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Ane 2 PETER ANDREAS ANDERSEN TILSTED 

er født den 16. november 1818 i Skinnerup skole som søn af degnen 

Poul Andersen Tilsted og hustru Inger Jensdatter, og han døde den 

5. februar 1891 i Ræhr og blev begravet i Hansted.

Han blev hjemmedøbt den 16. november 1818 og fremstilledes 

i Skinnerup den 2o. december samme år, båret til dåben af gård

mand Anders Døvholts hustru,og faddere var Peder Degn, Thomas Boe

sen og Jens Michelsen, alle af Skinnerup. 

Peter Andreas Andersen Tilsted blev konfirmeret 1833 i Skin

nerup kirke, og han fik da karakteren: meget god af opførsel og 

kundskaber. Han ses vaccineret den g. august 1820 af Wiittendorph. 

Den 15. april 1851 blev Peter Andreas Andersen Tilsted gift 

i Skinnerup kirke med 

Ane 3 SIDSEL MARIE JENSDATTER 

Forlovere ved brylluppet var degnen Anders Tilsted og gårdmand 

Svend Boyer af Skinnerup. 

Sidsel Marie Jensdatter er født den 3o. januar 1823 i Skin

nerup sogn som datter af gårdmand Jens Nielsen Bache og hustru 

Maren Kirstine Nielsdatter, og hun døde den 3. februar 1897 i

Ræhr og begravedes i Hansted. 

Peter Andreas Andersen Tilsted tjente som 2o-årig i 1838 

i Klitmøller. Den 28. maj samme år rejste han som tjenestedreng 

til Thisted, og endnu 1843 nævnes han som tjenestekarl i Thisted. 

Kirkebogen oplyser, at ha� ved-vielsen var gårdmand _i Hansted, 

og ved sin død betagnes han som aftægtsmand i Ny Torp i Ræhr 

sogn. 
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Om de i omstående skifte omtalte børn i Anders Povelsen Til

sted og Else Christens�atters ægteskab kan der iøvrigt gives føl

gende oplysninger: 

1. Pouline Kristine Tilsted er født den 4. august 1817 i Skinne

rup skole. Hun blev gift den 12. november 1848 i Skinnerup kirke 

med gårdmand Morten Thomasen (Helleberg) fra Hune. Ægteparret 

havde i hvert fald sønnen Anders Tilsted Mortensen, der var fis

ker, husmand og vejmand i Ræhr·by. Han fødtes den 9. maj 1851 

i Hune og druknede på havet den 24. april 1899, 

2. Peter Andreas Tilsted er født den 16. november 1818. Han

var gift med Sidsel Marie Jensdatter. Han og hustruen er omtalt 

som ane 2 og ane 3, og deres efterkommere findes omtalt andet

steds i bogen. 

3. Anders Christian Tilsted er født den 16.novem�er 1820 i

Skinnerup skole. Han blev gift den 18. maj 1849 i Thisted med 

Ane Kold, der er født den 25. februar 1826 i Thisted som datter 

af skomager og husmand Anders Christensen Kold og hustru Mette 

Marie Jensdatter. Anders Christian Tilsted var købmand og boede 

i Øster Agger. Parret havde børnene: Andrea Marie, født den 22. 

maj 1850, Anders , født den 27. oktober 1851, død den 19. marts 

1853, Elise Marie, født den 24. marts 1853, Mathilde, født den 

29. januar 1855, dØd den 16. april 1858 af skarlagensfeber, Em

ma, født den 9. juli 1856, Anders, født den 19. december 1857, 

død 3¼ måned gammel af skarlagensfeber, og Mathilde , født den 

26. maj 1857 og død før fremstillingen i kirken kunne 'finde sted.
- �· 

4. Ane Marie Tilsted, født den 21. maj 1821 i Skinnerup skole,

gift den 25. juli 1848 i Skinnerup kirke med skolelærer og kir

kesanger Jens Christian Christensen. Han var lærer i Klæstrup 

og Sterup skoler, begge i Jerslev sogn, og senere blev han lærer i 

Hillerslev skole. Parret havde børnene: Bothilde Elsine, født 

den 19. maj 1849, Kirstine Marie, født den 6. juni 1851, gift 

med lærer Poul Stefansen Overgaard, Johanne, født den 31. marts 

1854, Andrea Petrea, født den 28. september 1856, gift med Kris

ten Kjær Stefansen i Skovsted, Ludvig Kristian Møller Christen

sen, født den 5. oktober 1859, og Frederik Kristian Christensen, 

født den 25. august 1864. 
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5, Johanne Tilsted, født og død 1824. 

6. Johanne Tilsted, født den 13. november 1825 i Skinnerup sko

le, dØd den 28. september 1906 i Bådsgaard, Hansted sogn, gift

med Christen Madsen Hamburg, der er født 1814 i Nytorp, Ræhr

sogn, som søn af Mads Johansen Hamburg og hustru Ane Christens

datter. Johanne Tilsted døde den 28. september 1906 i Bådsgaard,

og Christen Madsen Hamburg døde den 25. december 1897 i Hansted.

Dette par havde børnene: Mads, _født den 24. januar 1850, død den

27. januar 1858, Anders Tilsted Christensen, født den 28. septem

ber 1854. Han var gift 1. gang med Dorthe Kirstine Madsdatter,

der døde den 4. oktober 1888 og blev begravet i Ræhr. Hun afli

vede sig selv ved hængning i arresten i Thisted, hvor hun hen

sad som mistænkt for nogle tyverier. Han giftede sig senere an

den gang med Maren Nielsen.

Johanne Tilsted og Christen Madsen Hamburg havde desuden 

sønnen Abraham, født den 11. oktober 1856, sønnen Andreas Chris

tensen, født den 24. oktober 1858 og endelig datteren Ane, født 

den 15. november 1863. 

7,Kirstine Tilsted er født den 5. maj 1828 i Skinnerup skole, 

og hun døde den 19. november 1859 i Ræhr. Hun blev gift den 14. 

juni 1852 i Skinnerup med Niels Christian Mortensen. Han er født 

1823 i Ræhr sogn som søn af gårdmand Morten Nielsen Thaarup og 

hustru Anne Nielsdatter, og han døde den 16. august 19o3 i Ræhr 

by og sogn. Kirkebogen oplyser, at Kirstine Tilsted døde i bar

selsseng. Han giftede sig anden gang 3o. juni 1867 med pigen 

Johanne Poulsen af No�s. I-før�� ægteskab var der 4-børn: Ane, 

født den 22. marts 1854, død 3! år gammel af skarlagensfeber, 

Morten, født den 26. februar 1857, Anders, født den 13. juli 

1858, og Anton Elias, født den 16. september 1859 og død kort 

efter fødselen. 
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Ane 4 ANDERS POVELSEN TILSTED 

er født den 14. september 1789 i Skinnerup skole som søn af deg

nen Poul Andersen Tilsted og hustru Inger Jensdatter, og han døde 

den 14. marts 1860 i Hillerslev skole hos svigersønnen lærer 

Christensen og blev begravet den 23. marts i Skinnerup. 

Hans dåb fandt sted den 28. september 1789 i Skinnerup kir-

ke; gudmor var afgangne Anders Tilsteds datter Else Dorte, med fulg

te Jacob Thøgersens datter Kirsten, og de øvrige faddere var 

Peder Andersen Tilsted, Michel Pedersen og Niels Andersen Til-

sted, alle af Skinnerup. 

Den 27. oktober 1816 blev Anders Povelsen Tilsted viet i 

Skinnerup kirke til 

Ane 5 ELSE CHRISTENSDATTER 

Forlovere ved brylluppet var captain og ridder Rørbye og pastor 

Schinnerup. 

Else Christensdatter er født 1784 i Nors sogn, og hun døde 

den 26. februar 1851 i Skinnerup og blev begravet den lo. marts. 

Dødsårsagen angives at være slimsyge og mavebetændelse. 

Else Christensdatter blev døbt den 27. november 1784 i Nors 

kirke, og faddere ved dåben var Inger Skrædder, Kirsten Døvhule, 

Anders Nielsen, Christen Jepsen og Anders Hinding. 

Anders Povelsen Tilsted bestred fra 1814 hvervet som skole

holder og kirkesanger i Skinnerup sogn, hvor han afløste sin far. 

Folketællingen 1834 fortæller, at Anders Povelsen Tilsted 
-

. - ·  

og Else Christensdatter havde børnene:Pouline Christene Tilsted, 

17 år, Peter Andreas Tilsted, 16 år, Anders Christian Tilsted, 

14 år, Ane Marie Tilsted, 12 år, Johanne Tilsted, 9 år, og Kir

stine Tilsted, 6 år. 

Den 11. april 1860 blev der foretaget skifte i boet efter 

afdøde skolelærer Anders Povelsen Tilsted, som var afgået ved 

døden den 14. marts. Til stede ved skifteforretningen var Peter 

Andreas Tilsted, skolelærer J.C. Christensen, der mødte på egne 

vegne og som befuldmægtiget for Morten Thomsen af Hune, Christen 

Madsen, A.C. Tilsted af Agger og skipper s. Møller af Tilsted. 
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Som værge for de umyndige Morten Nielsen og Anders Nielsen Tilsted 

mødte deres far N.B. Mortensen af Ræhr. 

De fremmødte oplyste, at boet havde en del udestående for

dringer: 

1. Købmand Tilsted i Agger 400 Rdlr. 

2 . Gårdejer Brandt i Skinnerup 36 

3. Gårdmand Kristen Nielsen i Ll. Hillerslev. 25 

4 . Gårdmand Peder Overgård i Skinner up loo 

5 . Peter Andreas Tilsted i Hansted loo 

6 Niels Degn Hansen i Skinnerup 5o 

Arvingerne oplyste, at boet skyldte 163 rdlr. til Jens Lar

sen Holm i Hansted i henhold til bevis af 9, juli 1821, og boet 

havde en kautionsfordring på samme mand for et lignende beløb. 

Man anså det dog for rigtigst for at undgå muligt efterkrav, at 

der blev udstedt proklama, hvor boets kreditorer indkaldtes.De 

mødte var enige om, at boets ejendele, der alene bestod i hvad 

der for skifteretten den 4. denne måned var registreret, blev 

stillet til auktion snarest muligt, 1 hvilken henseende skifteret

ten skulle besørge det fornødne. Niels Mortensen fremlagde en 

skrivelse fra den afdøde af 21. februar 1860, hvorefter Niels 

Mortensens to sønner var tilstået en gave på 5o rigsdaler hver, 

som skulle udbetales forlods af boets midler, og endvidere an

meldtes det, at der tilkom den afdødes svigersøn Christen Madsen 

5o rdlr. som erstatning for frit bryllup, som var blevet ham lovet, 
- - ·  

og skolelærer J.C. Christensen skulle have 25 rdlr. for afdødes 

pleje og opvartning, og også disse summer påståedes forlods ud

betalt af boet. Ingen af de tilstedeværende havde noget at erin

dre imod den forlods udbetaling af 175 rdlr., da samtlige erkend

te deres rigtighed. 

Ved en fornyet skiftesamling den 28. december 1860 på her

redskontoret i Thisted opgjordes boets indtægter således: 
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Rdlr. Mark Skil!. 

