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Denne bog er udarbejdet af Holger Jensen, ældste søn af

Martin Jensen og hustru Karen Nielsen.

Som fortæller er Holger Jensen fortræffelig og derfor

er slægtshistorien blevet en meget levende og fyldets

gørende bog.

Bogen oplyser, at der har været Salmedigtere og Snedke

re i slægten, og dette er nedarvet gennem slægten.

Holger Jensen har forstået at udnytte disse evner og

har brugt digterkunsten ved alle festlige lejligheder

og har skrevet digte, der er blevet offentliggjort.

Også fortællerkunsten mestrer han.

Da Holger Jensen fik mere fritid, udnyttede han evner

ne som snedker, til fremstilling af møbler til sit eget

hjem, familie og venner.

Holger Jensen er en stor samler af gamle brugsting.

Han har blandt andet en symaskine, der er fremstillet

af Symaskinefabrikant Niels Peter Ringstadt Johnsen.

Symaskinen var speciel lavet til Holger Jensens moder,

Karen Nielsen, i året 1897.

Holger Jensen

Vi takker hermed Holger Jensen for den store indsats

han har vist ved optegnelsen af slægten.

23. juli 1980

Familien.
4



F O R O R D

=====================

Det er nu mere end femten år siden, at jeg be-
gyndte på disse historiske undersøgelser af min slægt
både på fædrene- og mødrenesiden.

På grund af manglende tid blev det ikke rigtig til noget.

Men så døde min moder i 1955. Ved hendes bortgang gik det
pludselig op for mig, at jeg i en utilgivelig grad havde
udvist forsømmelser, var gået glip af store chancer, for
spildt mange muligheder ved ikke i tide at have udnyttet
den rige viden, indsigt og kendskab, hun sad inde med vedr.
sin slægts historie, oplysninger, hun som barn og ung hav
de lyttet sig til gennem forældre og bedsteforældres mundt
lige beretninger om henfarne fædre.

Jeg gik derfor nu i gang for alvor med min faders slægt.
Han levede endnu, var over de firs og- kunne derfor huske
et par slægtsled tilbage.

Efter hans død hentede jeg min viden gennem arkiverne.

Oprindelig var det min mening, at jeg kun ville udarbej
de en slægtstavle, der gav oplysninger så langt bagud,
det var muligt at komme, om fødse1s- og dødsår, alder,
vielser og mændenes håndteringer, men en sådan skematisk
påremsning fortæller jo meget lidt om liv og virke i hus
og hjem.

Jeg gik derfor, delvis drevet af videbegærlighed ret hur
tig over til en nærmere udredning af den enkelte families
levevis, livsvilkår, økonomiske forhold og meget andet af
interesse.

Dette er for nogle liniers vedkommende blevet ret omfat
tende, men også uhyre lærerigt og interessant, samt op
lysende.

Min faders slægt kan kun føres tilbage til seksten hun
drede tallet, da kirkebøger, skifte- og fæsteprotokoller
begyndte.

Hans forfædre er udelukkende bondeslægter, der fødtes,
levede og døde som fæstebønder oppe i Thy i sognene om
kring Thisted.

Med min moders slægt er jeg nået noget længere tilbage,
for enkelte liniers vedkommende til midten af fjorten
hundrede tallet.

Blandt hendes forfædre tælles der præster, lærere, advo
kater, borgmestre, by- og herredsfogeder, kongsbønder,
godsejere, storkøbmænd og handelsmænd, håndværkere og
landbrugere, selvejere som fæstebønder. Mange af dem har
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flakket meget rundt i landet, har snart været byboere,
snart provins- og landboere, har gennemgående været vel
stillede og ligget nogle grader over faders i stand,
stilling og økonomiske muligheder.

Hendes forfædres mangeartede håndteringer og en deraf føl
gende højere placering på samfundets rangstige har gjort,
at der gennem arkiverne har været mere at hente om dem
længere tilbage, end tilfældet har været med min faders.
Derfor er jeg på min moders side nået betydelig længere
i min historiske udredning.

Resultaterne af et sådant studium giver ved siden af den
rent kronologiske slægtsudredning også indblik i mange men
neskelige, samfundsmæssige og sociale forhold såvel i by
som på land gennem svundne sekler.

Noget af det, der, nu da jeg er ved at være ved vejs ende,
har fæstnet sig varigst i min erindring, er kvindens stil
ling samfundsmæssigt set.

Undersøgelsens resultat er blevet, at jeg på papiret kender
210 hedengangne fædre, 117 mænd og 93, kvinder.

Ud af disse har jeg rede på fødsels- og dødsår, vielser og
alder på 86 mænd og 59 kvinder.

Af de 117 mænd har 15 været gift 2 gange, der er lig med ••
30 hustruer,

4 været gift 3 gange, der er lig med ••
12 hustruer.

22 af disse 42 hustruer døde i forholdsvis ung alder af
barselsfeber efter fødsler og vel også af tuberkulose,
der jo hærgede på de tider.

Kun 20 slap igennem slægtsformerings-årenes nåleøje og
levede videre.

Man vil af disse tørre tal se, at kvindens lod i livet
var forbundet med en ikke ringe risiko dengang.

Begrænsning af børnefødsler kendtes ikke. Børneflokken på
et dusin og derover var ikke ukendt blandt helsøskende. I
flokke af halvsøskende efter flere mødre var op til en
snes ret almindeligt.

Børnedødeligheden var uhyggelig stor i hine tider. Svage
lige, skrøbelige, skavankne og skravlede bukkede under i
de allerførste leveår på grund af børnesygdomme, mangel
fuld og forkert ernæring og ukyndig lægehjælp. De mere
robuste og fra naturens stærkere og sundere, der stod
sygdommene igennem og nåede voksen alder, var livskraf
tige og udholdende, levede livet ud og blev gamle.

Kvindens stilling i samfundet var ligesom af en anden
rangs karakter i hendes forhold til manden og hele sam
fundsstrukturen. Hun var tilsyneladende dengang mere at
betragte som mandens ejendom end i dag, et vedhæng, han
rådede over, og som skulle være ham hørig og lydig i al
le forhold. 6



Denne andenrangsstilling sporedes i mange forhold, f.eks.
ved dåbshandlinger, hvor kvinder var med som gudmødre el
ler faddere, deri at de meget meget sjældent nævnes ved
deres rette og fulde døbenavn.

Var en kvinde gift med en Isach Mouritsen og var døbt
Kiersten Jørgensdatter, blev hun i kirkebøger nævnt som
Isach Mouritsens hustru eller kort og godt Kiersten
Ischaks, der efter datidens sprogbrug betød Ischak Mou
ritsens hustru.

I tilfælde af skifte efter dødsfald nævntes ikke en sø
skendflok efter alder, men først drengene, sønnerne, i
anden række kom pigerne, døtrene, ligesom også døtre kun
fik, hvis der var arv til deling, halvt så meget som sønner,
en søsterlod var det halve af en broderlod.

Men selvom kvindens stilling udadtil kunne se ud som værende
ret underordnet, så havde hun alligevel et ret stort ord at
skulle have sagt og et endnu større ansvar at bære, når ta
len var om hende som hustru og moder inden for hjemmets fi
re vægge.

Der var først og fremmest de store børneflokke at sysle
med, oplære og opdrage. I forbindelse hermed var der sne
sevis af allehånde gøremål, som en husmoder dengang havde
at tage vare på i den daglige husholdning, bagning, bryg
ning, slagtning, vævning med alt, hvad der ind under hørte
for bare at nævne noget, håndteringer, der i dag er ryk
ket uden for hjemmet, er blevet overtaget af fabrikker.
Ved siden af alt dette måtte der også gives nap med uden
dørs, når den tid var.

Hvor stor en rolle, kvinden dengang trods alt spillede, ses
af dette, at når en mand havde mistet sin hustru ved døds
fald som oftes efter fødsel, og han sad alene med en stor
børneflok i alle aldre og husmoderlige pligter i mængder,
var det første, han begyndte at se sig om efter, en ny med
hjælp, der ville og kunne rykke ind og taqe sig af børn, hus
og hjem. Enkemænd giftede sig ret ofte igen efter bare nogle
måneders forløb.

Skete det modsatte, hvilket var sjældent, at hustruen sad
tilbage som enke, var der altid yngre mænd nok om jobbet.
En enkekone, selvom hun ikke var hel ung og sad med en stor
børneflok, var nok værd at få fingre i for gårdens skyld.
Men det var også nødvendigt for en enke snarest at finde
en ny mand til at overtage ledelsen og driften af gården,
da bare ganske få og små forsømmelser af fæstebrevsfor
pligtelser som ægt og arbejde, restancer af landgilde og
skatter hurtigt kunne føre til godsejerens opsigelse af fæ
stemålet, så enken med sine børn stod uden hus og hjem,
jaget fra gård og grund.

Jeg erinder ikke at have set eller læst et fæstebrev, der
var stilet til en kvinde eller skrevet i hendes navn. Så
meget var hun ikke betroet. I tilfælde af sin mands død,
kunne hun til nød få lov at sidde en kort tid ved gården,
men kun med en voksen søn eller en ny mand i baghånden,
der kunne overtage fæsternålet.

7
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..
I tilfælde af skifte efter mandens død, skulle enken, hu
struen, skrive under, man det skete som regel med ført pen,
da kvinder dengang var meget lidt bevandret inden for skri
vekunsten.

En anden ting, jeg gennem undersøgelserne er kommet til at
hæfte mig ret indgående ved, er alderdomsforsørgelsen, der
er et helt kapitel for sig endda et meget stort.

Af de førnævnte 210 hedengangne aner kender jeg oplysnin
ger om fødsel- og dødsår, alder og vielser på 86 mænd og
59 kvinder.

Også her gør en slags tilsidesættelse af kvinden sig gæl
dende, idet der ikke findes så mange arkivaliske oplysninger
bevaret om kvinder som mænd.

Af de 59 kvinder døde

2 mellem deres 20. og 30. år
4 30. - 40.
9 40. - 50.
7 50. - 6.0.

11 60. - 70.
14 70. - 80.
12 80. - 90.

Man må jo nok antage, at de 15 kvinder, der døde mellem
det 20. og det 50. år, er døde af barselsfeber efter fød
sler eller af tuberkulose, en ret udbredt sygdom dengang.

Forbavsende er det vel nok at se, hvordan nogle kvinder
trods slid og slæb og dårlig boligforhold nåede en ret
høj levealder.

Af de nævnte 86 mænd døde

3 mellem deres 30. og 40. år
4 40. - 50.

17 50. - 60.
17 60. - 70.
27 70. - 80.
16 80. - 90.

2 90. -100.

Yngre mænds dødsfald skyldtes sikker, bortset fra pestepe
demier og ulykker, tuberkulose.

Det er her som for kvinder forbavsende at se, hvor mange
mænd, der i virkeligheden opnåede en ret hØj levealder.

Den forholdsvis høje levealder, som enkelte opnåede, gjor
de, at der samfundsmæssigt set ville blive noget, der hed
alderdomsforsørgelse. Det var der også, men dette problem
havde ligesom løst sig selv fra arilds tid i alt fald blandt
bondebefolkningen både, da man var fæstere under godsejere,
og senere, da man købte gårdene og blev selvejere.
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Når folk på landet i fællesskabets tid blev for aflægs
og gamle til mere at kunne have noget med landbrugsdrif
ten at gøre, overlodes fæstemålet eller skødet på ejen
dommen som regel til den ældste søn, der så overtog de
økonomiske forpligtelser og ledelse af det daglige ar
bejde~

De gamle blev så aftægtsnydere og flyttede ind i aftægts
stuerne, blev boende på gården og levede sammen med dens
beboere, børn, unge, yngre, så der stundom kunne leve op
til fire slægtled under samme tag.

Der kendes eksempler på, at godsejeren har delt en gårds
jordtilliggende og bygninger i to dele, der så benævntes
som halvgårde, og hvori der så boede to fæstebønder med
familie, tyende og aftægtsnydere.

Dette kunne ofte volde daglige besværligheder. Og når der
til så korn, som der findes tilfælde af, at der kunne leve
to sæt aftægtsnydere i samme gård, hvilket kunne ske,
når folk var gået på aftægt meget tidlig og dertil så blev
meget gamle. Ja, kunne alderdomsforsørgelsen blive en stor
belastning, økonomisk, for det unge par, der stod for drif
ten og skulle svare enhver kreditor sit.

Aftægtsnyderes juridiske rettigheder var som regel nævnt
og anført i fæstebrev eller skøde eller på anden vis do
kumenteret ofte ved tinglysning og kunne være ret så om
fattende, strækkende sig fra husly, gangklæder og senge
tøj til ildebrændsel, spiselige naturalier af gårdens
egne avlede produkter samt hjælp og pasning, pleje på
det sidste og endelig ved død en kristelig jordefærd
efter egnens skik og brug.

I enke~ tilfælde spiste de gamle sammen med gårdens
øvrige indvånere, men det mest almindelige var vist, at
man havde hver sin husholdning og spiste hver for sig.
Den sidste form var nok den, der gav de færreste riv
ninger indendørs kvindfolkene imellem, idet den unge
kone jo næsten altid var en svigerdatter.

Svigerdøtre og svigermødre kan til tider uden at ville
det være årsag til uoverensstemmelser.

En stor belastning var det for den unge kone, når de gamle
blev svagelige og aflægs, syge og sengeliggende, lå på
det sidste, skulle have hjælp, passes og plejes, et stort
tillæg til alt det øvrige, en ung husmoder havde at tage
vare på.

Men det var ikke kun blandt kvinderne, at der kunne op
stå gnidninger generationerne imellem. Det kendtes også
udendørs mellem mændene om gårdens daglige drift og ar
bejde. I nogle tilfælde gik det tåleligt, i andre var
der voldsomme opgør, meningsudvekslinger og protester,
der avlede både had og ondt lune, førte til slagsmål med
drab, retsforfølgelse og tugthusstraf, værst var det,
hvor brændevinen gik ind og jog fornuften ud.

9
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Aftægtsnydere fulgte som andet kræ gårdene ved ny fæste
overdragelse eller gårdsalg. Der kendes tilfælde på, at
aftægtsnydere, der havde haft gård i fæste som yngre,
kunne opnå i deres høje alderdom at sidde under både tre
die og fjerde ejer, eller fæster.

Alderforsørgelsen dengang var jo vidt forskellig fra den,
vi kender i dag i vort højt industrialiserede tidsalder.
Der var vel både gode og dårlige sider ved den for alle
parter. Men på et par områder synes der mig at have været
livsgoder, som vi ikke idag kender i så udpræget grad,
nemlig 'familiesammenhold, slægts-skabs-følelse og gensidig
hjælpsomhed trods alt, når nød, fattigdom og død bankede på.

Præstekoner var lige så lidt dengang som nu mere beskyt
tede end andre mod sygdom og død.

Også præstens kone døde af barselsfeber efter fødsler.

Der kendes præster, der har været gift både 2 og 3, ja
helt op til 4 gange, inden de som affældige oldinge
endelig døde, mæt af dage, mæ.t af koner, børn og bleer,
barneskrål og skrig.

Tilbage sad så enkerne med store børneflokke af halvsø
skende i alle aldre. Sådanne enker med børn skulle jo
forsørges. Det ordnedes som regel mindeligt efter skik
og brug ved, at eftermændene i embederne tog hele fami
lien under sine vinger og varetægt, giftede sig med en
kerne, holdt dem ud, til også de døde, hvorefter mange
gik ombord i døtre fra de afdøde formænds tidligere ægte
skaber, hvis de ikke allerede var afsat.

Der var en 3. art af alderdomsforsørgelse i hine dage.
Dengang som nu fandtes individer, der havde svært ved at
tilpasse sig lands lov og ret, levede som hjemløse, eksi
stensløse og forhutlede personer. Hvis ikke en godsindet
og gavmild slægtning hjalp til i ny og næ, var sådanne
personer, hvis de blev gamle, henvist til fattiggårdene
eller asylerne og så ellers for resten leve af nådsens
brød ved tiggeri.

Godsejere, præster og andre pengestærke personer byggede
i seksten hundrede tallet asyler nær kirkerne rundt om i
landsbyerne. Disse asyler var tænkt som sociale foranstalt
ninger for sognenes gamle, vist mest kvinder. Men at skul
le være henvist til at leve et sådant sted på sine gamle
dage var ofte en kummerlig tilværelse, småt med mad og
klæder, mindre med lys og varme, ofte i evig kiv og spek
takel med de øvrige beboere.

Egentlig blev vistnok asylerne mere monumenter over byg
herrerne end de blev sociale goder og foranstaltninger
for værdigt trængende gamle.

Man stod på den tid i et inderIigere og mere intUrt forhold
til sit bosted, til fædrenes grosted gennem sekler, end
tilfældet er i dag.

Ens bosted var ikke bare et sted, hvor man spiste og sov.
Det var ens hjem i ordets rigtigste og oprindeligste be
tydning.
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Der fødtes man, levede og døde.

Hjemmet var fristed for børn i leg, for unge i ungdommelig
livsudfoldelse og lystighed, for mænd i modne aldre ved ar
bejde om hellig og søgn og endelig for gamle et hvilested
efter endt livsværk.

Der findes ejendomme, gårde og boelsteder, der først som
fæstegårde i fællesskabets tid og senere efter udstyknin
gen som selvejerbosteder er gået i arv fra slægt til slægt
i århundrede.

Dette avlede for den enkelte som for slægten en rodfæstelse
til stedet, til hus og hjem, gård og grund, som mange af i
dag står helt uforstående og ufølsom overfor, men som uden
tvivl dengang var med til oparbejde og udvikle et rigt fæl
lesskab til vagt og værn om arv og gæld.

Man voksede op under og levede med en dyb ærefrygt for både
gud og kristendom, konge og fædreland, begreber, mange af
i dag, i den voksende socialismens og industrialismens tids
alder, rask væk har smidt over bord som værende forældede,
forhistoriske foreteelser uden at have sat noget andet og
bedre i stedet, en udsmidning, der i mange moderne nymodens
menneskers daglige liv og tilværelse har avlet tomhed og
livslede, rastløshed, rodløshed, i visse kredse en voksen
de utilfredshed med velfærdsstaten, tidens mageløse livs
goder, en udsmidning, der hos enkelte er sket på bekost
ning af åndelige livsværdiers forlis under en evig knurren
af mange om en stadig kræven ind af mere.

