Suen Halvorsøn 3 aar, kand saa 4 tÿnder, kand høste i gode aar 12 tÿnder, kand føde 6 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6
souger, 5 gietter og en hæst, ej temmer skoug til gaarden og fiske vand og tuende stuler til
gaarden.
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Har en hus quinde Jngebaar Ols daatter, har en plas heder Tuffte, kand føde 1 koe, kand saa 3
settinger, kand høste 3 quartel, har en søn Knud Sørensøn 10 aar.
Maremsruj Hellech Jonsøn ejer og bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2 tÿnder og 1 quartel,
kand føde 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 4 souger, 3 gietter, en hæst, kand saa 4 tÿnder, kand høste i
gode aar 8 tÿnder, er temmer skoug, kand drives til Maar elf, er fiske vand, er en stule til
gaarden.
Maarem Jon Halvorsøn 60 aar, ej tient for soldat, bruger 3 tÿnder, udreder soldat for 3 tÿnder,
er gifft med Anne Herbiørns daatter, er 49 aar, har 5 sønner: Giermund Jonsøn 24 aar, er en
varfør karl, Herbiørn Jonsøn 12 aar, Jon Jonsøn 11 aar, Torchil Jonsøn 4 aar, har 2 døtter: Aase
Jons daatter 16 aar, Ragnil Jons daatter 2 aar, kand saa 6 tÿnder, kand høste 12 tÿnder er i gode
aar, kand føde 6 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 4 souger, 4 gietter, er en stul til gaarden, er temmer skoug
langt fra ligende og drivis til Maar elf og 1 hæst.
Har en hus mand Hælhe Halvorsøn 32 aar, har tient for soldat, er gift med Jurj Halvors daatter
50 aar, er paa en plas kaldis Velten, kand føde 1 koe og 4 souger, kand saa 1/2 tÿnde, kand
høste 2 tÿnder i gode aar.
Marem Ole Jonsøn 70 aar, ej tient for soldat, bruger 3 tÿnder, udreder soldat for 3 tÿnder, er
gifft med Asloug Halvors daatter 45 aar, har 5 sønner Grægar Olsøn 24 aar, er soldat, Halvor
Olsøn 18 aar, Giermun Olsøn 16 aar, Jon Olsøn 14 aar, Østen Olsøn 7 aar, har 2 døtter: Helge
Ols daatter 24 aar (s 10), Gro Ols daatter 8 aar, kand føde 5 kÿer, 2 quier, 2 kalfuer, 8 souger, 6
gietter, en hæst, kand saa 4 tÿnder, kans høste 16 tÿnder i gode aar, er en stuel og jngen temmer
skoug til gaarden. Har en hus mand Anbiørn Jonsøn 50 aar, ej tient for soldat, er gift med
Sÿnef Torbiørns daatter 39 aar, har en søn Jørgen Andbiørnsøn er 13 aar, kand føde 6 souger og
2 gietter, kand saa 3 settinger, kand høste 2 quartel.
Marem Taral Olsøn 30 aar, er soldat, bruger 1 1/2 tÿnde, udreder soldat for 1 1/2 tÿnde, er gifft
med Gunil Lars daatter 26 aar, har en daatter Birgit Tarals daatter 2 aar, en tieneste pige Astrj
Ols daatter 20 aar, har en hus mand Gulbrand Olssøn 70 aar, har ej tient for soldat, er en varfør
mand. Kand saa 2 tÿnder kand høste 8 tÿnder, kand føde 4 kÿer, 1 quie, en kalf, 6 souger, 4
gietter, en hæst, er en stul til gaarden, jngen temmer skoug i gien voxen.
Traien Halvor Knudsøn bruger 1/12 tÿnde, har bÿxelet det aff kierchen, udreder soldat for 2
tÿnder, kand føde 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 4 souger, 2 gietter, jngen hæst. Kand saa 2 tÿnder,
kand høste 7 tÿnder i gode aar, en stuller til gaarden, har en hus mand Knud Knudsøn 24 aar, ej
tient for soldat, er gifft med Aagot Giermuns daatter 20 aar, har en søn Knud Knudsøn 1 aar,
har en hus mand ved nafn Sundre Tostenssøn 60 aar, er gifft med Birgit Nirjs daatter 40 aar, har
en søn Ole Sundresøn 12 aar, har inttet brug.
Stufftraa Gregar Jonsøn 48 aar, bruger 1 1/2 tÿnder, udreder soldat for 1 1/2 tÿnde, er gifft med
Asloug Suens daatter 47 aar, har en søn Niels Gregarsøn 20 aar, er soldat, har 3 døtter: Helge
Gergars daatter 18 aar, Gro Gregars daatter 12 aar, Gure Gregars daatter 9 aar, kand føde 4 kiør,
1 quie, 1 kalf, 6 souger, 4 gietter, en hæst, kand saa 2 tÿnder, kans høste 8 tÿnder, en stul til
gaarden, jngen temmer skoug uden la(n)gt fra ligende.
Aslesæt Knut Tostensøn 23 aar, er soldat, bruger 3 quartel, udreder soldat for 3 quartel, er gifft
med Ragnil Sigurs daatter 36 aar, har 2 sønner: Giermund Knudsøn 6 aar, Sigur Knudsøn 4
uger, har en gammel hus quinde hos sig Andbiør Augens daatter 80 aar, kand saa 1 tÿnde, kans
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høste 4 tÿnder, kand føde 3 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 4 gietter, jngen hæst, er jngen temmer
skoug, en stuel til gaarden..
(s 11)
Hackeland Ola Jonsøn 60 aar, har tient for soldat, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, er
gifft med Asloug Torgers daatter 40 aar, har en søn Jon Olsøn 4 aar, har 3 døtter Gunil Ols
daatter 11 aar, Birgit Ols daatter 8 aar, Gro Ols daatter 1 1/2 aar, kand føde 3 kÿer, 1 quie, 1
kalf, 6 souger, en half hæst, kand saa 1 tÿnde et quartel, kand høste 4 tÿnder, og Niels Millan
ejer gaarden, er en stuel til gaarden, jngen temmer skoug at finde.
Aasen Thof Halvorsøn bruger 1/2 tÿnde, udreder soldat for 1/2 tÿnde, kand føde 3 kÿer og 1
quie, 3 souger, jngen hæst, kand saa 3 quartel, kand høste 4 tÿnder, er en fiel jord, kand findis
temmer skoug, drivis til Mare elf.
Backejorden Simund Giermundsøn 60 aar, har tient for soldat, bruger 2 tÿnder, udreder soldat
for 2 tÿnder, er gifft med Birgit Biørns daatter 46 aar, har 4 sønner Engbret Larsøn 15 aar,
Giermund Semundsøn 10 aar, Lars Simundsøn 8 aar, Knud Simunsøn 6 aar, 3 døtter, Jøran
Simuns daatter 15 aar, Turj Simuns daatter 14 aar, Sirj Simuns daatter 4 aar, har en hus mand
Ole Østensøn, ej tient for soldat, er 36 aar, er gifft med Birgit Knuds daatter 40 aar, en søn Jon
Olsøn 6 aar, en daatter Kirstj Ols daatter 3 aar, saaer 3 tÿnder, kand høste 13 tÿnder, kand føde
6 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 4 soiger, 3 gietter, en hæst, et fiske vand, tuende stueler og en liden
temmer skoug, en quern til gaarden.
Ruj Ragnil Jons daatter 50 aar 50 aar bruger 1/2 tÿnde, udreder soldat for 1/2 tÿnde, har 2
sønner, Halvor Larsøn 14 aar, Jon Larsøn 10 aar, har 2 døtter, Gunil Lars daatter 18 aar, Gurj
Lars daatter 7 aar, kand føde 2 kÿer, 1 kalf, 3 souger, 2 gietter, kand saa 1 tÿnde, kand høste 4
tÿnder, er en skrinjord, har et quernestøe, under gaarden en stuel, og temmer skoug, skal drivis
til Maar elf.
Lilleruj Gunulf Gunulfsøn 27 aar, bruger et quartel, udreder soldat for et quartel og er soldat, er
gifft med Asloug Jons daatter 22 aar, har en daatter Sirj Gunufs daatter et aar, kand føde 1 ko
og 1 kalf, 4 souger, 3 gietter, en stuel til gaarden, icke videre til denne gaar, er en fieljord.
Loffthus Gunuff Knudsøn 80 aar, bruger 1 1/2 tÿnde, udreder soldat med Lilleruj for 2 tÿnder,
ej har tient for soldat, er gifft med Lisbet Sørens daatter 50 aar, har 2 sønner, Knud Gunufsøn
18 aar, er vanfør, Ole Gunufsøn 8 aar, en daatter Gro Gunufs daatter 12 aar, og sin moder hos
sig: Gro Aavers daatter 70 aar. (s 12) Kand føde 5 kÿer, 1 quie, 1 kalf, souger, 4 gietter, en
hæst, kand saa 1 tÿnde, kand høste 8 tÿnder i gode aar, temmer skoug kan drivis til Maar elf, en
stuel, en part i en quærn, icke videre til denne gaar.
Flotten Andris Sigurson 40 aar, ej tient for soldat, bruger 3 1/2 quartel, udreder soldat for 1
tÿnde, er gifft med Gro Giermuns daatter 37 aar, har 2 sønner Sigur Andrissøn 8 aar, Tosten
Andrissøn 5 aar, tieneste pige Asloug Jons daatter 20 aar, en tieneste dreng Nerj Sundersøn 19
aar, har en hus mand Anun Ændresøn 60 aar, ej tient for soldat, er fød i Norlan, kand saa 1
tÿnde, kans høste 4 tÿnder, kand føde 3 kyer, 1 quie, 1 kalf, 4 souger, 2 gietter og en half hæst,
er en skrinjord og en stuel og et fiske vand til gaarden, jnger temmerskoug, icke videre
herlighed.
Flotten Peder Olsøn 36 aar, har tient for soldat, bruger 3 1/2 quartel, udreder soldat for 1 tÿnde,
er gifft med Margit Giermuns daatter 32 aar, har 3 sønner: Hans Pedersøn 7 aar, Ole Pedersøn
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1/2 aar [sic!], en daatter Aase Peders daatter 8 aar, kand føde 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 3 souger, 2
gietter, en half hæst, kand saa 1 tÿnde, kand høste 4 tÿnder, en stul til gaarden, icke videre.
Ormsjorden Gulbran Tostensøn 80 aar, bruger 3 quartel, udreder soldat for 3 quartel, er gifft
med Karj Hellechs daatter 79 aar, har en daatter Margit Hellichs daatter 20 aar, kand saa 1
tÿnde, kand høste 3 tÿnder 2 quartel, kand føde 3 kÿer, 1 kalf, 4 souger, 2 gietter, jngen hæst, en
studel til gaarden, temmer skoug som skal drives til Maare elf, icke videre herligheder til denne
gaar.
Næstegaar Knud Halvorsøn 60 aar, bruger 3 quartel, udreder soldat for 3 quartel, har tient for
soldat, er gifft med Ragnil Sigurs daatter 40 aar, har 4 sønner: Halvor Knudsøn 15 aar, Sigur
Knudsøn 8 aar, Jon Knudsøn 6 aar, Knud Knudsøn 4 aar, 2 døtter, Jøran Knuds daatter 10 aar,
Gurj Knuds daatter 1 aar, kand føde 3 kÿer, 1 kalf, 2 souger, kand saa 1 tÿnde, kand høste 4
tÿnder i gode aar, en stuel, en quern støb, liden temmer skoug at drivis til Maare elf.
(s 13)
Saaler Jngebaar Knuds daatter 60 aar, bruger 1 quartel som er kierckens, udreder soldat for 1
quartel, kand føde 2 kÿer, 1 kalf, 2 souger, 3 gietter, kand saa 1 tÿnde, kand høste 3 tÿnder i
gode aar. Har 2 hus mænder Jon Østensøn 40 aar, har tient for soldat, er gifft med Gune Niris
daatter 30 aar, har en søn Nirj Jonsøn 5 aar, 2 døtter Sirj Jons daatter 6 aar, Asloug Jons daatter
2 aar, den 2. hus mand Halvor Østensøn 30 aar, ej tient for soldat, er gifft med Signe Herlougs
daatter 20 aar, har en daatter Sirj Halvors daatter 1/2 aar, er temmerskoug, skal drivis til Mare
elf, en stuel til gaarden, icke videre.
Skaarberg Guro Halvors daatter 51 aar bruger 3 quartel, udreder soldat for 3 quartel, har 4
sønner: Halvor Thofsøn 18 aar, er soldat, Engebret Thofsøn 17 aar, Ole Thofsøn 12 aar, Thof
Thofsøn 9 aar, Karj Thofs daatter 20 aar, kand føde 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 4 souger, 3 gietter, en
half hæst, kand saa 1 tÿnde, kand høste 4 tÿnder i gode aar, er en fiel jord, er temmer skoug
drivis til Maare elf, en stuel til gaarden.
Giesklie Torger Herbiørnsen 48 aar, har tient for soldat, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1
tÿnde, er gifft med Gro Suens daatter 36 aar, her 3 sønner: Herbiørn Torgersøn 17 aar, Alf
Torgersøn 8 aar, Giermund Torgersøn 6 aar, 2 døtter, Ragnil Torgers daatter 4 aar, Gro Torgers
daatter 16 uger, kand føde 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 4 gietter, en hæst, saar 1 tÿnde høster
4 tÿnder, har ubrugelig skoug langt at drive til Mare elf, en stuel, en part i en quern, icke videre
tilgaarden..
Mardahlen Andris Sigursøn bruger 1 quartel, udreder soldat for 1 quartel, kand føde 2 kÿer, 1
kalf, 6 souger, saaer 2 quartel, kand høste 2 tÿnder, er en fieldjord, ingen skoug til, en stuel til
gaardens fornød.
(s 14)
Maardahlen Tosten Knudsøn 54 aar, har tient for soldat, bruger 1 quartel, udreder soldat for 1
quartel er gifft med Rønaug Jons daatter 50 aar, 2 sønner Peder Tostensøn 12 aar. Jon Tostensøn 6 aar, 2 døtter Sirj Tostens daatter 20 aar, Aaße Tostens daatter 4 aar, kand føde 3 kÿer, en
kalf, 6 souger 2, gietter, en half hæst, saaer 2 quartel, høster 4 tÿnder i gode aar, er fieljord,
temmer skoug er noget lidet og drivis til Maare elf, en stuel til gaarden.
Stensbøle Thoer Guldsøn 80 aar, har tient for soldat, bruger 3 skind, er kierckens, udreder
soldat for 3 skin, er gifft med Tore Gregars daatter 70 aar, har 2 døtter Hege Thoers daatter 40
aar, Asloug Thoers daatter 21 aar, kand føde 2 kÿer, 1 kalf, 6 souger, 3 gietter, half hæst, saaer
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2 quartel, kand høste 2 tÿnder i gode aar, er en farlige gaar for snæ skræder, er er [sic!] bevist
den thid det gick ud 3 hußer for mig, en stuel til gaarden, icke videre herlighed.
Suienbiel nedre Knud Thoresøn 60 aar, har tient for soldat, bruder 1/2 tÿnde og ejer det øfre
Suinbiel 1 quartel, udreder soldat for 1 tÿnde med Sletingsdahlen, er gifft med Anne Ols daatter
40 aar, har en søn Ole Knudsøn 3 aar, kand føde 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 4 souger, en half hæst,
kand saa 2 tÿnder, kand høste 9 tÿnder i gode aar, er jngen temmer skoug, en stuel.