Provenuet fra auktionen den 28.april 

1860 

Tilgodehavender: 

Købmand Tilsted, Agger 

P.A. Tilsted i Hansted 

Chr. Nielsen, Hillerslev 

Brandt i Skinnerup 

Peder Overgård, Skinnerup 

Niels Degn Hansen, Skinnerup 

Afdødes pension 

Boets kontante beholdning 

Summa indtægt ialt 

Udgift 

a. Salær til �kifteforvalteren

b. Beskrivelse og bekræftelse

c. Afgift til justitsfondet

d. 1/3 % til revision

e. 2o %deraf til kongens kasse

f. Stemplet papir 

g. Vidner gebyrer

2. Proklamas udstedelse

347 

400 

loo 

25 

36 

lo2 

51 

48 

113 

1223 

12 

2 

2 

4 

0 

8 

3 

33 

5 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

2 

5 

3 

1 

4 

1 

5 

4 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

5 

0 

2 

lo 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

2o o/a deraf til justitsfondet 1 0 0 

6 

3. Proklamas bekendtgørelse 5 

4. Omkostninger ved afdødes begravelse 122

5. ½%afgift 5 

Udgifter ialt 172 

Beholdning på lo51 

Derfra hvad der forlods skulle 

udbetales 175 

0 

3 

1 

1 

5 

0 

0 

0 

13 

13 

11 

5 

0 

0 



Resterer til deling 

der fordeles således: 
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1. Sønnen Peder Andreas Tilsted i

Hansted, 42 år,erholder 

2. Sønnen kjøbmand A.C. Tilsted i

Agger,4o år, erholder 

3. Datteren Pouline Christine, gift med

lærer Morten Thomsen i Hune 

4. Datteren Ane Marie, gift med lærer

Christensen i Hillerslev 

5. Datteren Johanne, gift med Christen

Madsen i Hansted 

6. Datteren Kirsten, der er dØd men var

i ægteskab med N.C. Mortensen i Ræhr 

og har efterladt sig 2 børn nemlig: 

a. Morten Nielsen, 4 år,

b. Anders Nielsen Tilsted, 2 år,

og når gaven bliver tillagt får hver af 

disse børn 123 rdlr. i arv efter 

morfaderen, hvilket beløb vil være 

at indsætte i overformynderiet. 

Rdlr. Mark Skill, 

876 0 0 

146 

146 

146 

146 

146 

73 

73 

Da ingen af de tilstedeværende havde videre at erindre og erkend-

te den fremlagte reqvisition for rigtig affattet, blev boet slut-
•· 

tet og det passerede med hænders underskrifter bekræft'et.
-

- ·

I 
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Ane 6 JENS NIELSEN BACHE 

er født den 17. september 1791 i Skinnerup sogn som søn af Niels 

Jensen Bache og hustru Sidsel Marie Andersdatter, og han døde den 

29,december 1866 i Skinnerup og blev begravet 11. januar 1867. 

Hans dåb fandt sted den 24. oktober 1791 i Skinnerup; Christen 

Andersens hustru bar, med fulgte Jens Jepsen, og de øvrige fad

dere var Michel Buche, Christen Ørgaard og ungkarl Christen 

Salmansen, alle af Skinnerup. 

Jens Nielsen Bache blev gift den 21.oktober 1815 i Skin

nerup med 

Ane 7 MAREN KIRSTINE NIELSDATTER 

Forlovere ved brylluppet var Niels Malle af Tingstrup og Kristen 

Joensen af Skinnerup. 

Maren Kirstine Nielsdatter er født den 9. december 1792 i 

Tingstrup, Thisted sogn, som datter af Niels Poulsen Malle og 

hustru Else Andersdatter Lynge,og hun døde den 24. december 1871 

i Skinnerup og begravedes den 5. januar 1872. 

Hun blev døbt nytårsdag 1793 i Thisted, båret til dåben af 

Christen Poulsens hustru, og faddere var Anne Marie Andersdatter, 

Mads Jensen Kiærs hustru Sophie Cathrine Poulsdatter af Malle 

samt Lars Poulsen af Malle. 

Jens Nielsen Bache var fæster af præstens annexgård i Skin

nerup sogn. Ved folketællingen 1834 havde ægteparret 6 hjemmeværen

de børn: 

Johanne Marie Jensdatter, 1� år;· 

Niels Christian Jensen, 14 år 

Sidsel Marie Jensdatter, 12 år 

Niels Jensen Malle, 8 år 

Else Jensdatter Bach, 6 år 

Kirstine Marie Jensdatter, 3 år 

I gården boede desuden den 74-årige Sidsel Marie Andersdatter, der 

nød sit ophold i gården. 

Da Maren Kirstine Nielsdatter døde 1871 betegnes hun som enke 

og aftægtskone. 
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Ane 8 POUL ANDERSEN TILSTED 

er født 1747 i Thisted som søn af degnen Anders Michelsen Tilsted 

og hustru Maren Poulsdatter, og han døde den lo. februar 1820 1 

Skinnerup skole og begravedes den 22. februar. Kirkebogen har en 

lakune, og der kan derfor ikke gives nogen oplysninger om hans 

dåb. 

Den lo. oktober 1779 blev Poul Andersen trolovet og den 5. 

november samme år viet i Skinnerup kirke til 

Ane 9 INGER JENSDATTER 

Hun er født 1755 i Skinnerup som datter af Jens Mich�lsen og hus

tru Anna Jepsdatter, og hun døde den 5. marts 1826 i Skinnerup 

og blev begravet den 15. marts. 

Hendes dåb fandt sted den 9. marts 1755; gudmor var Anders 

Michelsens hustru , og de øvrige faddere var Salomon Andersens 

hustru, Anders Nørgård, Michel Christensen og Povel Vilsen, alle 

af Skinnerup. 

I en artikel i historisk årbog for Thisted amt 1912 fortæl

ler Severin Christensen følgende om Poul Andersen Tilsted:"Blev 

degn i Skinnerup efter faderens død 1774 og aflagde samme år em

bedsed hos biskoppen i Ålborg.Hans hustru hed Inger Jensdatter. 

I kirkebogen står følgende børn anført:l.Johanne, født 1780. 

2.Marie,født 1784. 3. Anders, født 1789, skolelærer i Skinnerup.

4. Peder Mikael, født 1791.

I året 1800, da Poul �ilsted var 53 år gammel, indberettes 

der om ham, at "han både er degn og skoleholder, men svag og føl

gelig mindre skikket, end man kunne ønske." 

1814 tog han sin afsked som degn og skoleholder, og døde 

lo.de februar 1820, 71 år gammel. Hustruen overlevede ham og døde 

den 5.te marts 1826, 72 år gammel." 

Den 1. juli 1820 blev der foretaget skifte hos afdøde Poul 

Tilsteds enke, Inger Jensdatter i Skinnerup, for efter hendes be

gæring at skifte og dele imellem hende og arvingerne efter afdøde 

Poul Tilsted. Tilstede ved skifteforretningen var sognefoged 

Chr. Østergård, Peder Tang, begge af Skinnerup� Enken havde efter 

hendes afdøde mand hensiddet i uskiftet bo ifølge forordning af 
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21. juni 1799, Enken anmeldte, at der i ægteskabet med afdøde var

4 børn, som endnu er levende, nemlig:!. Sønnen degnen Anders Til

sted i Skinnerup, her til stede. 2. Sønnen Peder Povelsen, 27 år, 

ligeledes til stede. 3. Datteren Marie Povelsdatter, 34 år, også 

til stede. 4. Datteren Johanne, som er død men har vær�t gift 

med Peder Boesen af Sennels og har i dette ægteskab efterladt 

sig datteren Ane Malene, der var 16 år gammel. 

Som formynder for datteren Marie mødte gårdmand Chr. Salmon

sen af Skinnerup, og for Ane Malene blev indsat som foreløbig 

formynder husmand Mikkel Smed af Skinnerup. Enken havde som sin 

laugværge taget Anders Døvholt af Skinnerup. 

Der blev foretaget registrering og vurdering af boets ejen

dele: 

I dagligstuen et furbord 

2 stole 

1 bilægger kakkelovn 

på en seng en blåstribet overdyne 

3 hovedpuder 

3 vår 

1 hølsklæde 

nogle gamle bøger 

1 tinfad 

1 tavle 

2 messing lysestager 

2 spølskåle 

i en anden stue 1 skab 

et hakkebrædt 

l skiegmand

i ølkammeret 1 ølanker 

1 do 

1 stige 

l strentetræ

l gammel messingkedel

3 gamle løbe 

1 lyseskrue 

Rdlr. Mark 

o 2

o l

6 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0

0

4

4

1

4

0

0

2

0

2

0

0

1

1

0

0

l

1

0

Skilling 

0 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

8 

0 

4 

2 

8 

8 

4 

8 

0 

0 

4 



1 standtønde 

1 trug 

1 timse 

1 sold 

2 Sække 

1 bækken 

1 trende 

i køkkenet 1 stige 

1 kar' med bånd 

1 ostefor'm 

1 bær'kar 

1 trug 

1 ildklemme 

2 trefoder 

1 kurv 

2 spande 

3 sor'te gryder 

3 tallerkener 

1 tintallerken 

1 dørslag ra.m. 

1 saug og øxe 

1 selde 

1 kobberkedel 
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Mere løsøre fandtes ikke, men derimod 
--

- . 

var ejendommen med tilliggende efter 

skøde af 28. april 1780 ansat for 

hartkorn 7 skp. 2 fjdk. l¼alb. vur

deret til 

så hele boets indtægt bliver 

Rdlr'. Mark 

0 0 

0 0

0 0

o 1 

o 2 

0 0

0 0

0 0

o 2 

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 

0 0

0 0 

0 2 

0 0 

7 0 

395 

416 

0 

1 

Skilling 

4 

4 

4 

0 

0 

4 

2 

8 

0 

8 

8 

2 

8 

8 

2 

12 

4 

2 

4 

4 

0 

4 

0 

0 

2 

Derefter blev skifteforretningen udsat i 8 dage, og den 8. juli 

mødtes man igen på skifteforvalterens kontor i Thisted, dog med 

den undtagelse, at Ane Malenes far Peder Nielsen Boesen var mødt 

på datterens vegne for at varetage hendes interesser. 

Boets ejendele blev som nævnt opgjort til 416 rdlr. 2 mark 
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2 skilling. sølv, og man beregnede efter boets udgifter: 

1. Til Niels Larsen i Skinnerup efter den imellem afdøde og ham

oprettede kiøbekontrakt af 17. juni 1819, herunder dog indbefat

tet loo rdlr. sølv til L. Writtens børn og 7o rdlr. sølv til Jens 

Thomsen Ladegård i Kløv, som altså af Niels Larsen tilsvares. 

Hans fordring 

bliver altså 

2. Efter regning af degnen Anders Til

sted herved under nr. 1 

3. do af Peter Tilsted

4. do Inger Jensdatter Skinnerup

5. do Jens Ting af Giersbøl

6. do Peter Tang af Skinnerup

7. do Anders Andersen

8. do Jens Christensen af Torp

9. do Anders Madsen i Thisted

lo. Kiøbmand Hou i Thisted 

11. do do Grønlund do

12. do Ole Østergård i Skinnerup

13. Hans Chr. Gade

14. Niels Bach og Jens Michelsen

15. Niels Larsen løs gæld

16. Ane Salmonsdatter i V. Baun

17. Kiøbmand Landorps bo i _Thisted

18. datteren Marie lånt hendes far

19. do. Ane Malene ligeså

er 

eller 

Skiftets bekostning 

Endelig bemærkede LUtshØfft at 

have tilgode for skifte efter Marie

Toft i Hillerslev af 27. mai 1816 

der ialt udgør 

Rdlr. 