Meget kræver mere, og fanden kræver flere.

I hine tider var landsbykirken, guds hus, sognets samlen
de midtpunkt i det enkelte menneskes som i slægtens liv.

Man døbtes i kirken, blev konfirmeret og viet der for ende
lig ved død at blive båret ud der fra til et sidste hVile
sted i familiegravstedet, menneskelige milepæle og kirke
lige handlinger, som slægten fulgte med i, og som menig
heden var vidner til, foreteelser, der gav sammenhold
langt ud over hverdagens ævl og kævl og skabte rigdom af
traditioner.

Kongens person var noget, man havde agtelse for. Ved fæste
rnålsindgåelser udpensledes der i fæstebreve om godsejeren,
at han var kongelig majestæts kammerherre, kongelig maje
stæts geheimeråd, kongelig majestæts justitiarius udi hø
jesteret med meget meget mere med "kongeligt" ved både for
og bag.

Der nævntes også kongelige skatter, kongelige forordnin
ger i henhold til både dit og dat, som man som fæstebon
de havde at holde sig efterleveligt. Alt dette "kongelige"
gjorde, at kongen var som gud et ophøjet væsen, man havde
dyb respekt for i de tyngende realistisk betonede hverdage,
hvor landgilde og skatter, ægt og hoveri ofte pinte og
plagede som et mareridt.

Il
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Resultatet af undersøgelsen foreligger nu i 2 enslydende
eksemplarer, hvert på ca. 500 maskinskrevne sider fordelt
over fire bind.

Jeg har besluttet, at senest ved min død, skal det ene
overlades Landsarkivet i Odense, det andet Landsarkivet
i Viborg til opbevaring og brug ved forskning af kommende
interesserede i slægten.

Mine aner er givet stambogsnumre på den måde, at alle mand
lige har lige numre, begyndende med min fader, der har nr. 2,
og alle kvindelige har ulige numre begyndende med min moder,
der har nr. 3, hvilket tydeligt fremgård af slægtstavlen i
1. bind.

Hvor det har været muligt, er der indhentet oplysninger om
fødte og døbte børn i ægteskaberne, idet navne er nævnt på
gudmødre og faddere, da det vil være værdifulde kilder for
kommende generationers udforskning af slægtsgrene.

Fæstebreve, skøder, skifter og private breve er gengivet,
dels uafkortede, dels i uddrag, alt efter værdifulde oplys
ninger, slægtshistorisk, samfundsmæssigt og socialt.

I førnævnte slægtstavle er brugt forkortelser: fæsteb.=
fæstebonde, gdr.= gårdejer, d.s.st.= dØd samme sted,
v.s.st.= viet samme sted.

Arkivalierne, der er benyttede, har været at finde på ar
kiverne i Viborg, Odense, Abenrå, København samt Oslo og
stockholm.

Solvænget 13. Nr. Lyndelse.
febre 1969.
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A F T Æ G T S Y D E L S E.

Af alle stænderne, undersøgelsen berørte og gav indblik i,
var fæstebondens den ynkværdigste. Han var i sammenligning
med samfundets øvrige klasser ufri og trælbundet, stod i
gæld både arbejdsmæssigt og økonomisk til sin husbond, her
remanden, godsejeren. Han ejede ikke fri vilje til at kunne
drive og dyrke sin jord, landbrugsbedriften, efter eget for
godtbefindende eller omsætte avlingen i kvægholdet på den
mest rentable måde på grund af fællesskabets store hemsko
og daglige gener.
Han måtte som fæster gøre hoveri, give arbejdsydelser og na
turalier, stundon kongelig mønt for ret til brugen af sin
jord.
Hvis et fæsternål ved dødsfald skulle fornyes, overdrages
til søn, sVigersøn eller en ny fæster, der ville overta-
ge enken og gården, skulle der i mange tilfælde betales ind
fæstning under en eller anden form.
Hagenskov lensregnskab, 1641 - 42 nævner, at Isak Mouritsen,
senere herredsfoged over Båg Herred, i 1642 fæstede den hal
ve gård, som en vis Hans Hansen døde fra.
Isak Mouritsen betalte i ny indfæstning for den halve gård
100 rigsdaler og en øksen.
Gården var Holmegård, matr. nr. 19, på Helnæs.
Et andet eksempel.
Jens Pedersen, født ca. 1580 blev fæster af Damgården på øen
Egholm efter sin svigerfar, Jørgen Pedersen Mørch i 1610 og
var det til sin død 1651.
llensregnskabet oplyses, at Jens Pedersen i 1610 gav 60 da
ler i stedsmål, indfæstning, af sin halvgård, som Jørgen Pe
dersen fradøde.
Hoveriet var ofte moralsk nedbrydende både for sjæl og sind,
liv og lemmer, levned, en underkuelse og umyndiggørelse af
fæsteren som mand og menneske under torturredskabernes svøbe,
svie og smerte.
Denne umenneskelige trælbundne tilværelse gjorde i mange til
fælde bønderne trodsige, opsætlige, avlede had i sindet mod
de store jordbesiddere, hele samfundsstrukturen med dens klas
seforskelle og uretfærdig fordeling af almenmenneskelige livs
goder.
De førnævnte citater viser, at det allerede på et ret tidligt
tidspunkt var blevet sædvane, at en godsejer delte en ret stor
fæstegård i to halvgårde. Der kunne vel have været flere grun
de enten, at der var flere fæstere, end der var ledige gårde,
eller, at det kunne være en økonomisk gevinst for godsejeren.
Men hvad grunden end kunne være, var det en meget uheldig ord
ning for fæstebønderne. To sæt fæstefolk, to familier, mænd og
koner, store børneflokke, tjenestefolk, aftægtsnydere, tidli-·
gere fæstere, bedsteforældre, alt for mange til de få og bitte
små rum, der da fandtes i stuehusene. Sammenstuvningen af så
mange ville unægteligt medføre smårivninger, især hvor de un
ge koner var svigerdøtre, hvad de for det meste var.
Hvad fæstefolks pladsforhold i de små stuehuse angår, vil de
følgende citater give et godt billede af:
En Christen Overgård havde omkring år 1800 overtaget fæsternå
let af sin fædrenegård i kjelstrup by, Hillerslev sogn, Thy,
og fik den ved samme tid brandassureret.
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Kartkornet var: 5 tdr. 2 skp. 2 1/2 alb.
Taksationsprotokol for Hillerslev Herred, Thisted Amts Brand
inspektorat 1800, side 126, den 15/8 1803 meddeler:
A.
Stuehuset i nord, 16 fag, 8 112 alen dyb, dels ege, og dels
fyrre undertømmer, dels muret, dels klinede vægge og stråtag,
indrettet til 2 stuer, kamre r køkken og bryggers.
I stuen er 10ft, vinduer og døre samt en jernbilægger kakkel
ovn, og i brøggerset en indmuret kobberkedel på 3/4 tdr.,
skorsten og bageovn.

350 rigsdaler

B.
Det søndre hus, 16 fag, 9 1/2 alen dyb, fyrreunder og over
tømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til 10, lade stald
og fæhus.

250 rigsdaler

c.
Det østre hus 9 fag, 7 alen dyb, fyrreunder og overtømmer,
klinede vægge og stråtag, indrettet til vognhus, fåresti
og materialehus.

Forsvarlig mo~ ildsfare og ej til
forn forsikret.

100 rigsdaler

700 rigsdaler

Gården har været trelænget med få og små rum i stuehuset.

Det næste citat er om fæstebonde:
Peder Jensen Skræder.
Rødding Kirkebog:
1783, død den 17. marts, Peder Jensen Skræder af Grundvad,
68 år.
Han er født i Kreiberg sogn og må efter dette være født ca.
1715.
Han var gift 3 gange. Første gang viet 1744 til
Anna Madsdatter.
Rødding kirkebog:
1746. den 13. søndag efter Trinit, blev Peder Jensens hustru
Anna Madsdatter af Grundvad, jordet 34 år gl. Hun er sikkert
død efter fødsel. Der kendes ingen børn i ægteskabet.
Allerede omkring sit første giftemål får Peder Jensen gård i
fæste.
Spøttrup fæsteprotokol:
Magnus Rosenkrantz til Spøttrup fæster til soldaten Peder
Jensen, barnefødt i Kreiberg, den gård i Rødding, Grundvad,
som Jens Jensen sidst iboede og fradøde. På kendelsen, at
jeg lader udløse førstkommende session fra soldat.

Spøttrup den 20. jan. 1744 M. Rosenkrantz

Smme fæsteprotokol oplyser om samme Jens Jensen, side 36, nr.
5.
Fæstebrev til Jens Jensen i Grundvad.
Magnus Rosenkrantz fæster til rytteren Jens Jensen, barnefødt
i Grundvad, den gård i Grundvad, som Laurids Jepsen hidtil har
beboet og formedelst efter dom oq armod ej lænqere har kunnet
samme besidde.

14



Hartkorn 4 tdr. 5 skp. 2 fjk. o alb.

M. Rosenkrantz.

Der findes ingen dato ved dette fæstebrev. Men efter alt at
dømme må det være fra tiden omkring 1720.
Det vigtigste ved dette fæstebrev er, at man får opgivet hart
kornstørrelsen på Peder Jensens fæstegård.
Peder Jensen Skræder blev gift anden gang i 1747, idet han da
viedes til sin svigerinde,
Johanne Laursdatter,
der var 'enken efter hans broder, Ole Jensen Skræder, Mollerup,
der var født 1712, død 1746, 34 år gl.
Johanne Laursdatter havde 2 piger med sin første mand:
Karen Olesdatter født 1742.
Anne Olesdatter født 1746.

Der kendes 4 børn i Peder Jensens ægteskab med Johanne Laursd.

Rødding kirkebog:
1768. Død Peder Jensen Skræders hustru Johanne Laursdatter
den 14. april, 54 år gl.

I skiftebrevet efter hendes død læses der:

Enkemand Peder Jensen.

1. Stiftdatter Karen Olesdatter,
2. Anne Olesdatter,
3. Søn Jens Pedersen,
4. Laurs Pedersen,
5. Datter Anne Marie,
6. Maren,

26 år.
22 år.
19 år.
17 år.
14 år.
11 år.

Boets opgørelse viste, at udgifterne overstiger indtægterne
med 15 rigsdaler, så der blev intet til deling.

Efter et års forløb giftede Peder Jensen s~g for tredie gang
med enken:
Birthe Andersdatter.
Fra dette ægteskab kendes to børn:
A. Johanne Pedersdatter født 1769.
B. Maren Pedersdatter født 1773.

10 år efter det yngste barns fødsel dør Peder Jensen Skræder.

Skifteprotokollen meddeler:
Efter vurdering og registrering overstiger udgifter intægter
ne med en restgæld på

77 rigsd. 1 mark, 11 skill.

der bliver således intet til deling.

Enken meddelte, at hun agtede at blive ved gården. Husbonden
lovede hende at måtte blive imod at svare gælden og forsyne
sine umyndige pigebørn med fornødent klæde og føde, indtil
de kommer til den alder, at de samme selv kan fortjene.
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Besætningen:

1 sort hoppe, 4 år, 1 sort krumrygget hest, 5 år, 1 sort
hoppe, 10 år, 1 sort hoppe 16 år.

1 sortbroget ko 10 år, 1 sortstjernet ko 11 år, 1 sort hjel
met ko 7 år, 1 sorthjelmet kvie 3 år, 1 sortbroget kvie 2 år,
1 gråbroget ko uden kalv 13 år, 1 grå åringsstudungnød, 1 sort
blisset kvie 2 år, 1 sortstjernet studekalv, 1 sortbroget kvie
kalv, 4 stk. vædere, 16 får uden lam, 1 galtgris.

Gården var firelænget:
1.
Med våningshus sønder i gården på 17 fag.
2.
Fæhuset vesten i gården, 16 fag.
3.
Stalden og laden, norden i gården 13 fag.
4.
Laden, østen i gården 16 fag.

Der fås gennem dette citat mange gode og værdifulde oplysnin
ger om fæstebønders livsvilkår og forhold på den tid.

Peder Jensen Skræder var soldat, da han første gang blev gift
og overtog fæstemålet af gården i 1744.
Noget kunne tyde på, at gården Grundvad da havde været en slags
forsømt og afrakket ødegård, hvis tidligere fæster, rytteren,
Jens Jensen var død fra den, og fæsteren før ham var jaget fra
den efter dom og armod.
Men dette havde jo den fordel, at Peder Jensen Skræder ikke
ved fæstemålet fik et efterslæb af tidligere fæstere at træk
kes med som aftægtsnydere, unægteligt en stor fordel økonomisk.

Ved at overtage fæstemålet blev han forløst fra sin soldater
pligt.
I næsten 40 år sad Peder Jensen Skræder som fæster på gården,
har sikkert efterladt den i en bedre stand end han modtog den
i.

Han var tre gange gift uden børn i første ægteskab. Alligevel
efterlod han sig 8 sammenbragte halvsøskende.

Brandtaksationsprotokol for Nykøbing M. 1818, fol 13-14.

Toftegadens nordre side, snedkermester Niels Dyhrs stæd:
A.
Forhuset består af 8 fag eller 21 alen lang, 8 1/2 alen viid,
7 1/2 alen hØj. Grundmur til gaden og tavlmur til gården.
Stentag. Overtømmer af ret fyr og gran, indrettet til værelser
og køkken. 2 jernkakkelovne er ansat til 100 rgd. med fagget

800 rgd.

B.
Et sidehus fra Am bestående af 5 fag eller 12 1/2 alen lang,
8 1/2 alen viid og 7 1/2 alen højt, er grundmur i søndre side
og østre ende, nordre side bindingsværk med tavlmur, opført
af fyr og gran med stråtag, indrettet til stuer, stald og
tørvhus, deraf de to fag takseret til 100 rgd., og de øvrige
3 fag a 40 rgd. pr. fag ialt 320 rgd. 16



Fæstebonde Christen Andersen Kobberød.

Der var 4 børn i ægteskabet.

Schioldborg Sogn, Christen Kaaberøe.

tømmer, stentag. 3 fag
alen høj.

ialt 270 rgd.

1390 rgd.

Toftegade, nordre side.
Snedker Niels Dyhr.
Smedehus, grundmur, fyr og gran over
eller lo alen lang, 7 alen viid og 8
Takseret til 90 rgd. fagget. 3 - 90

Han var gift to gange:

Skjoldborg kirkebog:
Viet 1. gang 22/11 1743 til Ane Nielsd., f. 1691, d. 1754, 63
år.
Viet 2. gang 16/1 1756 til Maren Agesd. f. 1724, d. 1790, 66 år.
DØd efter langvarig brystsvaghed (tuberkulose).

f. i Kobberød, Gjettrup sogn 1706.
d. 16. juni 1743 får han fæstebrev på gård i Skjoldborg sogn
under Todbøl Hovedgård.

Udskrift fra taksationsforretning, som er afholdt over Todbøl
Hovedgårds underliggende bøndergods.

Nedenstående er en beskrivelse af gården med besætning fra
året 1787:

Det synes at fremgå af det efterfølgende, at Christen Andersen
Kobberød har været en dygtig og driftig mand, der virkelig har
formået at få noget ud af gården under de givne livsvilkår.

Bygningernes beskaffenhed:

Hartkorn: 4 tdr. 5 skp. 3 fjk. 2 alb.

12 fag stue og tørvehuus, 23 pr. spænder, lade, stald og fæi
huus, i nogenleedes beboelig stand.

Besætningens tilstand:
4er bæster, 3 kiør, 4 studungnøde, 3 qwier, 1 kalv, 10 faar
med lam, 1 galt.

3 beslagne wogne, 1 ploug, og 2 harver. Alt med gaardens red
skaber i god stand.

Besiderens øeconomiske forfatning:

Indboen nogenleedes, 5 senge, (alkover), 1 jern kakkelovn,
(bilæggerovn), 1 kieddel i grue.

Fæsteren og hustrue ere gamle, skikelige og stræbsomme, har en
woxen søn, som attrår fæste på gården, og er dertil duelig, har
desuden en woxen datter hiemme.
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Howeriegiørende til Todbøl, 1/2 ploug.

Udsæden Aarlig:
2 a 2 1/2 td. rug. - 9 a 10 td. byg. - 13 a 14 td. haure. 
10 a 12 læs høe aules årlig.

Christen Andersen Kobberød overdrager antagelig fæstemålet af
gården til sin søn ved dennes giftemål i 1796 og havde såle
des siddet som fæster på gården i 53 år.

Skjoldborg kirkebog:

1804, død Christen Andersen Kobberød, 98 år og 8 måneder, døde
efter 3 års sengeleje og 30 års svaghed. Hans hørelse og syn
var på det sidste meget svækket.

Det var blandt fæstebønder og selvejere i hine tider hævdvun
den sædvane fra Arilds tid, at den ældste søn i en børneflok
skulle overtage, arve jordbesiddelser, fæstegård og selvejer
gård.
Ligeså hævdvunden denne sædvane var, ligeså hævdvunden var det
også, at ejendommen skulle blive i slægtens eje, såvidt der var
arvtager og det økonomiske var muligt.
Dengang som nu kunne der opstå arvernæssige problemer ved en
søns overtagelse af fædrenehjemmet derved, at han som regel
ville komme til at sidde altfor hårdt i det økonomisk, hvis
han samtidig med overtagelsen skulle udrede arv til søskende.
Derfor blev det ofte ordnet sådan, at søskendes arvepart blev
stående i gården mod pant til senere og bedre tider. Det skete,
at disse bedre tider for søskendesarvs udbetaling ikke indfandt
sig med mindre, at gården måtte sælges og overgå på fremmede
hænder. Dette var utænkeligt i slægten. Nej, så gaven sø
skendflok hellere afkald på fædrenearv til fordel for den ældre
broder, så han fortsat kunne klare økonomien og gården bliver
i slægtens eje.
Derfor bliver man ofte gennem en sådan slægtsundersøgelse stil
let overfor slige arveafkald.
Et er allerede nævnt under Jens Pedersen Skræder og hustru
Maren Jensdatter.
Et par vil fremkomme i det følgende:

Det ældste arveafkald er dateret 9. januar 1626.
Jørgen Pedersen var ca. 1580 blevet gift med Bodil Anders
datter. De boede som fæstere i Damgård på øen Egholm i Lim
fjorden. Der kendes ialtfald 3 børn efter dem:
1.
Kjeld Jørgensen, hvis søn, Peder Kjeldsen, nævnes i arveaf
kaldet.
2.
Anna Jørgensdatter, gift med Niels Laursen i Alborg, se ar
veafkaldet.
3.
Elin Jørgensdatter, gift med fæstebonde Jens Pedersen, Darn
gård, Egholm.