Ver aasen Hellech Engebretsøn i Nommedal ejer Veraasen, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1
tÿnde har en hus mand til ar bruge for sig Ole Larsøn 50 aar, har tient for soldat, er gifft med
Signe Thofs daatter 30 aar, har en søn Hans Olsøn 10 aar, kand føde 5 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 4
souger, en hæst, saaer 2 tÿnder, høster 8 tÿnder, har en hus mand til: Aarsten Jonsøn 60 aar, har
tient for soldat, er gifft med Gro Peders daatter 50 aar, har en søn Jon Aaarstensøn 20 aar, er
soldat, til denne gaar er temmer skoug drivis til Tin siø.
Sletings dahlen Hans Erlandsøn bruger 1 quartel, udreder soldat for 1 quartel og en en kÿpling
paa sine føder, er 70 aar, er gifft med Birgit Jons daatter 60 aar (s 15) har en hus mand Aßgier
Jonson 50 aar, er gifft med Asloug Thores daatter 55 aar, kand føde 2 kÿer, 2 souger, saar 1
quartel, høster 1 tÿnde, er jngen skoug til gaarden, en stul, iche videre.
Ruj Torger Rolfsøn 63 aar, har tient for soldat, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde 1/2
quartel kand føde 4 kÿer, 1 quie, e kalf, 7 sauger, 2 gietter, en half hæst, saaer 2 tÿnder, høster 7
tÿnder, har en tieneste pige Gunil Torckils daatter 22 aar, har temerskoug, kand drivis til
Tinskiø, er en beche quern til gaarden.
Ruj Ole Torgersøn 27 aar, har tient for soldat, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde 1/2
quartel, har en hus mand Torsten Kittilsøn 34 aar, har tient for soldat, er gifft med Kari Torgers
daatter 36 aar har 2 døtter Sÿnef Tostens daatter 4 aar, Anne Tostens daatter 2 aar, kand føde 4
kÿer, 1 quie, kalf, 7 souger, 2 gietter, saar 2 tÿnder, høster 7 tÿnder og en half hæst, temmer
skoug kand drivie til Tinsiø, er en stul til gaarden.
Meegaars deele Ole Jonsøn 50 aar, ej tient for soldat, bruger 1/2 tÿnde, udreder soldat for 1/2
tÿnde, er gifft med Karj Rolfs daatter 50 aar, har en daatter Birgit Ols daatter 12 aar, har sin
moder hos sig Gunil Aavalds daatter 70 aar og sin støsøn Ole Hølgesøn, ej tient for soldat, 30
aar, kand føde 2 kÿer 1 kalf 2 souger, jngen hæst, saaer 3 quartel, høster 2 tÿnder, er liden
temmerskoug langt fra ligende.
Lilleruj Ole Pederßøn 50 aar, har tient for soldat, bruger 1/2 tÿnde, udreder soldat for 1/2
tÿnde, er gifft med Rønoug Kittils daatter 36 aar, har 2 sønner Niels Olsøn 15 aar, Peder Olsøn
14 aar, og har sin gamle moder hos sig Aaße Sigurs daatter 80 aar, kand føde 2 kÿer, 1 quie, 1
kalf, 6 souger, 2 gietter, en half hæst, saaer 1 1/2 tÿnde, høster 5 tÿnder, jngen temmer skoug,
en stuel til gaarden, iche videre.
Skiødtued Hølge Gulbrandsøn 44 aar, har tient for soldat, bruger 1 tÿnde 2 1/2 quartel, udreder
soldat for 1 tÿnde 2 1/2 quartel, er gifft med Birgit Ols daatter 42 aar, har en søn Ole Hølge søn
1/2 aar, har 3 døtter Astrj Hølgis daatter 12 aar, Aagaat Hølgis daatter 8 aar, Gunil Hølgis
daatter 6 aar, har sin broder hos sig Halvor Gulbransøn 14 aar, tienestepige Aase Hellechs
daatter 18 aar, saaer 3 tÿnder, høster 12 tÿnder, kand føde 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 5
gietter, en bock, en hæst, temmer skoug er noget voxte skoug, drivis til Tinskiød, en studel til
gaarden.
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(s 16)
Skiødtued Aaße Christens daatter 48 aar, bruger 1 tde 1 tÿnde 2 1/2 quartel, udreder soldat for
1 tÿnde 2 1/2 quartel, har en søn Hølge Ericksøn 25 aar, ej tient for soldat, en daatter Aastne
Ericks daatter 14 aar, en hus mand Ole Olßøn 30 aar, har tient for soldat, kand føde 4 kÿer, 6
souger, 5 gietter, en hæst, saar 3 tÿnder, høster 12 tÿnder, er temer skoug, drivis til Tinsiøe.
Jeljorden Giermun Jonßøn 60 aar, har tient for soldat, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1
tÿnde, er gifft med Judite Hanß daatter 59 aar, har 2 sønner Jon Giermunsøn 14 aar, Hans
Giermunsøn 10 aar, har en hus mand Andris Tholvsøn 44 aar, har tient for soldat, er gifft med
Gro Giermunds daatter 36 aar, har 3 sønner, Gregar Andrissøn 6 aar, Hellech Andrissøn 4 aar,
Jon Andrissøn 2 aar, kand føde 4 kiÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 2 gietter, en hæst, saaer 2
tÿnder, kand høste 9 tÿnder, har en stuel og har temmer skoug som skal drivis til Tinskiø.
Brÿnilds Ruj Østen Brÿnilsøn 30 aar, har tient for soldat, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for en
tÿnde, er gifft med Gro Sigurs daatter 50 aar, har en hus mand Ole Gunlichsøn 50 aar, ej tient,
er gifft med Margit Jhans daatter 40 aar, har 3 sønner Tof Olsøn 18 aar, Aarsten Olsøn 12 aar,
Johans Olsøn 7 aar, , har 3 døtter Gro Ols daatter 16 aar, Anbiør Ols daatter 10 aar, Joran Ols
daatter 1 1/2 aar, kand føde 3 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 4 souger, 3 gietter, en half hæst, saaer 2
tÿnder, høster 8 tÿnder, er temmer skoug, kand drivis til Tind skiøe, en stuel til gaarden.
Brÿnilds Ruj Thof Knudsøn bruger 1 tÿnde, udreder soldat for en tÿnde, kand føde 3 kÿer, 1
quie, 1 kalf, 6 souger, 2 gietter, en half hæst, saaer 2 tÿnder, høster 8 tÿnder, har en hus mand til
at bruge for sig, Knud Sigursøn 30 aar, er gifft med Signe Christens daatter 29 aar, har tient for
soldat, har 2 døtter, Ragnil Knuds daatter 4 aar, Signe Knuds daatter 2 aar.
(s 17)
Maaruj Hans Stenßøn bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 5 quartel, kand føde 5 kÿer, 1 quie, 1
kalf, 4 souger, 3 gietter, en hæst, saaer 3 tÿnder, høster 9 tÿnder i gode aar, temmer skoug mest
uthugen, kand drivis til Tinskiø, en stuel til gaarden.
Har en hus mand Hellech Halgrimsøn 64 aar, ej tient for soldat, er gifft med Gunil Halvors
daatter 60 aar, har en daatter Gro Hellechs daatter 15 aar.
Berge Giermund Tostensøn 72 aar, har tient for soldat, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2
tÿnder, er gifft med Gro Ols daatter 66 aar, har en tieneste dræng Ole Sigursøn 17 aar, har
tieneste pige Margit Hellechs daatter 21 aar, har temmer skoug langt fra ligende, lidet voxe
skoug, hiemme drivis til Østbÿg elfuen, kand føde 8 kÿer, 2 quier, 2 kalfuer, 4 souger, 6 gietter,
en hæst, kand saa 5 tÿnder, høste 20 tÿnder i gode aar og er en vaae jord for skreder af jord og
vand, og jeg haver hafft mÿre skiærer, er en stuel under gaarden, iche videre.
Huammen Tosten Gulbrandsøn 28 aar, er soldat og er fød i Nommedahl, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, er gifft med Kari Jons daatter 24 aar, har en daatter Anne Halvors daatter
3 aar, kand føde 4 kiøer, 1 kalf, 4 souger, 6 gietter, en hæst, saaer 2 tÿnder, høster 8 tÿnder i
regn aar, har i sin moder [sic!] inde hos sig Birgit Halvors daatter 60 aar, har sin søn Hans
Jonsøn 28 aar, har en hus quinde Gro Josn daatter 24 aar, har samme Gro en daatter Aaße Ols
daatter 4 aar, har temmer skoug, drives til Østbÿgelfven, har en hus mand Gunuf Torgersøn, har
tient for soldat, er 30 aar, er gifft med Aaße Torchils daatter 40 aar, har 2 sønner Rolf Gunefsøn
4 aar, Torchil Gunufsøn 3 aar, har en plas, kand føde 4 gietter, saar 2 settinger, høster 1 quartel.
Vaalun Østen Suensøn 40, har tient, bruger 8 1/2 skin, udreder soldat for 1 tÿnde, er gifft med
Anne Giermuns daatter 28 aar, kand føde 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 4 souger, 3 gietter, en hæst,
saaer 2 tÿnder, høster 8 tÿnder, er nogen liden voxte skoug, har en hus mand Ole Halvorsøn 38
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aar, har tient, er gifft med Lif Torgers daatter 30 aar, har 3 sønner Østen Olsøn 7 aar, Halvor
Olsøn 5 aar, Torger Olsøn 1 aar, noch en hus mand til: Hans Andrissøn 50 aar, har tient for
soldat, er gifft med Lisebet Ols daatter 60 aar, har sin moder hos sig Liff Ols daatter 70 aar,
kand saa 2 quartel, høste 6 quartel, føder 2 kÿer, en kalf, 6 souger.
(s 18)
Backe Knud Østensøn 56 aar, har ej tient for soldat, bruger 3 tÿnder, udreder soldat for 3
tÿnder, er gifft med Rønoug Østens daatter 62 aar, har en søn Østen Knudsøn 22 aar, er soldat,
2 døttre Barbro Knuds daatter 20 aar, Anne Knuds daatter 18 aar, har en hus quinde Sirj Thofs
daatter 69 aar, kand føde 8 kÿer, 2 quier, 1 kalf, 6 souger, 4 gietter, en hæst, saaer 4 tÿnder,
høster 15 tÿnder og querne støe og en stuel, jngen temmerskoug.
Bøen Margit Knuds daatter 25 aar, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, har 3 døtter
Sÿnef Ols daatter 7 aar, Margit Ols daatter 4 aar, Anne Ols daatter 4 uger, en tieneste pige
Suanoug Torgers daatter 24 aar, kand saa 2 tÿnder, høste 8 tÿnder, kand føde 3 kÿer, 2 quier, 1
kalf, 4 souger, 4 gietter, en half hæst, er nogen temmer skoug og en quern til gaarden, og en
stuel, og temmeret kand drives til Østbøjgt elfuen.
Bøen Gro Ols daatter 68 aar, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, har en daatter Gro
Gunlechs daatter 30 aar, kand saa 2 tÿnder, høste 8 tÿnder, kand føde 3 kÿer, 2 quier, 1 kalf, 4
souger, 4 gieter en half hæst, er temmer skougdrivis til Østbÿg elfuen, en stuel, en quern til
gaarden, en hus mand Niels Gunlechsøn 25 aar, er soldat, er gifft med Gurj Ols daatter 20 aar,
har en søn Gunlech Nielssøn 16 uger.
Appelen Hans Kittilsøn 52 aar, har tient for soldat, bruger 1/2 tÿnde, udreder soldat for 1/2
tÿnde, er gifft med Joran Niris daatter 52 aar, har en søn Kittil Jonssøn 7 aar, kand føde 2 kÿer,
1 kalf, 2 souger, 3 gietter, en half hæst, saaer 1 tÿnde, høster 6 tÿnder.
Appelen Birgit Tostens daatter 78 aar, bruger 1/2 Tÿnde, udreder soldat for 1/2 tÿnde, har en
søn Ole Kittilsøn 26 aar, ej stient for soldat, en daatter Gÿrj Kittils daatter 36 aar, kand føde 2
kÿer, 1 kalf, 3 souger, 2 gietter, en half hæst, saaer 1 tÿnde, høster 6 tÿnder, er en stuel og en
quern til gaarden, iche vider herlighed.
Bøen Torkil Olßøn 80 aar, har tient, bruger 1/2 tÿnde, udreder soldat for 1/2 tÿnde, er gifft med
Anne Gunufs daatter 70 aar, kand føde 2 kÿer, 1 kalf, 2 souger, 3 gietter, en half hæst, saaer 1
tÿnde, høster 4 tÿnder, er jngen temmer skoug, en stuel til gaarden.
(s 19)
Bøen Ole Torckelsøn 50 aar, har tient, bruger 1/2 tÿnde, udreder soldat for 1/2 tÿnde, er gifft
med Lif Ørions daatter 30 aar, har en daatter Anne Ols daatter 2 aar, kand føde 2 kÿer, 1 kalf, 3
souger, 2 gieter, en half hæst, saaer 1 tÿnde, høster 4 tÿnder, er jngen videre herlighed.
Bøen Jon Olßøn 70 aar, har tient for soldat, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2 tÿnder, er gifft
med Barbro Ols daatter 50 aar, en tieneste dræng Alf Alfsøn 20 aar, er soldat, Gro Jons daatter
40 aar, kand føde 6 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 4 souger, en hæst, saaer 3 tÿnder, høster 15 tÿnder, er
vaad mÿre jord, temmer skoug er langt fra ligende, drivis til Skiærven, en stuel til gaarden.
Bøen Ole Aanundsøn 35 aar, har tient, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, er gifft med
Gurj Ols daatter 25 aar, har en hus mand Sigur Olsøn 30, har tient, er gifft med Thonne
Aamunds daatter 32 aar, har en søn Ole Sigursøn 4 aar, en daatter Jngebaar Sigurs daatter 8 aar,
kand føde 3 kÿer, 1 kalf, 3 souger, 2 gietter, 1 hæst, saaer 1 1/2 tÿnde, høster 6 tÿnder, temmer
skoug langt fra ligende, drives til Østbøjg elfuen, en stuel.
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Øÿlan Niels Nileßøn 60 aar, har tient, bruger 1 1/2 tÿnde, udreder soldat for 1 1/2 tÿnde, er
ænche mand, har 3 sønner: Niels Nileßøn 30 aar, er soldat, Gunuf Nielßøn 20 aar, gaar paa en
træefood, Knud Nielßøn 16 aar, 2 døtter Lisebet Niels daatter 25 aar, Asloug Niels daatter 14
aar, saaer 2 tÿnder 1 quartel, høster 9 tÿnder, kand føde 6 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 7 souger, 4
gietter, en hæst, temmer skoug drivis til Østbøjg elfven, en stuel, iche videre.
Øÿland Ole Biørnsøn 50 aar, har ej tient, bruger 1/2 tÿnde, udreder soldat for 1/2 tÿnde, er gifft
med Gro Aslachs daatter, 40 aar, har en daatter Gro Ols daatter 11 aar, kand føde 2 kÿer, 1 kalf,
6 souger, 3 gietter, jngen hæst, saaer 1/2 tÿnde, høster 3 tÿnder, jngen temmer skoug, en stuel,
iche videre.