245 

186 

60 

5 

7 

3 

2 

12 

4 

13 

0 

14 

17 

8 

44 

2 

8 

8 

3 

298 

238 

15 

2 

500 

Mark Skilling 

1 0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

l 

2 

5 

8 

lo 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

3 

8 

0 

lo 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

6 

7 

1 

14 

Af denne opgørelse erfares det, at boet er fallit med 

84 rdlr. 4 mk. 12 skill., og der da følgelig intet bliver at arve, 
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hvilket også arvingerne havde forudset, og de erklærede sig her

med tilfredse. Da såvidt var passeret erklærede sønnerne Anders 

og Peter Tilsted, at de i betragtning af boets tilstand ville se 

bort fra deres fremlagte regninger, og man enedes derefter om 

at det beskrevne og vurderede bo med tilhørende hus og jord af 

hartkorn 7 skpr. 2 fJdk. ll alb. hermed extraderes til enken In

ger Jensdatters fri rådighed og ejendom, imod at hun som meldt 

tog alt til samme boes forpligtelser og holder skifteretten 

samt øvrige kravesløs i anledning af dette skiftes slutning. 

Herefter sluttedes skiftet og blev med underskrifter bekræftet. 
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Ane lo CHRISTEN PEDERSEN 

der nævnes med tilnavnet Døvhule eller DØvhul, er født 1736 i 

Vorring, Nors sogn, som søn af Peder Sørensen og hustru Kirsten 

Andersdatter, og han døde 18o2 i Nors og blev begravet den lo. 

maj. 

Han blev døbt den 3o. september 1736 i Nors, og blandt fad

derne nævnes kun Poul Larsen. 

Den 9, april 1776 blev Chr�sten Pedersen trolovet og den 

31. maj samme år viet i Nors kirke til

Ane 11 ANNA MARIE ANDERSDATTER 

Forlovere ved brylluppet var Niels Bierregård af Hinding og 

Anders Døvhul af Vorring. 

Anna Marie Andersdatter er født 1753 i Nors, og hun døde 

den 23. december 1824 i Vorring og blev begravet den 2. januar 

1825 i Nors. 

Hun blev døbt den 15. juli 1753 i Nors, båret til dåben af 

Mette Marie Ferregård, med fulgte søsteren, og de øvrige faddere 

var Clemen Ferregård, Lars Tellesen og Christen Tølbøl. 

Christen Pedersen nævnes i folketællingen for Nors 1787 

som værende 52 år gammel og gårdbeboer. Hans hustru Anna Marie 

Andersdatter opgives her at være 42 år gammel, og der er således 

en stor uoverensstemmelse med aldersangivelsen, hvad der i øv

rigt også er tilfældet ved folketællingen 18ol, hvor hun opgives 

at være 55 år gammel. 

Ved folketællingen 18ol havde ægteparret 5 hjemmeværende 

børn: Anders Christensen, 2o år, Kirsten Christensdatter, 23 år, 

Maren Christensdatter, 18 år, Else Christensdatter, 15 år, og 

Ane Christensdatter, 13 år gammel. 

Ane 12 NIELS JENSEN 

der nævnes med tilnavnet Bache eller Bach, er født 1754 i Skin

nerup, og han døde 1811 samme sted og blev begravet den 4. sep

tember. 

Han blev døbt den 15. april 1754 i Skinnerup kirke, båret 

til dåben af Salomon Christensens kone af Ø.Baun, med fulgte 
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Mads Steensens hustru af Skinnerup, og faddere var Niels Jepsen 

af Hillerslev samt Mads Nielsen og Jens Ørgård af Skinnerup. 

Niels Jensen blev trolovet den 9, oktober 1789 og den 27. 

november samme år viet til 

Ane 13 SIDSEL MARIE ANDERSDATTER 

Forlovere ved brylluppet var Peder Christensen Bache og Jens Gade 

af Skinnerup. 

Sidsel Marie Andersdatter er født 1760 i Skinnerup som dat

ter af Anders Christensen og hustru Johanne Andersdatter, og hun 

døde den 21. april 1846 samme sted og blev begravet den 3o. a

pril. Dødsårsagen angives at være alderdom, og ved sin død be

tegnes hun som aftægtskone hos annexbonden Jens N. Bache. Også 

Niels Jensen betegnes som annexbonde. 

Ved folketællingen 1787 for Skinnerup opføres Niels Jensen 

som ugift bonde og gårdbeboer. Hos ham boede faderens anden æg

tefælle Kirsten Jepsdatter, og han havde 2 tjenestefolk: Inger 

Poulsdatter, 36 år, Inger Pedersdatter, 15 år. 

Ved folketællingen 18ol havde Niels Jensen, der her kaldes 

Niels Bach, og hustru 3 hjemmeværende børn: Jens, lo år, Anders, 

9 år, og Johanne Marie, 6 år gammel. 

Ane 14 NIELS POULSEN MALLE 

er født den 15. marts 1761 i Malle sogn som søn af fæstebonden 

Povel Larsen og hustru Kirsten Nielsdatter, og han død·e den 22. 
- . 

januar 1838 i Tingstrup og begravedes den 2. februar ·i Thisted. 

Han blev døbt den 2o. marts 1761 i Sennels, båret til dåben 

af Anne Nielsdatter Hvass, og faddere var Christen Nielsen, Jens 

Thomsen, Christen Jensen Kier og Maren Sørensdatter. 

Niels Poulsen Malle blev trolovet den 27. december 1789 i 

Tingstrup og gift den 3o. januar 1790 i Thisted med 

Ane 15 ELSE ANDERSDATTER LYNGE 

Hun er født 1764 i Thisted som datter af Anders Christensen Lyn

ge og hustru Johanne Christensdatter, og hun døde den 27. april 

1840 i Tingstrup og blev begravet den 2. maj i Thisted. 



-29-

Hun blev døbt den 22. januar 1764 i Thisted, og faddere ved 

dåben var Dorthe Pedersdatter, Maren Jensdatter Lønnerup, Christen 

Bunch, Jens Sørensen og Jørgen Michelsen. 

Afskrift af folketællingen 18ol for Thisted amt, Hundborg 

herred, Thisted landsogn, Tingstrup by: 

Niels Poulsen Malle, 4o år, husfæster med jord 

Else Andersdatter Lynge; 38 år, begge i 1. ægteskab 

Christen Nielsen, 11 år, 

Maren Kirstene Nielsdatter, 9 år, 

Poul Nielsen, 7 år, 

Anders Nielsen, 4 år, 

Kirsten Nielsdatter, 2 år, deres børn· 

Anders Christensen Lynge, 69 år, 

Johanne Christensdatter, 67 år, konens forældre nyder ophold 

i huset. 
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Ane 16 ANDERS MICHELSEN TILSTED 
er født 1710 i Thisted som søn af Mikkel Nielsen·Marchmand og 

hustru Dorthe Andersdatter Tilsted, og han døde den 1. februar 

1774 i Skinnerup skole og blev begravet den lo. februar, 64 år, 
3 måneder og nogle dage gammel. 

Ifølge aldersangivelsen er Anders Michelsen Tilsted altså 

født 1710, og i årene omkring 1710 findes der i Thisted kirke-
bog kun en, på hvem navnet kan passe, nemlig som nævnt Anders, 
søn af Mikkel Nielsen Marchmand og hustru Dorthe Andersdatter 

Tilsted. Anders er således opkaldt efter morfaderen, og han er 

således efter egnens skik senere blevet kaldt med dennes efter

navn. Faddere ved hans dåb 1710 var Jens Michelsen Balle, Christen 

Andersen Tilsted, Johanne Jensdatter, Maren Nielsdatter og Sidzel 
Andersdatter. 

Anders Michelsen Tilsted blev gift første gang 1738 med 
Dorte Pedersdatter, der døde 1744 i Thisted. I dette ægteskab 

var der 3 børn, som alle blev født i Thisted, men kun det ene, 

sønnen Peter Mikael Andersen Tilsted, blev voksen.Han døde ugift 

i Thisted 1787, 46 år gammel, og siges da at være søn af degnen 

Anders Pedersen Tilsted i Skinnerup, hvad der viser, at Anders 

Michelsen Tilsted er blevet kaldt også med morfaderens fadernavn 

Pedersen. Noget lignende benyttes ofte i Thy. 

Den 21. april 1745 blev Anders Michelsen Tilsted trolovet 

og den 3. juni 1745 viet i Skinnerup kirke til 

Ane 17 MAREN POVELSDATTER 

Forlovere ved brylluppet var Pov.el Nielsen af Skinnerup og Peder 

Skytt i Thisted. 

Maren Povelsdatter er født 1720 i Skinnerup sogn som datter 

af Povel Nielsen og hustru Else Andersdatter, og hun døde 1795 

i Skinnerup og blev begravet den 24. juni, 75 år og to måneder 

gammel. 

Hendes dåb fandt sted den 14. april 1720 i Skinnerup kirke; 

gudmor var Christen Christensens hustru, og de øvrige faddere var 

Christen Bach, Ib Smed, Christen Eriksen og Poul Basses hustru 

Kirsten Kock. 

Anders Michelsen Tilsted og Maren Povelsdatters ældste barn 
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blev døbt i Thisted 1746, så de har formodentlig i begyndelsen 

af deres ægteskab boet i hans hus i Thisted. Det næste barn, søn

nen Poul, der skal være født 1747, ses ikke døbt i Skinnerup, og 

Thisted kirkebog for dette og de nærmeste år er så defekt, at ad

skillige tilførsler er forsvundet. Det første barn,der er født i 

Skinnerup, er Dorthea Marie, født 1750, og derefter følger Doro

thea født 1752, Peder født 1754, Niels født 1756, Hans Christian 

Begtrup, født 1760 (opkaldt efter præsten i Nors) og Else Dorethe, 

også født 1760 (tvilling). 

I den tidligere omtalte arkikel i historisk årbog for Thisted 

amt fortælles bl.a. følgende om Anders Michelsen Tilsted :" Så 

længe der fandtes en latinskole i Thisted, besørgedes degnetjene

sten i Skinnerup af en discipel af skolens ældste klasse, en af 

de såkaldte løbedegne. Da skolen blev nedlagt 1739, fik Skinnerup 

sin egen sædedegn, og den 23. april 1740 blev Anders Michelsen 

Tilsted degn i sognet." 

Før Anders Michelsen Tilsted blev degn i Skinnerup, var han 

købmand i Thisted, hvor han havde erhvervet borgerskab 1737. Det 

i den anledning udstedte dokument, der er indført i bytingproto

kollen, lyder således:" Jørgen Christian Poulstrup, kongl. mayst.s 

byfoged i Thisted og herredsfoged til Hillerslev - Hundborg her

reder samt Nørhå birk giør vitterlig at velagte unge karl sr. An

ders Michelsen Tilsted barnefødt her i hans kong!. mayst.s kiøb

stad Thisted haver for mig sig anmeldet at ville antage borger

skab her ibidem for sig der ved kiøbmanctshandel og brug at ernære, 
- - ·  

hvilken hans begiering jeg hannem så meget mindre har kunnet næg

te, som han med gode attester mig har godtgjort alle tider at ha

ve ført fra sin ungdom .. et sømmeligt og skikkeligt levned og 

i så måde bliver han herved forundt sit borgerskab her i byen, 

hvor han sig efterdags som en ærlig skatteborger og byens indvåner 

må ernære; thi skal han være hans kongl. mayst.s som sin absolut

te og suveræne arvekonge og herre lydig, huld og tro, aller højest 

bemeldte hans kongl. mayst.s gavn og bedste i alle måder søger at 

fremme og befordre og ellers udi alt andet såvel kongelige som 

byens skatter og tyngers udredelse med videre sig således skikke 
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og forholde som det en tro og ærekær borger og handelsmand vil 

sømmer og anstår og han agter at ansvare og bekiendt være; efter 

borgerlige troskabsed han derom til næstholdende byting ifølge 

hans mayst.s lov haver at aflægge. 

Det til bekræftelse under stadens segl og min hånds under

skrift. 