Ved Jørgen Pedersen og Bodil Andersdatters død, er slægtsgår
den, Damgård, gået over til datteren Elin Jørgensdatter og
hendes mand, Jens Pedersen.
Det er før nævnt, at Jens Pedersen blev fæster af Damgården
efter sin svigerfar, Jørgen Pedersen, og var det til sin død
1651. Ved Jørgen Pedersen og Bodil Andersdatters afståelse af
Damgård, der var halvgård, må der have fundet en vurdering og
reqistrerinq sted. idet Jens Pedersen d. 9. ianuar 1626 mod-
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Kr. Værnfeldt meddeler i Egholm bogen side 93:
"Peder Kjeldsen (han er søn af Kjeld Jørgensen), Indvåner her
i Alborg, på sine egne vegne, og Niels Laursen der sammesteds
på sin hustru, Anna Jørgensdatters vegne - tog Jens Pedersen
i Hånden, gjorde og gav ham et fast håndtryk og uigenkaldeligt
afkald, for født og ufødt, for al den arv og arvelod, som de
arveligen kunne være tilfalden efter deres salige Fader og
Moder, Jørgen Pedersen og Bodil Andersdatter, som døde på
Egholm" •

Udskrift af Sallinge Herreds tingbog 15. oktober 1670.

Isach Mouritsen, byfoged i Assens, og herredsfoged i Båg her
red får afkaldskvittering:

Søren Andersen, degn i Gestelev, på sin hustru, Margrethe
Christensdatters vegne, rakte Isach Mouritsen sin hånd og gjor~

de og gav ham og hans arvinger, fast og uryggelig afkald og
fuld kvittering for al hans arv og gæld, som Margrethe Chri
stensdatter efter sin salig fader, Christen Jensen, fordum
præst til Horne, og hendes moder, salig Pernille Mouritsdatter,
arvelig erloddet og tilfaldet, det være sølf, penge, kvæg,
heste, hopper, tilståendes gæld, ejendom og alt andet.

Herp tingsvidne til Isach Mouritsen.

Assens tingbog 30/4 1672 meddeles efter Svend Larsen:
Det fynske rådsaristokrati i Det l7de Arh. 11 del:

1672 gav Jens Christensen, tjenende Steen Braha, "sin kære mor
broder" Isach Mouritsen afkald på arv efter sine forældre, sa
lig Herr. Christen Jensen, fordum præst i Horne, og Pernille
Mouritsdatter.
Endvidere fremkom Mourits Christensen, tjenende fru Anna Gyl
denstjerne, og gav afkald på arv efter sine forældre.

Anders Jensen Sigshøj ejede to gårde. Den nen afhænder han
året før sin død 1837 til svigersønnen Christoffer Jensen
Helleberg.
Den anden driver hans enke, Maren Jensdatter og Sønnen Jens
Chr. andersen Sigshøj videre efter hans død, indtil sønnen
tilskødes den af moderen d. 21/4 1846.

Ved anders Jensen Sigshøjs død 1837 blev der holdt skifte med
arvstildeling mellem børnene. Arven har sikkert stået i gården
mod pant. Af en eller anden grund giver børnene 10/8 1842 af
kald på arven efter faderen sikkert til fordel for moderen og
broderen.

A F K A L D

Underskrevne myndige arvinger efter afgangne husmand Anders
Jensen Sixhøj af Vang nemlig hans sønner:

Indsidder Jens Andersen Sixhøj i Thisted.
Tjenestekarl Niels Andersen Sixhøj i Thorup.

Peder Andersen Sixhøj i Thorup
samt hans svigersønner:
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Gårdmand Christoffer Jensen i Thorup, gift med datteren Maren
Andersdatter.

Gårdmand Jens Christian Jensen i Vang, gift med datteren Ane
Andersdatter.

Giver herved afkald på al arv efter bemeldte afdøde Anders Jen
sen SixhØj, og idet vi meddeler dette vort afkald, erklærer vi,
at vi som følge deraf, hverken nu eller i sin tid kunne gøre
nogen som helst påstand på arv efter ham.

Til bekræftelse under vore hænder:

Thisted, Thorup og Vang den lode august 1842.

Jens Andersen Sixhøj, med ført pen.
Niels Andersen Sixhøj, med ført pen.
Peder Andersen Sixhøj, med ført pen.

Jens Christian Jensen.
Christoffer Jensen, Thorup.

Det var meget få og små trange rum, fæstefolk med børn, bed
steforældre, aftægtsnydere og tjenestefolk havde til rådighed,
ofte rum med lerstampede gulve i stuerne og pikning i brøggers.
Der var kun et rum, der kunne opvarmes ved hjælp af en bilægger
ovn. Et åbent , ildsted i forbindelse med bagerovn og skorsten i
bryggerset, var stedet, hvor maden tilberedtes.
Dengang som nu havde mange en resignerende evne til at kunne
indrette sig under givne forhold og indstille sig på det for
håndenværende.
Noget af det, der mest kan undre, er de få og trange sengeste
der, sovepladser, alkover til de mange, voksne som børn.
Men god vilje til godt samarbejde bærer over meget, og det var
nok også tilfældet dengang.
Fæstebondens arbejdsområde var tvedelt mellem hoveritjeneste
under herremandens kommando og fritidssysler på egen bedrift
ved fyraftenstid, hvis kræfter, humør og lune var til det.
En kummerlig tilværelse, der afgjort ikke æggede de mange til
særlig energi- eller aktivitetsudfoldelse.
For at dulme græmmelse, sorg og savn, dykkede mange sundom
lidt for dybt i dunken.
Trods slæbet, slidet, fattigdommen besad enkelte en ukuelig
og ufattelig vilje til at få det bedst mulige ud af det mest
usle og levede vist egentlig tilfredse og lykkelige.
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INDHOLD~FORTEGNELSE.

1. bind

Holger Jensen
Anna Kirstine Hansen

Martin Jensen
Karen Jensen

Christen Jensen Immersen
Marie Christoffersen

Hans Nielsen
Petrea Janina Johansen

Jens Chr. Andersen Kobberød
Maren Christensdatter

Christopher Jensen Helleberg
Maren Andersdatter Sigshøj

Niels Nicolaisen
Maren Hansdatter
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Nr. 1 på tavlen.

HOLGER JENSEN

Søn af Martin Jensen og hustru Karen Nielsen, Mejrup.

Se nr. 2 og 3 på tavlen.

Født den 23. juli 1900 i Mejrup.

Da Holger Jensen i 1914 gik ud af skolen, var det hans

højeste ønske at kunne have fortsat skolegangen med en

læreruddannelse som mål.

Det var der ikke råd til.

Han kom derfor i lære som grovsmed hos sin fader.

Smedehåndværket huede ham ikke, hvorfor han fordrev de

følgende år ved landbruget med højskoleophold ind imel

lem, indtil h~n i 1929 begyndte det arbejde blandt børn

og unge, der kom til at spænde over fyrretyve år.

Under besættelsen havnede han på københavns kommunale

børnehjem, Nærumgård, hvor han mødte sin kone

ANNA KIRSTINE HANSEN

Datter af husejer, folkloristen og lejlighedsdigteren

Anne Dorthea Hansen, Ørbæk.

Født den 12. febre 1918.

Da arbejdet i disse år var næsten døgndrift rundt om på

børnehjemmene på grund af stor overbelastning, krævende

og opslidende, begyndte de efter befrielsen at se sig om

efter noget andet. Det føjede sig sådan, at de begge fandt

beskæftigelse indenfor det forebyggende på fritidshjem.

Dengang fandtes der endnu ikke ordnede forhold med hensyn

til uddannelse af medarbejdere indenfor børneforsorgen,

hvorfor mange institutioner kørte med uuddannet personale.

Disse problemer førte til, at Kbhvns Komm. tog initiativet

til afholdelse af 2 årskurser i 1947/48 og 1948/49 for

uuddannede fritidshjems1ærere- og lærerinder, der havde

været i arbejdet en årrække, og som derved kunne tilegne

sig det manglende uddannelsesmæssigt for at kunne være på

ige fod med den toårige seminarieuddannelse, der i mel

lemtiden var begyndt. 22



Disse k rser deltog de begge i.

I sommeren 1952 søgtes der lederp r til det nyoprettede

fritidshjem, Svanegården, Odense. De søgte stillingen,

fik den og virkede der i 15 år, til Holger Jensen i 1967

kunne få pension, hvorfor de begge fratrådte efter hen

holdsvis 40 og 25 år i arbejdet.

Ingen børn i ægteskabet.

Holger Jensen og hustru Anna
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Møbler fremstillet af Holger Jensen
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Nr. 2 og 3 på tavlen.

J E N S E N.

N I E L S E N.

MARTIN

Søn af husmand Christen Jensen (Immersen) og hustru
Marie Christoffersen af Nørre Skjoldborg.
se nr. 4 og 5 på tavlen.
Født den 23. juli 1873 i Nørre Skjoldborg sogn.
Hjemmedøbt den 3. august samme år i nærværelse af
Niels Notlers enke og forældre.
Fremstillet den 19. oktober 1873 i Skjoldborg kirke.
Faddere: Pige Ane Christensen Østergård. Pige Karen

Marie Nielsen. Husmand Jens Mouritsen. Ung
karl Henrik Larsen. Ungkarl Peder Henriksen.

Død søndag den 17. februar 1957 på De gamles hjem i Bor
bjerg sogn i sit 84. år efter at være ramt af en apoplek
tisk tilfælde onsdag den 14. februar.
Jordet på Holstebro kirkegård torsdag den 21. februar.
Viet den 8. februar 1899 i Mejrup kirke af valgmenigheds
præst Morten Larsen, Holstebro, til:

KAREN

Datter af gårdejer Hans Nielsen Kobberup og hustru Pe
træa Janine Johnsen, Mellem Kobberup i Mejrup sogn.
se nr. 6 og 7 på tavlen.
Født den 26. juli 1877 i Mellem Kobberup, Mejrup sogn.
Døbt den 26 august samme år i Mejrup kirke.
Faddere: Gårdejer Johan Jensen og hustru Ny Brusen,

Mejrup. Pige Mette Aleksandersen af øster
Kobberup, Mejrup. Ungkarl Niels Andersen,
tjenende købmand Balle, Holstebro.

Død mandag den 4. april 1955 i Holstebro, 78 år gl.
Jordet Skærtorsdag den 7. april på Holstebro kirke
gård.

Martin Jensen trodsede efter sin konfirmation alle
hævdvundne traditioner i slægten, at sønnerne skulle
'gå i fædrenes spor og blive bønder. Martin ville u-
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Gyrnnastikbilled fra

Sorø Højskole 1898

nr. l fra Venstre

Karen Nielsen

Martin Jensen

1894

Martin Jensen og hustru Karen

1898 26



Martin Jensen og hustru med børn, øverst fra venstre

Gudrun, Ida, Holger, Viggo, Agnes, Karen Jensen,

Martin Jensen, Ejnar, Hans, Albert, Jenny, Anna

Martin Jensen og hustru

Guldbryllup 1949
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anset sin lidenhed, være grovsmed. Efter 5 års lære
tid, 1889-94, hos smeden i Hørdum, drog han efter ti
dens sæd og skik på valsen, havnede på Fyn, hvor han
arbejdede et år hos en herregårdssmed i Tybrind på
VestfYn. Derefter aftjente han sin værnepligt i Oden
se i 1895. Derefter gik han mod nord igen, vel nok med
Thy som mål. Han nåede kun til Holstebro, blev her re
sten af sit liv. Han fik i fønste omgang arbejde hos en
smed Korsholm i Siir, hørte her, at man i Mejrup sogn
manglede en smed. En skønne dag besteg Martin sin nyer
hvervede Velocopede, cyklen væltepeder, og hjulede til
Mejrup for at se på forholdene. En skræder ejede sme
deejendommen. Hos denne lejede Martin nu værkstedet og
et kammer, der var ved siden af. Den l. marts 1897 be
gyndte han så her som selvstændig håndværker, knap 24
år gl. Kosten tiltuskede han sig for smedearbejde hos
den nærmeste nabo, gårdejer Hans Nielsen, Kobberup. Der
i gården var 4 voksne børn, 3 døtre og en søn. Den æld
ste datter, Maren, var da gift, de 2 Yngste hed Karen
og Signe, sønnen hed Julius. Datteren Karen faldt snart
for den sorte smed, og efter at hun havde været et år

på højskole i Sorø holdt de bryllup. Se ovenf. Inden
brylluppet købte Martin Jensen ejendommen med smede
værkstedet, stuehus og jordtilliggende, 4 tdr. land~

===============

af Skjøde- og Pantepnotokol for Hjerm hrd. 55 A. L.
585/99 Stpl. 16 kr. 65 øre.

S K J ø D E
----------------------

Underskreven skrædder Laurids Jørgensen, skjøder her
ved med de herligheder og byrder, hvormed jeg har ejet
samme og under mit fulde hjemmelsansvar til smed Mar
tin Jensen den mig tilhørende ejendom matr. nr. 26c af
Kobberup i Mejrup sogn, af hartk. l skp. l fdk. talb.,
GIskat l kr. 58 øre med bygninger, konge- og kirketien
deanpart samt lejeret til en lod af mat~. nr. 24a Kobbe-
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Fødehjemmet Kobberuphus 1904

Karen Jensens forældre, søskende og svogre ved
fødselsdagsfest 23.7.1~6
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Høstarbejde hos Martin Jensen 1912

Smedearbejde hos Martin Jensen ca. 1930
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rup i 49 år fra l. mai 1884, alt for kjøbesum 2500 
halvtredie tusinde kroner, som berigtiges ved at kjø
beren overtager og tilsvarer de i ejendommen priorite
rede kapitaler - 1800,00 kr. til kreditforeningen,
300,00 kr. til M. Smidstrup,
400,00 kr. ifølge skadeløsbrev.
Kjøberenrespekterer en tinglæst forening om kirke
gårdsdiget, ligesom og at den overdragne lejeret er
medindbefattet under pantsættelsen for kreditfore

ningslånet.

Holstebro, den 27. januar 1899.
Laurids Jørgensen

Løst .......••..• 26/5 99 ---55a fol. 68 reg. pag.

354, 147.
A. Hanschell.

Kundekredsen voksede støt og stærkt. Snart var der en
læredreng og to svende på værkstedet. Allerede i 1904

blev det nødvendigt at rive det gamlefaldefærdige ud
hus, hvori smedie, stald og lo var, ned og bygge nyt.
Børneflokken voksede også. 10 børn så lyset i smede

hjemmet. Ofte kneb det med mad til de mange munde og
beskæftigelse til mange hænder. Derfor besluttede æg
teparret i 1912 at udvide landbrugsbedriften ved at
købe9 tdr. land til de 4, der var i forvejen, så jord
tilliggendet kom op på 13 tdr. land. Der blev igen
bygget og udvidet, så der nu var plads til 4 køer, 4
kalve, 2 heste samt svin og fjerkræ.

U D S K R I F T
------------------------------

af skjøde- og panteprotokol for Hjerm hrd. nr. 67 A. L.
731.
Stpl. 20,kr 00 øre.

K ø B E K O N T R A K T
=======================

Underskrevne Anders Peder Pedersen Birkmose af Mejrup,
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•

sælger herved til smed Martin Jensen, sammested, den
del af den mig tilhørende ejendom matr. nr. 24a kob
berup, Mejrup sogns nordvestlige del, som ligger syd
for Holstebro - Viborg landevejen, og som udgør et a
real på ca. 8 tdr. land.
Køberen respekterer, at ejendommen er behæftet med for
ening om -kirkegårdsdiget og lejekontrakt af 26/10 1884,
læst 19/12 samme år, der er fremlejet og pansat.
Køberen overtager det solgte straks og svarer alle
de herefter af samme forfaldne skatter og afgifter.
Sælgeren besørger og bekoster udstykningen foretaget
snarest.
Købesummen for det solgte er fastsat til 250 kr. pr.
tdr. land og bliver således ca. 2.000 kr., skriver
to tusinde kroner, som køberen betaler kontant og ska
desløst til sælgeren på bopæl i december termin d.å.
Såsnart købesummen er betalt, meddels skøde på det solg
te, og omkostningerne ved denne kontrakt og skødet, der
under tinglæsningen betales af parterne hver med halv
delen.
Det erklæres på tro og love, at købesummen svarer til
det solgtes værdi.
I søgsmålstilfælde gælder forordningen 25. januar 1828.
Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast.

Holstebro, den ll. mai 1912.

Anders Peder Pedersen Birkmose.
Til vitterlighed= G. Reeh.
Stpl. 2 kr. 80 øre.

S K ø D E
------------------

Martin Jensen.
P. Nielsen.

Efter at underskrevne Bertel Bjerre Sørensen Kjærgård
af Mejrup er bleven ejer af hovedejendommen matr. nr.
24a og overtaget denne ejendom med forpligtelse til
at meddele skøde til Martin Jensen på den ifølge for
anstående købekontrakt solgte parcel, og da købesummen
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der nu er udregnet til at andrage 2278 kr er berigtiget,
skøder og endelig overdrager jeg herved til fornævnte
Martin Jensen af Mejrup den ved foranstående købekon
trakt solgte parcel, der nu ifølge Landbrugsministeri
ets udatykningsapprobation af 7. september 1912 er
skyldsat under=
matr. ne~ 24f nordvestlige del af Mejrup af hartkorn 3
skp. 3 fdk. 2t alb., hvilken parcel derfor herefter skal
tilhøre køberen som hans rette ejendom og under sit hjem
melsansvar efter loven.
Det gentages at køberen respekterer, at parcellen er be
hæftet med forening om kirkegårdsdiget og lejekontrak~

af 26.10 1884, læst 19.12 samme år, der er fremlejet og
pansat. Det bemærkes, at der af parcellen i præsteti
ende svares rug og byg af hver sort 2i fdk. og af hav
re l skp It fdk.
Jeg medunderskrevne Anders Peder Pedersen Birkmose af
Mejrup mig her enig i foranstående skøde.
Vi erklærer derhos alle på tro og love, at den fornævn
te købesum svarer til parcellens værdi.