Æggeruj Østen Nielsøn 25 aar, er soldat, bruger 1/2 tÿnde, udreder soldat for 1/2 tÿnde, har sin
moder hos sig, Asloug Østens daatter 60 aar og Ole Nielsøn 12 aar, kand føde 3 kÿer, 1 kalf, 4
souger, 2 gietter, en half hæst, saaer 1 tÿnde, høster 5 tÿnder, er temmer skoug, drivis til
Skierven, en stuel, iche videre herlighed.
(s 20)
Æggeruj Gunnuf Olßøn 40 aar, ej tient for soldat, bruger 1 tynde, udreder soldat for 1 tynde,
men kierchen ejer gaarden, er gifft med Lisebet Torckils daatter 40 aar, har 2 sønner Ole
Gunnufsøn 3 aar, Gunnuf Gunnufssøn 3 fierdings aar, og sin broder Herloug Olßøn 30 aar, er
iche med sin forstand. Har en huus mand Niels Torchilsøn 47 aar, er gifft med Anne Gunnufs
daatter 30 aar, har 2 sønner Gunnuf Nielsøn 7 aar, Knud Nielsøn 5 aar, 2 døtter Lißebet Niels
daatter 3 aar, Siri Niels daatter træfierdings aar, kand føde 3 kyer, 2 quier, 1 kalf, 8 souger, 3
gietter, en hæst, saar 2 tÿnder, høster 7 tÿnder, temmer skoug er til Skierven ælfue, en stuel til
gaarden.
Hockaas Torgius Gunnufsøn 36 aar, har tient, bruger 2 tÿnder 1 quartel, udreder soldat for 2
tÿnder 2 quartel, er gifft med Birgit Halvors daatter 50 aar, har 3 sønner: Jon Torgiusøn 16 aar,
Thof Torgiussøn 10 aar, Ole Torgius søn 6 aar, en daatter Gro Torgius daatter 8 aar, har sin
moder Aaße Thofs daatter 70 aar, kand føde 8 kÿer, 2 quier, 2 kalfer, 9 souger, 8 gietter, en
hæst, kand saa 3 tÿnder, høste 13 tÿnder, en stuel, god temmer skoug til Skierve elfuen.
Sualestuen Herbiørn Hansøn 46, ej tient, bruger 1 1/2 tÿnde 1 skin, udreder soldat for 1 1/2
tÿnde 1 skin, er gifft med Margit Sigurs daatter 40 aar, har 2 sønner Ole Herbiørnsøn 8 aar,
Østen Herbiørnsøn 1 1/2 aar, en daatter Birgit Herbiørns daatter 10 aar, en dræng Ole
Torgiußøn 18 aar, tieneste pige Asloug Ols daatter 29 aar, kand føde 8 kÿer, 2 quier, 1 kalf, 7
souger, 6 gietter, en hæst, saaer 2 1/2 tÿnde, høster 14 tÿnder, har en beche quærn, liden temmer
skoug langt fra lgende, en stuel.
Meegaarden Herbiørn Hanßøn bruger 1 tÿnde, udreder soldat for i tÿnde, kand føde 4 kÿer, 1
quie, 1 kalf, en hæst 3 souger og 2 getter, en boch, saaer 2 tÿnder 1 quartel, høster 10 tÿnder,
har en hus mand Gunuf Sigursøn 51, har tient, er gifft med Sirj Lars daatter, er 30 aar, har en
daatter Ragnil Gunufs daatter 3 aar, er temmer skoug langt fra ligende.
(s 21)
Hockaas Thore Stensøn 51 aar, ej tient, er fød i Nommedahl, bruger en tÿnde 1 quartel, udreder
soldat for 1 tÿnde, er gifft med Elj Gunufß daatter, er 48 aar, har 3 sønner: Sten Thoresøn 15
aar, Halvor Thoresøn 9 aar, Gunuf Thoresøn 3 aar, har 2 døtter: Astrj Thores daatter 11 aar,
Gro Thores daatter 5 aar, kand føde 5 kÿer, 1 quie, en kalf, 7 souger, 4 gietter, en hæst, saaer 2
½ tÿnde, høster 8 tÿnder, Gro Tostens daatter 70 aar hos sig, temmer skoug drivis til Østbÿgden
elfuen, en stuel.
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Gollo Nirj Olßøn 70 aar, ej tient for soldat, bruger 3 quartel, udreder soldat for 1 tÿnde, er gifft
med Gunil Aßgiers daatter 50 aar, har sin søn hos sig Vettle Nirjsøn 29 aar, er soldat, er gifft
med Gro Ols daatter 20 aar, har en daatter Margit Vetlesdaatter 2 aar, og sin sto søn Suen
Hansøn 30 aar, ei tient, kand føde 4 kÿer, 1 quie, 4 souger, 3 gietter, en half hæst, saaer 2
tÿnder, høster 8 tÿnder, er temmer skoug til Øst bøjgt elfuen, en stuel, iche videre.
Tolfsjorden Hans Hanßøn 80 aar, ej tient for soldat, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde,
er gifft med Thore Gunufs daatter 60 aar, har en søn Niels Hansøn 20 aar, ej tient, 2 døtter
Giertrud Hans daatter 40 aar, Karj Hans daatter 34 aar, kand saa 2 tÿnder, høste 9 tÿnder, kand
føde 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 4 gietter, en hæst, jngen temmer skoug, en quern, en stuel
til gaards, iche videre herlighed.
Tolfsjorden Gunuf Hansøn 42 aar, har tient, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, er gifft
med Birgit Gunlechs daatter, 35 aar, har 2 sønner Gunlech Gunufsøn 4 aar, Hans Gunufsøn 2
aar, 3 døtter Birgit Gunufs daatter 9 aar, Anne Gunufs daatter 7 aar, Karj Gunufs 1 1/2 aar, en
tieneste dræng Halvor Torgius søn 20 aar, en tieneste pige Asloug Ols daatter 16 aar, kand føde
3 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 3 souger, 2 gietter, en hæst, saaer 2 tÿnder, høster 7 tÿnder, temmer skoug
langt borte og skal drves til Skierven, en stuel, iche videre.
(s 22)
Jonsjorden Ørgianß Olsøn 69 aar, har ej tient for soldat, bruger 1 ½ tÿnde, udreder soldat for 1
½ tÿnde, er gifft med Margit Gunufs daatter 60 aar, har en søn Ole Ørialssøn, er 44 aar, har tient
for soldat, kand føde 8 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 8 souger, 8 gietter, en hæst, har en dræng Ole
Hølgesøn 14 aar, saar 4 tÿnder, høster 16 tÿnder, temmer skoug langt fra ligende
Har en hus mand Hølge Tof søn 67 aar, har tient, er gifft med Anne johans daatter 50 aar, har 2
døtter Astrj Hølgis daatter 10 aar, Asloug Hølgis daatter 4 aar
En hus mands plas Baglien Torger Jonsøn 28 aar, er soldat, er gifft med Asloug Ols daatter 25
aar, har en daatter Asloug Torgers daatter ½ aar, kand føde 1 koe, 6 souger, saaer ½ tÿnde,
høster 1 tÿnde 1 quartel.
Gaarden Jon Aßgutsøn 70 aar, er fød i Norland, bruger 1 1/2 quartel, er gifft med Margit Clems
daatter 72 aar, kand føde 2 kÿer, 1 quie, 4 souger, 4 gietter, saaer 1 1/2 tÿnde, er kand [sic!]
høste 6 tÿnder, har en hus mand Peder Andrissøn 36 aar, er soldat, er gifft med Margit Jons
daatter 40 aar, har en daatter Margit Peders daatter 2 aar, noch en hus mand Torger Evensøn 30
aar, ej tient, en hus quinde Lif Rolfs daatter 70 aar.
Talaasen Herlaug Aßgierßøn 60, har tient for soldat, bruger 1 quartel, udreder soldat for 1
quartel, er gifft Gro Kittils daatter 54 aar, har 2 sønner. Kittil Herloug søn 12 aar, Jon Herloug
søn 8 aar, Margit Herlougs daatter 17 aar, kand føde 2 kÿer, en quie, 4 souger, 1 gied, saaer ½
tÿnde, høster 1 ½ tÿnde, er nogen temmer skoug, kand drivis til Maare elf.
Tuerberg Jon Thofsøn 60 aar, har tient, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde 1 skin, er
gifft med Birgit ols daatter 52 aar og har 2 sønner: Thof Jonßøn 24 aar, Tof Jonßøn 14 aar, 3
døtter: Asloug Jons daatter 12 aar, Signe Joens daatter 9 aar, Jngebaar jons daatter 7 aar, kand
føde 5 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 5 souger, 5 gietter, en hæst, saaer 3 tÿnder, høster 9 tÿnder, er nogen
voxter skoug drivis til Østbÿgden elfuen, en stuel, 1 skin er kircken i min gaar.
(s 23)
Skrindebacke Helge Torchild daatter 30 aar, bruger 3 quor., udreder soldat for 1 tÿnde, har sin
moder hos sig Margit Niels daatter 70 aar, kand føde 3 kÿer, 4 souger, 2 gieter, saaer 1 tÿnde,
høster 6 tÿnder, temmerskoug er lidet, en stuel til gaarden.
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Beckejorden Gunleck Torckilsøn 46 aar, har tient, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, er
gifft med Gÿrj Halvors daatter 40 aar, har 2 sønner: Torckil Gunlechsøn 4 aar, Halvor
Gunlechsøn 1 aar, temmer skoug er kand [sic!] drives til Øst bÿgd elfuen, saar 4 tÿnder, høster
12 tÿnder, kand føde 5 kÿer, 2 quider, 1 kalf, 4 souger, 5 gietter og 1 hæst, har en tieneste pige
Anne Jons daatter 40 aar, iche videre.
Hegar Ole Olßøn 56 aar, har tient, bruger 7 quartel, udreder soldat for 2 tÿnder, er gifft med Gro
Gunufsdaatter 50 aar, har 2 sønner Tosten Olßøn 15 aar, Ole Olßøn 3 aar, 3 døtter: Astrj Ols
daatter 13 aar, Gro Ols daatter 11 aar, Karj Ols daatter 7 aar, er temmer skoug, kand drivis til
Lure elf, kand føde 6 kÿer, 6 souger, 2 gieter, en hæst, saaer 4 tÿnder, høster 12 tÿnder, en stuel
til gaarden, jngen videre herlighed. Har sin moder hos sig Karj Vrals daatter 80 aar.
Suinbiel Haavar Herlaugsøn 30 aar, har tient, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, er
gifft med Gunil Jons daatter 30 aar, har en søn Herloug Haavardsøn 3 aar, kand føde 4 kiøer, 1
quie, 1 kalf, 4 souger, 2 gietter, en hæst, saaer 3 tÿnder, kand høste 12 tÿnder, har temmer
skoug, drivis til Luer elf, en stuel til gaarden.
Dahle Ole Thorsøn 32 aar, har tient, bruger 1 td., udreder soldat for 1 tÿnde, er gifft med Birgit
ols daatter 32 aar, har 2 sønner: Halvor Olsøn 4 aar, Peder Olsøn 2 aar, en daatter Gunil Ols
daatter 6 aar, tieneste pige Anne Aarstens daatter 24 aar, har en hus mand Johanis Tronsøn, er
fød i Nommedahl, har ej tient, er gifft med Signe Biørns daatter 40 aar, har en daatter Gurj
Weebiørns daatter 10 aar, kand føde 6 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 gieter, 4 souger, en hæst, saaer 3
tÿnder, høster 12 tÿnder, temmer skoug er kand [sic!] drivis til Lure elf, en stuel.
Quistruj Aaße Biørns daatter 50, bruger 3 quartel, udreder soldat for 3 ½ quartel, har en dreng
Knud Gunufsøn 20 aar, ej tient, har en daatter Karj Knuds daatter 16 aar, kand føde 4 kÿer, 1
kalf, 3 souger, en hæst, saaer 1 tÿnde 1 quartel, høster 5 tÿnder i gode aar, ingen skoug, en stuel
til gaarden.
(s 24)
Uttingsruj Torbiørn Knudsøn 50 aar, ej tient, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, er gifft
med Helge Hoffuars daatter 60 aar, kand føde 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 4 souger, 5 gietter, en hæst,
saaer 1 tÿ. 2 quartel, høster 6 tÿnder, en stuel, har temmer skoug, drivis til Lure elf, har en hus
mand Thof Jørgensøn 30 aar, tient for soldat, er gifft med Signe Nirjs daatter 39 aar.
Ruj Knud Thoresøn 30 aar, har tient for soldat, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2 tÿnder,
tieneste pige Margit Biørns daatter 50 aar, tieneste dreng Steener Tofsøn 12 aar og hans broder
Tomas Toresøn 28 aar, ej tient, kand føde 6 kÿer, 2 quier, 1 kalf, 10 souger, 3 gietter, en hæst,
saaer 3 tÿ. 3 quartel, høster 13 tÿnder, har temmer skoug, drivis til Lure elf, har en stuel, en
beche quern.
Luraas Brÿnil Jonsøn 50, har tient, bruger 3 tÿ. 2 q., udreder soldat for 3 ½ tÿnde, har 1 søn Jon
Brÿnilsøn 10 aar, 3 dotter: Aaße Brÿnils daatter 6 aar, Aagaat Brÿnils daatter 3 aar, Sirj Brÿnils
daatter 1 aar, tieneste pige Tore Ols daatter 30 aar, føder 10 kÿer, 4 quier, en hæst, 10 souger, 6
gietter, saaer 5 tÿnder, høster 20 tÿnder, temmer skoug langt fra ligende, har en stuel, en hus
mand Kittil Knudsøn 40 aar, er gifft med Gÿrj Jons daatter 28 aar, 2 sønner: Kittil Kittilsøn 7
aar, Lars Kittilsøn 3 aar, 3 døtter: Ragnil Kittils daatter 5 aar, Birgit Kittils daatter 5 aar, de ere
tuillinger, Asloug Kittils daatter 1 aar, har en quern til gaarden.
Luraas midgaardt Ole Halvorsøn 66 aar, tient, bruger 2 ½ tÿnde, udreder soldat 2 ½ tÿnde, er
gifft med Bergit Knuds daatter 64 aar, har 2 sønner Halvord Olsøn 25 aar, Knud Olsøn 21 aar,
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er bege soldatter, en daatter Gurj Ols daatter 29 aar, sin sÿster Margit Ols daatter 56 aar, føder
6 kÿer, 2 quier, 1 kalf, 6 souger, 8 gietter, en hæst, saaer 4 tÿnder, høster 15 tÿnder, er en stuel,
er ubrugelig skoug til gaarden.
Har en har en [sic!] huus mand Ole Gunulfsøn 40 aar, ej tient, er gifft med Boril Ols daatter 36
aar, 3 sønner: Gunuf Olsøn 9 aar, Halvor Olsøn 9 aar, Knud Olsøn 5 aar, Kari Olsdaatter 4 aar,
Jngeboor Ols daatter ½ aar, har en plas, kand saaer [sic!] 1 skepe, høster 1/2 tÿnde, føde 1 ko og
2 gietter.
(s 25)
Luraas Kittil Sigursøn 36 aar, har tient, bruger 3 tÿnder, udreder soldat for 3 tÿnder 1 quartel, er
gift med Karj Ols daatter 29 aar, har en søn Ole Kittilsøn 3 aar, 2 døtter Gunil Kittils daatter 5
aar, Taran Kittils daatter 1 aar, har sin moder hos sig: Asloug Ols daatter 70 aar, har en dramg
[sic!] Gunmun Biørnsøn 40 aar, ej tient, en tieneste pige Siri Niris daatter 20 aar, har temmer
skoug langt af sidis, føder 9 kÿer, 2 quier, 2 kalver, 8 souger, 6 gietter, en hæst, saaer 3 tÿnder 2
quart, høster 15 tÿnder, en stuel til gaarden, har en hus mand Andris Thoresøn 50 aar, ej tient, er
gifft med Gro Gunufs daatter 32 aar, har en daatter Karj Andris daatter 7 aar.