Thisted den 24. januarii 1737 

Jørgen Chr. Poulstrup (L.S.=segl) 

Den 5. september 1744 blev der afholdt skifte i Skinnerup 

skole hos den efterladte enkemands sognedegn seign. Anders Til

sted efter hans afdøde hustru Dorte Pedersdatter til skifte og 

deling mellem den efterladte fader og sønnen den 4-årige Peter 

Michael. 

Der blevet foretaget registrering og vurdering af boets 

ejendele, hvoraf kan nævnes: 

tinvarer 

3 små fade 

1 dusin tallerkener 

1 dusin do 

1 do do 

5 skåle 

1 thepotte 

1 potte 

1 kous med låg 

kobber 

Rdlr. Mark Skilling 

0 5 13 

1 2 o 

1 2 0 

0 4 0 

O l O

O 1 o 

0 1 o 

0 1 0 

1 kiedel med hat og piber på 3 lispund 8 0 0 

(brændevinstøj) 

1 do på li lispund 4 

l mindre do o 

1 thekedel 1 

messing

l kedel

2 lysestager 

l lyseplade

2 gammelda�s lysestager lædereae

0 

0 

0 

0 

4 

4 

0 

1 

3 

0 

1 

8 

8 

0 

2 

0 

8 

0 
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jerntøy 
Rdlr. Mark Skilling 

1 ringe kakkelovn 6 0 0 

1 do 1 2 0 

1 jerngryde 0 1 0 

1 rist 0 0 lo 

1 ildklemme 0 0 8 

1 trefod 0 1 0 

1 fyrfad 0 0 12 

1 do ringere, mindre 0 0 8 

1 lidet spid 0 0 6 

1 øxe 0 0 4 

1 gammel saug (sav) 0 1 8 

1 ildtang 0 0 4 

1 spegebord og l hugjern 0 0 4 

2 sauge 0 2 0 

1 skærekiste med kniv 0 2 0 

1 slibesten med jern aksel 0 3 0 

1 do med træ 0 0 4 

1 høle med drag og kroge 0 2 8 

glastøy 

3 spidsglas 0 0 8 

3 ølglas 0 0 4 

1 lident spidsglas 0 0 2 

2 boutellier 0 0 6 

udi storestue 
- .

l fyrbord 0 2 0 

2 bænke 0 1 0 

3 stole 0 1 2 

1 seng med 4 stk. omhæng 1 2 0 

1 sort tabelet (reol) 0 0 6 

1 grøn fyrkiste 1 4 0 

1 do 0 4 0 

1 lident grønt skrin 0 1 8 

i dagligstuen 

l firkantet fyrbord 0 3 0 

l blåt skab med tre skuffer 0 1 4 



1 lænestol 

1 rød skammel 

1 mangelfjel med trille 

2 bænke 

½ sengested 

3 mælkehylder 

2 gamle flasker 

8 lermælkekar 

5 træskåle 

1 gammel lygte 

i et lidet kammer 

1 lidet egebord 

2 stole 

2 bænke 

1 lident skab 

2 flødebøtter 

5 gamle hegler 

1 flaske 

i et ditto kammer ved køkkenet 

1 gammelt salttrug 

3 øltøner 

2 ankre 

l Øltragt

l kerne med tilbehør

l kværn i bing

(kiste eller kasse med låg) 

2 gl. løbe 

i køkkenet 

l tang

l hakkebrædt

l bord

l gl. skab

6 sorte lergryder og potter 

6 røde fade og potter 

4 trætallerkener og 4 krus 
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Rdlr. Mark Skilling 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

l 

0 

0 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

8 

8 

8 

8 

8 

4 

2 

2 

0 

12 

12 

2 

4 

6 

2 

4 

0 

8 

4 

8. 

0 

4 

2 

4 

4 

4 

5 

3 

4 



i bryggerhuset 

1 stort fyrkar 

1 mindre do 

1 do 

l fyrkar

2 baljer 

2 spande 

på loftet 

l gammel rok

1 haspetræ og garntrende 

l sele og hammelsæt

1 hegle, saug, timse og sold 

i kælderen 

2 saltkar 

lo tin ankre 

sengeklæder 
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1 gl. bolsterdyne, en olmerdugs do. 

1 grå vadmels do, en olmerdugs do. 

1 grønstribet pude, 4 gl. do 

2 gl. olmerdugs do 

liintøy 

2 hørgarnslagner,2 hølsklæder(uldent 

sengelagen=hylleklæde. 

2 af blågarns do 

2 grove duge 

l fin do

4 gl. håndklæder 

den salig kones klæder, alt af uld 

og linned vurderet til 

i gården 

vogne, plove, harve, forke, plejle, 

og river 

levende creaturer 

2 gl. bæster,5 køer, 2 kalve, 2 svin, 

8 får med og uden lam 

Rdlr. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

lo 

8 

28 

Mark 

2 

1 

1 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

0 

0 

2 

4 

2 

0 

1 

1 

4 

3 

1 

Skilling 

8 

12 

12 

8 

8 

6 

0 

8 

12 

lo 

6 

0 

0 

0 

12 

8 

8 

12 

1.2 

0 

4 

5 

2 

0 



-36-

fordringer 

hans tilhørende i Thisted markjorde 

1. Forskellige gældsposter

do do

2. Peder Cortsen

3. Bent Curts

4. Seigniur Bentzen

5. do Jepsen 

6. do 

7. do 

Herman sen 

Schaarup 

8. do Legind 

9, Chr. Traaborg i Hassing 

lo.Peder Knachergaard 

11.Salman Christensen i Ø.Baum

12.Jens Schaarup i Skinnerup

Anden bortskyldig gæld 

hustruens begravelse 

Rdlr. Mark Skilling 

llo 

114 

lo 

175 

4 

15 

Jo 

2 

4 

4 

8 

11 

1 

6 

6 

49 

lo 

0 

4 

0 

0 

l 

3 

0 

4 

1 

0 

0 

5 

3 

2 

0 

5 

3 

0 

8 

0 

0 

8 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

12 

lo 

0 

6 

0 

Da gælden langt oversteg indtægterne, kunne der intet blive 

udlagt til arv for degnen og hans søn, men enkemanden lovede at 

bringe alle gældsposter ud af verden og at forsyne sønnen med 

alt hvad han behøver. Hermed sluttedes skiftet. 

(Fra skifteprotokollen) 
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Anders Michelsen Tilsted døde som nævnt den 1. februar 1774, 

og skiftet efter ham oplyser, at han døde om aftenen ved solens 

nedgang. Den påfølgende dags morgen mødte velagte Jeppe Christen

sen af Skinnerup for herredsprovsten velædle hr. Bent Curtz, der 

havde forfald, sammen med to vitterligheds- og vurderingsmænd fra 

Skinnerup, Jens Michelsen og Anders Nørgaard. 

Arvingerne angives at være enken Maren Povelsdatter og den 

afdødes efterladte 7 børn: Michel, 34 år, opholdende sig i Thi

sted, af 1. ægteskab med Dorethe Pedersdatter, Poul, 25 år, 

Peder, 19 år, Niels, 17 år, Hans Begtrup, 13 år, Dorethe, 21 år, 

Else Dorethe, 13 år. 

Som lavværge for enken fremstod Niels Poulsen af Skinnerup, 

og som formynder mødte på børnenes vegne Jeppe Christensen.af 

Skinnerup. 

Der blev foretaget vurdering og registrering af boets ejen

dele, hvor i blandt fandtes en del bøger, bl.a. en bog kaldet 

"De udvortes uforgængelige", Krone "Holmens kirkes historie", 

"Historisk be�krivelse om det evige livs hemmelighed", Brinches 

''Åndelige kærlighed", "Den pointerende David", "Sjælens daglige 

skrifter" samt en del bøger om "adskellige materier". 

Den salig mands klæder bestod af: 1 vadmelskjole, l sort 

skindvest, l stribet undertrøje, 1 par læderbukser, 2 par sor-

te og 1 par grå strømper, l par støvler, 1 par sko, l par metal

spænder, 4 hørgarnsskjorter, 6 par halværmer, 2 kraver, 2 bind, 

1 hat og 2 kasketter. Det nævnes i øvrigt, at der i en stue var 

en stor ost, hvilken enken-anga;· at behøve noget af til begravel

sen, og det samme gjaldt en tønde byg og 6 skpr. malt, som be

fandt sig på loftet. 

Ladebygningen og tilliggende jord tilhørte fru Gerner i 

Thisted, oplyses det. Besætningen bestod af: l gl. brun hest, 

14 år, 1 gråbroget ko, 5 år, 1 sortbroget do med kalv, 8 år, 

1 sorthjelmet kvie med kalv, 3 år, l sortbroget do uden kalv 

og 6 får. 

I laden stod en gammel vogn, hvoraf de 3 hjul tilhørte 

stervboet, mens det 4. angives at tilhøre· Michel Christensen i 

Skinnerup. 
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Stervboets rålingshuus ( beboelse) havde den salig mand selv 

købt og bygget, og endvidere ejede boet 9 tdr. sædejord på Thisted 

mark i to stykker, det ene kaldet Lerpøtter og det andet Flens

borg, et tredie stykke var beliggende på Tingstrup mark og stod 

for 1 td. 1 skpr. i 3 agre, desuden var der 4 skpr. i en ager 

kaldet Kieldbjerg og endvidere 2½ td. i Tingstrup mark, en ager 

på Hønberg og en ager kaldet Mølager, hvilken jord den salig 

mand havde tilkøbt sig ved auktion efter amtsforvalter Fogh i 

Thisted. 

Efter Maren Poulsdatters død blev der igen afholdt skifte

samling, og arvingerne angives her at være: 

1. Sognedegn for Skinnerup Poul Andersen Tilsted, der efter

det "hannem af S.T. Commendørcaptain Gerner udi året 1780 den ud

givende skiØdebrev på denne hans salig moders fradøde og i fæste 

beboende sted anmeldte sig som ejer og husbonde af stervbostedet 

med sine tilliggende jorde". 

2. Peder Andersen Tilsted, gift og bosat i Skinnerup.

3. Niels Andersen, 38 år.

4. Else Dorthea, gift med Anders Madsen, boende vesten for Thi

sted by. 

5. Dorethe, gift med Michel Christensen i Skinnerup.

Alle søskende tilkendegav, at ville give afkald på al den 

Dem tilkommende arv til fordel for broderen, der ejede huset og 

dens tilliggende. 

Poul Andersen Tilsted-tilkendegav, at hans så ville skænke 

søsteren Dorethe Andersdatter Tilsted som en anderkendelse for 

hendes trofaste pasning og pleje af moderen i hendes alderdom 

en sum på 4 rdlr., som hun skulle have udbetalt den førstkommen

de Michelsdag, ligesom Poul Tilsted erklærede, at han ville be

tale alt, hvad moderen evt. måtte have af gæld. 

Der nævnes herefter et par småregninger, og hermed slutte-

Tl:. ft •t . � J:;1" .
. ,j{} . 

I ,x� -� ,'.,,,,�J."rri�,,,... 

�
.: 

- . 
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Ovenstående ses en gengivelse af det i Thisted bytingpro

tokol indførte vedrørende Anders Michelsen Tilsteds erhvervelse 

af borgerskab i Thisted. ( Omtalt s. 31) 
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Ane 18 JENS MICHELSEN 

er født 1717 i Skinnerup sogn som søn af Michel Eriksen og hu

stru Kirsten Jensdatter, og han døde 18ol i Skinnerup og blev 

begravet den 5. april. Præsten siger i kirkebogen, at han er 

97 år gammel, men da der ikke er andre personer af navnet, der 

kan være tale om, må der være en fejl fra præstens side. 97 år 

var jo i de tider en meget høj alder. 