Til bekræftelse med vore underskriifter vidnesfast.

Mejrup, den 27. marts 1913.

Bertel Bjerre Sørenaen Kjærgård.
Anders Peder Pedersen Birkmose.

Martin Jensen.

Ved Skrivelse af 7.9 1912 har landbrugsministeriet ap
proberet skyldsætningen af fornævnte parcel, matr. nr.
24f nordvestlige del af Mejrup sogn 3 skp. 3 fdk. 2t
alb. Skatterne af fornævnte ejendom, der i forening
med matr. nr. 24a m.fl. er ansat til ejendomsskyldvær
di 20.000 kr., ere betalt indtil 2den termin 1912 in
klusive.

Holstebro Amtstue, den 28. marts 1913.

Dahl, fm.
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Læst den 28. marts 1913 •.....•••••. 67a fol. 115 Mejrup

475.
Anm. Der henstår uudslettet:
l) Obligation fra Anders Peder Pedersen Birkmose til
Jydsk Land- Hypotekforening for 3400 kr., tinglæst 12.
6. 1908.

Bierf'reund.

Efter denne udvidelse af bedriftet landbrugsmæssigt set
hjalp forældre og børn hinanden såvel med smedehåndVær~

ket som landbruget, og børnene fik lært at bruge deres
hænder. I første verdenskrigs kølvand. kom der i årene
omkring 1930 d~rlige år med kriser for landbruget, der
også mærkedes af håndværkere. Den økonomiske krise
førte til, at ægteparret gik konkurs, og ejendommen
stillet til tvangsauktion ved juletid 1930.
Der stod at læse i Holstebro Dagblad for den. 19. de
cember 1930:

T V A N G S A U K T ION
--------------------------------------------------

Efter vedkommende Pant- og Udlægshavers Begæring bli
ver den

Martin Jensen

tilhørende ejendom skyldsat under matr. nr. 26c., 24f.
nordvestlige del af Mejrup sogn, Hartkorn, ialt 5 skp.
li alb. med påstående bygninger og disses mur- og sim
faste tilbehør, besætning, avls- og driftsinventarium,
avl, afgrøde og gødning m. v. stillet til bortsalg ved
en tvangsauktion, som afholdes på Rådhuset i Holstebro

tirsdag den 13. januar 1931
fdm. kl. 9~.

Ejendommen står indtil auktionen til eftersun for lyst
havende, når man derom henvender sig til overretssagfø-
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rer Bjørndal, Holstebro, og auktionsvilkårene samt alle
salget vedrørende dokumenter henligger fra dato til ef
tersyn her på kontoret.

Dommeren i Holstebro.

Den 19. december 1931.

Bierfreund.

Efter auktionen blev det ordnet sådan, at ægteparret
blev ved ejendommen, der ved fogedudlægsskøde overgik
til Karen Jensens navn.

U D S K R I F T
------------------------------

af Fogedbogen for Retskreds nr. 81. Holstebro m. v.
År 1931 den 11. al'ril eftermiddag kl. 2 blev foged
retten adm. af den ordinære Foged, sat på Dommerkonto
ret, hvor da foretoges:

Udstedelse af Fogedudlægsskøde på Ejendom
men matr. nr. 26c, 24f, Mejrup sogns nord
vestlige del.

Der fremlagdes:

1. Rekvisition fra Overretssagfører Bjørndal, der at
testerede, at omkostningerne ved tvangsauktionen af
13. januar 1931 var betalt.

2. Udskrift af herværende auktionsbog angående for
nævnte tvangsauktion, der ~r blevet standset ef
ter begæring af A/S Holstebro Landmandsbank, for
at denne som høja~bydende ufyldestgjort panthaver
kunne lade sig den nævnte ejendom udlægge ved fog
den.

3. Transport fra A/s Holstebro Landmandsbank til Fru
Karen Jensen, f. Nielsen, som dennes særeje på ret-
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ten til ,at erholde skøde udstedt. . ".
'.

4. Tilladelse fra l. prioritetshaver den Vest- og Søn-
derjydske Kreditforening til skødets udstedelse.

Der forevistes:

a. Kvittering gra Sagfører Dircks for dennes tilgode
havende som l. prioritetskavers sagfører under auk
tionen.

b. Skadesløsbrev, forbundet med pant i oftnævnte ejen
dom, hvilket skadesløsbrev er lyst den 12.5.1928
for indtil 3.300 kr. til A/S Holstebro Landmands
bank og forsynet med kvitteringspåtegning af 9.2.
1931.

o. Ægtepagt oprettet den 19.1.1931 og lyst 22. samme
mdr. mellem fornævnte Fru Karen Jensen, f. Nielsen,
og dennes ægtefælle smedemester Martin Jensen, Mej
rup.

d. Utingløst pantebrev vedrørende oftnævnte ejendom,
udstedt 7.2.1931 af fornævnte fru Karen Jensen, f.
Nielsen, stor 2,000 kr. til A/S Holstebro Landmands
bank.

I henhold hertil udlagde fogden ejendommem: matr.
nr. 26c Mejrup sogns nordvestlige del af htk. l sko
l fd~. i alb.
Matr. nr. 24f samme sted af htk. 3 skp. 3 fjk. lt
alb.
lalt af hartkorn 5 skp. o fjk. l! alb. til ejen
dommen for fru Karen Jensen, f. Nielsen, som den
nes særeje.

Der respekteres:

l. Deklaration til Ringkøbing Amtsråd angående opfø
relse m. m. af halvtag, l. 23.9. 1904 vedr. 26c.

2. Obl., l. 28.3.1913 og 10.8.1923, for 7.000 kr. til
de Vest- og Sønderjydske Kreditforening.

3. Obl., l. 11.8.1916 og 10.8.1923 for 2.000 kr. til
samme Kreditforening.

36



4. Obl., l. 20.12.1918. for 2.400 kr. til samme Kredit-. .
forening.

5~ Pantebrev, l. 6.7.1927 for 1.400 kr. til samme Kre
ditforening.

Det bemærkes, at aflysning af det under b) nævnte
skadesløsorev ikke har fundet sted, og at skades
løsbrev, l. 16.12.1929 for indtil 2.300 kr. til
A/S Holstebro Landmandsbank ikke er aflyst, men
vil kunne aflyses efter reglerne i retsplejelovens
paragraf 584.
Yderlige bemærkes, at oftnævnte tvangsauktion er
blevet afholdt efter begæring af 2. prioritetsha
ver A/S Holstebro Landmandsbank,. at dennes bud-
sum androg 13.000 kr. at den forud prioriterede
gæld under auktionen opgjordes til 12.577 kr. 18
øre, samt at vederlaget iflg. ovennævnte transport
er fastsat til 14.800 kr., hvoraf 11.000 kr. og
3.800 kr er opgivet som svarende til værdien af hen
holdsvis den faste ejendom og det til denne høren
de løsøre.

Dommeren i Holstebro m. v., den ll. april 1931.

Bierfreund. .

Ifølge dette fogedudlægsskøde blev det ordnet sådan, at
ægteparret blev i ejendommen, der nu overgik til Karen
Jensens navn.
Ægteparret var nu blevet til års, børnene var fløjet fra
reden og var blevet selvstændige i hver sit arbejde,
hvorfor det kneb med at få arbejdet til side såvel i
værksted som ved landbrug. I 1936 afhændedes ejendom
men, og ægteparret tog bolig i en lille lejlighed i kir
kebyen. Martin Jensen beholdt smedien og fortsatte
håndværket i Kobberuphus til efteråret 1946. Han havde
da stået i det samme værksted i 50 år .

..
_. __._~7 . _. _
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konfirmation 1932, øverstMartin Jensen med familie ved Anna og Alberts

fra venstre Vigg~ Agnes, Ejnar, Holger, Jenny, Hans, Albert, Karen Jensen,

Martin Jensen, Ida, Gudrun, Anna
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Martin Jensen og hustru
Kurvestolen er flettet af Holger Jensen
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l. Holger, f. d. 23. juli 1900, døbt den 5. august
samme år i Mejrup kirke.
Faddere: Morforældre Grd. Hans Nielsen og hustru

Petræa, der bar barnet. Pige Maren Jen
sen af Thisted, (barnets faster). samt
fader Martin Jensen.

Efter at være uddannet som grovsmed på faderens
værksted i årene 1914 - 1919 arbejde Holger nogen
år ved landbruget, indtil han begyndte en fri ud
dannelse over Den udvidede højskole i Askov og på
Liselund Menighedsskole ved Slagelse. Derefter be
gyndte han i 1929 at arbejde blandt børn og unge
på forskellige børneinstitutioner.,

Viet den 8: februar 1947 på Københavns Rådhus til
børneforsorgspædagog og fritidshjemslærerinde Anna
Kirstine Hansen, f. d. 12. februar 1918 i Ørbæk.
Der er ingen børn i ægteskabet.

Lederpar ved Fritidshjemmet "Svanegården" Teisens
vej 42, Odense fra 1952 til 1967, da Holger trak
sig tilbage på grund af alder.
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2. Ida, f. d. lo. april 1902, døbt den 4. maj samme år

i Mejrup Kirke. Død 4. febr. 1972. Bisat i Horsens

d. 12. febr. 1972. Efter eget ønske brændt.

Faddere: Morforældre Gdr. Hans Nielsen og Hustru

Petræa, der bar barnet. Barnets forældre,

smed Martin Jensen og Hustru Karen.

Slagtermester Julius Niesen, (Barnets

morbror) •

Ida Jensen tog sygeplejeruddannelse på Odense Amts og

Bys sygehus 1928 - 1931 og virkede derefter som syge

plejerske og forstanderinde for hjem for ældre mennesker.

Ugift.

Ida Jensen flakkede efter konfirmationen en del rundt i

landet som tjenestepige på gårde, i præstegårde, dels

som husbestyrerinde.

Hun endte denne periode som pige i huset hos gårdejerske

Karen Agård, Rolfstedgård, på Fyn, der var søster til kom

ponist Thorvald Agård.

Hun havde i sin pure ungdom tjent som pige på en gård i sit

fødesogn og var der blevet lidt gode venner med sønnen.

Han delte ikke hendes følelser, hvilket hun tog sig meget

nær og blev bestemmende for hendes senere livsskæbne, ople

velsen og skuffelsen affødte hos hende tanker om sygepleje

gerning. Først under opholdet på Rolfstedgård under sam

taler med Karen Agård modnedes hun til endelig beslutning.

Karen Agård hjalp hende tilrette med ansøgning m.m., så

hun i 1928 blev optaget på Odense Amts og Bys Sygehus på

grundlag kun af den boglige viden og kunnen, uddannelse,

hun havde erhvervet i børneskolen.

Efter uddannelsen i Odense var hun på de forordnede sup

pleringskurser på forskellige hospitaler, indtil hun endte

som menighedssygeplejerske i Fangel på Fyn. Ved den tid

byggede de der alderdomshjem for ældre. Ida Jensen blev op

fordret til at søge stillingen som forstanderinde, hvilket

hun gjorde og fik den.

Her virkede hun blandt de ældre og gamle indtil 1945, da

en af pensionærerne, den dengang 70 årige Niels Kjær, køb

te hus i Nr. Br01~ og bad Ida Jensen rejse med ham som

husbestyrerinde.
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Ida Jensen var på dette tidspunkt ved at være træt af det

meget krævende og opslidende arbejde på hjemmet, så hun

tog mod tilbud om at passe og pleje ham så længe han le

vede mod at arve ham, når han var død. Han var enkemand

og havde ingen børn eller arvinge. Hun var så hos ham i

25 år, indtil han døde i 1970, 95 år gammel. Nogen år før

hans død, havde de sammen købt hus, nabohus til Ida Jensens

bror, Ejnar Jensen i Østbirk, hvor Niels Kjær døde.

Efter hans dØd havde hun håbet at skulle have fået nogle

rolige og fredfyldte år at hvile ud efter de mange år i

arbejdet for at passe og pleje andre. Det blev kun til

knap to år. Hun døde efter influenza med tilstødende lun

gebetændelse på Brædstrup sygehus, fredag den 4. febre 1972.

Hun bisattes lørdag den 12. febre og brændtes efter eget

ønske.

Fire søskendebørn, som hun havde holdt over dåben, havde

hun i et efterladt brev indsat som arvinge efter sig.

De fire arvinge var hendes bror Ejnar Jensens tre børn,

Lilly, Børge, og Vagn samt hendes søster Jenny Jensen,

gift Mogensen, datter Karen.
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3. Gudrun, f. d. 2. juni 1904, døbt den 26. juni sam
me år i Mejrup kirke.
Faddere: Barnets forældre, smed Martin Jensen og

hustru Karen, der bar barnet. Møller,
Niels Stinus Nielsen Koldsøe og hustru
Maren,(barnets moster) Lægård mølle, Hol
stebro.

Ugift husbestyrerinde.

En søn.

Gudrun døde den 27. sept. 1972 på Borbjerg Alderdoms

hjem, begravet på Borbjerg kirkegård fredag den 29.

sept. 1972.
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l. Svend Gunnar, f. d. 29. juli 1929 i Kobberuphus,
Mejrup, døbt den 1. september samme år i Mejrup
kirke.
Faddere: Barnets morforældre, smed Martin Jensen

og hustru Karen, der bar barnet. Anders
Peder Pedersen Birkmose og hustru Mette.

Viet den 26 oktober 1957 i Borbjerg kirke til:

Inge Eriksen, f. d. 28. juli 1937 i Borbjerg,
datter af skrædermester Esper Chr. Eriksen og hu
stru Anne Linde Bruneb j erg, Borbjerg.

Børn i ægt'eskabet:

l. Kirsten Brunebjerg Jensen, f. d. 5. oktober 1958
i Hjerm sogn, døbt den 26. oktober samme år i Bor
bjerg kirke.
Faddere: Barnets forældre, Svend Gunnar Jensen og

Inge, der bar barnet. Gdr. Chr. Strandby
og hustru Henny, Agerbækgård Sahl pr. Vin
derup.

2. Lene Brunebjerg Jensen, f. d • 17. november 1961 i
Borbjerg sogn, døbt den 3. december samme år i Bor
bjerg kirke.
Faddere: Barnets forældre, Svend Gunnar Jensen og

hustru Inge, der bar barnet. Ellen og
Birgit Brunebjerg Eriksen, (barnets mostre).

3. steen Brunebjerg Jensen, f.d. 10. juni 1967 i Bor

bjerg Sogn, døbt den 6. august 1967 i Borbjerg kirke.

Faddere: Barnets forældre, Svend Gunnar Jensen og

hustru Inge, der bar barnet. Bente og Niels

Erik Holmegaard, (barnets moster) •
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4. Viggo, f. d. 4. oktober 1905, døbt den 29. oktober
samme år i Mejrup kirke.
Faddere: Barnets forældre, smed Martin Jensen og

hustru Karen, der bar barnet. Slagter
mester Julius Nielsen,(barnets morbro)
og hustru Karoline, Holstebro.

Viet den 7. november 1936 i Borbjerg kirke til:

Katrine Nielsen, f. d. l. april 1900 i Borbjerg sogn.

En datter.

Katrine døde den 23. oktober 1977, og begravet på

Borbjerg kirkegård.
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l. Ruth, f. d. 15. januar 1939 i Borbjerg sogn, døbt
den 5. februar samme år i Borbjerg kirke.
Faddere: Barnets forældre, Viggo Jensen og hustru

Katrine, der bar barnet. Anna og Albert
Jensen,(barnets faster og farbror).

Viet den 14. juni 1958 i Borbjerg kirke til:

Viktor Halkjær Hedegård, f. d. ll. september 1932
på store Hedegård, Borbjerg. Søn af Gdr. Niels Pe
dersen Hedegård, f. d. 21. august 1894 i Store Hede
gård, Borbjerg og hustru Sidsel Halkjær, f. d. 2.
maj 1896 i Sdr. Nissum.

Børn i ægteskabet:

l. Per Halkjær Hedegård, f. d. 5. maj 1959 i Store He
degård, Borbjerg sogn, døbt den 14. juni samme år i
Borbjerg kirke.
Faddere: Begge sæt bedsteforældre. Niels Peder

sen Hedegård og hustru Sidsel. Viggo
Jensen og hustru Katrine.

2. Svend Hedegård, f. d. 5. november 1961 i Store Hede
gård, Borbjerg sogn, døbt den 3. december samme år
i Borbjerg kirke.
Faddere: Barnets forældre, Viktor Halkjær Hedegård

og hustru Ruth, der bar barnet. Købm~

Hans Olesen og hustru Ane Halkjær Hede
gård,{barnets faster), Holstebro.

3. Bent Hedegård, f.d. 19. maj 1966 i Store Hedegård,

Borbjerg Sogn, døbt den 5. juni 1966 i Borbjerg kirke.

Faddere: Barnets forældre, Viktor Halkjær Hedegård

og hustru Ruth, der bar barnet. Elna og Val

demar Hedegård, (barnets farbror), Magda

Nielsen, (barnets moders moster).
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5. Ejnar, f. d. 7. august 1907, "døbt den l. september
samme år i Mejrup kirke.
Faddere: Barnets forældre, smed Martin Jensen og

hustru Karen, der bar barnet. Gdr. Mads
Peter Sørensen Nielsen og hustru Signe,
(barnets moster) Mellem Kobberup, Mejrup.

Viet den lo. december 1935 i"Them kirke til:

Mary Olivia Jensen, f. d. 4. marts 1911 i Påruplund,
Salten, Them, datter af Niels Jensen, f. d. 4. juli
1864, død den 18. august 1950, 84 år gammel og hu
stru Nielsine Marie Larsen, f. d. lo. oktober 1871,
død den 18. januar 1951, 80 år gammel.

Tre børn i ægteskabet - l datter og 2 sønner •

•
47

47



l. Lilly, f. d. 2. september 1939 i Såby mølle, Yding,
døbt den l. oktober samme år i Yding kirke.
Faddere: Barnets far, Ejnar Jensen. Ane Jensen,

(barnets moster). Ida Jensen,(barnets
faster). Jens Pårup Jensen, (barnets mor
bror).