Sandvigen Birgit Thoffs daatter 60 aar, bruger et quartel, udreder soldat for 1/2 tÿnde, har en
daatter Ragnil Jons daatter 22 aar, kand føde 2 kÿer, 4 souger, 2 gietter, saar 3 quartel, høster 2
tÿnder, er en skin jord og ingen skoug til.
Skaallebøe Hølge Sundresøn 50 aar, ej tient, bruger 1 ½ quartel, udreder soldat for ½ tÿnde, er
gifft med Joran Thors daatter 40 aar, har 4 sønner: Sundre Hølgesøn 16 aar, Thor Hølgesøn 10
aar, Brÿnil Hølgesøn 6 aar, Ole Hølgesøn 3 aar, en daatter Joran Hølgis daatter 18 aar, føder 4
kÿer, 1 quie, 1 kalf, 4 souger, 3 gietter, saaer en tÿnde, høster i gode aar 3 tÿnder, mens offtes
intet, en half hæst.
Skaalebøe Tholv Tostensøn 44 aar, ej tient, er fød i Nommedahl, bruger 1 ½ quartel, udreder
soldat for ½ tÿnde, er gifft med Gÿrj Gisles daatter 36 ar, føder 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 4 souger,
2 gietter, saaer 1 tÿnde, høster 3 tÿnder, en half hæst.
Gunlexruj Ole Tostensøn 50 aar, ej tient, bruger ½ tÿnde, udreder soldat for ½ tÿnde, er gifft
med Gunil Ols daatter 52 aar, har 1 søn Jon Gunmunsøn 15 aar, Karj Gunmuns daatter 12 aar,
Gunil Gunmuns daatter 20 aar, Anne Ols daatter 10 aar, føder 5 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 4
gietter, en half hæst, saaer 5 quartel, høster 5 tÿnder. Østmandsdeele skÿlder 1 quartel, brugis
af Ole Torstensøn, udreder soldat for 1 quartel.
(s 26)
Gunlexruj Halvor Thorsøn 50 aar, har tient, bruger ½ tÿnde, udreder soldat for ½ tÿnde, er gifft
med Birgit Sundres daatter 40 aar, har 3 sønner: Thor Halvorsøn 20 aar, Sundre Halvorsøn 15
aar, Ole Halvorsøn 6 aar, Joran Halvors daatter 5 aar, Turi Halvors daatter 3 aar, kand føde 4
kÿer, 1 quie, 3 souger, 3 gieter, en half hæst, saaer 1 tÿnde, høster 5 tÿnder i gode aar.
Grims ruj Knud Halvorsøn 50 aar, har tient, bruger 1 quartel, udreder soldat for 1 quartel, er
gifft med Anbiør Gunleks daatter 50 aar, har 2 døtter Karj Knuds daatter 14 aar, Gro Knud
daatter 7 aar, kand føde 2 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 3 souger, 2 gietter, jngen hæst, saaer ½ tÿnde,
høster 2 tÿnder, er jngen tæmmer skoug, en stuel.
Grims ruj Sigur Toresøn 49 aar, har tient, bruger ½ tÿnde, udreder soldat for ½ tÿnde, er gifft
med Anne Halvors daatter 40 aar, en teneste dreng Knud Sigursøn 14 aar, føder 3 kÿer, 1 quie,
1 kalf, 3 souger, 2 gietter, jngen hæst, saaer 1 tÿnde, høster 4 tÿnder, er jngen temmer skoug,
med nød vi faar saa meget vj kan holde vore huser ved lige.
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Nøstebøe Simmun Gunufsøn 39 aar, ej tient, bruger 1/2 tÿnde, udreder soldat for 1/2 tÿnde, er
gifft med Birgit Christens daatter 28 aar, har en søn Lars Semusøn 3 aar, kand føde 3 kÿer, 1
quie, 1 kalf, 4 souger, en half hæst, saaer 1 tÿnde, høster 3 tÿnder, er jngen temmer skoug.
Nøstebøe Gunder Gunufsøn 40 aar, ej tient, bruger ½ tÿnde, udreder soldat for ½ tÿnde, kand
føde 3 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 4 souger, 1 gier, en half hæst, saaer 1 tÿnde, høster 3 tÿnder i gode
aar, har en husmand Niels Holgesøn 36 aar, har tient, er gifft med Gro Gunnufs daatter 35 aar,
har en søn Gunnum Nielsøn ½ aar, har 2 døtter Gunil Niels daatter 7 aar, Asloug Niels daatter 4
aar, har sin moder Asloug Ols daatter 70 aar.
Lien Gunlech Olsøn 24 aar, ej tient, er gifft med Kari Halvors daatter 40 aar, bruger 1 ½
quartel, udreder soldat for 1 ½ quartel, har 2 sønner Ole Giermunsøn 11 aar, Peder Giermunsøn
9 aar, Gunil Giermunds daatter 14 aar, kand føde 3 kÿer, 1 quie, 1 kalf, en half hæst, 2 souger, 1
giet, saaer 1 tÿnde 1 quartel, høster 4 tÿnder i gode aar.
(s 27)
Lulatten Bent Olsøn 40 aar, har tient, bruger ½ tÿnde, udreder soldat for ½ tÿnde, er gifft med
Christj Gunufs daatter 30 aar, 2 sønner Gunleck Bentsøn 3 aar, Suen Bentsøn 1/2 aar, 3 døtter
Gro Bents daatter 10 aar, Gunil Benst daatter 6 aar, Barbro Benst daatter 7 aar, føder 3 kÿer, 1
quie, 1 kalf, en half hæst, 2 souger, 2 gieter, saaer 1 tÿnde, høster 3 tÿnder i gode aar, er ingen
skoug til temmer.
Mitbøen Lars Saamunsøn 74 aar, ej tient, bruger 3 quartel, udreder soldat for 3 quartel, er gifft
med Asloug Gunufs daatter 50 aar, har en søn Laars Larsøn 12 aar, er vanfør, har 2 døtter Gurj
Lars daatter 14 aar, Margit Suens daatter 40 aar [sic!], kand føde 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, half
hæst, 4 souger, 3 gietter, saaer 1 tÿn 2 quartel, høster 4 tÿnder i gode aar, er liden temmer
skoug, en stuel.
Hougen Knud Gunufsøn 40 aar, har tient, bruger 1 ½ quartel, udreder soldat for 1 ½ quartel, er
gifft med Helge Kittils daater 39 aar, en søn Jon Knudsøn 2 aar, 3 døtter Birgit Knuds daatter 8
aar, Helge Knuds daatter 3 aar, Gro Knuds daatter 1 aar, kand føde 2 kÿer, 1 kalf, 2 souger,
saaer 1/2 tÿnde, høster 2 tÿnder og Semun Bachejorden eÿer gaarden, ingen temmer skoug.
Reongsjorden Torckil Knudsøn 40 aar, har tient, bruger ½ tÿnde, udreder soldat for ½ tÿnde, er
gifft med Marj Niels daatter, er 35 aar, har 2 sønner: Knud Torckilsøn er 9 aar, Niels Torckilsøn er 3 aar, har 2 døtter Ragnil Torckils daatter 6 aar, Sirj Torckils daatter 1 aar, har sin moder
hos sig Sirj Ols daatter 70 aar, føder 2 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 4 souger, en hæst, saaer 3 quartel,
høster 2 tÿnder og 2 quartel i gode aar, er ingen temmer skoug.
Sÿnstebøe Halvor Sigursøn 28 aar, har tient, bruger ½ tÿnde, udreder soldat for 3 quartel, er
gifft med Gro Torgers daatter 20 aar, har 1 søn Sigur Halvorsøn 5 aar, sin moder Taran Halvors
daatter 80 aar [sic!], føder 4 kÿer, 1 quie, 2 kalver, 6 souger, 3 gietter, 1 hæst, saaer 1 tÿnde,
høster 4 tÿnder, er liden temmer skoug, drivis til Øst bøjg elfuen, en stuel, iche videre.
Sÿnstebøe Gulbran Halvorsøn 70 aar, ej tient, bruger 1/2 tÿnde, udreder soldat for 3 quartel, er
giffte med Gurj Ols daatter 50 aar, har 3 døtter: Jngebaar Gulbrands daatter 18 aar, Aagot
Gulbrans daatter 10 aar, Helge Gulbrands daatter 8 aar, har en søn Ole Gulbransøn 30 aar, er
soldat, er gifft med Asloug Ols daatter 20 aar, kand føde 4 kÿer, 1 quie, 6 souger, 5 gietter, en
hæst, saaer 1 tÿnde, høster 4 tÿnder i gode aar, er en stuel til gaarden, jngen videre herlighed.
(s 28)
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Backhus Torgius Aslachsøn 70 aar, har tient, bruger 1 ½ quartel, udreder soldat for 1 ½ quartel,
er gifft med Sirj Ola daatter 60 [sic!] aar, har 2 sønner. Ols Torgiussøn 13 aar, Aslach Torgiussøn 7 aar kand føde 3 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 3 souger, saaer 2 quartel, høster 4 tÿnder.
Backhus Jfuer Gieslesøn 60 aar, ej tient, bruger 1 ½ quartel, udreder soldat for 1 ½ quartel, er
gifft med Taran Gunlichs daatter 50 aar, kand føde 3 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 2 gieter, en
half hæst, saaer 2 quartel, høster 4 tÿnder i gode aar, er ingen temmer skoug, en stuel til
gaarden, en quern.
Oles ruj Ole Sundreßøn 72 aar, har tient, bruger 1 quartel, udreder soldat for 1 ½ quartel, er
gifft med Asloug Gunufs daatter 60 aar, en daatter Asloug Ols daatter 15 aar, kand føde 3 kÿer,
1 quie, 1 kalf, 3 souger, 2 gietter, en half hæst, kand saae 3 quartel, høste 3 tÿnder, er jngen
temmer skoug, en stuel.
Carls ruj Hans Stenßøn 65 aar, ej tient, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, er gifft med
Barbro Gunbiørns daatter 49 aar, har 3 sønner: Gunbiørn Hanssøn 23 aar, er soldat, Sten
Hansøn er 9 aar, Niels Hansøn 5 aar, en tieneste dræng Guner Anfinsøn 16 aar, 5 døtter: Karj
Hans daatter 18 aar, Jngebor hans daatter 15 aar, Christj Hans daatter 12 aar, Birgit Hans
daatter 10 aar, Giertru Hans daatter 7 aar, føder 6 kÿer, 2 quier, 2 kalver 6 souger, 6 gietter, en
hæst, saaer 3 tÿnder, høster 9 tÿnder, har en becke quern, er temmer skoug, drivis til Østbøjd
elfue, tuende stuler, et fiske vand, iche videre.
Biørnruj Alf Sigursøn 26 aar, ej tient, bruger 1 quartel udreder solda for 1 quartel, er gifft med
Gro Herlougs daatter 25 aar, en daatter Jngebor Alfs daatter 1 aar, har sin moder hos sig Birgit
Alfs daatter 70 aar, kand føde 3 kÿer, 1 kalf, 3 souger, 3 gietter, jngen hæst, saaer en tÿnde,
høster 3 tÿnder, er temmer skoug, drivis til Østbøjd elven, en stuel.
Kobens ruj Giermund Gislesøn 80 aar, bruger 2 1/2 quartel med Fielruj, udreder soldat for 3
quartel, er gifft med Ragnil Sigurs daatter 50 aar, har en tieneste pige Helge Sigurs daatter 28
aar, kand føde 3 kÿer, 2 quier, 1 kalf, 6 souger, 6 gietter, saaer 1 tÿnde 1 quartel, høster 5
tÿnder, en half hæst, er temmer skoug, drivis til øst bøjg elven, en stuel, icke videre herlighed.
(s 29)

Hovind annixe
Graver Giermund Biørnsøn er fød i Tudahl, er 40 aar, har tient, bruger 1 ½ tÿnde, udreder
soldat for 1 ½ tÿnde, er gifft med Margit Anuns daatter 40 aar, har en søn Hølge Giermunsøn 3
aar, 3 døtter Sirj Giermunsdaatter 10 aar, Asloug Giermuns daatter 8 aar, Tørbiør Giermuns
daatter 6 aar, kand føde 5 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 gietter, 8 souger, en hæst, saaer 2 tÿnder, høster
6 tÿnder, er liden temmer skoug, kand kand [sic!] drivis til Tinskiø, er en quern under gaarden
og en stuel, icke videre herlighed.
Graver Jon Nirisøn 51 aar, har ej tient, bruger 1 tÿnde og 3 skind, udreder soldat for 1 tÿnde og
3 skin, er gifft med Turj Ols daatter 50 aar, har 3 sønner Halvor Jonsøn 19 aar, Nirj Jonsøn 15
aar, Ole jonsøn 9 aar, 2 døtter Gunil Jonßdaatter 20 aar, Birgit Jons daatter 12 aar, føder 3 kÿer,
1 quie, en kalf, 6 souger, 4 gietter, en half hæst, saaer saaer [sic!] 1 tÿnde, kand høste 4 tÿnder,
er temmerskoug, drivis til Tinskiø, er en quern til begge gaarder, en stuel og en hus mand
Torgrim Torbiørnsøn 30 aar, er soldat, er gifft med Jngeboor Suens daatter 50 aar, har en plas
Aastøen kand føde 6 souger.
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Giøris dahl Kittil Hanßøn 48 aar, ej tient, bruger 3 tÿnder med Vaale og Berge \1 quartel/,
udreder soldat for 3 tÿnder 1 quartel, er gifft med Aaste Elefs daatter 50 aar, har 2 sønner Jon
Kittilsøn 20 aar, Elef Kittilsøn 16 aar, har 2 tieneste piger Ragnil Ols daatter 20 aar, Asloug
Jons daatter 16 aar, føder 12 kÿer, 2 quier, 2 kalver, en hæst, saaer 3 ½ tÿnde, høster 15 tÿnder,
12 souger, 8 gietter, findis temmer skoug, drivis til Tinskiød, en stuel, en quern, har en hus
mand Herbiørn Kittilsøn 23 aar, er soldat, er gifft med Jngebaar Arves Daatter 20 aar, har en
datter Margit Herbiørns daatter 1/2 aar, har en hus quinde Aaßil Niris daatter 60 aar, har en hus
mand Biørn Nirisøn 30 aar, har tient, er gifft med Margit Hansdaatter 21 aar.
Tuetten s. Ole Aalveßøn 23, ej tien, bruger 2 tÿnder, kierchen ejer 6 skin, udreder soldat for for
[sic!] 2 tÿnder, er gifft med Lif Giermuns daatter 20 aar, har en daatter Margit Ols daatter 1/2
aar, har en dræng Johanis Halvorsøn, er 20 aar, ej tient, har en tieniste pige Guro Giermuns
daatter 16 aar, har sin moder hos sig: Rønoug Erlans daatter 40 aar, har en øde gaar under
Tueten kaldis Quistoen, har en hus mand Torchil Pedersøn 40 aar, har tient, er gifft med
Jngeboor Tostens daatter 39 aar, har en koe og 2 souger, saaer 1/2 tÿnde, høster 5 quartel, kand
føde paa Tuetten 10 kÿer, 2 quier, 2 kalver, 10 souger, 6 geitter, 2 hæster, er en queern og
nogen temmerskoug, kand drivis til Tinskiøe.