Jens Michelsen blev døbt den 14. november 1717 i Skinne

rup kirke, og faddere ved dåben var Sidzel Pedersdatter, Else 

Eriksdatter, Pofvel Pedersen, Christen Jensen og Mathis Salmon

sen. 

Jens Michelsen blev trolovet den 2. december 1749 i Skinne

rup og den 4. februar 1750 viet i Skinnerup kirke til 

Ane 19 ANNA JEPSDATTER 

Forlovere var Michel Erichsen og Anders Nørgaard i Skinnerup. 

Anna Jepsdatter er født 1724 i Nors sogn som datter af Jep

pe Nielsen og hustru Anne Andersdatter Vestergaard, og hun døde 

1786 i Skinnerup sogn og blev begravet den 3. november. 

Jens Michelsen nævnes i folketællingen 1787 og betegnes da 

som enkemand efter første ægteskab. Han boede da hos sønnen 

Michel, der var 36 år gammel. Sønnen betegnes som bonde og gård

beboer, og han har formodentlig overtaget faderens ejendom. Søn

nen Michel Jensen var gift med Karen Salmonsdatter. I gården 

boede desuden broderen Jeppe, -0g der var to tjenest�folk: 

Michel Pedersen, der var 16 år, og Amne Marie Pedersdatter, der 

var 25 år gammel. 

Ane 2o PEDER SØRENSEN 

der nævnes med tilnavnet Døvhul, er født 1687,men hvor vides ik

ke. Hans alder kendes fra begravelsesindførselen den 9, maj 1743 

i Nors, da han siges at være 56 år gammel. Stednavnet Døvhul e.1-

ler Døvhule kaldtes tidligere Døfhal, og ved skiftet efter Pe

der Sørensen anvendes betegnelsen Døvhal. 

Den 2. juni 1723 blev Peder Sørensen Viet i Nors til 
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Ane 21 KIRSTEN ANDERSDATTER 

der er født 1696 i Døvhul, Vorring i Nors sogn som datter af An

ders Povelsen og hustru Anne Jensdatter. Hendes dåb fandt sted 

den 14. april 1696, og faddere ved dåben var Christen Pedersen, 

Jens Jensen, Jens Jensen Skeelsgaard, Maren Jensdatter og Johanne 

Andersdatter. 

Ved den efter Sørensens død foretagne skifteforretning, der 

blev afholdt den 1. juni 1743, oplyses det, at den afdøde ef

terlod sig enken Kirsten Andersdatter og deres i ægteskab sammen

auflet børn: 

1. Anders Pedersen, 19 år.

2. Søren Pedersen, 16 år.

3. Christen Pedersen, 14 år.

4. Mette Pedersdatter, 13 år.

5. Anne Pedersdatter, 11 år.

Alle børnene på nær Søren opholdt sig hjemme i stervbogår

den. Peder Jensen af Sennels påtog sig værgemålet for de 3 søn

ner, medens Christen Andersen i Hinding var værge for døtrene, 

og enkens lavværge var velagte Poul Lauritsen af Nors. Som vur

derings- og vitterlighedsmænd var mødt Niels Christensen Kiær

gaard og Bertel Pedersen. 

Af boets værdier kan nævnes:l bord, 1 træstol, 1 skammel, 

1 lidet skrin, forskelligt sengetøj, 1 kobberkedel i grue, 1 

spand, 1 bærekar, 1 trug, 1 rage, l jernklod, 1 trefoct, 1 lyngle, 

1 vogn med haurer, 1 do me� fie¼i leirer og stænger �amt reb, 

1 harve, 1 plov med jern og behørig drættøj, 1 flad tørvespade, 

2 stålgrebe, 1 skærekiste med kniv, 1 gl. kiste med lås, 2 plej

le, 1 rive, 2 tjærekander og en slibesten med jernaksel. 

Besætningen bestod af: 1 sortstjernet 3 års plag, 1 sort 

hoppe, 1 sortblisset 2 års plag, og en sort-hvid hoppe, 1 tyr, 

1 sorthjelmet ko, 1 do., 1 do. sort-hvid, 7 får med 6 lam samt 

2 væddere, 1 sosvin og 4 grise "med griseun�er". 

Boets samlede indtægt var 58 rdlr. 2 mark, men da udgifter

ne beløb sig til 65 rdlr. 2 mark blev der intet at arve. Enken 

erklærede imidlertid, at hun ville blive ved stervbogården for at 
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kunne opfostre sine børn på tilbørlig vis, og samtlige effekter 

blev derfor overdraget til hende, imod at hun lovede at holde 

skifteretten kraves- og skadesløs for al videre tiltale. End

videre lovede hun at betale skyldig gæld. 

Ane 22 ANDERS JELLESEN 

er født 1722 i Nors sogn som s�n af Jelle Andersen og hustru 

Anne Christensdatter, og han døde 1776 i Nors og begravedes den 

11. september.

Han blev døbt den 13. september 1722 i Nors kirke, og fad

dere ved dåben var Peder Døvhul, Knud Christensen, Frants Sø

rensen, Maren Christensdatter, Anne Marie Thomasdatter og Jo

hanne Stephansdatter. 

Anders Jellesen var gift med 

Ane 23 ANE SIMONSDATTER 

der døde 1780 og blev begravet den 7, april i Nors, 68 år gam

mel. Hun er således født 1718, men hvor vides ikke. 

Ane 24 JENS NIELSEN 

der nævnes med tilnavnet Bach eller Bache, er født 1715 i Skin

nerup sogn, og han døde 1784 samme sted og blev begravet den 

12. juli.

Han blev døbt den 3o. august 1715 i Skinnerup k��ke, og

faddere ved dåben var Anna-Pede��datter, Sidzel Pedersdatter. 

Niels Pedersen, Søfren Jensen, Christen Bach, Peder Andersen, 

Mette Michelsdatter af Ø. Vandet og Dorethe Pedersdatter. 

Jens Nielsen blev trolovet den 11. juli 1748 i Skinnerup 

og gift den 7, november samme år med Inger Mikkelsdatter, 

der døde 1751 i Skinnerup og blev begravet 29. marts. Hun var 

da 38 år gammel. Jens Nielsen giftede sig derpå anden gang med 

Ane 25 KIRSTEN JEPSDATTER 

der er født 1719 i Tømmerby. Hun døde 1798 i Skinnerup og blev 

begravet den 27. juli, 79 år gammel. Kirkebogen oplyser, at den-
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ne begravelse var præsten Knud Aagaards første embedsforretning 

i Skinnerup. 

Selv om der ingen kirkebog er bevaret for Tømmerby sogn 

i tiden 1673-1728, kan det alligevel konstateres, at Kirsten 

Jepsdatter er datter af Jeppe Pedersen og Maren Nielsdatter i 

Tømmerby, hvilket omtales i en skifteforretning efter Kirsten 

Jepsdatters farbroder der døde ugift. I dette skifte opremses 

de forskellige arvinger, heriblandt broderen Jep Pedersen, der 

angives at være død efterladende sig børnene: Niels Jepsen, 

St. Hillerslev, Peder Jepsen, Tømmerby, Kristen Jepsen, Tømmerby, 

Niels Jepsen, "som forhen har været rytter og formenes at være 

på Sjælland", Kirsten gift med Jens Nielsen Bach i Skinnerup, 

og Inger gift med Jacob Larsen i Vust. 

Det var ikke store sager, der blev til arv og deling mel

lem de mange arvinger, idet hver af børnene kun fik en mark, 

lo 1/5 skilling. 

Ane 26 ANDERS CHRISTENSEN 

med tilnavnet Boersen er født 1723 i Skinnerup sogn som søn af 

Christen Pedersen (Boersen) og hustru Maren Christensdatter, og 

han døde 1794 i Skinnerup og blev begravet den 27. september. 

Han blev døbt den 13. oktober 1723 i Skinnerup kirke, båret 

til dåben af Michel Eriksens kone, og de øvrige faddere var 

Christen Laursens kone, Christen Nørgaard, Thomas Christensen 

og Ingeborg Christensdatter. 

Anders Christensen blev trolovet den 13. februar 1750 og 

gift den 21. maj 1750 i Skinnerup kirke med 

Ane 27 JOHANNE ANDERSDATTER 

Forlovere var Thomas Andersen og Anders Torp, begge af Skinnerup. 

Johanne Andersdatter er født 1717 i Skinnerup sogn som dat

ter af Anders Lauristzen og hustru Kirsten Mathiesdatter, og 

hun døde 1776 i Skinnerup og blev begravet den 15. oktober. 

Afskrift af folketællingen 1787 for Skinnerup 

Anders Christensen, 64 år, enkemand efter første ægteskab, bonde 
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og gårdmand 

Kirsten Andersdatter, 32 år, ugift. 

Maren Kirstine Andersdatter, 28 år, ugift. 

Sidsel Marie Andersdatter, 27 år, ugift, hans børn. 

William Jensen, 12 år, tjenestedreng, 

Kirsten Marie Thomasdatter, 5 år, hans sønnedatter. 

Ane 28 POVEL LARSEN 

er født 1729 i Sennels sogn som søn af Lars Thomsen og hustru 

Karen Povelsdatter, og han døde den 21. september 1795 i Malle 

by, Sennels sogn, og blev begravet den 28. september. 

Han blev døbt den 21. august 1729 i Sennels kirke, og fad

dere ved dåben var Christen Jensen, Malle, Anders Bandtrang, 

Anders Jepsen, Apolone Jensdatter og unge Christen Christensens 

hustru af Malle. 

Povel Larsen blev trolovet den 11. april 1758 og gift den 

26. maj samme år i Hillerslev kirke med

Ane 29 KIRSTEW NIELSDATTER 

der er født 1730 i Hillerslev sogn som datter af Niels Andersen 

og hustru Anne Pedersdatter. Hendes død er ikke fundet indført 

i kirkebogen. 

Hun blev døbt den 22. oktober 1730 i Hillerslev� båret til 

dåben af Peder Oddeshedes bustr..u Maren, med fulgte C�r. Hoves 

hustru Dorthe, og faddere var Niels Boersen, Lars Kaltoft og 

Anders Oddeshede. 

Povel Larsen, der her kaldes Povel Lauritzen, fik den 8. 

maj 1760 fæstebrev på faderens gård i Malle. Fæstebrevet lyder 

således:"Lars Toft på Ullerupgård haver s.tæd og fæst, så som 

ieg og herved stæder og bortfæster til Povel Lauritzen i Malle 

hans faders Laurs Thomsens forhend iboende gård ibedem, skat

ter efter nye landmålingens matricul af 3 skpr. 3 fjdk. 2 alb. 
hartkorn, hvilke foreskrevne gård med alt hvad dertil ligger og 

henhører bemeldte Povel Lauritzen på hans livstiid til fæste, 

nyde og bruge og beholde på de conditioner, at han deraf a dato 
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betaler alle do kongelige skatter og påbudde, som nu enten ere 

eller herefter allernådigst påbudt vorder, desligeste til marti

ni førstkommende og siden årlig i rette tiide efter loven yder 

skyld biug 4 tdr. skriver fiire tønder med landgildemål årlig, 

samt fra dette fæstebrevs dato forretter hoverie her til gården 

af 2de bæster, ligesom hans fader hidtil giordt haver, ydermeere 

haver den fæstende at forbedre bygningerne og holde dem vedlige 

at samme kand ståe for et fuld.siun, jorden og at dyrke tilbør

lig, giøder og forbedrer og inttet deraf til upligt bruge eller 

bruge lader alt under dette fæstebrevs forbrydelse og anden lov

mæssig tiltale. 

