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Tabellarisk fortenelse over Strøgodsets beskaffenhed og omstændigheder i Torsted sogn og by ifølge seneste til 
sognefogederne ergangne høje ordre, og tilstillede formular, efter den oplysning jeg derom ved og den underretning jeg 
derom har kunnet få. 
 
 
Hartkornet         Ejerne                  Brugerne samt deres                  Afgiften                Rettigheder, friheder eller Byrder 
                                                             stand og næring 
 
8.6.2.0.                  ejer ca halvdelen    Jens Poulsen                                                     forrenter dels børne, dels andre 
                              resten  hans                                                                                       tillånte penge, noget over 600 rd 
                              søskendes 
 
5.7.2.1.                  ejer af noget            Christen Kappel                                                svarer rente af kapital 1000 rd 
                              resten hans børns 
 
3.3.1.0.                  ejer herligheds-       Anders Nielsen                                                 forrenter på herligheden over 
                              skylden til                                                                                         200 rd. og svarer bygskyld til 
                              Torsted kirke                                                                                    Torsted kirke 4 sr som 
                                                                                                                                       betales efter accord med 26 mk. 
 
3.1.0.0.                  Hr. Steenstrup        Christen Larsen                    landgilde 2 rd.      svarer bygskyld til Torsted kirke 
                              ejer herligheds-                                                                                 4 sr som betales efter accord 
                              skylden til                                                                                         med 26 mark 
                              Torsted kirke 
 
2.2.1.2.                  sine                         Lars Sørensen                      landgilde 6 rd. 
                              søskendes  
                              fæstebonde 
 
2.4.1.2.                  selvejer                   Rasmus Pedersen                                              forrenter 200 rd. 
 
2.6.1.1.                  Christen Kapel       Salmand Landbo                  landgilde 4 rd.       
                              og Jens Mourid-                                                  og 4 mk. 
                              sen 
 
2.6.1.1.                  Peder Andersen      Christen Huulgård               landgilde 6 rd 
                              i Fårtoft 
 
1.0.3.0.                  Peder Andersen      Jens Jepsen                          landgilde 4 rd 
                              i Fårtoft 
 
3.7.2.2.                  enken i Søgård        Christen Vestergård             landgilde 14 rd 
 
6.3.3.2.                  Niels Dige i            Peder Kjærgård                    landgilde 12 rd 
                              Tved 
 
0.2.2.2.                  Niels Dige i            Clemmen Christensen          landgilde 13 mk 
                              Tved 
 
6.6.3.1.                  enken i Skårup        Christen Christensen            landgilde 11 rd 
 
3.4.3.2.                  frue Steenstrup       Jens Andersen                      landgilde 8 rd 
 
2.7.3.2.                  Annexbonde           Jens Mouridsen                    afgift 8 rd             for landgilde, ægt og arbejde, 
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                                                                                                                                       alle 3 korn og kvægtiender 
 
1.5.0.0.                  selvejer                   Jens Mouridsen i en liden                                 forrenter derpå 160 rd. 
                                                             plads kaldet Bjerregård 
                                                             som han selv bruger 
 
0.0.3.0.                  frue Steenstrup       Christen Veje                       landgilde 14 mk 
                              og Niels Edvard- 
                              sen i Tilsted 
 
0.0.1.0.                  selvejer                   Niels Pedersen                                                  har pant derpå 30-40 rd. 
 
0.6.2.0.                  provstinde               Thomas Møller                                                 svarer mølleskyld 18 sr mel 
                              Riber                                                                                                 både af rug og byg 
 
Stedernes beboere og brugere på strøgodset i Torsted sogn er allesammen bønderfolk, som lever og nærer sig af deres 
agerdyrkning, de har hverken eng, kær eller moser. 
 
Sandflugten har ødet en del af byens vestre og nordre mark og breder sig endnu videre ud. 
 
Foruden de ordinærer og sædvanlige kongelige skatter er beboernes største byrde ekstraskatterne og sdærdeles må 
selvejerne svare “Pro - Centum Skatter, Ansætningspenge” og årlig leje-penge for deres soldater, som går for 
lægderne. 
 
Friheder og rettigheder findes her ingen af, uden hvad som følger i almindelighed med andet bøndergods og 
contribuable hartkorn. 
 
Således det rigtigste jeg ved og i alle dele efter den oplysning jer har kunnet få. 
 
Torsted sogn og by den 27. april 1778                                             test. Christen Christensen 
                                                                                                          sognefoged. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                
 