Viet den 3. oktober 1959 i Sdr. Vissing kirke til:

Anders Christian Vilsgård, f. d. 21. marts 1932 i
Ørding sogn, Mors, døbt den 24 april samme år i
Ørding kirke. Søn af Johannes Andreas Sørensen
Vilsgård og hustru Mette Marie Hald Andersen, Ør
ding, Mor~.

Børn i ægteskabet:

l. Torben, f. d. 23. september 1960 i Hammel, døbt den
6. november samme år i Hammel kirke.
Faddere: Barnets forældre, Anders Christian Vils

gård og hustru Lilly, der bar barnet.
Børge Jensen, (Barnets morbror). Johan
nes Vilsgård,( barnets farfar).

2. Karin, f, d. 4. november 1964 i Østbirk, døbt den
2. december 1964 i Østbirk kirke.

Faddere: Barnets forældre, Anders Christian Vilsgård

og hustru Lilly, der bar barnet.

Børge Jensen, (barnets morbror). Mette Marie

Vilsgård, Ørding, Mors, (barnets farmor).
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2. Børge, f. d. 13. september 1941 i Såby Mølle, Yding

døbt den 19. oktober samme år i Yding kirke.

Faddere: Barnets forældre, Ejnar Jensen og hustru

Mary, der bar barnet. Ida Jensen, (barnets

faster). Rasmus Jensen, (barnets morbror).

Viet den 22. august 1970 i Brædstrup Kirke til

Agnete Skov Engebjerg, f. d. 6. oktober 1946 i Bræd

strup, døbt den lo. november 1946 i Brædstrup kirke.

Datter af Lars Peter Jensen Engebjerg, f.d. 15. november

1903 i Klovborg sogn og hustru Ellen Skov Jensen Enge

bjerg, f. Markusen den 5. november 1908, Tønning Sogn,

Brædstrup.

To børn i ægteskabet.

l. Trine Skov Engebjerg Jensen, f. d. 23. september 1971

i København, døbt den 14. november 1971 i Føvling kirke,

Brædstrup.

Faddere: Barnets forældre, Agnete og Børge Jensen, der

bar barnet. Lisbeth Skov Engebjerg, (barnets

moster), Vagn Jensen, (barnets farbroder).

2. Mads Skov Engebjerg Jensen, f. d. 14. december 1973 i en

ambulance i Vester Hronum, senere Farsø Sygehus, døbt den

3. marts 1974 i Løgstør kirke.

Faddere: Barnets forældre, Agnete og Børge Jensen, der

bar barnet. Lilly Vilsgård, (barnets faster),

Hans Christian Engebjerg, (barnets morbroder).
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3. Vagn, f. d. 27. oktober 1946 i Såby mølle, Yding,
døbt den 8. december samme år i Sdr. Vissing kirke.
Faddere~ Barnets forældre, Ejnar Jensen og Hustru

Mary, der bar barnet. Ida Jensen,)bar
nets faster). Hans Gunnar Jensen, ( bar
nest farbror).

Viet den 8. september 1973 til Jette Griis Petersen,

f.d. 6. september 1949, på Brogesvej 38, Aabyhøj,

Aaby sogn, døbt den 8. januar 1950 i Aaby kirke, Århus,
datter af Pauli Jensen Griis Petersen, f. d. 29. sep

tember 1926 i Sct. Pouls Sogn, Århus, og Inger Bir

gitte, født Rasmussen den 19. december 1925 i Draaby

Sogn, Æbe1toft, død i Århus den 2. maj 1978.
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6. Jenny, f. d. 15. januar 1910 i Kobberuphus, Mejrup,
døbt den 13. februar samme år i Mejrup kirke.
Faddere: Barnets forældre, smed Martin Jensen og

hustru Karen, der bar barnet. Konduktør
Theodor Carl Govert Jensen og hustru Ma
rie,(barnets faster), Århus.

Viet den 14. april 1939 i Mejrup kirke til:

Jørgen Mogensen, født den 9. oktober 1911, døbt i Tvis

kirke, Tvis Sogn. Søn af Gdr. Andreas Mogensen født den

26. november 1870, død oktober 1953, og hustru Andrea

Mogensen, født Christense~ den 8. marts 1872, død okto

ber 1945, Vester Skautrup, Tvis Sogn.

3 børn i ægteskabet.

•
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1. Erik Dahl - Mogensen, f. d. 1. august 1940 i Skautrup,

Tvis Sogn, døbt den 18. august samme år i Tvis Kirke.

Faddere: Hans Mogensen, (barnets farbror) og hustru

Marie, der bar barnet, Munkedal, Tvis.

Ejnar Kjærgård og hustru Jensen, (barnets

faster, Holstebro.

Viet den 20. maj 1972 i Hatting Kirke til:

Anny Marie Carlson, f. d. 12. maj 1950, i Horsens,

døbt den 20. august 1950 i Vor Frelser Kirke, Horsens.

Datter af Emil Albin Valfred Carlson, f. d. 8. septem

ber 1902 i Esbjerg, død den 25. august 1978, og hustru

Marie Andrea Carlson, født Sørensen den 8. januar 1919,
i Skjold, Horsens.
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2. Karen, f. d. 26. januar 1946 i Skautrup, Tvis sogn,

hjemmedøbt den 29. januar samme år. Fremstillet den

17. marts samme år i Tvis kirke.

Faddere: Ida Jensen, (barnets Moster), der bar barnet.

Jørgen Mogensen, (barnets fader), mekaniker

Erik stær og hustru Anna, (barnets moster) ,

Lind, Herning.

viet den 4. februar 1967 i Hundslund kirke, til:

Poul Bro Nielsen, født den 12. maj 1945, døbt den 24.

juni 1945 i Hundslund kirke. Søn af gdr. Ejnar Valdemar

Nielsen, født den l. maj 1909 og hustru Dagny Bro Niel

sen, født Justesen, den 29. oktober 1919, Hundslund, pr.

Odder.

Børn i ægteskabet:

l. Irene Bro Nielsen, født den 20. februar 1968, døbt den

17. marts 1968 i Hundslund kirke.

Faddere: Karen Nielsen og Poul Bro Nielsen, der bar

barnet, (barnets forældre). Andrea Nielsen

og Bent Westenholtz Nielsen, (barnets moster) •

2. Linda Bro Nielsen, født den 2. oktober 1969, døbt den

25. januar 1970 i Hundslund kirke.

Faddere: Poul Bro Nielsen og Karen Nielsen, der bar

barnet, (barnets forældre), Lisbeth Bro Øe
og Benny Øe, (barnets faster).

3. Preben Bro Nielsen, født den 25. oktober 1972, døbt den

4. februar 1973 i Hundslund kirke.

Faddere: Karen Nielsen og Poul Bro Nielsen, der bar

barnet, (barnets forældre), Anny Dahl-Mogensen

og Erik Dahl-Mogensen, (barnets morbror).

4. Gitte Bro Nielsen, født den 25. oktober 1972, døbt den

4. februar 1973 i Hundslund kirke.

Faddere: Poul Bro Nielsen og Karen Nielsen, der bar
barnet, (barnets forældre), Anny Dahl-Mogensen

og Erik Dahl-Mogense, (barnets morbror).
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•
3. Andrea, f. d. 26. januar 1946 i Skautrup, Tvis sogn,

hjemmedøbt den 29. januar samme år. Fremstillet den

17. marts samme år i Tvis kirke.

Faddere: Barnets forældre, Jørgen Mogensen og hustru
Jenny, der bar barnet. Emil Mogensen, (bar

nets farbror) og hustru Lilly, Holstebro.

Viet 4en 28. oktober 1967 i Vor Frelser kirke,

Horsens til:

Bent Westenholtz Nielsen, f. d. 26. april 1946, Hor

sens, hjemmedøbt den 7. maj 1946, fremstillet den
30. juni 1946 i Vor Frelser kirke. Søn af Møbelhand
ler Erik Westenholz Nielsen, født den 6. oktober 1920,

Horsens, og hustru Irma Rosalie Nielsen født Mouritsen,
Fredericia, den 5. september 1922, Horsens.

Børn i ægteskabet:

1. Jesper Westenholtz Nielsen, født den 26. april 1969,

døbt den 27. juli 1969 i Vor Frelser kirke, Horsens.

Faddere: Erik Dahl-Mogensen, der bar barnet (barnets

morbror), Susanne Westenholtz Nielsen (bar

nets faster), Bodil Westenholtz Nielsen
(barnets faster), Niels Peter Westenholtz

Nielsen (barnets farbror).

2. Britta Westenholtz Nielsen, født den 25. juni 1973,

døbt den 26. august 1973 i Tyrsted kirke, Horsens.
Faddere: Niels Peter Westenholtz Nielsen og hustru

Karen, der bar barnet (barnets farbror),

Poul Bro Nielsen og hustru Karen (barnets

moster).
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7. Agnes Othilde, f.d. ll. marts 1911 i Kobberuphus,
Mejrup, døbt den 9. april samme år i Mejrup kirke.

Faddere: Barnets forældre, smed Martin Jensen og
hustru Karen, der bar barnet. Gdr. Niels
Chr. Thoustrup og hustru Signe, (barnets
moster), Kobberup, Mejrup.

Efter 3 år som medhjælper på Set. Josephs Hospita
let i Odense tog Agnes uden forudgående uddannelse
sygeplejeuddannelse på Kommunehospitalet i København
og virkede så som afdelingssygeplejerske på Bleg
damshospitalet i københavn fra 1939.
Fratrådte stillingen den l. marts 1971.

Ugift.
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8. Hans Gunnar, f. d. 15. august 1914 i Kobberuphus,

Mejrup, døbt den 4. oktober samme Ar i Mejrup Kirke.

Faddere: Barnets forældre, Smed Martin Jensen og
hustru Karen, der bar barnet.

Møller Niels Stinus Nielsen Koldsøe og

hustru Maren, (barnets moster), Lægård Mølle,

Holstebro.

Viet den 28. december 1942 i Mejrup Kirke til:

Augusta Hansen skytte, f. d. 25. august 1915 i Ny Mel
lemtoft, Mejrup, datter af Gdr. Niels Jørgen Hansen

Skytte, født den 21. juli 1882, død den 31. december
1953, og hustru Else Kirstine Christensen. født den

17. august 1883, død den 21. november 1962.

Hans Gunnar døde den 4. december 1979.

To døtre i ægteskabet.
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l. Lissi, f. d. 26. september 1943 i Tvis sogn, døbt

den 31. oktober samme år i Tvis kirke.

Faddere: Barnets forældre, Hans Gunnar Jensen og

hustru Gusta, der bar barnet. Erna Skyt

te, (barnets moster). Anders Juul Skytte,

(barnets morbror).

Viet den l. juli 1967 hos Sognefogeden i Viby til:

Anders Overgaard Pedersen, f. d. 31. maj 1941, døbt

den 6. juli 1941 i Odder Sognekirke. Søn af Peder

Laursen Pedersen, f. d.S. maj 1898, død i 1961,

og hustru Herta Helene Overgaard Pedersen, Skander

borg, f. d. 26. juli 1907.

Børn i ægteskabet:

I

l.

2.

3.

Anne, f. d. 14. juni 1968 i Viby, døbt den 28. marts

1971 i Fredens Kirke, Viby.

Faddere: Hans Gunnar Jensen, (barnets morfar) og

hustru Augusta, der bar barnet.

Jens Ole Olesen, Stjær og hustru Kirsten,

(venner) •

Peder, f. d. 28. marts 1970 i Viby, døbt den 28. marts

1971 i Fredens Kirke, Viby.

Faddere: Barnets forældre, Anders Overgaard Pedersen

og hustru Lissi, der bar barnet.

Jens Ole Olesen, Stjær og hustru Kirsten,

(venner) •

Eva, f. d. 7. juni 1975 i Tranbjerg, døbt den 9. no

vember 1975 i Tranbjerg Kirke, Tranbjerg.

Faddere: Barnets forældre, Anders Overgaard Pedersen

og hustru Lissi, der bar barnet.

Jens Ole Olesen, Stjær og hustru Kirsten,

(venner) •
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2. Hanne, f. d. 22. marts 1946 i Tvis Sogn, Tvis, døbt

den 5. maj samme år i Tvis Kirke.

Faddere: Barnets forældre, Hans Gunnar Jensen og

hustru Augusta, der bar barnet. Gudrun

Jensen, (barnets faster). Albert Jensen,

(barnets farbror).

Viet den l. februar 1975 i Dr. Eannace's private hjem,

USA, (Hannes arbejdsgiver), til:

Giulio Saurini, født den 22. august 1938 i Italien,

søn af hr. Saurini og hustru Adelaide, Italien, begge

døde.
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9. Anna Marie, f.d. 23. marts 1918 i Kobberuphus, Mej

rup, hjemmedøbt. Fremstillet den 28. april samme år

i Mejrup Kirke.

Faddere: Ida Jensen, (barnets ældste søster), der bar

barnet. Holger Jensen, (barnets ældste bror).

Slagtemester Julius Nielsen, (barnets morbror)

og hustru Karoline, Holstebro.

Viet den 2. oktober 1943 i Herning kirke til:

Erik Stæhr Christensen, f. d. 8. maj 1920 i Viby ved

Århus, døbt den 30. maj 1920 i Århus Valgrnenighedskirke.

Søn af Jens Stæhr Christensen f.d. lo. maj 1893 og hu

stru Margrethe, f.d. lo. maj 1893, Lind pr. Herning.

To børn i ægteskabet.

Erik Stæhr Christensen og hustru Anna Marie, samt deres

børn fik i året 1972 navnet Christensen slættet og be

holdt "Stæhr" som efternavn.
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l. Mogens, f. d. 6. januar 1944 i Herning, døbt den
6. februar samme år i Herning kirke.
Faddere: Barnets forældre, Erik Stæhr Christensen

og hustru Anna, der bar barnet. Gudrun
Jensen, (Barnets moster). Jens Stæhr Chri
stensen,( barnets farfar).

Viet den 26. december 1965 til:

Karen Marie Krag, f. d. 29. april 1947 i Udbyneder,

døbt den 9. februar 1960 i Udbyneder kirke. Datter
af Vagn Krog f.d. 25. november 1922 og hustru Karen

Krog født den ll. juli 1922, Udbyneder Hede.

Børn i ægteskabet:

l. Janik, født den 9. november 1972 i Tarm, og navngivet.

2. Boye, født den 17. juni 1974 i Haderslev, og navngivet.

3. Ina, født den 24. marts 1980 i København, og navngivet.
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2. Knud, f. d. 2. december 1949 i Herning, døbt den

18. december 1949 i Herning Valgmenighedskirke.

Faddere: Anna Bendtsen, der bar barnet (barnets

moders veninde), Albert Jensen, (barnets

morbror) •

Viet den 23. oktober 1976 i Herning Valgmenigheds

kirke til:

Lis Solvej Pedersen, f. d. 17. juni 1952 i Holste

bro, dØbt den 17. september 1953 i Rind Kirke.

Datter af Hans Pedersen, født den 25. februar 1905

og hustru Agnes Pedersen født den 28. december 1919,

HØgild pr. Herning.
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lo. Albert, f. d. 23. marts 1918 i Kobberuphus, Mejrup,
hjemmedøbt. Fremstillet den 28. april samme år i
Mejrup kirke.
Faddere: Niels Chr. Toustrup og hustru Signe, (bar

nets moster), der bar barnet. Niels Sti
nus Ni~lsen Koldsøe og hustru Maren, (bar
nets moster), Lægård Mølle, Holstebro.

Viet den l~. februar 1953 i Struer kirke til:

Stinne Nielsen.
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Martin Jensen og hustrus Børn

,

Ida, Holger

Ejnar, Viggo

..
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Holger

Gudrun Ida

Viggo

Jenny, Agnes
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Martin Jensen og hustrus Børn

Albert, Holger Hans, Ida

Anna, Albert
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Martin Jensen og hustrus børn
1970

øverst fra venstre, Anna, Ida, Gudrun,

Ejnar, Viggo, Holger, Jenny, Hans,

Agnes

Børn og svigerbørn
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=================================================

Søn af boelsmand Jens Christian Andersen Kobberøe og
hustru Maren Christensdatter af Strgstrup.

Viet den 3. juli 1866 mSkjoldborg kirke med forlover
ne: Christen Smed 0stergård og Christen Munk, (barnets
stedfar) til pige:

(r M M E R S E N)J E N S E NC H R r s T E N

Nr. 4 og 5 på tavlen.

Se nr. 8 og 9 på tavlen.

Kirkebog for Stagstrup sogn oplyser:
Født den 3. februar 1835 i Stagstrup sogn.
Døbt den 15. marts samme år i Stagstrup kirke.
Faddere: Frembåren af tjenestepige Karen Andersd.tter

af Nordentoft,(barnets faster). Gårdmand
Lars Terp og Christen Hansen af Stagstrup.
Ungkarl Christen Andersen, (barnets farbror).
Anders Kobberøe af Skjoldborg.

Død den 3. marts 1925 i Skjoldborg, 90 år gl., begr.
den 11. marts på Skjoldborg kirkegård.

MA R r E C H R r S T o P H E R S E N
------------------------------------------------------------------------------

Datter af gårdmand Christopher Jensen ig hustru Maren
Andersdatter Sigshøj af Thorup.

Se nr. 10 og 11 på tavlen.

Kirkebog for Vang sogn oplyser:
Født den 9. august 1838 i Vang sogn.
på grund af sygdom hjemmedøbt den 18 august samme år.
Fremstillet i kirken den 2. september samme år.
Faddere: Ane Christine Andersdatter Sigshøj af Micholm

gård,(barnets faster). Ane Jensen af Nystrup,
gift med Christen Jensen den Yngre af Thorup.
Indsidder Jens Sigshøj af Hillerslev og Niels
Sihshøj, tjenende i Færgegård,(de 2 sidste
er barnets morbrødre).

Død den 28. februar 1902 i Sk;joldborg, 63 år.gl.begr. på
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Skjoldborg kirkegård den 8. marts.

Om hendes død oplyser Skjoldborg kirkebog følgende:
Husmandskon" Nørre Skjoldborg, født i Vang sogn den
9.august 1838, datter af Husmand Kristo~er Jensen af
Vang og hustru Maren Andersdatter. Gift med efterle
vende Kristen Jensen, Nørre Skjoldborg.