(s 30)
Tuetten n. Ole Sigursøn 50 aar, ej tient, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2 tÿnder, er gifft
med Jngebaar Hansdaatter 52 aar, har 4 sønner Ole Olsøn 22 aar, Jon Olßøn 20 aar, Gunlech
Olßøn 17 aar, Ole Olßøn 12 aar, Giunil Ols daatter 15 aar, Birgit Ols daatter 8 aar, Gunil Ols
daatter 5 aar, har en tieniste pige Gÿri Jons daatter 21 aar, føder 8 kÿer, 2 quier, 2 kalver, 8
souger, 6 gietter, 1 hæst, saaer 4 tÿnder, høster 14 tÿnder, er temmer skoug drivis til Skierven
elfuen, har en stuel og en beche quern, har en hus mand Knud Hansøn 39 aar, ej tient, er fød i
Hølaies sogen, er gifft med Asloug Aalves daatter 30 aar, har en søn hans Knudsøn 2 aar.
Dommeruj Jon Ennersøn 22 aar, er soldat, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for ½ tÿnde, har sin
broder hos sig Halvor Ennersøn 19 aar, ej tient, har sin støf fader hos sig Kittil Pedersøn 50 aar,
ej tient, er gifft med Birgit Kittils daatter, 40 aar, har 2 sønner Nirj Kittilsøn 9 aar og Peder
Kittilsøn 7 aar, Jngeboor Kittils daatter 11 aar, Gro Kittils daatter 4 aar, Taran Kittils daatter 1
aar, og en hus quinde Taran Torgius daatter 70 aar, kand føde 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 3
gietter, en half hæst, saar 1 1/2 tÿnde, høster 6 tÿnder, en stuel og er noget lidet temmer skoug,
drivis til Skierven.
Urdahlen (øvre) Ole Gunlechsøn 60 aar, har tient, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tynde, er
gifft med Aaße Peders daatter 50 aar, har en søn Gunner olsøn 16 aar, Asloug Ols daatter 18
aar, kand føde 6 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 4 gietter, en hæst, saar 2 tÿnder, høster 8 tynder i
gode aar, har tem-mer skoug, drivis til Urdals elfuen , har en stuel, har en hus mands plas heder
Vattenlien Halvor Kittilsøn 40 \aar/ paae boer, er gifft med Jngeboor Ørgians daatter 30 aar, en
søn Kittil Halvorsøn 7 uger, 2 døtter Taran Halvors daatter 5aar, Lif Halvors daatter 3 aar, har
sin moder Gro Erlans daatter 70 aar, kand føde 1 koe, 2 souger, 3 gietter, saaer 1 quartel, høster
1 tÿnde, er iche videre.
Urdahlen nedre Thof Aalvesøn 76 aar, ej tient, bruger 1 tÿnde, utreder soldat for 1 tÿnde, er
gifft med Aagaat Peders daatter 70 aar, har 3 sønner Ole Thofsøn 30 aar, er soldat, Jan Thofsøn
20 aar, er sodat, Peder Thofsøn 16 aar, 2 dotter Gro Thofsdaatter 40 aar, Birgit Thofs daatter 32
aar, kand føde 4 kÿer, 1 kalf 6 sauger, en hæst, saaer 1 1/2 tÿnde, høster 7 tÿnder, er en stuel til
gaarden, er temmer skoug drivis til Urdahls elfuen. Har en hus mand Torchil Pedersøn 60 aar,
har tient, bruger en plas kaldis Løvigen, er gifft med (s 31) Karj Engebretz daatter 50 aar, kand
føde 2 kÿer, 2 souger, 6 gietter, saaer 3 quartel, høster 2 tÿnder. En hus mand til: Halvor
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Thofsøn 40 aar, har tient, er gifft med Asloug Gunufs daatter 30 aar, har 2 sønner Aalve
Halvorsøn 5 aar, Gunuf Halvorsøn 3 aar, saar 3 settinger, høst 3 quartil, føder 1 koe, 2 souger.
Aamdahlen Ole Nirjsøn 46 aar, har tient, bruger ½ tÿnde, udreder soldal for 2 ½ quartel, er gifft
med Gÿrj Giermuns daatter 30 aar, har 2 sønner Nirj Ols |-daatter-| søn 11 aar, Giermun Olsøn 4
aar, 2 døtter Anbiør Ols daatter 14 aar, Boril Ols daatter 8 aar. Har sin moder hos sig: Birgit
Ols daatter 60 aar. Kan føde 4 kÿer, 1 kalf 6 souger, 4 gietter, en hæst, saaer 5 quartel, høster 5
tÿnder, er temmerskoug drivis til Omdals elfuen. Har en hus mand Aalve Aalvesøn 60 aar, har
tient, er gifft med Gunil Larsdaatter 40 aar, har 2 sønner Lars Aalvesßøn 20 aar, Ole Aalvesøn
12 aar, kand haandverch drej skaaler. Har en hus quinde Karj Mathis daatter 50 aar, har en lide
plas kand føde 4 gietter, saaer 1 seting, høster 1 quartel. Har en søn Mathis Pedersøn 12 aar,
Johans Pedersøn 10 aar, Ole Pedersøn 4 aar, Margit Peders daatter 13 aar.
Stegeruj Halvor Giermundsøn 60 aar, har tient, bruger 1 quartel, udreder soldat for 1 quartel, er
gifft med Boril Peders daatter 70 aar, har en søn Giermun Harvorsøn [sic!] 30 aar, er soldat, har
en tieneste pige Giertrud Alfs daatter 13 aar, kand føde 3 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 5 souger, en hæst,
saaer 3 quartel, høster 5 tÿnder, er temmerskoug drivis til Aamdahl elfuen.
Hovenbøle Arue Tostensøn 50 aar, ej tient, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde og 4
sættinger, er gifft med Jngebaar Knuds daatter 40 aar, har en søn Knud Arvesøn 5 aar, 4 døtter
Turj Arves daatter 15 aar, Ragnil Arves daatter 12 aar, Anne Arves daatter 9 aar, margit Arves
daatter 1 aar, har en dræng Grægar Grægarsøn 20 aar, har temmer skoug drivis til Aamdahls
elfuen, kand føde 8 kÿer og en hæst, saaer 2 tÿnder, høster 10 tÿnder i gode aar, har en beche
quern, en stuel.
Nappegaarden Alf Aavaldsøn 42 aar, har tient, bruger 3 quartel, udreder soldat for 1 tÿnde, er
gifft med Signe Kittils daatter, har 4 sønner Aaval Alfsøn 17 aar, Ole Alfsøn 15 aar, Kittil
Alfsøn 11 aar, Peder Alfsøn 8 aar, Gÿrj Alfs daatter 7 aar, Anne Alfs daatter 2 aar, Gunil Alfs
daatter 1/2 aar, kand føde kand føde [sic!] 7 kÿer, 1 quie, 1 kalf, en hæst, 7 souger, 3 gietter,
kand saae 2 tÿnder, høste 9 tÿnder, temmer skoug er noget stor, er gamel skoug, drivis til Urdals
elfuen, har sin moder hos sig: Gunli Ols daatter 80 aar.
(s 32)
En plas under Nappegaarden som Gurj Aavals daatter paa boer og bruger, er 70 aar, kand føde
1 ke, 1 giet, saaer 1 quartel, høster 1 tÿnde.
Eßpesæt Niels Endresøn 82 aar, er blin, bruger 2 ½ quartel, udreder soldat for 1 tÿnde, er gifft
med Jngebaar Tostensdaatter 60 aar, har en datter Anne Niels daatter 17 aar, er ingen temmer
skoug, kand føde 6 kÿer g 1 kalf, 6 souger, 4 gietter, en hæst, saaer 2 tÿnder, høster 8 tÿnder, er
fieljord. Tosten Nielsøn 25 aar, ej tient, er gifft med Birgit Halvors daatter 30 aar, har en søn
Peder Tostensøn 2 aar. Noch en hus mand til: Gunlech Nielsøn 40 aar, har tient, kand handverch, giør asker og brøkurver, er gifft med Ragnil Jons daatter 39 aar, har 4 sønner: Niels
Gunlichsøn 8 aar, Jon Gunlichsøn 5 aar, Engebret Gunlichsøn 3 aar, Lars Gunlichsøn 2 aar.
Noch en hus mand: Ole Knudsøn 60 aar, har tient, bruger en plas, er gifft med Lif Jons daatter
26 aar, har 3 sønner: Knud Olsøn, Jon Olsøn 3 aar, Olle Olsøn 2 aar, kand føde 2 kÿer, 3
souger, saaer 1/2 tÿnde, høster 3 tÿnder i gode aar.
Ruj Thoff Knudsøn 60 aar, har tient, bruger 3 quartel, udreder soldat for 3 quartel, er gifft med
Turj Brÿnild daatter 40 aar, har 3 sønner: Knud Thofsøn 26 aar, er soldat, Thof Thofsøn 19 aar,
er vand før, Brÿnli Thofsøn 5 aar, 2 døtter: Helge Thofs daatter 18 aar, Guro Thofs daatter 11
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aar, kand føde 6 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 4 gietter, en hæst, saaer 2 1/2 tÿnde, høster 8
tÿnder, temmer er lagt at drive til Skierve elfuen, en stuel.
Ruj Tosten Suensøn 31 aar, har tient, bruger 2 quartel, udreder soldat for ½ tÿnde, kand føde 3
kÿer, en quie, 1 kalv, 4 souger, 3 gietter, en hæst, saaer 1 ½ tÿnde, høster 6 tÿnder, er ingen
temmerskoug, en stuel til gaarden.
Ruj Thoff Knudßøn 50 aar, har tient, bruger ½ tÿnde, udreder soldat for ½ tÿnde, er gifft med
Birgit Hans daatter 36 aar, kand føde 3 kÿer, 1 quie, en kalf, 7 souger, 3 gietter, en half hæst,
saaer 3 quartel, høster 3 tÿnder, er jngen temmer skoug, en stuel er til gaarden.
Ruj Aadt Erlansøn 61 aar, har tient, bruger ½ tÿnde, udreder soldat for ½ tÿnde, er gifft med
Ragnil Knuds daatter 40 aar, har 2 sønner, Erlan Aadtsøn 8 aar, Knud Aadtsøn 4 aar, kand føde
3 kÿer, 1 kalf, 6 souger, 4 gieter, en half hæst, saaer 3 quartel, høster 3 tÿnder, er en skrejord.
Jngen temer skoug.
(s 33)
Bræßæt Halvor Kittilßøn 60 aar, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2 tÿnder, har tient, er gifft
med Gro Olß daatter 50 aar, har 2 sønner, Ole Halvorsøn 18 aar, Kittil Halvorsøn 7 aar, 3
døtter: Margit Halvors daatter 15 aar, Aaste Halvors daatter 12 aar, Asloug Halvors daatter 9
aar, føder 8 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 9 souger, en hæst, saaer 3 tÿnder, høster 12 tÿnder, er temmer
skoug, drivis til Foße elfuen, en stuel.
Er en plas kaldis Bergelien under Bræsæt, har 2 hus mender, der Ole Halvorsøn 30 aar, har
tient, er gifft med Signe Halvors daatter 29 aar, en søn Halvor Olsøn 8 aar, Gunil Ols daatter 6
aar, føde 1 koe og 6 souger og 2 gietter, den anden: Knud Halvorsøn 29 aar, har tient, er gifft
med Anne Clemmes daatter 29 aar, en søn Halvor Knudsøn 2 aar, føder en ko, 6 souger, saaer 3
quartel, høster 3 tÿnder. Noch Gundlich Torgius søn, er fød i Nommedahl, 50 aar, ej tient, er
gifft med Anne Knuds daatter 60 aar, har intet. Nock Knud Knudsøn 70 aar, er fød i Valdris,
har en søn Knud Knudsøn 29 aar, har tient for soldat.
Sorem Østen Olßøn 49 aar, har tient, bruger 1 tÿnde, udreder saaldat for 1 tÿnde, er gifft med
Asloug Aalves daatter, har en søn Ole Østensøn 9 aar, har 4 døtter: Aastne Østens daatter 16
aar, Taran østens daatter 12 aar, Gro Østens daatter 8 aar, Rønoug Østens daatter 1 1/2 aar.
Kand føde 6 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 9 souger, 4 gietter, en hæst, saaer 2 tÿnder, høster 9 tÿnder, er
en stuel til gaarden, temmer skoug langt fra ligende, drivis til Foßem elfuen.
Sorem Gunil Aalves daatter 50 aar bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, har 4 sønner:
Hølge Annunsøn 20, er en krÿpling, Elef Anunsøn 12 aar, Aalve Annunsøn 8 aar, Johans
Annunsøn 4 aar, er ogsaa en krÿpling. Tonne Anund daatter 16 aar, Asloug Anuns daatter 14
aar. Føder 5 kÿer, 2 quier, 1 kalf, 6 souger, en hæst, saaer 2 tÿnder, høster 9 tÿnder i gode aar.
Temmer skoug er langt borte, drivis til Foße elfuen, en stuel, iche videre herlighed, og har sin
gamle moder Anne Hans daatter hos sig 80 aar.
Højßæt Halvor Olsøn 40 aar, har tient, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, er gifft med
Asloug Johans daatter 30 aar, har 2 sønner Johans Halvorsøn 8 aar, Erlan Halvorsøn 5 aar, en
datter Asloug Halvors daatter 1/2 aar. Kand føde 5 kÿer, 2 quier, 2 kalver, 6 souger, 3 gieter, en
hæst, saaer 2 tÿnder, høster 8 tÿnder, en liden temmerskoug, en stuel og en tieniste pige Taran
Ols daatter 20 aar, har sin fader hos sig Ole Ole Erlanßøn 80 aar.
(s 34)
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Høisæt Erlan Olsøn 36 aar, har tient, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, har en tieneste
dreng Kittil Olßøn 12 aar, føder 5 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 5 souger, 6 gieter, en hæst, saaer 2
tÿnder, høster 8 tÿnder.
Har en hus mand Torbiørn Olßøn 40 aar, er gifft med Margit ols daatter 30 aar, har ingen ting.
Er jngen temmer skoug, er en stuel.
Megaarden Kittil Hanßøn ejer gaarden og desße bruger: Sundre Nirjsøn 40 aar, har tient, er
gifft med Gro Hans daatter 22 aar, bruger 1 tÿnde 1 quartel, udreder soldat for 5 ½ quartel, har
2 sønner Nirj Sundresøn 5 aar, Hans Sundresøn ½ aar, tieneste pige Ragnil Hans daatter 16 aar,
føder 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 3 gietter, en hæst, saaer 1 ½ tÿnde, høster 7 tÿnder, er
jngen temmer skoug, en stuel, er en skræ jord, staar i fare baade hus og gaar.
Megaarden Gunlich Sammelesøn 60 aar, har tient, bruger til lottis 5 ½ quartel, udreder soldat
for 5 ½ quartel, er gifft med Gurj Sigursdaatter 32 aar, har 1 sønner [sic!] Sammele Gunlechsøn
3 aar, en datter Lif Gunlechs daatter 2 aar. Kand føde 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 3 gietter,
en hæst, saaer 1 ½ tÿnde, høster 7 tÿnder. Har en tieniste pige Gunil Aarstens daatter 12 aar,
har en hus mand Jon Gunufsøn, er icke god for at tiene sit brød, er 70 aar.