Ullerupgård,d. 8. maji 1760 L.Toft." 

Povel Lauritzens fæstebrev, gengivet efter xerox-kopi fra skif

teprotokollen (Landsarkivet, Viborg). 
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Den 22. september 1797 blev der afholdt skifte og deling 

i Stervbogården i Malle imellem gårdmand Povel Larsens efter

ladte enke Kirsten Nielsdatter og børnene: 

1. Christen Poulsen, 36 år, gårdfæster i Tingstrup.

2. Niels Poulsen, 34 år, husmand i Tingstrup.

3. Lars Poulsen, 23 år, hjemme i stervbogården.

4. Sophie Cathrine, gift med Mads Jensen, gårdfæster i Malle.

5. Anne, gift med gårdfæster af Tudbøl gods Christen Mikkelsen

i Jandrup. 

Alle arvingerne mødte, for enken mø<lte desuden lavværgen 

Bertel Mikkelsen af Malle. 

Der blev foretaget registrering af boets værdier, hvoraf 

skal nævnes: l furbord på fod med skuffe under, l bilægger 

kakkelovn med skuffe og ramme, 1 furskammel, l stueviser i 

"klokke fouteral",2 træstole, 16 træ mælkekar, 1 "indlukt skab", 

hvori der kun fandtes ubetydelig ragelse, enkens seng med en 

rødstribet olmerdugs overdyne, 1 blåstribet olmerdugs underdyne, 

2 rødstribede olmerdugs hovedpuder, 2 lærredsovertræk og 2 uld 

lagner. På pigens seng var der en rødstribet olmerdugs overdyne, 

l gammelt dynevår, 2 uldlagner, 2 rødstribede hovedpuder, og 2

do med lærredsovertræk. 

I storstuen var der et furbord på fod, et gammelt furmad

skab, l gammelt bord på krydsfod, den afdødes psalmebog, l krus 

med tinlåg, 1 kobber rivejern, l trælygte med glas, l�par tin 
- .

lysestager, 1 ildpande, l jernstrygejern og 1 mangelfiel med

trille.

I ølkammeret var der 2 øltønder, 1 anker, l flødebøtte, 

6 blå og hvide hollandske tallerkener, 2 sorte boutiellier, og 

en bliktragt. 

I sengekammeret fandt man på et fast sengested 1 blåhvid 

olmerdugs overdyne, 1 gammelt uldvår uden fyld, 2 uld lagner, 

1 lang olmerdugs hoveddyne og 2 puder. 

I den afdødes kiste af fyr med lås og nøgle befandtes 

den afdødes klæder: 1 sort vadmels kjole og vest,en blå vadmels 
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kjole, en do trøje, en lædertrøje, et par gule læderbukser, 1 

par sorte do, 1 gammel lædertrøje, 1 blå vadmels undertrøje, 1 

stribet do, 1 blå trøje, 1 gammel hjemmegjort do, 1 gråt klæ

des hatteslag, 1 hat, 2 par gamle læderbukser, 1 gammel stribet 

brystdug, 1 gammel bunden nattrøje, 2 par hørgarns halværmer, 

2 kraver, 2 halsklude, 1 par uldne vanter, 1 par sko, 1 par 

hvide uldstrømper, 1 par blå do og en ny ulden natrøje. 

I mælkekammeret var der 5 kornsække, 1 kerne med stang, 

2 halmløbe og et saltkar. 

På loftet var der 4 halmløbe, 1 strenttræ, 1 garnvinde 

samt det korn som var nødvendigt til begravelsen. 

I køkkenet var der 4 bryggerkar, 1 bærkar, 4 spande, 1 kob

berkedel i grube på en halv tønde, 1 kobber håndkedel, 1 selde, 

2 driftetruge,1 timse, 2 solde, 1 ildtang, 1 rist og et træfad. 

I vognhuset stod der en beslagen vogn med haure, leirer og 

møgfjel, 1 læssestang for og bagkroge, reb samt svøb, 1 do be

slagen vogn med møgfjel, 1 do, 1 plov med skær og 1 langjern, 

2 harver med jernfiering og 1 stk. med stål, 3 jerngrebe, 1 skovl, 

1 hulskovl, 4 tørvespader, 1 skudtørvspade, 1 dige do., 1 hjul

bør, 1 hakkelseskiste med kniv, 1 kasteskovl, 1 do, 1 høle med 

drag og kroge, 1 do, 1 !yngle,· 2 river, 2 forke, 1 økse, 1 ham

mer, 1 houtang, 1 sav, 1 båndsav, 1 hugjern, 1 h�vl, 1 hugskammel 

1 slibesten, 1 partstromle samt en del tøjer. 

Gårdens besætning bestod af 2 heste, 2 hopper, 5,køer, 2

stude ungnød, 1 sort kalv, - lo g1fmle får, 4 væddere, 5 lam og 

3 galt grise. 

Der blev afholdt fornyet skiftesamling den 21. oktober sam

me år, og ved den lejlighed blev der fra samtlige arvinger givet 

lovlig afkald for fædrende arv, imod at broderen Lars Povelsen 

med moderen havde gjort accord om gårdens overladelse til ham, 

idet moderen formedelst skrøbelighed erklærede, at hun ikke 

længere kunne forestå gårdens drift nu efter hendes mands død 

og derfor med husbondens samtykke havde afstået gården til den

ne sin søn.Så længe enken levede skulle hun nyde og beholde sin 

frie og anstændige huusværelse og af stedet nyde årligt til un

derholdning li td. rug og l td. byg, der skulle årlig fødes og 
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græsses for hende 2 får uden vederlag, og desuden skulle hun ha

ve fornødent ildebrændsel. Sønnen skulle betale 80. rdlr. i ind

fæstning. 

Da ingen havde videre ved dette skifte at bemærke og alle 

havde givet behørig afkald på deres efter faderen og moderen 

evt. til kommende arv, blev skiftet sluttet og med samtlige ar

vingers underskrift bekræftet. 

Ane 3o ANDERS CHRISTENSEN 

der nævnes med tilnavnet Lynge, er født 1733 i Thisted, og han 

døde 18o5 i Tingstrup og blev begravet den 19. februar 18o5 i 

Thisted. 

Hans dåb fandt sted den 17. maj 1733 i Thisted; gudmor var 

Madam Anne Wever, sr. Ebbe Pedersen, Johanne Lars Peter Baggers, 

Christen Salmansen og Claus Brønlund samt Niels Sigaard. 

Anders Christensen Lyng;e,der var smed, var gift med 

Ane 31 JOHANNE CHRISTENSDATTER 

der er født 1732. Hun døde 1810 i Tingstrup og blev begravet den 

28. april i Thisted.
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Ane 32 MIKKEL NIELSEN MARCHMAND 

er født 1686 i Thisted, og han døde samme sted 1734 og blev be

gravet den 16. april. 

Han blev fremstillet i kirken efter hjemmedåb den 31. decem

ber 1686, og faddere ved dåben var Michel Adskirch, Thomas Mad

sen Fischer, Jacob Jensen Hørsted, Ane Olufsdatter og Dorthe 

Lisbeth Hans Farfvers (Farvers). 

Mikkel Nielsen Marchmand blev gift den 6. juli 1710 i Thi

sted kirke med 

Ane 33 DORTHE ANDERSDATTER TILSTED 

Hun er født 1681 i Thisted som datter af Anders Pedersen Til

sted og hustru Maren Jensdatter, og hun døde 1734 i Thisted og 

blev begravet den 12. april. 

Hun blev døbt den 6. marts 1681 i Thisted, og faddere ved 

dåben var Peder Mortensen, skrædder Michel Øland, Mads Ebbesen, 

Maren Erichsdatter, Appelone Christensdatter og Anne Jensdat

ter Blach. 

Ane 34 POVEL NIELSEN 

er født 1683 i Skinnerup, og han døde 1751 samme sted og blev 

begravet den 1. juli. 

Han blev døbt den 14. maj 1683 i Skinnerup kirke, båret 

til dåben af præstens kone Anne Nielsdatter, og fadd��e var 
. - ·

Anders Christensen i Hunstrup, Erich Nielsen og Thomas Niel

sen i Skinnerup samt Michel Madsens kone Maren Madsdatter af 

Thisted. 

Povel Nielsen var gift med 

Ane 35 ELSE ANDERSDATTER 

der døde 1745 i Skinnerup og blev begravet den 4. februar. Hun 

siges da at være 63 år gammel og er altså født 1682. 

Ane 36 MICHEL ERICHSEN 

er født 1678 i Skinnerup sogn, og han døde 1754 i Skinnerup og · 
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blev begravet den 2o. juni. 

Hans dåb fandt sted den 21. april 1678 i Skinnerup, og fad

dere var Christen Pedersen Bach, Christen Christensen i Nors, 

Christen Pedersen Galschøtt, Anne Christensdatter og Maren Jens

datter. 

Den 19. oktober 1710 blev Michel Erichsen gift i Hillerslev 

med 

Ane 37 KIRSTEN JENSDATTER 

Hun er født 1686 i Hillerslev sogn, og hun døde 1759 i Skinnerup 

sogn, og blev begravet den 4. maj. 

Hun blev døbt den 9, maj 1686 i Hillerslev, og faddere ved 

dåben var Anders Christensen i Skinnerup, Christen Larsen og 

Christen Andersen samt Maren Christensdatter i Kløv og Kirsten 

Andersdatter i Tingstrup. 

Ane 38 JEPPE NIELSEN 

er født 1687 i Nors sogn som søn af Niels Jepsen og hustru Maren 

Christensdatter, og han døde 1758 i Nors og blev begravet den 

5. juli.

Han blev døbt den 3o. marts 1687 i Nors, og faddere var 

Christen Smed, Christen Madsen, Christen Christensen, Karen 

Christensdatter og Birethe Povelsdatter. 

Jeppe Nielsen blev gift den 6. juni 1715 i Nors ·med 

Ane 39 ANNE ANDERSDATTER VESTERGAARD 

Hun er født 1688 i Nors sogn som datter af Anders Thomsen Ves

tergaard og hustru Kirsten Christensdatter, og hun døde 1751 i

Nors og begravedes den 25. maj. 

Ved hendes dåb den 9.april 16ffg i Nors optrådte følgende 

faddere: Niels Øhrgaard, Kirsten Christensdatter, gamle Jens i, 

Hindinggård, Maren Andersdatter og Anne Jensdatter. 

Ane 42 ANDERS POVELSEN

der nævnes med tilnavnet Døvhul eller Døvholt, er født 1650 i 

Nors sogn som søn af Povel Døvholt og hustru Kirsten, og han 
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døde 1722 i Nors og blev begravet den 13. september. 

Han blev den 2o. juni 1683 gift i Nors med 

Ane 43 ANNA JENSDATTER 

der ifølge aldersangivelsen ved hendes død er født 1669, Hun 

døde 1724 i Nors og begravedes den 16. august. 

Den 19. november 1722 blev der foretaget skifte og deling 

i boet efter salig Anders Povelsen, som boede og døde i Vorring 

i Nors sogn� Han efterlod sig enken Anne Jensdatter og deres i 

ægteskabet sammenavlede 2 børn: Christen Andersen og Kirsten 

Andersdatter.Som lavværge for enken mødte Anders Pedersen af 

Hinding, og som kurator for sønnen Christen var mødt Povel 

Pedersen af Øster Vandet, medens Povel Laursen af Nors mødte for 

datteren Kirsten. 