Der har ikke gennem arkivalierne kunnet oplyse, hvor
ægteparret har boet de første år efter brylluppet, men
da børnene ses at være født i Skjoldborg sogn, må det
antages, at de har boet der.

I 1875 køber Christen Jensen et lille hedeskifte med
by.gninger, hvis jordtilliggende han udvider ved køb af
et stykke jord i 1886.
Begge dele fremgår af efterfølgende afskrifter:

Hillerslev - Hundborg Herreders skøde- og panteprotokol
1874 - 1876, fol. 840.

S K J ø D E
----------------------

Underskrevne Husmand Hans Aagård af Møgelvang vedstår
herved at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved
sælger skjøde og aldeles overdrager til Kristen Jensen
et under den mig ved skjøde af 20. april 1834, læst
29. samme mdr. hjeml'ede Eiendom "Stærkjærhove" kaldet
af gl. Hartkorn 4 skp.henhørenee Hedeskifte, hvilket
Skifte ifølge Indenrigsministeriets Udstyknings- Appro
bation af 22. oktober 1867 er ansat under:
Matr. nr. 29b i Nør.re Skjoldborg By, Skjoldborg sogn,
for Hartkorn t alb. Hl. Skat 40 ske
Saa og medfølger Anpart Kongekorntiende og kirkekorn
og Kvægtiende for Kjøberen 200 kr. skriver to hundrede
kroner.
Da Kjøberen Kristen Jensen har fyldestgjort mig for
videre Ret at have til bemeldte Lod Matr. nr. 29 b med
Tiendeparter, men det skal herefter tilhøre ham med de
Herligheder og Rettigheder, Hyrder og Forpligtelser,
hvormed jeg har ydet samme og indestår for Vandhjemmel.
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Det bemærkes:
a. at Lodden, hvorved 1 Kort vedlægges dette Skjøde,

ifølge ovennævnte Udstykningsapprobation skal for
enes med mine øvrige Eiendomsjorder, men er i For
ventning af Ministeriets Tilladelse bebygget af
Kjøberen, og

b. at Skjoldborg Sogns Kongekorntiende er forhæftet.

Under mit navn videresagt,

Møge1vang, den 23. december 1875.

Hans Aagaard.

Skødet tinglæst den 14. februar 1876.

Der ses af det efterfølgende afskrift, at ægteparret
har måttet rejse et lån for at kunne klare købet.

Hillerslev - Hundborg Herreders skøde og panteprotokol,
1876 - 1878, fol. 386.

GJÆLDSBREV
--------------------------------------

Underskrevne Husmand Christen Jensen af Skjoldborg By

og Sogn vedstår herved at have modtaget til laan af
Gaardmand Christen Jensen sammasted en sum af 400 kr.
skriver fire hundrede kroner.
Saalænge denne Kapital betros mig, haver jeg deraf i
aarlig rente 4%, der betales med halvdelen i hvert Aars
ll. juni og 11 december Terminer, ligesom jeg og forplig
ter mig til at tilbagebetale Kapitalen i hvilken af de
anførte Terminer, hvortil den efter t Aars foregående
Varsel fra en af Siderne bliver opsagt til Udbetaling,
alt frit til Laanegiveren paa hans Bopæl i god Betalings
tid og senest den 16. i Maaneden.
Til skadesløs Sikkerhed for Kapital, Renter og alle i
Tilfælde af Opsigelse og Søgsmaal foregaaende Omkost_
ninger pantsætter jeg herved med første Prioritet og

'"
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Panterettighed den mig ifølge Skjøde af 23. December
1875, læst 15. Februar 1876, tilhørende og i Nørre Skjold
borg By, Skjoldborg Sogn, beliggende Lod, Matr. No. 29b
af Hartkorn t Alb, Gl.Skat 83 øre med Anpart Kongekorn
Tiende og Kirkekorn og Kvægtiende den på Lodden af mig
opførte Bygning, sammes Forsikringssum og al af pantet
gaaende Leje og Indtægt, Aul og Afgrøde i Straa, Hø og

utærsket Sæd.
Udbliver Renten over bestemt Forfaldstid eller Pantet
ikke holdes i forsvarlig Stand og god Drift, er Kapi
talen i begge eller et enkelt af disse Tilfælde straks
uden Opsigelse forfalden til Udbetaling.
Betales Kapital eller Renter ikke til rette forfalds
tid underkaster jeg mig Udlæg og Eksekution i det stil
lede Pant uden forudgående Lovmaal og Dom, ligesom jeg
iøvrigt i Søgsmaal underkaster mig den hurtige Retsfor
følgning.
Der bemærkes, at Matr. No. 29b skal være bebygget,og
at Skjoldborg Sogns Konkekorntiende er forhæftet.

Efter at ægteparret i 1875 havde købt dette hedeskifte
og bygget på det, sYnes der er være sket en jævn frem
gang i økonomisk henseende. 11 år efter i 1886 køber
ægteparret igen et stykke jord, som de lægge ind under
ejendommen.

Hillerslev - Hundborg Herreds skøde og panteprotokol.
1884 - 1886, fol. 863.

S K ø D E
------------------

Undertegnede Sogneraad for Skjoldborg'Kallerup Commune
erkjende herved i medhold af Thisted Amtsraads Appro
bation af 25. februar dette år som er vedhæftet nærvæ
rende Skjøde og overdrager til Husmand Christen Jensen
af Skjoldborg det Skjoldborg Sogns Fattigvæsen ifølge

Skjede af 8. januar Skjoldborg By, Skjoldborg Sogn be
liggende Huus med Jorder Parcel Nr. 6 af Clemmen Svend-
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Til Bekræftelse med Sogneraadets Underskrift.

sens Gaard af GIt. Hartkorn l. Skp. 3 Fdkr. 2t Alb.

Hartkorn, Ejendom nu i den Matrikul under Nr. 30 i Nør
re Skjoldborg By, Skjoldborg Sogn fra nu af tilhører
ham med de samme Herligheder, Rettigheder, Byrder og
Forpligtelser, hvorved Skjoldborg - Kallerup Commune
har vier samme og indestaar for Vandhjemmel.

A. Hornstrup.
J. P. Skadholm.

J. M. Yde.
Lars Sørensen.

Christen Toftdahl.
Thomas Nielsen.

Tinglæst den 29. juni 1886.

Efter Marie Christophersens død i 1902 boede Christen
Jensen Immersen alene på ejendommen indtil 1907, da
han afhændede den og for udbetalingen af ejendommen
byggede nogle fag til sin søn, Christian Immersens stue~

hus i N~rre Skjoldborg, hvor han boede til sin død i 1925.
Jeg besøgte sammen med far bedstefar i 1906, da han end
nu boeae i ejendommen. Det der står klarest i min hu
kommelse fra dette besøg er et gammelt bornholmerur, han
havde, samt det, at han søndag morgen strøede strandsand
på gulvet

U D S K R I F T
------------------------------

af
Skjøde- og Pantebog for Hillerslev - Hundborg Herreder

no. 35, fol. 655.

Stpl. 14 kr. 30 øre.

S K ø D E
------------------

L. No. 517.

Undertegnede Husejer Christen Jensen af Skjoldborg sæl

ger, skøder og endelig overdrager herved under min Hjem
melansvar til Jens Henrik Pedersen af Sjørring den mig
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ifølge tinglæst Adkomst tilhørende Eiendom i N- Skjold
borg By, Skjoldborg Sogn, nemlig:

Matr. N. 29b Hartkorn ot alb.
II "30 II li alb.

med Anpart Kongekorn - Kirkekorn og Kvægtiende til Matr.
N. 29b samt med tilliggende Jorder og derpå værende Byg
ninger, med disses grundmur, søm- og naglefaste Ap~er

tinertier, derunder Kakkelovne~ Komfur og Grubekedel.
Endvidere medfølger al udvendtg Besætning af levende
og dødt samt Avl og Afgrøde.
Købesummen 2600 kr. hvoraf for medfølgende Løsøre 500
kr. er afgjort. Overtagelse sker straks.
Køberen udre~er efter l. september dette aar alle af
Ejendommen gaaende Skatter og Afgifter, ligesom han be
taler Renter pr. ll. december Termin dette aar til Hus
mandskreditforeningen af den i Ejendommen indestaaende
Pantegæld.

Sælgeren leverer Skødet færdigt til Tinglæsning, medens
Køberen bekoster denne.
Ejendommen Matr. N. 29b og 30 Skjoldborg skal herefter
tilhøre" Jens Henrik Pedersen med de samme Rettigheder.
Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg har ejet den. Det
bemærkes, at Skjoldborg Sogns Kon~etiende er behæftet
med Pantegæld 1500 kr., at Matr. N. 30 skal være bebyg
get, og at Jagtretten er bortforpagtet.

Til Bekræftelse med min Underskrift vidnefast.

p. t. Thisted, den 14. august 1907. Kristen Jensen.

Til Vitterlighed: A. Olsen. Peder L. østergaard.

Skatterne er betalt indtil April Termin 1907.
Thisted Amtstue den 26. August 1907. O. Berg.
Læst inden Hillerslev - Hundborg Herreders Ret Tirsda
gen den 27. August 1907 og indført i Pantebog N. 35

Fol. 655.

Gibskov. konst.
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Kr. 19,77, nitten Kroner og syvti syv Øre

Da Frederik den Ottende i 1908 på sin rundrejse i lan
det kom til Thisted, havde han forud bedt om at kunne
komme til at hilse på de veteraner,der endnu var til
bage efter treårskrigen og krigen 1864. Min bedstefar,
der havde ligget ved Den kongelige Livgarde til Hest,
havde ved hjemsendelsen efter krigen i'64 ligget inde i
6 år. Ved hjemrejsen blev der tildelt soldaterne me
dallioner for deltageIse i krigen. Min bedstefar fik
ingen. Ved ovennævnte kongebesøg skulle der mødes med
hæderstegnet på brystet. Da Frederik den Ottende mar
cherede veteranfronten af opdagede han, at min bedste
far ingen medallion havde, gjorde sine folk opmærksom
derpå. En tid efter besøget blev Dannebrogsmændenes
Hæderstegn sendt min bedstefar som erstatning for me
dallionen sammen med en hædersgave på 100 kr. årlig,
sålænge han levede. Dette var min bedstefar meget glad
for. Indtil sin død som 90 årig, gik han selv til Thi
sted for at hæve beløbet. Ved hans begravelse lå Hæders
tegnet på en sort pude på hans kiste.

Christen Jensen blev alle sine dage, skønt ikke døbt Im
mersen, kaldt Kræn Immersen, opkaldt efter sin moders
far, Christen Immersen. Såvidt undersøgelserne har
godtgjort, findes personnavnet Immer og senere efter
navnet Immersen kun i vor slægt.

Ved Christen Jensens død meddeler:

Skifteprotokollen på Dommerkontoret i Thisted, at Chri
sten Jensen døde den 3. marts 1925, og at boet efter
ham blev udlagt for begravelsesudgifter til husmand
Jens Christian Immersen, Skjoldborg.

Der fødtes 8 børn i ægteska0et, hvoraf de 4 døde som
spæde.
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Christen Jensen Immersen og
hustru ved Søn Martin Jensens (X)
konfirmation 1888
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De 4, der blev voksne var:

l. Christian, 2. Maren, 3, Martin, 4. Marie.

l. Jens Christian Christoffer Jensen Immersen.
Født den 6. maj 1866, hjemmedøbt den lo. maj, båret
af N. Notlers kone i nærværelse af bedsteforældrene.

Ved fremstillingen i kirken den 4. november 1866 er
anført i fadderrubrikken:
Pige Johanne Jensen,(drengens faster), Snerring.
Pige Christine Christoffersen, (drengens moster).
Husmand Christen Munk, (drengens mors stedfar).
Husmand Anders Ramsgård, Skinnerup. Ungkarl
Anders Munlc.

Død den 2. september 1945 i Thisted 79 år gl. begr.
i Skjoldborg.

Da min farbror, Christian Jensen som sin far kaldtes
Christian Immersen, fik han efternavnet Jensen æn
dret tilImmersen ifølge skrivelse af 3. marts 1906
fra Thisted Herredskontor. Min far blev spurgt, om
han ikke ved samme lejlighed ville havde efternavnet
Jensen ændret til slægtsnavnet Immersen. Han sagde
nej: Nu havde navnet Jensen været godt nok i så man
ge år, så kunne det nok også bruges fremover.

Christian Immersen blev viet den 6. maj 1892 i Skjold~

kirke til:

Karen Marie Madsen.
Datter af arbejdsmand Christen Madsen og hustru El
se Kirstine Andersen.
Født i Thisted den 4. december 1869, hjemmedøbt den
9. december. Fremstillet i kirken den 17. juli 1870.

Død den 6. maj 1957 på De gamles hjem i Thisted 88
..
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år gl. begr. den ll. maj på Skjoldborg kirkegård.

9 børn i ægteskabet:

a. Kristine Immersen, f. d. 3. juli 1893 i Skjoldborg.
Viet den 6. december 1918 i Skjoldborg kirke til:

Murer Niels Pedersen, f. d. lo. marts 1893 i Lyngs,
Thyholm.

5 børn i ægteskabet:
I. Anna Margrethe Pedersen, f. d. 16. september

1919 i Thisted.
Viet den 26. december 1946 i Thisted kirke til~

Jens Nielsen, f. d. 16. september 1918 i Tind
bæk, . Skjern.

II. Inger Elise Pedersen, f. d. 3. november 1924
i Thisted.

Viet den 15. maj 1947 i Thisted til:

Vilhelm Andersson, f. d. 2. september 1924 i
Hvidbjerg.

Børn:

Margit Ligård Andersson, f. d. 7. maj 1949.
Niels Erik Andersson, f. d. 13. maj 1958.

III. Ella Marie Pedersen, f. d. 29. november 1928
i Thisted.

Ugift.

IV. Karen Kristine Pedersen, f. d. 22. december
1930 i Thisted.

Ugift.

V. Else Sofie Pedersen, f. d. 24. marts 1932 i
Thisted.

Ugift.

b. Marie Immersen, f. d. 6. april 1895 i Skjoldborg.
Viet den 2. august 1925 i Thisted kirke til:
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Martin Edvard Christensen, f. d. 17. februar 1881
i Alstrup, Himmerland.

l søn:
Kristian Elias Christensen, f. d. 7. juli 1926 i
Thisted.
Viet den 3. juli 1954 i Bjerringbro kirke til:

Ellen østergård Landbo, f. d. 2. marts 1932 i

Bjerringbro.
l datter: Lene Landbo Christensen, f.d. ll.marts 1956.

c. Christen Immersen, f. d. 22. august 1896 i Skjold
borg.
Viet den 14. december 1938 i Janderup kirke til:

Dorthea Christensen, f. d. 27. juni 1915 i Jande
rup.

5 børn i ægteskabet:
I. Karen Immersen, f. d. l. juni 1939.
II. Bendt Immersen, f. d. 15. marts 1941.
III. Grethe Immersen, f. d. 15. april 1943.
IV. Hans Jørgen Immersen, f. d. 12. oktober 1944.

V. Mogens Immersen, f. d. 2. maj 1948.

d. Anna Kristine Immersen, f. d. 26. oktober 1899 i
Skjoldborg.
Viet den 27. april 1937 i Hundborg kirke til:

Gårdejer Peder Kristian Vestergård, f. d. 18.
oktober 1896 i Skjoldborg.

Ingen børn.

e. Johannes Immersen, f. d. 9. september 1902 i Skjold
borg.
Viet den l. februar 1925 i Thisted kirke til:

Kristine Nesager, f. d .• 3. oktober 1899 i Tømmerby.
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2 børn i ægteskabet:
I. Christian Immersen, f. d. 31. maj 1925 i Skjold

borg.
Viet i Snedsted kirke den 8. november 1949 til:

Else Pedersen, f. d. 6. oktober 1923 i Hundborg •

. 2 børn i ægteskabet:
a. Thorkild Emil, f. d. 30. juni 1952.
b. -Carl Robert, f. d. 20 marts 1955.

II. Harald Immersen, f. d. 13. januar 1928 i SkjoldT
borg.
Viet den lo. februar 1950 i Skjoldborg kirke til:

Jenny Dige, f. d. :0 oktober 1926 i Skjoldborg.

3 børn i ægteskabet:

a. Eva, f. d. 14. juni 1950.
b. Jørgen, f. d. 27. marts 1952.
c ••Kirsten, f. d. 9. juli 1955.

f. Margrethe Immersen, f. d. 5. august 1905 i Skjold
borg.
Viet den 21. november 1935 i Hundborg kirke til:

Gårdejer Niels Pedersen, f. d. 27. juli 1898 i
Hundborg.
Død den 3. februar 1955 i Hundborg.

3 børn i ægteskabet:
I. Carl Kristian, f. d. 9. oktober 1936.
II. Knud Erik, f. d. 2. november 1938.
III. Ellen Esther, f. d. 29 juni 1941.

g. Dorthea Immersen, f. d. 9. febrUar 1908 i Skjold
borg.
Viet den 4. april 1948 i Frue kirke, Århus til:

Jens Peder Poulsen Gerbjerg, f. d, 9. februar 1901
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i Hornslet.

Ingen børn.

-----
h. Alfred Carllmmersen, f. d. 9. oktober 1910 i

Skjoldborg.
Borgeligt viet den 6. januar 1945 til:

-
Clara Christensen, f. d. 28. februar 1916 i Vo-

rupør.

l barn i ægteskabet:
Karen Mette, f. d. 3. januar 1947.

i. Carl Christian Immersen, f. d. 16. maj 1914 i
Skjoldborg.
Viet den 26. oktober 1939 i Janderup kirke til:

Dagmar Cecilie Christensen, f. d. 9. januar 1917
i 3anderup.

2 børn i ægteskabet:

I. Harly Kristian, f. d. 26. marts 1941.
II. Esther Solveig, f. d. lo. august 1943.

2. Maren Jensen, f. d. 20. september 1868 i Nørre Skjold
borg.
Døbt i Skjoldborg kirke den 5. oktober samme år.

Faddere: Konen Maren Andersen, Konen Kirsten Chris-
tensen. Husmand Christen NteIsen Munk. Hus
mand Jens Chr. Jensen.Kobberøe. Husmand Chr.
Christensen, Roed.