Backe Annun Gunlechsøn 60 aar og har tient, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2 tÿnder, er
gifft med Gune Biørns daatter 40 aar, har 2 sønner Gunlech Annunsøn 20 aar, Biørn Annunsøn
6 aar, 3 døtter: Asloug Annuns daatter 12 aar, Aasse Annuns daatter 10 aar, Jngeboor Anuns
daatter 6 aar, kand føde 6 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 8 souger, 4 gietter, en hæst, saaer 2 1/2 tÿnde,
høster 11 tÿnder, og en hus mand som som er ganske blin: Biørn Jonsøn 80 aar, jngen skoug er
til denne gaar.
Backe Ole Halvorsøn 28 aar og er soldat, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2 tÿnder, kierchen
eier 6 skin, er gifft med Aaßil Knuds daatter 30 aar, føder 6 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 8 souger, 4
gietter, en hæst, saaer 2 ½ tÿnde, høster 11 tÿnder, jngen temmer skoug, en stuel, og har en hus
mand Gulbran Larsøn 60 aar, tient, er gifft med Asloug Gunlichs daatter 40 aar, har en plads
kaldis Dalen, føder 1 koe, 2 souger, saaer 1 quart., høster 1 tÿnde, (s 35) en hus quinde Margit
Ols daatter 40 aar, har en søn Ole Margitsøn 10 aar, en daatter Gro Margits daatter, og saa sin
moder hos sig: Margit Tostens daatter 70 aar, eer ganske blin.
Grof Ole Torgiussøn 80, har tient, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, har en søn
Torgius Olßøn 22 aar, er soldat, tienestepige Gro Johans daatter 20 aar, føder 6 kÿer, 1 quie, 1
kalf, 7 souger, 3 gietter, saaer 7 quartel, høster 8 tÿnder, føder en hæst, en del temmer skoug
drivis til Foßem ælfuen, haver hus mand Tof Stennersøn 60 aar, ej tient, er gifft med Gro
Torckiels daatter 25 aar, har en søn Thof Thofsøn 2 aar, en daatter Ragnil Thofs daatter 3 aar,
saaer 1 ½ quart., høster 2 tÿnder, føder 2 kÿer 2 souger.
Thore Olsøn 42 aar er gifft med Jngebaar Olsdaatter 23 aar, har en søn Ole Thoresøn 2 aar, en
tieneste pige Birgit Østens daatter 14 aar og Kari Clemes daatter 90 aar, er blin, Even olsøn 30
aar er soldat.
Bøen Halvor Olßøn 84 aar, ej tient, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2 tÿnder, er gifft med
Birgit Knuds daatter 59 aar, har en man til at bruger for sig: Torger Sommelesøn 40 aar, har
tient, er gifft med Gro Halvors daatter 41 aar, har 4 barn: Kittil Torgersøn 11 aar, Birgit
Torgers daatter 6 aar, Even Torgersøn 2 aar, Giermund Torgersø ½ aar, kand føde 8 kÿer, 2
quier, 1 soug, 2 gietter, en hæst, saaer 2 ½ tÿnde, høster 8 tÿnder, er jngen temmer skoug, en
stuel til gaarden.
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Skibdahlen Sigur Østensøn 80 aar, ej tient, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2 tÿnder, er gifft
med Asloug Ols daatter 70 aar, har 2 sønner Giermund Sigursøn 20 aar, Hølge Sigursøn 23 aar,
Astne Sigurs daatter 16 aar, føder 8 kÿer, 2 quier, 1 kalf, 8 souger, en hæst, saaer 3 ½ tÿnde,
høster 16 tÿnder, har en hus mand Halvor Sigursøn 30 aar, er gifft med Asloug Niels daatter 23
aar, har en søn Ole Halvorsøn 1 ½ aar, har en plas under Skibdalen, kand føde 1 koe, 2 souger,
saaer 1 quartel, høster 1 tÿnde, er temmer skoug langt at drive til Skierven, en stuel.
Ufruj Taral Gunlecksøn 44 aar, har tient, bruger (mangler), udreder soldat for 1 quartel, har
tieneste folch Sigur Aarstensøn 12 aar, Benedix Torchilsøn 20 aar, Gunil Torchils daatter 16
aar, Margit Hølgis daatter 9 aar, kan føde 3 kÿer, 1 quie, 1 kaf, 3 souger, 2 gietter, en hæst,
saaer 3 quartel, høster 3 tÿnder i gode aar, har en stuel, jngen temmer skoug.
(s 36)
Fosßem Gunleck Rolefsøn 44 aar, har ej tient, bruger 4 tÿnder, udreder soldat for 4 tÿnder, er
gifft med Gunil Sigurs daatter 34 aar, en søn Rolef Gunlecksøn 2 aar, Margit Gunlechs daatter
4 aar, har liden tømmer skoug, drivis til Foßem elfuen, kan føde 8 kÿer, 2 quier, 1 kalf, 8 gieter,
4 souger, 2 hæster, saar 4 tÿnde, høster 16 tÿnde, har en plas Linøen, en hus quinde Anne Niels
daatter 60 aar, har en søn Tof Torgiussøn 30 aar, er soldat, en pige Lif Torgius daatter 12 aar,
kan føde 1 ko, 6 gieter, saaer 1 quartel, høster 1 tÿnde.
Daarue Gunleck Hølgeßøn 24 aar har tient, bruger 1 tÿnde 1 quartel, udreder soldat for 2
tÿnder, kand føde 6 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 5 souger, 2 gietter, en hæst, saaer 2 ½ tÿnde, en hæst
[sic!] høster 9 tÿnder, er god temmer skoug, kand drivis til rouf. Har en hus mand Tosten
Torgersøn 50 aar, ej tient er gifft med Kari Lars daatter 40 aar, en søn Halvor Tostensøn 4 aar,
en hus mand Ole Olsøn 40 aar, har tient, er gifft med Ragnil Nirisdaatter 39 aar, har |-har-| 3
sønner Nirj Olßøn 12 aar, Torchil Olßøn 7 aar, Kittil Olsøn 3 aar, Margit Ols daatter 5 aar, er
ubrugelig plas, kand iche saa noget slags seed.
Bratruj Lars Nielßøn 60 aar, ej tient, bruger 1 ½ quartel, udreder soldat for 1 ½ quartel, er gifft
med Tore Gunlichs daatter 61 aar, har 2 søner Hølge larsøn 26 aar, Ole Larßøn 14 aar, Ragnil
Lars daatter 20 aar, kand føde 3 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 4 souger, 2 gietter, jngen hæst, saaer 3
quartel, høster 5 tÿnder, er voxe skoug, drivis til Tinskiø, en stuel.
Brateruj Niels Larsøn 40 aar, har tient, bruger 1 ½ quartel, udreder soldat for 1 ½ quartel, er
gifft med Sÿnef Biørnsdaatter, har 1 søn Biørn Nielßøn 6 aar, en daatter Ragnil Niels daatter 3
aar, føder 3 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 4 souger, 2 gietter, jngen hæst. saaer 3 quartel, høster 4 tÿnder,
har en tieniste pige Jurj Andris daatter 40 aar, jngen skoug tilvoxen, en stuel til gaarden, en hus
mand Tosten Gunlichsøn 70 aar, tient, er gifft med Marj Gregars daatter 50 aar, har en plas
Kasen, kand føde 1 koe, 4 souger, 2 gieter, saaer ½ quartel ½ tÿnde, har en tieneste pige Aaße
Gunufsdaatter 13 aar.
(s 37)
Vastued Anne Jons daatter 50 aar bruger 2 tÿn. med Huammann, udreder soldat for 2 tÿnder,
har en søn Ole Knudsøn 20 aar, har 3 døttre Gro Knuds daatter 27 aar, Eli Knuds daatter 15 aar,
Marj Knuds daatter 14 aar, kan føde 9 kÿer, 2 quier, 1 kalf, 10 souger, 6 gieter en hæst , tømmer
skoug kand drivis til Tinskiø, en gos stuel kand faa 6 laß høj paa, har en hus man Sigur Olsøn
30 aar, har tient, er gifft med Anne Tostens daatter, er 40 aar, har en søn Ole Sigursøn, noch en
hus man til: Knud Nirjsøn 40 aar, har tient, er gifft med Asloug Halvors daatter 36 aar, har 3
sønner Nirj Knudsøn 6 aar, Giermund Knudsøn 4 aar, Aaugen Knudsøn 2 aar, saar ½ quartel,
høster 1 tÿnde.
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Øfuerbacke Østen Kittilßøn 70 aar ej tient, bruger 1 ½ tÿnde, udreder soldat for 1 ½ tÿnde, er
gifft med Jngeboor Ols daatter 40 aar, har en søn Kittil Østensøn 8 aar, kand føde 5 kÿer, 1 kalf,
4 souger, en hæst, saaer 1 ½ tÿnde, høster 9 tÿnder og har en mand til at bruge for sig til lottis:
Aaugen Nirjsøn 46 aar, har tient, er gift med Aslug Ols daatter 40 aar, har en søn Nirj Aaugensøn 3 aar, er jngen tømmerskoug, en stuel, er icke videre herlighed.
Øfuerbacke Ole Sigursøn 40 aar ej tient, bruger 1 ½ tÿnde, udreder soldat for 1 ½ tÿnde, er gift
med Birgit Kittils daatter 26 aar, har 2 sønner Østen Olsøn 5 aar, Ole Olsøn 4 aar, Margit Ols
daatter 2 aar, føder 5 kÿer, kalf, 5 souger en hæst, saaer 1 1/2 tÿnde, høster 9 tÿnder, jngen
skoug, har quernestøe, en stuel - iche widere.
Hove Halvor Knudsøn 26 aar, er soldat, bruger 1 ½ tÿnde, udreder soldat for 1 ½ tÿnde, er gifft
med Birgit Sigurs daatter 32 aar, har sin moder hos sig Sirj Aaugen daatter 70 aar, en tieneste
dræng Ole Sørrensøn 14 aar, en tieneste pige Joran Jons daatter 20 aar, føder 5 kÿer, 1 quie, 1
kalf, 7 souger, 6 gietter, en hæst, saaer 1 ½ tÿnde, høster 10 tÿnder i gode aar, er jngen tømmer
skoug, en stuel til gaarden, icke videre.
(s 38)

Meells sogn
Ruj Thoer Sigurßøn 32 aar, tient, bruger 1 1/2 tÿnde, udreder soldat for 2 tÿnder, er gifft med
Suanoug Torgius daatter 30 aar, 2 sønner Torgius Thoersøn 7 aar, Roleff Thoersøn 4 aar, Anne
Thoers daatter 2 aar. Føder 5 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 3 gietter, en hæst, saaer 3 tÿnder,
høster 14 tÿnder, temmer skoug drivis til Tinskiø, og quern til gaarden, en stuel.
Løngflaat Halvor Olßøn 70 aar, bruger 1 quartel [udreder for 2/1 (!) tønde1), har en søn Torbiørn
Halvorßøn 20 aar, Jngebaar Halvors daatter 26 aar. Kand føde 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger,
4 gietter, half hæst, saaer 1 tÿnde, høster 3 tÿnder, er jngen skoug. Har en hus mand Ole
Halvorßøn 40 aar, har tient, er gifft med Guro Tostens daatter 50 aar, har 1 søn Sigur Olsøn 2
aar, Aaße Ols daatter 1 aar. Jngen stuel til gaarden.
Hackenæs Stenner Olßøn 77 aar, har tient, bruger 1 ½ tÿnde, udreder soldat for 1 ½ tÿnde, er
gifft Turj Giermuns daatter 30 aar, føder 7 kÿer, 1 quie, 2 kalver, 10 souger, 6 gietter, en hæst,
tieneste dræng Tosten Torgrimsøn 26 aar, Jngebaar Niris daatter24 aar, saaer 2 tÿnder, høster 7
tÿnder i gode aar, ingen skoug, en stuel.
Hackenæs Ole Vettlesøn 47 aar, har tient, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2 ½ tÿnder, er gifft
med Turj Jons daatter 38 aar, har 4 døtter: Sirj 14 aar, Aagot 10 aar, Gunil 8 aar, Aaße Ols
daatter. Tieniste dræng Thor Sigirßøn 26 aar. Saaer 2 tÿnder, høster 9 tÿnder, føder 8 kÿer, 2
quier, 2 kalver, 8 souger 6 gietter, en hæst, en stuel, jngen temmer skoug. En quern til gaarden
høst og vaar.
Røllaug s. Aaugen Hølgeßøn 43 aar, har tient, bruger 3 quartel, udreder soldat for 3 quartel, er
gifft med Jøran Ols daatter 32 aar, har 2 sønner, Hølge 2 aar, Sigur 2 aar Augensøn. Føder 4
kÿer, 1 quie, 1 kalf, 4 souger, 2 gietter, en hæst, saaer 1 tÿnde, høster 4 tÿnder. Jngen temmer
skoug.
Røllaug Taran Sigurs daatter 60 aar, bruger 3 quartel, udreder soldat for 3 quartel, føder 4 kÿer,
1 quie, 1 kalf, 6 souger, 3 gietter, en half hæst, saaer 1 tÿnde, høster 4 tÿnder, er ej temmer
1) Føyd til i margen med tilvising hit.
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skoug. Har en hus mand Thof Hølgesøn 30 aar, er soldat, er gifft med Lif Ols daatter 22 aar,
har en hus quinde Gro Sigurs daatter 70 aar, og en til: Ragnil Ols daatter 50 aar. En tieneste
pige Birgit Ols daatter 22 aar.
(s 39)
Røllaug midgaarden Jon Thoffßøn \76/, ej tient, bruger 1 ½ tÿnde, udreder soldat for 1 ½ tÿnde,
er gifft med Anne Hans daatter 62 aar, har 2 sønner: Niels Jonßøn 24 aar, Tof Jonßøn 13 aar,
Helge Jons daatter 22 aar, Gunil Jons daatter 18, føder en hæst, 8 kÿer, 8 souger, 4 gietter, saaer
2 tÿnder, høster 8 tÿnder, er jngen skoug, en stuel.
Røllaug nedre Jon Olßøn 47 aar, har tient, bruger 3 quartel, udreder soldat for 3 quartel, er gifft
med Aaße Kittils daatter 46 aar, har en søn Knud Jonsøn 12 aar, Taran Jons daatter 14 aar,
Suanuog Jons daatter 16 aar, Lif Jons daatter 10 aar, Guro Jons daatter 2 aar. Saaer 1 tÿnde,
høster 8 tÿnder i gode aar, føder en hæst, 4 kÿer, 1 quie, 8 souger, 4 gietter. Jngen temmer
skoug.
Røllaug nodre [sic!] Ole Kittilsøn 30 aar, har tient, bruger 3 quartel, udreder soldat for 3
quartel, er gifft med Aaße Sunders daatter 30 aar, 4 sønner: Hølge Olsøn, 12 aar, Sundre Olßøn
10 aar, Niels Olßøn 8 aar, Kittil Olßøn 6 aar, Gro Ols daatter 4 aar. Saaer 1 tÿnde, høster 6
tÿnder, føder 4 kÿer, 4 souger, 2 gietter, en half hæst, har sin moder hos sig Lif Ols daatter 70
aar, er ingen temmerskoug.