Der blev foretaget registrering og vurdering af boets vær-

dier: Rdlr. Mark Skilling 

1 sort hoppe, 4 år, 13 0 0 

l brun do 6 år 12 0 0

l brun do 7 år 9 0 0

l do lo 
. 

ar 8 0 0 

1 brunt føl 4 2 0 

l sorthjelmet tyr 4 0 0 

l sort ko, 7 år, med kalv 6 4 0 

l sort do uden kalv 4 0 o·
- . 

l do kvie, 3 år, 3 2 0 

1 do kviekalv 1 0 0 

9 får 3 4 8 

5 lam l 1 8 

4 gæs og en gase 2 4 0 

1 2-årig sosvin l 5 0 

2 grise 1 3 0 

1 vogn med behør 4 0 0 

l do med møgfjel og dræ-t 2 0 0 

l plov med jern til 4 høveder 0 2 0 

2 træharver 0 3 0 

1 par kornlejre 0 3 0 
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Rdlr. Mark Skilling 

2 spader 0 1 4 

2 høleer 1 0 0 

2 lyngleer 0 2 0 

2 jerngrebe 0 3 0 

2 skovle og 1 trægreb 0 0 4 

4 læs rug 2 4 lo 

7 læs byg 4 4 0 

2 læs hvid havre 1 0 0 

6½ læs sort havre 2 1 6½ 

12 f-- ærter 7 0 0 

I stuen 

1 gammelt bord og en gammel skammel 0 3 0 

1 kandebænk 1 1 0 

1 gammel skive og skammel 0 1 8 

1 skab 0 0 8 

1 bryggerkedel 4 0 0 

1 kar og et bærekar 0 2 8 

3 små kar 0 1 8 

4 gamle standtønder 0 2 0 

5 
. 

øltønder 4 sma 0 0 

5 små og store spande 0 1 8 

1 kerne og 1 flødebøtte 0 1 4 

1 par kværne 0 4 ·o

3 løbe 0 1 2

3 små løbe 0 0 6

1 selde 0 0 8

4 sold 0 2 4

2 små kurve 0 0 lo 

1 sædeløb 0 0 8 

4 solde, 1 trækrus og 1 halvkande 0 0 lo 

4 hollandske fade 0 1 8 

4 tallerkener 0 1 0 

4 fade og 1 krus 0 0 lo 

8 trætallerkener 0 0 12 

1 tinfad og 1 glas 0 0 12 



7 mælkebøtter 

5 lerkar 

5 gryder og 2 lerkander 
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2 tvind sække, 1 uldsæk og 1 sejllær

redssæk 

8 skeer 

1 messinglysestage og 1 jernlysesaks 

1 liden kobberkedel 

1 jernfyrkande 

Den salig mands klæder 

1 gammel sort klædeskjol 

1 do do 

2 do trøjer 

1 par buxer 

2 lærredsskiorter 

1 hue 

2 par strømper 

1 par gamle sko med jernspænder 

1 skærekiste med kniv

Rdlr. Mark Skilling 

o 1 12 

0 0 4 

0 0 13 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

1 

3 

1 

4 

4 

2 

3 

4 

1 

1 

1 

2 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

0 

8 

1 jernrist og en ildfork o 1 o 

Boets indtægt blev herefter opgjort til 123 rdlr. o mark 1 skil!. 

som efter fradrag af udgifterne på a4 - 3 - 6 -

reduceredes til 38 - 2 - 11 -

der deltes mellem enken o� børnene således, at enken �ik til

lagt halvdelen med 19. rdl. 1 mk. 5¼ skil!., sønnen Christen fik 

12 rdlr. 4 mark.14 1/3 skil!. og datteren Kirsten fik 6 rdlr. 

2 mark 7 1/6 skil!. 

Det oplyses ved skiftet, at sønnen var fæster af den hal

ve gård, medens moderen havde den anden halve part i fæste, 

Ane 44 JELLE ANDERSEN 

er født 1688, idet han ved sin begravelse den 25. januar 1778 i 

Nors opgives at være 9o år gammel. Han blev gift den 1. søndag 

efter påske - den 16. april - 1719 i Nors kirke med 
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Ane 45 ANNE CHRISTENSDATTER 

- "Efter at de tilforn vare trolofvede næste søndag efter hel

lig tre konger 1719",

Anna Christensdatter er født 1686 i Nors sogn, og hun døde 

samme sted 1780 og blev begravet den 16. december. 

Hun blev døbt den lo. oktober 1686 i Nors kirke, og faddere 

ved dåben var Peder Dige, Jen� Gadbjerg, Anders Jensen, Karen 

Jensdatter og Anne Jensdatter. 

Ane 48 NIELS JENSEN 

med tilnavnet Bache er født 1674 i Skinnerup, hvor han døde 1755 

og blev begravet den 19. marts, 81 år gammel. Kirkebogen for 

Skinnerup sogn begynder 1676 så den fortæller intet om Niels 

Jensens dåb. Han var gift med 

Ane 49 INGER PEDERSDATTER 

Hun er født 1679 i Skinnerup sogn, og hun døde der 1733 og blev 

begravet den 11. februar, 54 år og nogle dage gammel. 

Hendes dåb fandt sted den 2. februar 1679 i Skinnerup, og 

faddere var Christen Michelsen, Thomas Nielsen, Maren Fusmand 

og Bodil Jens Frostis. 

Inger Pedersdatter �r datter af Peder Andersen og Birte 

Christensdatter i Skinnerup. 

Ane 5o JEPPE PEDERSEN 

er født 1683 i Hillerslev sogn som søn af Peder Jepsen og hu

stru Inger Pedersdatter, og han døde 1761 i Tømmerby sogn og 

blev begravet 11. januar. 

Han blev døbt den 17. juni 1683 i Hillerslev, og faddere 

ved dåben var Christen Jeppesen Harreboe, Christen Jeppesen 

Korsgård og Niels Sørensen samt Bodild Jensdatter Jensbye og 

Maren Pedersdatter. 

Jeppe Pedersen var gift med 

Ane 51 MAREN NIELSDATTER 

der blev begravet den 2o. august_l752 i Tømmerby. Alderen op-
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gives ikke. 

Jeppe Pedersen var fæster af en gård i Tømmerby og havde 

fæstet indtil 1750, da gården blev overtaget af sønnen. Der 

blev ved den lejlighed udstedt følgende fæstebrev:" Ieg Otto 

Henrich Juel, friherre af Rysensteen, herre til Lundbech, Pandum, 

Rammegård og Udstrup bekiende hermed at have stæd og fæst til 

Peder Jepsen 1 td. 3 skpr. 2 fjdk. 1 alb., som er halfpart af 

den gård i Tømmerby sogn og by no. 3o, hvilken gårds part han 

må nyde og bruge, når hans fader Jeppe Pedersen ved døden afgår, 

eller formedelst alderdom og skrøbelighed ikke bruge kan eller 

forestå, da Peder Jepsen i så fald underholder forældrene med 

livs ophold, ligesom han det self nyder og efter deres død la

der dennem sømmelig begrave. 

Af ermeldte hartkorn svarer han alle kongl. contributioner, 

som nu ere og her efter blive påbudne, landgilden som er et 

half lispund smør og penge 3 rdlr. 2 mk. svares i rette tiid, 

jorden lovlig dyrke og ei til upligt bruge eller lade bruge, 

holder husene i forsvarlig stand og forbliver mig og min fuld

mægtig hørig og lydig, alt under dette fæstes forbrydelse. 

Til indfæstning betaler hand strax fire rigsdaler. Dette 

til stadfæstelse under min hånd. 

Lundbæk, den 18. january 1750. 0. N. Juel." 

Ane 52 CHRISTEN PEDERSEN 

med tilnavnet Boersen eller Boesen er født 1683 i Skinnerup 

sogn som søn af Peder Boesen og hustru Margrethe Thomasdatter, 

og han døde 1747 i Skinnerup og blev begravet den 6. februar. 

Han blev døbt den 9.december 1683 i Skinnerup, og fadde

re ved dåben var Anne Michelsdatter, Thomas Thomasens kone i 

Tingstrup, der var gudmor, Michel Nielsen, Niels Michelsen, 

Søfren Nielsen, Skinnerup, og Margrethe Madsdatter. 

Christen Pedersen var gift med 

Ane 53 MAREN CHRISTENSDATTER 

hun er født 1682 i Skinnerup sogn� og hun døde 1741 i Skinnerup 
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og blev begravet den 12. juni. 

Hun ses døbt 1682 i Skinnerup kirke, men datoen nævnes ik

ke. Gudmor var præstens kone Anne Nielsdatter af Thisted, og 

faddere var Christen Hendriks, Anders Koed, Søren Jepsen, Mic

hel Jepsens kone Maren Christensdatter og Thomas Nielsens kone 

Anne Povelsdatter. 

Ane 54 ANDERS LAURITZEN 

er ifølge aldersangivelsen ved begravelsen den 19. november 

1753 i Skinnerup født 1680. Han var gift med 

Ane 55 KIRSTEN MATHIESDATTER 

hvis forhold er ukendte. 

Ane 56 LARS THOMSEN 

der også kaldes Lauritz og Laurs Thomsen, er født 1697 i Arup, 

og han døde den 3. januar 1770 i Malle og blev begravet den 5. 

januar fra Sennels kirke. 

Han var gift med 

Ane 57 KAREN POULSDATTER 

der døde 1752 i Malle. 

Karen Poulsdatter var gift første gang med Christen Hjar

demaal, og ved giftermålet overtog Lars Thomsen fæstet på går

den. Gårdens hartkorn var 3 td. o skpr. 3 fjdk. 2 alb�, og 
- ·

Lars Thomsen forpligtedes i fæstebrevet til at ægte enken Karen

Poulsdatter og forskaffe hendes barn Ellen Christensdatter

klæde og føde til hun kunne tjene sit brød hos fremmede," og

dersom hun skikker sig vel giver han hende til udflyen lo slet

daler." Desuden skulle han af gårdens gæld betale 25. rdlr. og

var herefter fritaget for at hæfte for stervboets øvrige gæld.

Han skulle gøre det sædvanlige arhejde og skulle i årlig land-

gilde "sålænge disse krigstider vare" give 3 tdr. byg.

Ved skiftet efter Karen Poulsdatter første mand Christen 

Hjardemaal den 12. august 1719 foretog man registrering af boets 

værdier, hvoraf skal nævnes: 1 bord med fod, 1 lille klædekiste 
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med lås, 1 kistebænk, 1 flødebøtte, 6 stavkar, 8 stenkar, 7 

trætallerkener, 1 stenkrus, 1 pande, 3 sorte potter, 2 lerkrus, 

1 gammel stol , 3 tønder, 6 skeer, 1 klædeskiste med lås, 1 gær

tønde, 2 standtønder, 1 øltragt, 1 kerne, 2 små messing kedler, 

1 selde, 2 løbe, 2 sold, 1 trækrus, 1 høle, 1 flæsketrug, 1 

rok, i garnvinde, 1 stige, 1 lille sav, 1 naur, 1 sav, 1 spade, 

4 dyner, 5 puder, og 2 dynevå� uden fyld. 

Den salig mands klæder bestod af: 3 lædertrøjer, 3 par 

derbukser, 2 skjorter, 4 par strømper, 2 kjortler, 1 par støv

ler, 1 par sko, 1 hat, 2 trinde huer og 4 halsklude. 

I gården fandtes de nødvendige redskaber og vogne med be

hør. Besætningen bestod af 4 køer, 1 stud, 1 kvie, 2 kalve, 

7 får og 3 lam samt 5 svin, 4 heste og 2 føl. 

Boets værdier opgjordes til lo2 rdlr. 3 mark 12 skill., 

men udgifterne oversteg indtægterne, idet de beløb sig til 

108 rdlr. 4 mark o skill. 