Død den 17. maj 1928 i Århus.
Viet den 9. juni 1907 til:

Poul Jensen Poulsen, f. d. 29. november 1873 i Nr.
Vorupør.
Død den 8. april 1932 i Århus.

Ingen børn.

79

79



3. Martin Jensen, se nærmere under nr. 2 og 3 på tavlen.

4. Inger Marie Jensen, f. d. 31. december 1877 i Nørre
Skjoldborg.
Hjemmedøbt den 13. januar 1878, tilstede Niels Ibsens
hustru og forældreue.
Fremstillet i kirken den 7. april 1878.
Faddere: Pigen Else Nørgård, Skjoldborg. Jomfru

Sørensen, tjener på Nordentoft. Ungkarl
Jens Jensen, ligeledes. Anders Munk, hus
mand i Nr. Skjoldbrog. Niels Ibsen, hus
mand i Næstrup.

Død i juni 1948 i Århus, 71 år gl.
Gift med overpakmester ved D.S.B.

Theodor Govert Jensen, f. d. lo. juni 1877 i Gram,
Skanderborg.
Død efter 1949 i Århus.

2 børb i ægteskabet:
a. Carl Govert Jensen.
b. Viggo Govert Jensen.

Nærmere oplysninger om dem har ikke kunnet fremskaf
fes.
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Chresten Jensen Immersen med familie 1921

Chresten Jensen Immersens børn med ægtefælle
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Nr. 6 og 7 på tavlen.

H A N S N I E L S E N K O B B E R U P.
==========================================

Søn af gdr. Niels Nicolajsen og hustru Maren Hansdatter
af Ny Ku~p, Lem, Salling. Se nr. 12 og 13 på tavlen.

Om hans fødsel og dåb oplyser kirkebogen for Vejby
sogn:

"Født den 23. Mai 1847, Hans Nielsen.
Døbt den 24. Mai i Kirken.
Moderen ugift Fruentimmer, Maren Hansdatter.
Faderen, ungkarl Niels Nicolajsen af Kurup.
Fadderenes navne: Peder Vævers hustru,"Anne Nicolajs-

datter af Vejby, (barnets faster).
Gårdmændene Niels og Laurs Hansen
af Eistrup og Ungkarl Jørgen Chr.
Nielsen af Vejby vad.

Anm. Faderen har vedkendt sig Paterniteten. Il

Død søndag den 12. maj 1912 i Holstebro, 65 år gammel.
Døde under et besøg hos datteren Maren Koldsøe, Lægård
Mølle, ramtes af et apoplektisk tilfælde der torsdag
den 2. maj.

Jordet på Mejrup kirkegård den 17. maj under stor del
tagelse især fra Valgmenigheden i Holstebro.

Viet den 18. oktober 1872 i Lem kirke, Salling til:

PETRÆA J A N I N E J O H N S E N.
------------------------------------------------------------------------------------

Datter af Jens Peter Johnsen og hustru Karen Cathri
ne Dyhr af Nykøbing Mors.
Se nr. 14 og 15 på t~vlen.

Født de. 10. september 1849 i Nykøbing Mors.
Døbt den 1. marts 1850 i Nykøbing Mors kirke.

Faddere= Jomfruerne Lovise Smith og Marie Johnsen.
Købmand M. Smith. Skipper P. Lun~ og Uhr
magersvend Flintenborg.
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Hans Nielsen Kobberup

Petræa Janine Johnsen

•
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Død den 28. januar 1924 i Kobberup, Mejrup hos Datteren
Signe efter 6 års sengeleje med lammelse i venstre side
efter apopleksi i marts 1918. Jordet på Mejrup Kirke
gård. Under de 6 års sengeleje blev hun skiftevis ple
jet af sine 2 døtre Maren og Signe.

Jeg erindre, at min mor fortalte, at der havde været
hårde nødder at knække for hendes forældre, Hans og
Petræa Nielsen, da de havde forlovet sig og ville gif
tes. Hans Nielsen var ud af en bovn bondeslægt i Sal
ling, der ikke kunne tænke sig ham gift med den efter
ders mening meget forfinede købstaddame fra Nykøbing.
Petræa Janine Johnsen var ud af en ligeså stolt køb
stadslægt, der aldeles ikke kunne tænke hende gift ind
i en ganske almindelig bondeslægt. Begge trodsede alt
slægtåvrøvlet og -hovmodet.
Det havde vel ligget lige for, at Hans Nielsen ved sit
giftemål i 1872 havde overtaget sin fædrendegård, Ny
Kurup i Lem efter sin far, Niels Nicolajsen, hvis før
ste kone var død året før. At det ikke gik sådan,
skyldea sikkert uvilgen mod købstaddamen Petræa, der
før giftermålet havde været husjomfru på godset Hostrup.
Efter giftermålet i 1872 købte ægteparret en lille for
falden gård, Mellem Kobberup, i Mejrup sogn ved Holste
bro. Der var ca. 20 tdr. land, hvoraf en del endnu lå
hen som uopdyrket hede.

Se efterfølgende afskrift af skøde:

Kjøbekontrakten ar læst den 16. august 1872 og indført
i nr. 32 Folio 443-444 og 445.
Stempel l rgd1.72 skill.

S K J ø D E.
------------------------

Underskrevne Laust Jacobsen af Mejrup sogn som nu af
Hans Nielsen er blevet fyldestgjort for 925 rgdl. af
kjøbesummen for den ved ham hoshæftede kjøbekontrakt
af 3. august 1872 solgte gådr, matr.nr. 26 Kobberup,
Mejrup sogn med påstående bygninger og tilligende ejen-
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Holstebro den 17. december 1872.

Læst for Hjerm Ginding Herreds ret den 17. januar 1873
og indført i nr. 33 Pagina 193 og 194.

Hans Nielsen og hustru Petræa var fremskridts- og fore
gangsfolk på mange måder. Men det kostede, og de måt
te i de mere end 30 år, de ejede gården, stadig slås
med armod og økonomiske vanskeligheder. Dette bevirke-..

Laurids Jacobsen.Hans Nielsen.

domme af nyt hartkorn, 2 tdr., 2 skpr., li album, gl.
skat l rgdl., 4 skill. med isæd~ afgrøder, gjødning og
ildebrændsel og den mig tilhørende andel i moselodden
matr. nr. 17 i Yllebjerg mose i Hodsager sogn, hvorpå
ingen ældre adkomst haver, som i det hele får nyt hart
korn: 11/2 album, gl. skat 19 skill. tilskjøde foran be
meldte Hans Nielsen fornævnte ejendomme, hvoraf han er
i besiddelse på de aanførte vilkår og betingelser nem

lig:
l: at han udreder og tilsvarer den mig og hustru efter
kjøbekontrakt tilkommende aftægt, som for 5 år på lov
lig måde beregnet er anslået til 260 rgdl., hvoraf han
ved sin underskrift herpå meddeler prioritet og sikker
hed i de ham solgte og tilskjødede ejendomme næst efter
1175 rgdl.
2: at han overtager og indfrier og forrenter un,;er an
svar for mig de på ejendommen hæftende forhæftelser til
stamhuset Ausumgård og Christen Pedersen, tilsammen
1175 rgdl.
3: at kjøberen svarer og udreder alle skatter og afgif
ter uden undtagelser samt varetager og forrenter hæf

telsen til Nationalbanken forsåvidt den ej er indfriet.
Ovennævnte ejendomme skal således tilhøre køberen og
arvinger med de samme herligheder, rettigheder, plig
ter og byrder, som jeg deraf har været ejer, og hjel
mer jeg det solgte efter kjøbekontraktens indhold.
Under min hånd og kan dette skjøde uden varsel til
mig tinglæseg.

Til Vitterlighed:
Repsdorph. N. Ramsing.
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de, at de ved siden af gårdens drift forsøgte at skaffe
- indtægter ad andre veje. Således begyndte de omkring

1885 at bage brød for derved at tjene en ekstra skilling.
Petræa bagte sammen med sine piger, og Hans kørte rundt
i egnen og solgte brød fra vogn, ligesom de også havde
brødudsalg i Mejrup Mølle, Borbjerg kirkeby/ Aulum sta
tionsby m. fl. steder. Jeg erindre fra mine drengeår
at have set støbejernsstemplet, brødene blev stemplet
med~ Der stod på det med omvendte typer: Hans Nielsen.
Brødbagningen må vel ikke helt have svaret til forvent
ningerne i økonomisk henseende, i alt fald ophørte de
med den omkring 1890. Da begyndte de at slagte kreatur
med kødsalg for øje. Slagtningen foregik i et dertil
indrettet rum i den vestlige gårdlænge. Jeg husker end
nu rummet, der nævnes slagtehuset', som et stort firkan
tet blodoverstænket, hvor der alti~langs væggene hang

hele eller halve slagtede dyr. Midt i cementgulvet var
fastgjort en stor jernring til brug ved aflivningen af
dyrene. Sønnen Julius, der var født 1879, overtog ved
sin konfirmation 1893 slagtningen af dyrerne hjemme på
gården, mens faderen, Hans Nielsen, på bestemte ugedage
kørte rundt i egnen og solgte.kød fra vogn samtidig med
at han købte slagtekvæg op. på andre ugedage solgte han
kød på torvet i Holstebro. Julius forestod nu slagt
ningen, fraregnet sin soldatertid 1901, hvor en slægt~

ning fra Salling, Laurids Nicolajsen Laursen, forestod
den indtil 190~, da han giftede sig, overtog den og for
satte den i Holstebro dela på Viborgve og dels i Vester
gade indtil ca. 1954.

Også på det åndelige livs område var ægteparret vågent.
De var således med til at oprette Holstebro Valgmenig
hed med Morten Larsen som præst, hvilket fremgår af ef
terfølgende afskrift af Holstebro Valgmenigheds forhand
lingsprotokol:

"Ar 1888 den 16. december afholdtes den generalforsam
ling af Holstebro Valgmenighed i Højskolehjemmets sal
i Holstebro. - Vedtagelse af love på 17 Paragraffer
samt tillæg til love for præsten var til behandling
og blev enstemmig stadfæstet af' forsamlingen.
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Dernæst valgtes en bestyrelse af valgmenigheden.
Valgte blev:
Købmand P. P. Balle med 22 skriftlige stemmer.
Gårdejer Skandse Korsgård, Mejrup, med 22 skriftlige
stemmer.
Gårdejer Mads Berthelsen Bjerre, Sir, med 16 skriftli
ge stemmer.
Gårdejer Hans Nielsen, Kobberup, Mejrup med 12 skrift
lige stemmer.
Boghandler Chr. Jensen med 8 skriftlige stemmer.
Derefter foretog generalforsamlingen valg af formand.
Valgt blev købmand P. P. Balle med 16 skriftlige stem-
mere
Til slut valgtes J. Jensen, Bladbjerg, til kirkeværge.

P. P. Balle. Hans Nielsen. Mads B. Bjerre. Chr. Jensen.

Det næste, der meddeleæ, er bestyrelsesmødet den 3. fe
bruar 1889 hos købmand Balle.
Her står, at hele bestyrelsen var mødt, men referatet

a~ mødet er kun underskrevet af Balle, Mads B. Bjerre
og Skandse Korsgård.
Formedentlig må Hans Nielsen og Chr. Jensen være gået,
inden protokollen blev underskrevet.
Ved generalforsamlingen den 25. februar 1894 ses Hans
Nielsen ikke mere at sidde i bestyrelsen.
I den første medlemsliste over valgmenighedens medlem
mer, der var på 41 løbenumre, står Hans Nielsen opført
som nr. 16.
Da den ældste af børnene, Maren, født 1873, nåede sko
lepligtig alder, sad endnu den gamle affældige lærer
Bisgård ved Hovedskolen i Mejrup. Dette bevirkede sik
kert sammen med den åndelige vækkelse, oprettelsen af
valgmenigheden havde forårsaget, at der i hjemmet i
Mellem Kobberup nu oprettedes en friskole.
Den begyndte ca. 1880 med en fynsk pige, Sine Tvedskov
som læreinde. Stuen, hvor undervisningen fandt sted,
benævntes endnu i min barndom som skolestuen.

Der kom i den lille skole også børn fra andre åndeligt
vakte hjem i sognet, således Skandse Korsgårds datter,
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Edel, fra Store Brusen, børnene fra Stengård, Anders
Jensen Mosebys børn ( Anders Jensen var fætter til Hans
Nielsen.) Senere fandt også børn fra nabosognet Bor
bjerg vej til skolen.
I 1884 kom også Karen, den næstældste, min mor, i sko
len. To år senere , da sønnen Julius skulle i skole,
ophørte Sine Tvedskov at være læreinde ved skolen, grun
den kendes ikke.
Skolen flyttedes derefter til Holstebro, hvor de fort
satte som friskole i daværende landpost Graversens ejen
dom, Enghavevej 45, med en Kasper Jensen som lærer. Hu
set står der endnu som dengang.
Foruden de børn, der havde søgt skolen, mens den endnu
havde til huse i Kobberup, Mejrup, øgedes elevtallet,
så det efterhånden kom op på en snes stykker.
I mellemtiden flyttede Kasper Jensen fra skolen, og
undervisningen overtoges af Morten Larsens brordatter,
Karen Johansen. Min morbror Julius berettede som 85
årig, at Karen Johansen slog børnene, og at dette var

grunden til, at han og Karen, min mor blev overflyttet
til Hovedskolen i Mejrup, hvor nu lærer Håhr Madsen
havde afløst den gamle lærer Bisgård i 1886.
Karen, min mor, gik så i skole her det sidste ar inden
konfirmatioene.
Den lille friskole, hvis begyndelse var gjort i Mellem
Kobberup i Mejrup, blev spiren til Holstebro friskole,
der i begyndelsen af 1900 tallet tog en vældig-opsving,
idet den havde præliminærkursus. I ledelsen af den
stod Morten Larsen og Karen Johansen. Efter Morten
Larsens død i trediverne og Karen Johansens nogle år
senere gik skolen ind.

i 1905 blev ægteparrets yngste datter Signe gift, og
gården afhændedes da til hende og hendes mand.

TI D S K R I F T.
================

af
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skjød- og panteprotokol for Hjerm herred nr. 60 A.

L. 1562.

S K J ø D E.
------------------------

Stpl. 67.kr. 35 øre.

Underskrevne Httns Nielsen af Kobberup i Mejrup sælger
og tilskøder Mads Peder Sørensen Nielsen, sammesteds,
min ejendom, matr. nr. 26a Kobberup i Mejrup efter ap
probation af 16. oktober 1875 ansat for hartkorn 2 tdr.
O. skp. 3 fdk. i alb. med avl og afgrøde, besætning,
inventar, gødning m. v. som overtaget, samt lejeret til
en moseparcel i Hesselå mose, hvorom intet er noteret
i pantebogen. Købesum 14.000 kr. deraf for avl, besæt
ning, inventar 4.000 kr. og 10.000 kr. for den faste
gæld 10.500 kr. til vestjydske Kreditforening som ned
bragt og med reservefond og fornævnte eiendom matr. nr.
26a skal fremtidig tilhøre Mads Peder Sørensen Nielsen
under mit hjemmelsansvar og med samme rettigheder som
mig hidtil •
Skatter og a~gifter forfaldene i tiden l. oktober l.
november incl. betales halvt af hver.

Retsanmærkning frafaldes,

Til bekræftelse med underskrift.

p. t. Holstebro, den 7de november 1905.

Hans Nielsen.

Efter at Hans Nielsen og Petræa havde solgt gården til
datteren Signe, købte de et lille hus ved Mejrup kirke,
hvor de boede deres sidste år.
Men de kunne ikke sidde uvirksom hen. Hans Nielsen
fortsatte sin handelsvirksomhed til det sidste, idet
han indtil sin død kørte rundt med fisk, ligesom han
stadig handlede med smågrise og fjerkræ på torvet i

*'
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Holstebro. Ved siden af dette oparbejded,e ægteparret
en ret stor kludeskofabrikation, der forsynede folk
mea tøjsko i mange miles omkreds. Han&Nielsen syede
sålerne, og Petræa det øvrige.
Mellem Kobberup er ikke mere i slægtens eje, afhændedes
i slutningen af tyverne af datteren, signe og hendes
anden mand, Niels Chr. Thoustrup. Gården brændte den
9. marts 1909 ved skorstensild. Efter branden genop
byggedes den-ude på marken.
Min mormor, Petræa Janine Johnsen, var som nævnt sen-

geliggende på grund af lammelse de sidste 6 år, hun
levede. Skønt legemligt nedbrudt var hun åndeligt og
sjæleligt frisk. Hun skrev i de seks år mange breve
til sine børnebørn. Her gengives et par, hun sendte
mig i vinteren 1922/23, mens jeg var elev på Vestbirk
højskole.

Kjære Holger. Søndag.

Tak for dit gode lange venlige brev til mig, det var
vi alle glade for her i møllen, (hun var denne vinter
has sin datter Maren i Lægård mølle), ja, jeg,skulle
jo skrive lidt til dig igjen, men det er kun dårlig,
ved du nok, jen tænker slet ikke, du kan læse det, men
meningen er at bringe dig min tak for alt godt. Du har
været så god imod mig, langt mere end jeg har fortjent.
Den forklaring fra højskolen er jeg meget glad for ja,
du har det godt, kan vi nok forstå, en god morgensøvn
er godt for eder, og så eders mad til en bestemt tid.
Du skal vel sidde lidt stille på bænken der i skolen,
ellers kunne det vel gå så galt, at du kommer bukseløs'
hjem.
Nu må du endelig (ikke) tænke på mere end dine dyre
gode kager. Jeg får jo gode sager nok. Du ved vel, at
moster Maren (hendes datter) har lovet at beholde mig
foreløbig. Det var jo det, jeg helst ville. Jeg kom
mer op hver eftermiddag et par timer, men i dag mere,
(for det er) søndag.
Hils Viggo fra mig (en elev).
Så er du selv hilset med tak for al din godhed og for
brevet t~l os fra din gamle bedstemor.
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Et andet brev, skrebet i dec. 1922.