Røllaug nodre [sic!] Provst enchen madame Mette sl. hr. Peders Hella bruger 3 tÿnder, udreder
soldat for 3 ½ tÿnder og 1 ½ tÿnder præsteboles gods, har 3 drænger: Suen Olßøn 40 aar,
Andris Suenßøn 42 aar, Niels Jonßøn 15 aar, en stue pige mamsele Jde Niels daatter 50 aar,
Lißebeth Maria Ols daatter 9 aar, Gurj Knuds daatter 60 aar, Birgit Halvors daatter 24 aar,
Jngebor Jons daatter 18 aar, Aaßil Johons daatter 22 aar. saar 3 tÿnder, høster 16 tÿnder, føder
8 kÿer, 2 quier, 2 kalver, 10 souger, 8 gietter, 2 hæster. Jngen temmer skoug, en stuel, og
prostjnden faar stort begive at bruge fordj hun kand icke faa leje en dÿgtig dræng, thj de vil iche
tiene naard de ere soldatter og er de slopen soldatter strax gaa løs.
Enong Torger Suenßøn 48 aar, har tient, bruger 1 ½ tÿnde, udreder soldat for 1 ½ tÿnde, er
gifft med Karj Sunders daatter 49 aar, har 1 søn Sundre Torgerßøn 13 aar, Gro Peders daatter
22 aar, Aagaat Torgers daatter 13 aar, Gune Torgers daatter 12 aar, Gunil Torgers daatter 10
aar, Birgit Torgers daatter 5 aar, Aase Torgers daatter 2 aar, føder 4 kÿer, 1 quie, en kalf, 6
souger, 3 gietter, en hæst, saaer 2 tÿnder, høster 8 tÿnder, er en stuel, jngen temmerskoug.
(s 40)
Enong Ole Evensøn 46 aar, har tient, bruger 1 ½ tÿnde, udreder soldat for 3 ½ tÿe [sic!], er gifft
med Aagot Wettles daatter 49, har en søn Even Olßøn 7 aar, Gro Ols daatter 9 aar, Guril Ols
daatter 2 aar, kand føde 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 4 gietter, 1 hæst, saar 2 tÿnder, høster 8
tÿnder, er ingen temmer skoug, en stuel til gaarden, en dreng Peder Olßøn til holder i huße, 30
aar, ej tient.
Mÿlj Even Jonßøn 46 aar, har tient, bruger 2 ½ tÿnde, udreder soldat for 2 ½ tÿnde, er gifft med
Signe Halvors daatter 37 aar, har 2 døtter: Aagot Evens daatter 6 aar, Gro Evens daatter 3 aar,
en tieniste dreng Jon Gunufsøn 16 aar, saaer 2 ½ tÿnde, høster 10 tÿnder, føder 5 kÿer, 1 quie,
en hæst, 6 souger, 4 gieter, har voxe skoug, drivis til Thinskiø, en stuel.
Mÿlj Ole Jonßøn 44 aar, ei tient, bruger 1 ½ tÿnde præste bolis gods, udreder soldat for 1 ½
tÿnde, er gifft med Margit Hølgis daatter 30 aar, har Jon Olßøn 1 aar, Aase Ols daatter 12 aar,
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Anne Ols daatter 11 aar, Hølge Olßøn 9 aar, Gro Ols daatter 7 aar gl., en har en [sic!] hus mand
Lar Larsøn 80 aar, er fød i Lister, er gifft med Ragnil Ols daatter 49 aar, har en søn Ole Larsøn
6 aar, saaer Lars 1 quarter, høster 1 tÿnde, føder 2 kÿer, 3 souger, Ole Jonßøn saar 1 tÿnde 3
quarter, høster 4 tÿnder, kand føde 4 kÿer, en hæst 2 souger, er en skrinjord, er liden temmer
skoug, drivis til Tin skiø, en stuel.
Mÿlj nordre Knud Halvorsøn 40 aar, ej tient, bruder 2 tÿnder, udreder soldat for 3 tÿnder, har
sin moder hos sig Gro Truls daatter 70 aar, en dræng Aarsten Torgersøn 18 aar, en tieneste pige
Jngebaar Tarals daatter 16 aar, kand føde 5 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 3 gietter, en hæst,
saaer 2 tÿnder 2 quartel, høster 8 tÿnder, temmer skoug drivis til Tinskiø, en stuel.
Mÿlj Jon Taralßøn 50 aar, har tient, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2 tÿnder \1 qurtel/, har 4
børn Jngebaar Jons daatter 18 aar, Gunil Jons daatter 16 aar, Gro Jons daatter 12 aar og Birgit
Jons daatter 5 aar, har en hus mand Aalve Tostensøn 70 aar, er gifft med Gunil Tarals daatter 59
aar, har sin sÿster i hus hos sig, Sirj Tarals daatter 50 aar, saaer 2 1/2 tÿnde, høster 11 tÿnder,
foder 6 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 3 gietter, en ænche Gro Jonsdaatter 36 aar, har 2 se [sic!]
børn Herbiørn Gunlichsøn 12 aar og iche kand talle, Gunil Gunlichs daatter 7 aar, til denne gaar
findis lidet voxte skoug, drivis til Tinskiø.
(s 41)
Grønsken Østen Evensøn 56 aar, ej tient, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2 tÿnder, er gifft
med Lif Østens daatter 50 aar, har 2 sønner Østen Østensøn, soldat, er 22 aar, Hølge Østensøn 9
aar, Gunil Østens daatter 6 aar, en tieneste dreng Tosten Torgrimsøn 18 aar, en tieneste pige
Aagaat Niels daatter 18 aar, føder 1 hæst, 7 kÿer, 2 quier, 2 kalver, 8 souger 6 gietter, saaer 2 ½
tÿnde, høster 10 tÿnder, er god temmer skoug, langt at drive til Maane Elf.
Berge øfre Jon Nirißøn 40 aar, har ej tient, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 2 tÿnder, er gifft
med Sirj Tofs daatter 30 aar, har 3 sønner Tov Jonßøn 7 aar, Niels Jonßøn 9 aar, Truls Jonßøn 1
aar, Aagot Jons daatter 9 aar, Gro Jons daatter 8 aar, Gunil Jons daatter 6 aar, føder 4 kÿer, 1
quie, 6 souger, 3 gietter, en hæst, saar 2 tÿnder, høster 8 tÿnder, findis temmer skoug, drivis til
Medøl elven, en stuel.
|-Rønbeg-| Rønaug Knuds daatter bruger med sin daatter Gunil Tofs daatter 30 aar, er en
krÿpling, 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, har sin broder hos sig Knud Hans søn 22 aar, er
soldat, Tof Hanssøn 21 aar, er soldat, Jon Hansøn 18 aar, Signe Hans daatter 16 aar, føder 4
kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 3 gietter, en hæst, saaer 1 tÿnde 2 quartel, høster 8 tÿnder, er
temmer skoug, drivis til Midøl.
Berge millom Sigur Gunufsøn 40 aar, har tient, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, er
gifft med Rønoug Leufs daatter 40 aar, Gunuf Sigursøn 3 aar, Suen Sigursøn ½ aar, tieneste
dren [sic!] Andris Gunufsøn 32 aar, føder en hæst, 4 kÿer, 1 quie, en kalf, 6 souger, 3 gietter,
saar 1 ½ tÿnde høster 9 tÿnder, er temmerskoug, drifuis til Midøl elfuen, en stuel, iche videre.
Berge Gregar Herbiørnsøn 32 aar [rettet fra 22], har tient, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for en
tÿnde, er gifft med Gurj Olß daatter 32 aar, Herbiørn Gregarsøn 4 aar, Gunil Gregars daatter 3
aar, Taran Gregars daatter 1 ½ aar. En hus mand Ole Gunuffsøn 64 aar, er gifft med Aagot
Jons daatter 60 aar, en hus mand Suen Nilsøn 86 aar, er fød i Gulbrands dahlen, føder en hæst,
4 kÿer, 1 quie, 4 souger, 3 gietter, saaer 2 tÿnder, høster 7 tÿnder, er temmer skoug, drivis til
Midøl, en stuel.
Berge nordre Gunlech Pederßøn 66 aar, har tient, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2 tÿnder 1
quartel, er gifft med Margit Knuds daatter 60 aar, har en søn Knud Gunlechsøn 19 aar, Gunil
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Gunlechs daatter 21 aar, en hus mand Torger Torgrimsøn 28 aar, føder en hæst, 6 kÿer, 2 quier,
2 kalfuer, 8 souger, 6 gietter, saaer 3 tÿnder, høster 16 tÿnder, er god temmer skoug, drivis til
Middøl, en stuel.
(s 42)
Millan nedre Niels Evensøn 52 aar, ej tient, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 3 tÿnder, er gifft
med Asloug Sigurs daatter 46 aar, har 7 børn: Even Nielsøn 19 aar, Sigur Nielsøn 16 aar,
Hølge Nielsøn 11 aar, Tov Nielsøn 9 aar, Jon Nielsøn 4 aar, Gro Niels daatter 20 aar, Margit
Niels daatter 10 aar, hus mand Steener Evensøn 40 aar, tient, føder en hæst, 6 kÿer, 2 quier, 2
kalver, 8 souger, 3 gietter, saaer 2 1/2 tÿnde, høster 10 tÿn., er temmer skoug, drivis til Midøl,
er en stuel.
Milland sÿndre Ole Jonßøn 60 aar, tient, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 3 tÿnder, er gifft
med Aaße Leuffs daatter 59 aar, har 2 sønner Torger Olsøn 20 aar, Jon Olsøn 14 aar, Aastne
Ols daatter 18 aar, hus mand Asbiørn Mads søn 59 aar, Guro Sigurs daatter 50 aar, 2 børn Ole
Asbiørnsøn 11 aar, Sigur Asbiørnsøn 7 aar, føder en hæst, 6 kÿer, 2 quier, 2 kalver, 7 souger, 6
gietter, saaer 2 1/2 tÿ., høster 10 tÿnder, er god temmer skoug, drivis til Middøl elven, en stuel.
Biørtufft sÿndre Torgrim Taralsøn 40 aar, bruger 1 ½ tÿ., udreder soldat for 2 ½ tÿnde, er gifft
med Signe Gregars daatter 40 aar, Astrj Torgrims daatter 3 aar, Margit Torgrims daatter 1 aar,
føder 4 kÿer, 2 quier, 2 kalver, 6 souger, 3 gietter, en hæst, saaer 1 1/2 tÿ., høster 8 tÿnder, er
liden temmer skoug, drivis til Maane.
Den anden opsider Herbiørn Taralsøn 30 aar, ej tient, bruger 1 ½ tÿnde, udreder soldat for 2 ½
tÿnde, er gifft med Torbiør Simmens daatter 20 aar, har en tieneste pige Ragnil Hølgis daatter
22 aar, føder 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 4 gietter, en hæst, saaer 1 ½ tÿnde, høster 8 tÿ., er
temmer skoug, drivis til Maane elv.
Biørtufft Østen Olßøn 50 aar, har tient, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2 tÿnder, er ænche
mand, har 2 sønner Knud Østenßøn 22 aar, Ole Østenßøn 9 aar, Gÿrj Østens daatter 16 aar,
Margit Østens daatter 9 aar, har en hus mand Truls Torbiørnßøn 80, er gifft med Gro Ols
daatter 70 aar, føder en hæst, 6 kÿer, 2 quien, 2 kalver, 8 souger, 10 gietter, saaer 3 tÿnder,
høster 15 tÿnder, er jngen temmer skoug.
Goudestad Peder Giermundßøn 30 aar, er soldat, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2 tÿn., er
gifft med Sirj Østens daatter 30 aar, har tieneste dreng Gunlef Knudsøn 31 aar, er soldat,
tieneste pige Jngebaar Aalves daatt. 21 aar, Lif Ols daatter 11 aar, (s 43) føder 6 kÿer, 2 quier, 2
kalver, 8 souger, 6 gietter, en hæst, saaer 3 tÿnder, høster 15 tÿnder, er jngen temmer skoug.
Goudstad Truls Giermindßøn 40 aar, har tient, er gifft med Gunne Niels daatter \30 aar/, bruger
2 tÿnder, udreder soldat for 2 tÿ., føder en hæst, 6 kÿer, 2 quier, 2 kalver, 6 souger, 6 gietter, har
3 døttre Birgit Truls daatter 6 aar, Suanoug Truls daatter 3 aar, Aagot Truls daatter 1 aar, har
tieneste dreng Jon Pederßøn 12 aar, tieneste pige Gro Aalves daatter 30 aar, saaer 3 tÿnder,
høster 15 tÿnder, er jngen skoug. Har sin fader inde hos sig, Giermund Truls søn 76 aar.

Dahls sogn
Hallan Peder Olßøn 50 aar, har tient, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2 tÿ., er gifft med Aaße
Evensdaatter 46 aar, har 2 sønner Ole Pedersßøn 24 aar, er soldat, Knud Pederßøn 14 aar, Gro
Peders daatter 19 aar, Birgit Peders daatter 13 aar, tieniste dræng Thor Knudsøn, soldat, er 28
aar, Anne Ols daatter 22 aar, kand føde 9 kÿer, 2 quier, 8 souger, 9 gietter, saaer 4 tÿnder,
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høster 16 tÿnder, en hæst, er liden temmerskoug, drivis til Mane /elf\, er en vaae gaar for vin og
veer.
Moen Tosten Jonßøn 73 aar, ej tient, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2 tÿ., er gifft med Joran
Sigurs daatter 50 aar, en tieniste dreng Peder Johansßøn 14 aar, tieneste pige Ragnil Jfuers
daatter 26 aar, føder 6 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger og en hæst, saaer 3 tÿnder, høster 14 tÿ., er
jngen skoug til gaarden uden ubrugelig, en stuel til gaarden..
Dahle Alf Gunniußøn 30 aar, ej tient, bruger 1 ½ tÿnde, udreder soldat for 1 ½ tÿnde, er gifft
med Guro Jons daatter 50 aar, har en søn Ole Afsøn 9 aar, saaer 2 tÿnder, kand høste 9 tÿnder,
føder 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 2 gietter, er temmer skoug lang fra ligende.
Dahle Jon Olßon 32 aar, har tient, bruger 1 ½ tÿnde, udreder soldat for 1 ½ tÿnde, er gifft med
Helge Hølgis daatter 32 aar, har en søn Ole Jonßøn 4 aar, Birgit Jons daatter 6 aar, Margit Jons
daatter 3 aar, kan føde 7 kÿer og en hæst, 4 souger, 3 gietter, er liden voxe skoug.
En hus mand Ole Aasmunßøn 51 aar, er gifft med Astrj Ola daatter 50 aar, en søn Aasmun
Olsøn 8 aar, Ragnil Ols daatter 6 aar.
(s 44)
Dahle Niels Olßøn 30 aar, har ej tient, bruger 3 tÿnder, udreder soldat for 3 tÿnder, er gifft med
Gro Østens daatter 30 aar, har 3 døttre: Margit Niels daatter 5 aar, Aaste Niels daatter 3 aar,
Barbro Niels daatter 1 aar, kand findis liden temmer skoug, drivis til Maane elf, føde 8 kÿer, 2
quier, 1 kalf, 6 gietter, 8 souger, en hæst, saaer 4 tÿnder, høster 16 tÿnder, har en hus mand
torgrim Olsøn 50 aar, har tient, er gifft med Gro Halvors daatter 40 aar, en søn Ole Torgrimsøn
4 aar, Gunil Torgrims daatter 6 aar.