Den 12. december 1752 afholdtes der skifte for Karen 

Poulsdatter, der ved sin død efterlod sig enkemanden Laurs 

Thomsen og deres i ægteskab sammenauflede børn: Thomas Larsen, 

gift og bosiddende i Malle, Christen Larsen, gift og bosiddende 

i Tingstrup samt Povel Larsen, der var 24 år, ugift og hjemme� 

boende. 

De to ældste sønner opgav, at de ikke skulle have noget 

i arv efter deres nu afdøde mor, men enkemanden tilb�d den yng-

ste søn 2o rdlr. i penge-som R�ns arv efter moderen. Den yng

ste søn skulle desuden have en stud og 3 får. Pengene skulle 

udbetales næstkommende påske, mens kreaturerne skulle udleve

res, når han fik brug for dem. 

Derefter sluttede skiftet uden registrering og blev med 

samtlige tilstedværendes underskrifter bekræftet. 



-58-

Ane 58 NIELS ANDERSEN 

er født 1698 i Lille Hillerslev, Hillerslev sogn, som søn af 

Anders Nielsen og hustru Maren Christensdatter, og han døde 1742 

i Lille Hillerslev og blev begravet den 31. januar. 

Han blev døbt den 26. oktober 1698 i Hillerslev, og fadde

re ved dåben var Anders Christensen, Jens Nielsen og Thøger 

Nielsen samt Karen Christensdatter, Anne Olufsdatter og Maren 

Laursdatter. 

Niels Andersen var gift med 

Ane 59 ANNE PEDERSDATTER 

Hun er født 17o4 i Hillerslev som datter af Peder Christensen 

(Oddershede) og hustru Kirsten Andersdatter, og hun døde den 

17. december 1755 i Lille Hillerslev og blev begravet den 23.

december. 

Efter Niels Andersens død gif�ede Anne Pedersdatter sig 

anden gang den 14. juni 1742 i Hillerslev med den kun 23 år 

gamle Peder Christensen af Kordegård, som imidlertid døde kort 

efter brylluppet, hvorefter hun giftede sig tredie gang den 

19. marts 1744 i Hillerslev med Niels Andersen af Øster Vandet.

Ane 60 CHRISTEN ANDERSEN 

der kun kendes fra sønnens dåb 1733, var gift med 

Ane 61 MAREN CHRISTENSDATTER· 

hvis forhold også er ukendte. 
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Ane 64 NIELS CHRISTENSEN MARCHMAND 

er født ca. 1656, og han døde 17o4 i Thisted og begravedes den 

28. maj. Han var gift med

Ane 65 MAREN PEDERSDATTER 

der blev begravet den 23. december 1718 i Thisted uden alders

angivelse. 

Ane 66 ANDERS PEDERSEN TILSTED 

er født ca. 1650 som søn af Peder Tilsted, og han døde 1697 i 

Thisted og blev begravet den 4. december. Han var gift med 

Ane 67 MAREN JENSDATTER 

der døde 1718 i Thisted og blev begravet den 9. februar. 

Om Anders Pedersen Tilsted ved man ikke meget, men han ses 

den 26. juli 1696 sammen med Laurids Jensen at optræde som ud

sending for byfoged Emmik Eriksen i Thisted. Anledningen var, 

at Oluf Pedersen Langgaard skulle have et brev om datteren 

Kirsten Olufsdatter. Denne var blevet indkaldt til at møde i 

Ålborg af de kongelige kommissarier og amtmand Schel Due. Kirs

ten Olufsdatter var indblandet i de hegivenheder, der under nav

net ''besættelsen i Thisted", tog fart i begyndelsen af året 

1696.På det tidspunkt følte præsten i Thisted Ole Bjørn sig 

overbevist om, at pigen Maren Spillemands som siden �ine unge 

år havde været syg, var genstand for legemlig besættelse, onde 

onder, vist i hende af en hex. Inden længe var en halv snes 

kvinder, der iblandt et pigebarn på ni år, i samme eller lignen

de situation. 

Ole Bjørn optrådte som djævlemaner og hexejæger og spåede 

sig stor succes af sin virksomhed i denne "guds og landsens 

almindelige sag" og han optrådte ganske uden persons anseelse; 

der var fornemme fruer blandt de troldfolk han var jagt efter� 

Ole Bjørns foresatte, biskop Jens Bircherod i Ålborg, 

som først var tilbøjelig til at give præsten ret i hans syns

punkter, fattede snart mistanke og fik sat grundigere undersø

gelser i gang. Og medens de lokale domstole dømte den værste af 
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hexene til bål og brand, gik een af de besatte kvinder til be

kendelse, at hele besættelsen var opdigt fra ende til anden. 

Hexene blev, selv i tilfælde af aflagt bekendelse, fri

kendt ved Viborg landsting. De foregivne besatte kom for en 

kommisionsdomstol i Ålborg. En del af dem dømtes til døden, og 

en del af deres medskyldige med Ole Bjørn i spidsen, idømtes 

andre strenge straffe.Kommisionsdommen ændredes dog senere be

tydelig ved højesterets behandling af sagen i slutningen af 

1697.(A. Bæksted "Besættelsen i Thisted 1696-98"}. 

Ane 68 NIELS POULSEN 

er født omkring 1653. Han døde 17o2 i Skinnerup sogn og begra

vedes den 13. februar. Han kaldes da Niels Poufvelsen. Han var 

gift med 

Ane 69 MAREN NIELSDATTER 

hvis forhold er ukendte. 

Ane 72 ERICH CHRISTENSEN 

er født ca. 1658, og han døde 1699 i Skinnerup og blev begra

vet den 2o. maj. Han var gift med 

Ane 73 ANNE PEDERSDATTER 

der blev begravet den 4. september 1700 i Skinnerup . .

Ane 74 JENS KNUDSEN 

der var bosat i Krog i Hillerslev sogn, er født 1650, og han 

døde 1692 i Hillerslev og blev begravet den 24. april. Han var 

gift med 

Ane 75 ANNE SØRENSDATTER 

der døde 1718 i Hillerslev og blev begravet den 4. december, 

56 år gammel. Efter Jens Knudsens død giftede hun sig med Pe

der Christensen i Hillerslev, der nævnes med tilnavnet Smid. 

Ane 76 NIELS JEPSEN 
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er født 1646 i Hinding, Nors sogn, som søn af Jep Nielsen, og 

han døde 1718 i Hinding og blev begravet den 11. juli. Han var 

gift med 

Ane 77 MAREN CHRISTENSDATTER 

der er født 1660. Hun døde 17o4 i Hinding og blev begravet den 

2. februar.

Ane 78 ANDERS THOMSEN VESTERGARD 

er født 1649 i Nors sogn som søn af Thomas Christensen Vester

gård, og han døde 17o4 i Nors og blev begravet den Jo. maj. 

Han var gift med 

Ane79 KIRSTEN CHRISTENSDATTER 

der døde 1748 i Nors og blev begravet onsdag den 27. november, 

95 år gammel. 

Anders Thomsen overtog fæstet af Vestergård i Nors efter 

sin far. 

Ane 84 POUL DØVHOLT 

er født 1618, idet han ved begravelsen den 4. april 1682 i Nors 

opgives at være 64 år gammel. Han var gift med 

Ane 85 KIRSTEN POULS 

der er født 1621. Hun døde-168C.i Nors og begravedes- den 24. 

maj. 

Ane 9o CHRISTEN LEED 

er født ca. 1656. Han kendes kun fra datterens dåb (ane 45). 

Ane 96 JENS CHRISTENSEN 

med tilnavnet Bache eller Bach døde 1713 i Skinnerup sogn og 

blev begravet den 22. juni. Han var gift med 

Ane 97 VOLDBORG THOMASDATTER 

der er født 1653. Hun døde 1723 i Skinnerup og blev begravet 
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den 31. januar. 

Jens Christensen var fæster af Nørgård i Skinnerup i året 

1681, og han nævnes også i matriklen 1688, da Nørgård, der blev 

betegnet som gård nr. 14, blev ansat for hartkorn 4 td. 2 skpr. 

o fjdk. o alb.

Ane 98 PEDER ANDERSEN 

der var bosat i Skinnerup sogn; døde i tidsrummet 1686-1697, 

Han var gift med 

Ane 99 BIRTE CHRISTENSDATTER 

der er født 1635. Hun døde 17o7 i Skinnerup og blev begravet 

den 6. juni. Hun betegnes da "salig Peder Andersens hustru 

fød 1635". 

Ane loo PEDER JEPSEN 

er født 1648, og han døde 1724 i Hillerslev og blev begravet 

den 8. oktober. Han blev gift den 26. januar 1681 i Hiller

slev kirke med 

Ane lol INGER PEDERSDATTER 

som han var blevet trolovet til den 14. december 1680. 

Ane lo4 PEDER BOESEN 

er født ca. 1653. Han og hans hustru 

Ane lo5 MARGRETHE THOMASDATTER 

kendes kun fra sønnens dåb 1683 (ane 52). 

Ane 106 CHRISTEN SMED 

er født ca. 1652. Han og hustruen 

Ane lo7 KIRSTEN CHRISTENSDATTER 

nævnes ved datterens dåb 1682 (ane 53). 
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Ane 114 POUL THORSEN 

døde 1742 i Sennels sogn og blev begravet den 21. oktober. Kir

kebogen fortæller intet om hans alder, men det oplyses, at han 

blev begravet med�ligprædiken''· Hans hustru, hvis navn ikke ken

des, døde 1727 og blev begravet den 2. februar. Hun kaldes kun 

Poul Thorsens hustru. 

Ane 116 ANDERS NIELSEN 

der var bosat i Lille Hillerslev, blev gift den 24. oktober 1694 

i Hillerslev med 

Ane 117 MAREN CHRISTENSDATTER 

hvis forhold er ukendte. 

Anders Nielsens moder, hvis navn ikke nævnes, døde 1735 

i Lille Hillerslev, 86 år gammel. 

Ane 118 PEDER CHRISTENSEN ODDERSHEDE 

er født 1670, og han døde 1738 i Hillerslev og blev begravet 

den 29. september. Han blev gift den 18. august 1697 i Hiller

slev med 

Ane 119 KIRSTEN ANDERSDATTER 

der er født 1667. Hun døde 1716 i Hillerslev og blev begravet 

den 3o. december. 

Den 8. december 1711 blev�·eder Christensen Oddershede 

gift anden gang i Hillerslev med Maren Andersdatter. 
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Ane 132 PEDER TILSTED 

er født omkring 1620, og han døde 17o5 i Thisted og blev be

gravet den 14. juni. 

Ane 152 JEP NIELSEN 

er født 1599. Han døde 1687 i Hinding, Nors sogn, og blev be

gravet den 28. september. 

Ane 156 THOMAS CHRISTENSEN VESTERGÅRD 

er født 1600, og han døde 1683 i Nors og blev begravet den 

28. november. Hans alder opgives da at være 83 år. Hans hustru,

hvis navn ikke nævnes, døde 1681 i Nors og blev begravet den 

17. august, 75 år gammel.

I matriklen 1664 opføres Thomas Christensen som fæster 

af 2 gårde. Den ene var Vestergård i Nors, som ejedes af 

Jørgen Lykke, og den anden gård, der ejedes af Jens Beering 

i Viborg, var beliggende i Hinding og stod for 7* td. landgil

de- hartkorn. I modelbogen 1686 er Vestergårds høavl anslået 

til 1 1/8 læs, og gårdens part i fælles græsgange beregnedes til 

3 høveders græsning. 

Ane 192 CHRISTEN PEDERSEN 

med tilnavnet Bach er født 1616 og han døde 1678 i Skinnerup 

sogn og blev begravet den 25. september. 