Øffuerlan Gunnuf Østenßøn 62aar, har ej tient, bruger 3 tÿnder 1 skin, udreder soldat for 3
tÿnder, er gifft med Lif Evens daatter 50 aar, har 3 sønner: Østen Gunufsøn 23 aar, er soldat,
Even Gunuffsøn 19 aar, Peder Gunufsøn 7 aar, gro Gunufs daatter 21 aar, barbro Gunufß
daatter 14 aar, Aaße Gunufs daatter 12 aar, findis liden temmer skoug, drivis til maane elv, føde
10 kÿer, 2 quier, 10 souge, 6 gieter, en hæst, saaer 5 tÿnder, høster 16 tÿnder.
Har en hus mand Ole Østensøn 60 aar, har tient, er gifft med Turj Peders daatter 59 aar, har
ingen creatur.
Tuetten Tosten Gunufßøn 49 aar, har tient, bruger 3 tÿ., udreder soldat for 4 tÿnder, er gifft med
Astrj Levors daatter 58 aar, har 2 sønner Tosten Tostensøn 22 aar, Levor Tostensøn 16 aar, 2
døtter Thore Tostens daatter 15 aar, Gro Tosten daatter 13 aar, har ingen temmer skoug, føder
en hæst, 9 kÿer, 2 quier, 2 kalver, 6 souger, 6 gieter, saaer 5 tÿnder, høster 16 tÿnder.
Har en hus mand Steener Gunufsøn 40 aar, er gifft med Aase Ols daatter 19 aar, og har ingen
creatur
Jngullsland Torge Østenßøn 56 aar, har tient, bruger 1 ½ tÿnde, udreder soldat for 1 ½ tÿnde,
er gifft med Karj Biørns daatter 48 aar, har 6 sønner: Østen 21 aar, Torbiørn \20/ Torgerßønner,
er soldater, Hans Tørgersøn 16 aar, Knud Torgerßøn 13 aar, Jon Torger søn 10 aar, Gunuf
Torgersøn 4 aar, Margit Torgers daatter 16 aar, Barbro Torgers daatter 8 aar, Jngebaar Torgers
daatter 6 aar, har jngen temmerskoug, kand føde 4 kÿer, 1 quie, en kalf, 6 souger, 3 gietter, en
hæst, |-saaer-| saaer 4 tÿnder, høster 8 tÿnder.
(s 45)
Jngulland Halvor Toreßøn 60 aar, ej tient, bruger 1 ½ tÿn., udreder soldat for 1 ½ tÿnde, er gifft
med Astrj Østens daatter 50 aar, har en daatter Karj Halvors daatter 20 aar, har ingen temmer-
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skoug, føder 4 kÿer, en quie, en kalf, 6 souger, 3 gietter, saaer 3 tÿnder, høster 7 tÿnder, jngen
hæst.
Sualde Torger Evensøn 36 aar, ej tient, bruger 3 tÿnder, udreder soldat for 3 ½ tÿm, er gifft med
Gro Leufs daatter 52 aar, har en søn Gunlech Olsøn 22 aar, er soldat, en daatter Birgit Ols
daatter 18 aar, har ingen temerskoug, føde en hæst, 9 kÿer, 1 quie, 1 kalv, 6 souger, 6 gieter, har
en hus mand Ole Halvor søn 40 aar, har tient, er gifft med Gunil Leufs daatter 22 aar, har en
daatter Gro Ols daatter 6 aar, har ingen creattur.
Melan Ole Torgerßøn 30 aar, ej tient, bruger 2 tÿnder 1 skin, udreder for soldat for 2 tÿ. 1 skin,
er gifft med Margit Østens daatter 20 aar, saaer 4 tÿnder, høster 8 tÿnder, føder en hæst, 5 kÿer,
1 quie, 10 souger, 6 gietter, jngen temer skoug, Dals kirche ejer 1 tÿnde i dene gaar.
Saaem Sigur Thoresøn 60 aar, har tient, bruger 1 tÿnde, ud reder soldat for 1 tÿnde, er gifft med
Karj Gunlechs daatter 60 aar, har 2 sønner Halvor Sigursøn 24 aar, Gunlech Sigursøn 16 aar, er
ingen temer skoug, føde 4 kÿer, 2 quier, 2 souger, 3 gietter, en hæst, saaer 1 tÿnde, høster 4
tÿnder.
Turj Saaem Turj Leufs daatter 70 aar, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 2 1/2 tÿnde, har 4
sønner Leuf Gunlech søn 30 aar, er soldat, Tosten Gunlech søn 20 aar, Peder Gunlechsøn 16
aar, er soldat, Torger Gunlechsøn 12 aar, Tore Gunlechs daatter 30 aar, føde 6 kÿer, 1 quie, 1
kalf, 6 gieter, 7 souger, en hæst, saaer 4 tÿnder, høster 9 tÿnder.
Saaem Peder Evensøn 40 aar, har t. bruder 1 1/2 tÿnde, udreder soldat for 1 1/2 tÿ., er gifft med
Gunil Jons daatter 50 aar, har sin søster hos sig Aaße Jons daatter 40 aar, her en tieneste dreng
Ole Hølgesøn 14 aar, føder 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 6 gietter, en hæst, saaer 2 tÿnder,
høster 8 tÿnder, jngen temmerskoug.
(s 46)
Saaem Joen Halvorßøn 52 aar, ej tient, bruger 2 tÿnder, udreder soldat for 3 tÿnder, er gifft med
Aagot Ols daatter 43 aar, har 3 sønner Ole Jonsøn 17 aar, er soldat, Halvor Jonsøn 2 aar, Jon
Halvorsøn [sic!] 1/2 aar, 2 døtter Astrj Jons daatter 20 aar, Gro Jons daatter 18 aar, kand føde 7
kÿer, en quie, en kalf, en hæst og 2 gietter, 6 souger, og har gammele forældre hos sig Halvor
jonsøn 80 aar, har ej tient, er gifft med Lif ols daatter 70 aar, Sirj Tostens daatter 60 aar, saaer 5
tÿnder, høster 14 tÿnder, jngen temmerskoug.
Grÿde Ole Halvorsen, har tient, bruger ½ tÿnde, udreder soldat for ½ tÿnde, er gifft med Asloug
Halvors daatter 50 aar, har 2 sønner Ole Olsøn 20 aar, Jon Olsøn 9 aar, kand føde 2 kÿer, 2
souger, 3 gietter, saaer 3 quartel, høster 2 tÿn., har en hus mand Ole Tostensøn 50 aar, ej tient,
er gifft med gurj Kittils daatter 30 aar, Magnil Ols daatter 4 aar.
Bøen Jon Olßøn 39 aar, har tient, bruger 1 tÿnde, udreder soldat for 1 tÿnde, er gifft med Aagot
Torckils daatter 30 aar, har 2 sønner Knud jonsøn 2 aar, Truels Jonßøn uger, Birgit Jons daatter
8 aar, føder 3 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 2 gietter, saaer 1 1/2 tÿnde, høster 5 tÿnder. Jngen
temmerskoug, en stuel.
Bøen Ole Stensøn 60 aar, har tient, bruger 1 tÿ. et skind, udreder soldat 1 tÿnde 1 skin, er gifft
med Anne Nirjs daatter 50 aar, har en søn Nirj Olsøn 12 aar, Kierstj Ols daatter 8 aar, føde 3
kÿer, 1 quie, 1 kalf, 3 souger, 2 gietter, saaer 1 1/2 tÿnde, høster 5 tÿnder, jngen hæst, jngen
temmer skoug.
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En hus mand Ole Kittilsøn 50 aar, ej tient, er gifft med Signe Gregars daatter 40 aar, 2 sønner
Kittil Olßøn 12 aar, Grægar Olßøn 6 aar, har jngen creatur.
(s 47)
Bøen Tosten Gunlecksøn 63 aar, har ej tient, bruger 1 tÿnde 1 skin, udreder soldat for 1 tÿnde,
er gifft med Thore Knuds daatter 49 aar, har en tieneste pige Helge Engebretz daatter 20 aar,
kand føde 3 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 3 souger, 2 gietter, saaer 1 tÿnde |-sto-| høster 5 tÿnder, jngen
temmerskoug.
Bøen Engebret Pættarsøn 78 aarm har tient, bruger 1 tÿnde 1 skin, udreder soldat for 1 tÿnde 1
skin, er gifft med Barbro Knuds daatter 50 aar, har 2 døtter Anne Engebretz daatter 15 aar, Gro
Engebretz daatter 13 aar, føde 3 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, 3 gietter, jngen hæst, er ej nogen
temmer skoug, er skin jorder.
Bøen vestre Torgrim Halvorßøn 50 aar, har tient, bruder 3 tÿnder, udreder soldat for 3 tÿ., er
gifft med Guro Levorsdaatter 30 aar, har en søn Halvor torgrimsøn 6 aar, har 2 døtter Signe
Torgrims daatter 6 aar, Asloug Torgrims daatter 2 aar, en tieneste pige Guro Jons daatter 30 aar,
føde 6 kÿer, en quie, en kalf, 6 gietter, 10 souger, en hæst, saaer 5 tÿnder, høster 16 tÿnder,
jngen temmer skoug. En hus mand Tosten Kittilsøn 60 aar, tient, er gifft med Asloug Levors
daatter 50 aar, en daatter Ragnil Tostens daatter 4 aar, har sin moder hos sig Dordj Ols daatter
80 aar, føder 2 kÿer, 2 souger paa den plas Korso, saaer 1 quartel, høster 1 tÿnde.
Veeßætt Herbiørn Torgerßøn 40 aar, har tient, bruger 3 quartel, udreder soldat for 1 tÿnde, er
gifft med Sigri Tohrs daatter 36 aar, har en søn Jon Herbiørnsøn 4 aar, Aaße Herbiørns daatter 7
aar, kand føde 3 kÿer, 1 quie, en kalf, 6 souger, 4 gietter, jngen hæst, saaer 1 tÿnde, høster 5
tÿnder, og har sin fader hos sig Torger Herbiørnsøn 80 aar, har tient, har en hus mand Peder
Jonsøn 60 aar, ej tient, er gifft med Thonne Aasmuns daatter 50 aar, har en søn Torger Pedersøn
12 aar, jngen sæd.
(s 48)
Weesæt Jon Torgersøn 47 aar, ej tient, bruger 1 tÿnde, udreder for en tÿnde, er gifft med Astrj
Halvors daatter 50 aar, tieneste folch Levor Dÿresøn 16 aar, er soldat, tieneste pige Aaße Jons
daatter 11 aar, føder 3 kÿer, 2 quier, 6 souger, 4 gietter, jngen hæst, saaer 1 tÿnde, høster 6
tÿnder, har temmer skoug, drivis til Maane elf, og en bech qvern.
Vaar Leuff Leuffßøn 70 aar, har tient, bruger 3 tÿnder og 2 skin kierchens, udreder soldat for 3
tÿnder 2 skin, er gifft med Taran Torgus daatter 50 aar, har 3 sønner: Torger Leufsøn 22 aar,
Jon Leufsøn 18 aar, Torgus Leufsøn 10 aar, Margit Leufsdaatter 16 aar, Gro Leufs daatter 14
aar |-er gifft-| saaer 4 tÿnder, høster 13 tÿnder, føder 8 kÿer, 2 quier, 1 kalf, 8 souger, 10 gietter,
en hæst, jngen skoug, en quern, en hus mand Tosten Olßøn 30 aar, har tient, er gifft med Turj
Herbiørns daatter 40 aar, har 2 kÿer, 1 soug, saaer 1 quarttel, høster 1 tÿnde.
Berge Ole Hanßøn 40 aar, har tient, bruger 8 settinger, udreder soldat for 8 settinger, er gifft
med Liseber Tarals daatter 30 aar, har en søn Taral Olsøn 6 uger, føde 3 kÿer, 2 souger, 2
gietter, ingen hæst, saaer 2 quartel, høster 2 tÿnder, har en hus quinde Asloug Torgius daatter
60 aar, har 2 sønner Ole Mechelsøn 20 aar, er soldat, Torgius Sigursøn 18 aar, har en hus mand
Dÿre Tostensøn 60 aar, ej tient, er gifft med Asloug Torchils daatter 70 aar, har en plas Krogen,
føder 1 kÿer, 2 souger, saaer 2 settinger, høster 1 1/2 quartel.
Foßem Torchil Saamundsøn 40 aar, har tient, bruger 2 ½ quartel, udreder soldat for 3 quartel, er
gifft med Aagot Leufs daatter 42 aar, har en søn Saamund Torchilsøn 4 aar, Astri Torchels
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daatter 7 aar, Margit Torchils daatter 2 aar, føder 4 kÿer, 1 quie, 1 kalf, 6 souger, en hæst, saaer
1 tÿnde, høster 4 tÿnder.
Har en hus mand Tore Jonsøn 61 aar, har tient, er gifft med Jngebaar Levors daatter, er 70 aar
gl., ingen creatur.
(s 49)
Halvig Halvor Torbiørsøn, ej tient, er 90 aar, bruger 1 quartel, undeliggende hallan til fæ
bedtre, føder 3 kÿer, 2 quier, 6 souger, 4 gietter, saaer iche, føder en hæst, har tieneste folch:
En dreng Ole Sigursøn 16 aar, pige Gunil Torbiørns daatter 26 aar.
Waagen Andris Sørensøn 60 aar, ej tient, bruger 1 quartel, er gifft med Gunil Andris daatter 50
aar, har 3 sønner Andris Sndrisøn 19 aar, Søren Andrisøn 14 aar, Hølge Andrissøn 12 aar,
Margit Andris daatter 24 aar, Asloug Andris daatter 21 aar, Birgit Andris daatter 18 aar, føder 4
kÿer, 2 quier, 2 souger, 4 gietter, en hæst, saaer, faar iche andet en halm.
Juvig Ole Olsøn 40 aar, ei tient, bruger 1 quartel, er gift med Eli Sigurds daatter 24 aar, 2 døtter
Gro Ols daatter 7 aar, Helge Ols daatter 9 aar og har sin moder hos sig Gunil Hermands daatter
70 aar, føde 3 kÿer, 1 quie, en kalf, 6 souger, en hæst, saaer lidet under tiden, naar noget mest
intet igien.
Saaledes som her indført findes, er mig af almuen tilkiende givet, hvilket jeg self med een god
samvittighed og kand bevidne, at det saaledes er i sandhed. Og da her udj icke wed hver gaard
er andført hvad slags korn her saaes, eÿ heller om der findes een eller anden slags ertz, samt
sauger og tjære brænderies oprettelse, saa raporteris ydmygst til gunstigste effterretning (s 50)
at her udj Tinds præstegield saaes ej andet end reent biug, eet qvarter paa feed mullen jord og
en halv tønde paa anden skreen sandjord, hvoreffter aufles igien paa de fleeste stæder halfhefret
korn.
Her er vel de bækker som sauger kunde opsættes udj, men da her ingen af træck er paa deler,
saa som bunden heller hugger self fiæler af skougen, altsaa er her ingen som vil koste paa at
sette op noeg saug.
Jngen sort ertz findes her paa nogen gaards ejendom, ej heller er her tjere brending, uden hvad
mand til kirckenes og egne huus behov kan lade brende, naar nogen kommer her, som kand
med at brænde dend.
Endelig er herved at erjndre, at ved hver gaard er andført hvor mange creature de nogenledes
uden for stor nød kand føde af gaarden og desßen tilligende stueler i sig self, men undertiden
kand de føde lidt mere |-og-| eller mindre, ligesom aarene er, og folck vil løve eller græsße til.
Haagenes paa Tind d. 14. aprilis 1730
O. Wetlesøn (L.S.)
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