Jeg må nok skønde mig at (skrive), om det skal nå dig,
inden du kommer hjem, og dog er det nok værd, at du
får en tak for den dejlige indholdsrige pakke, du nu
har sendt mig. Den var rigtignok ikke dårlig, og min
glæde var meget stor ved det, der var inden i. Du

kan ikke blive så glad ved mit brev, (som) jeg bliver
ved dit, og hvilken yndig kasse med godter i og uden
om, jo, det var morsomt. Du kan også tro, jeg var
meget glad for den bog, skjøndt att jeg bliver dårlig
til at læse, men jeg tager den ofte frem og læser et
lille stykke i den. Det er meget interessant. Jo, du
er rigtignok god ved mig lille Holger, det er mere, end
jeg fortjener.
Moster ( hendes datter Maren) har lovet at skrive uden
på, og så skriver hun vel også et par ord tillige Pas
nu på, at du ikke falder op ad trappen den gang til
nordpolen, (sådan hed værelset, jeg boede på), så er
jeg bange for, du skal ikke komme godt fra det. Hils
Viggo fra mig. Selv er du venlig hilset fra din tak
nemmelige bedstemor.
N'l ved jeg da, at der kommer ikke julegaver til mig i
denne jul •• Chokoladen bliver nok ikke kogt, jeg tæn
ker, jeg giver det meste til den sølle Aage '(dattersøn),
har du hørt, hvordan det er gået til med ham, han lig
ger på sygehuset. Jeg er ked af at skrive mere om det.
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Hans Nielsen Kobberup og hustru med deres tre ældste børn,

Karen, Maren og Julius.

Julius råbte, at en loppe bed. Hans Nielsen svarede, at

sådan et bette dyr kunne han vel få til at flytte sig.

Derfor højre hånd på venstre skulder 1881

I

Fire generationer.

øverst fra venstre

Katrine Wille født Koldsøe

Maren Nielsen Koldsøe

Børge Wille

Petræa Janine Nielsen
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Petræa og Hans Nielsen havde 4 børn:

Maren, Karen, Julius og Signe.

1. Maren Nielsen.
Født den 20. september 1873 i Kobberup, Mejrup.
Død den 7. juli 1943 i Holstebro, 70 år gammel.

Døbt de 15. august 1874 i Mejrup kirke.
Faddere:

Mette NiFlsen, Vester Lem, Salling, (barnets
faster). Karen Marie Bisgård, Degneboligen,
Mejrup. Aleksander Petersen, øster Kobberup,
Mejrup. Niels Birkmose Petersen, V. Kobbe
rup, Mejrup.

Viet den 8. november 1893 i Mejrup kirke til:

Møller, Niels Stinus Nielsen Koldsøe.
Født den 7. november 1867 i Vejrum.
Død den 27. maj 1936 'i Holstebro, 69 år gammel.
I ægteskabet en datter:
Katrine Koldsøe.
Født den 30.december 1893 i Mejrup.
Viet den 16. juli 1914 i Holstebro frimenighedskirke
til dyrlæge:
Anton Wille.
Født den 16. november 1888 på Lindtorp i Asp.
Død den 26. januar 1960.

Børn i ægteskabet.

a. Børge Wille.
Født den 12. april 1915 i Ringkøbing.

Viet den 28. oktober i Ringkøbing kirke til:

Kirsten Gunver Næss Schmidt.
Født i Ringkøbing den 16. februar 1917.

Børn i dette ægteska~

I. Astrid født den 31. december 1940 i Brønshøj.
II. Niels Erik født den 27. april 1942 i Brønshøj.
III. Søren født den 23. juni 1945 i Virum.
IV. Gunnar Anton født den 5. november 1946 i Virum.
V. Hans Henrik født den 15. juni 1951 i Sorgenfri.
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b. Karen Marie Wille.
Født den. 29. august 1919 i Ringkøbing.

Viet den ll. juli 1940 i Ringkøbing kirke til:
Dyrlæge Hans Chr. Otto Boe Frederiksen.
Født den l. juli 1908 i Odense.

Børn i dette ægteskab:
I. Inger født den 29. juni 1942 i Ringkibing.
II. Kirsten Johanne født den 5. december 1945 i

Ringkøbing.
III. Hans Jørgen født den 17. september 1949 i

Ringkøbing.

2. Karen Niel'sen, læs videre om hende under nr. 2 og
3 på tavlen.

3. Julius Nielsen.
Født den 8. oktober 1879 i Kobberup, Mejrup.
Død den. 20. oktober 1966, 87 år gammel, jordet den
29. oktober 1966 på Holstebro Kirkegård.

Døbt den 9. november 1879 i Mejrup kirke.
Faddere':

Gårdejer, Johan Jensen, Ny Brusen, Mejrup.
Pigen, Mette Aleksandersen, øster Kobberup,
Mejrup. Ungkarl, Niels Andersen, tjenende
købmand Balle, Holstebro.

Viet den 9. november 1904 i Hjerm kirke til:

Caroline Petersen, Livbjerggård, Hjerm.

Født den 14. marts 1878 i Hjerm.
Død den 21. juli 1955 i Holstebro, 77 år gammel.

6 børn i ægteskabet:

a. Erhardt William Nielsen.
Født den 7. juni 1906 i Holstebro.

Viet den 17. april 1935 i Citadelskirken til:
Gudrun Drews Ægidius.
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Født den l. februar 1911 i Hjerm.

Børn i dette ægteskab:

I. Grethe øfdt den 17. januar 1941 i København.
II. Inger Marie født den. 30. marts 1944 i København.

b. Nanna Leonora Nielsen.
Født den 6. oktober 1907 i Holstebro.

Viet den lo. april 1946 Sct. Johannes kirke i
København til:
Helmer Erik Stisen.
Født den 20 juni 1913 i Struer •.

Børn i dette ægteskab:

Tvillingdrengene Niels og Esper født den 29. februar
1948 i København.

c. Gerda Johanne Nielsen.
Født den 18. december 1909 i Holstebro.

Viet den 9. november 1941 i Holstebro sognekirke til:
Ivar Hviid Buhl.
Født den 28. december 1903

Børn i dette ægteskab:

I. Lars født ien 10 august 1942.
II. Else født den l. november 1944.

d. Elna Agnethe Nielsen.
Født den 18. juli 1911 i Holstebro.

Ugift, jordemoder i København.

e. Ester Elisabeth Nielsen.
Født den 25. august 1913 i Holstebro.

Ugift, Fotograf i Holstebro.

f. Inga Helena Nielsen.
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Født den 6. juni 1915 i Holstebro.

Viet den 9. marts 1952 i Vridsted kirke til:
Købmand, Svend Aage Andersen,
Født den 13. november 1902 i Holstebro.

Ingen børn i ægteskabet.

4. Signe Nielsen.
Født den 2. februar 1884 i Kobberup, Mejrup.

Døbt den 20 marts 1884 i Mejrup kirke,
Faddere:

Gå~dejer, Niels Andersen og hustru Mette.
Signe Kathrine Kristensen. Barnets for
ældre Hans Nielsen og hustru Petræa, alle

af Kobberup.

Viet første gang den 9. november 1905 i Mejrup kirke til:
Mads Peder Sørensen Nielsen.
Født den 20. juni 1879 i Aasted, Salling.

Død den 13. maj 1909 i Rajsumkjær, Mejrup, 30 år
gammel.

Viet anden gang den lo. april 1910 i Mejrup kirke til:
Niels Chr. Thoustrup.
Født den 25. november 1877 i Mejrup.
Død den 5. februar 1950 i Holstebro, 73 år gammel.

Børn:

Født uden for ægteskab.

A. Aksel Nielsen.
Født den 14, juni 1901 i Kobberup, Mejrup.

Viet den 2. marts 1924 i Mejrup kirke til:
Anna Jensen.
Født den 28. november 1900 i Vor Frue sogn, Aalborg.

Børn i dette ægteskab:

96 96



I. Adolf Ricardt født den 26. februar 1925 i

Mejrup.
Død den 17. januar 1959 i Stoholm, 33 år
gammel.
Viet den 12. oktober 1947 i Feldingbjerg
kirke til:
Britta Mackenhaur, født den 10. januar
1928 i Stoholm.
Børn:

Per født den 14. februar 1948 i Viborg.
Erik født den 7. juni 1956 i Holstebro.

II. Signe Marie født den 29. maj 1930 i Skave,
Borbjerg.
Viet den 8. april 1950 i Borbjerg kirke til:
Marthinus Andersen født den 2. november 1920

i Hoager, Borbjerg.
Børn:

Anna Marie født den 14. oktober 1953 i
Hoager.

Født i første ægteskab:
b. Thyra Nielsen.

Født den 4. august 1906 i Kobberup, Mejrup.
Død den 19. juli 1907 i Kobberup, Mej,rup.

c. Margrethe Nielsen.
Født den 28. juli 1908 i Kobberup, Mejrup.
Død den 8. februar 1909 i Kobberup, Mejrup.

Født i anden ægteskab:
d. Hans AageThoustrup.

Født den 13. november 1910 i Kobberup, Mejrup.
Død den 9. august 1929 i Mejrup kirkeby, 19 år
gammel.

e. Margrethe Thoustrup.
Født den 15. juli 1912 i Kobberup, Mejrup.

Viet den 13. september 1931 i Mejrup kirke til:
Ejnar Aggerholm.
Født den 9. februar 1907 i Velling.
Børn:
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I. Lilly født den 26. november 1931 i Mejrup.
Viet den 31. marts 1951 på Holstebro Rådhus til:
Svend Erik Vennevold, født den 3. marts 1930
i Holstebro.
Børn:

Peder født den 24. februar 1952 i Holstebro.
Ole født den 8. december 1954 i Holstebro.
Kirsten fød~ den 24. februar 1955 i Holstebro.

II. Kaj Aage født den 26. september 1934 i Holstebro.
Viet den 31. marts 1956 i Struer kirke til:
Anna Marie Andersen, født den 28. oktober 1933
i Struer.

III. Knud født den 28. ::marts 1938 i Holstebro.
IV. Bent født den 3. juli 1942 i Holstebro.
V. Niels Chr. født den 24. maj 1944 i Holstebro.
VI. Bodil født den 9. april 1949 i Holstebro.
VII. Hans født den 22 april 1952 i Holstebro.
VIII. Preben født den 26. juni 1953 i Holstebro.

f. Thea Thoustrup.
Født den ll. februar 1914 i Kobberup, Mejrup.
Viet den 19. november 1933 i Mejrup kirke til:
Nikkel Hammershøj, født den 22. september 1901
i ørum, Sønderjylland.
Børn:

-I. Ninna født den 28. januar 1934 i Mejrup.
Viet den 8. maj 1954 i Holstebro kiks til:
Henry Jørgensen, født den 3. juni 1933 i
Nykøbing Mors.
Børn:

Jørgen født den 18. september 1954 i
Holstebro.

II. Svend Erik født den l. maj 1938 i Holstebro.
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Hans Nielsen Kobberups børn med ægtefælle
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------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================

Datter af Christen Immersen og hustru Inger Anders
datter Mideholm af Aas i Nr. Skjoldborg.

Se nr. 18 og 19 på tavlen.

A N D E R S E N K O B B E R ø E.

C H R I S T E N S D A T T E R.

C H R I S T I A N

Nr. 8 og 9 på tavlen.

J E N S

M A R E N

Søn af Anders Christense Kobberøe og hustru Johanne
Andersdatter Nors af Skjoldborg.

Se nr. 16 og 17 på tavlen.

Kirkebogen for Skjoldborg oplyser:
Født den 18. marts 1802 i Nr. Skjoldborg sogn, hjemme
døbt samme dag.
Fremstillet den 15. april 1802 i Skjoldborg kirke.
Faddere= Pigen Kirsten Andersdatter. Christen Kirchs

hustru Else. Ane Andersdatter, (barnets fas
ter)-. Jens Jensen og Christen Jensen.

Kirkebogen for Stagstrup oplyser:

Død den 19. december 1837, Jens Chr. Andersen Kobberøe
i Stagstrup sogn, 35 år gammel, begravet på Stagstrup

kirkegård.

Kirkebogen for Skjoldborg oplyser:
Viet den 10 februar 1828 Jens Anderse Kobberøe i Skjold
borg kirke med forloverne:
Søren Hove, gårdejer i Aas,(brudens stedfar). og Peder
Smed, gårdejer i Skjoldborg til pige:

Kirkebogen for Skjoldborg oplyser:
Født den 3. oktober 1801 i Nr. Skjoldborg sogn, Maren
Andersdatter, hjemmedøbt samme dag.
Fremstillet den 29. november 1801 i Skjoldborg kirke.
Faddere: Christen Houes (Hoves) hustru, Ane Immersdat-

ter. Maren Hørdum. Peder Dybdal. Niels Hør
dum. Peder Mølle~, alle af Aas.
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Død den 29. marts 1875 på Det Todbølske Hospital i

Skjoldborg sogn, 73 år gammel, begravet i pkjoldborg.

Efter brylluppet flyttede ægteparret til Stagstrup,

hvor de af en derboende slægtning til Maren, sikkert

hendes farbror, Jens Immersen, købte en lille ejendom.

Se efterfølgende afskrift af skøde:

Hassing - Refs Herreds skøde- og panteprotokol

1828 - 1830, fol. 99.

Udskrift.

Jeg underskrevne Jens Immersen af Stagstrup tilstår

herved, at haver uden forudgående skriftlig Kjøbekon

trakt, solgt og afhændet ligesom jeg også herved fra

mig og mine arvinger sælger skjøder og aldeles afhænder

til vedlagte mand Jens Christian Andersen fra Skjold

borg af hans arvinger mit skjøde af 18. juni 1797 ibo

ende sted, der er beliggende østen for Stagstrup bye,

med bygninger og tilliggende ejendomme.

Skrevet i Thisted den ll. december 1828.

Jens Immersen med ført pen.

Jens Christian Andersen. Vidner: Søren Hove.

P. Krogsgård.

Der fødtes 5 børn i ægteskabet:

l. Inger Jensdatter,

Født den 13. maj 1828.

2. Johanne Jensdatter,

Født den 19. marts 1830.

3. Anders Jensen,

Født den 29. maj 1832.

4. Christen Jensen,

Født den 3. februar 1835.

Se nr. 4 og 5 på tavlen.

5. Jens Chr. Jensen,

Født den 18. september 1837.

3.måneder efter det sidste barns fødsel døde faderen

Jens Christian Andersen Kobberøe, 35 år gammel •

•
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Årene efter sattsbankerotten 1814 var ikke gunstige
for landbruget, og så vidt man kan skønne, har økono
mien været tyngende i det lille landbohjem.

Maren Christensdatter sad nu ene tilbage med sine 5
små børn.· Kun 2 år efter faderens død måtte hun gå

fra hus og hjem, hvilket tydeligt fremgår af afskrift
af vedlagte skiftebrev, ligesom det også giver et godt

indblik i hvad familien har ejet.

Hassing - Refs herreds skifteprotokol 1832 - 1838.

Udskrift:

År 1838 den 9. marts afholdtes registrering og vurde
ringsforretning efter afgl. boelsmand Jens Christian
Andersen Kobberøe i Stagstrup.
Som vi~ner og vurderingsmænd var tilstede, sognefoged
Christian Nielsen og Peder Jensen Smed.
Enken med hendes laugværge, gårdmand Peter Christensen
af Skjoldborg.
Enken, Maren Christensdatter opgav arvingerne:
l. ~øn Anders Kobberøe, 6 år gammel.
2. søn Christen Jensen, 2 år gammel.
3. søn Jens Christian, 1/2 år gammel.
4. datter Inger, 9 år gammel.

5. datter Johanne,8år gammel.
for hvem var værge Jens Christian Smed i Sundbye.

Følgende indboe:

l bord og skammel ..........•..••..
l stueuhr med hus .......•..••.••••

l do. uden hus .

1 kakkelo"VD. .. ". .. .......•.•.......

Nogle blikdåser •......••••.••.••••
3 fade l tallerken•.•••.••...••••.
l fyhrfad og spilskåler•.......•••
l rivjern l tobaksæske •........•••
l gl. .rødstribet overdyne ......••.
l do. . .

2 vadmels lagner•...•.•••.•...•.••

2 hoved puder•......••••.•...•.•••
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o

o
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30
l

3
16

16

12

l

16

Hdl.

korn selde l løb..•....•..••••
løbe l gl. skjeppe ...••..•••••
rokke l gl. tønde ••••••.••••..
fjerdinge 2 bikuber •••••••••••

kiste til klæder ...........••.
hat 5 mk.l par støvler ....••••
kjole l par buxer ..•....••••••
par strømper. . •.......••

l fork .... 4> •••••••••••••••••••••..
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l wæder ~ ..•:-'~ e ~ ••••••••••••••••••

l sort koe .

8 får .

l hengeskab•.................• T.

l sort hoppe.~ .................•

l anker ' .

l øl tønde .

l mangelkar l striib ..•.....••••
l kar l k jerne .

l rok ~ .

l bord l stol ...........••.•.•.•
l

l

l

3
2 par buxer. . .......•.•••••.•
2 weste II .

l nattrøje .

l

2

l

2

2 gI selder ............•.••..••
l stålpande .

2 gr-yder .

3 fade l gryde •••..••••...••••••
l spand .
l lerfad l ildtang.•.•••.•..••.•
l kjedel i grue .
2 små kar l stige ••...••.•••••••
l greeb .

l bidsel 1.. seletøi .•....•..••.••
l skovl l bidsel •...•......•.•••
l skjærekiste •..........•.••..••
l renskurv,l løb,l sold ......•••
l wogn med tilbehør ...•....••.••
l harve e .

Seledræt til heste .••.•....••••.
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Rdl. Mk. Sko

l pleel, l rive, l hølee ............. o 3 o
l slibesten ...................................... o 3 o
l ploug ................................................ 2 o o

l hjulbøre ........................................ o 3 o

l uldsax ................................ .............. o l 8

Ejendommens hartkorn var 2 tdr. l fjk. 2 1/2 alb.
Huset med indeværende avl vurderet til 600 rigsbank

daler Sølv.

Wurderingssummen på Boets løse og faste

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - .... 749
Tilgodehavende ved forskellige •..... 29

ejendele
Rdl. 80

" 19

Mk •

"

Indtægten ....• 779 Rdl. 3 Mk.

Den ved registreringen anmeldte

løse og faste gæld ..........•••••• 960 " 16 "

----------------------
Efter hvilken opgørelse boet

er fallit med ................•••••. 219Rdl. 16Mk.

--------------------------------------------

og arv kan således ikke finde sted.

Skifteomkostningerbe forbandt enken sig til på anfor
dring at betale og at opdrage sine børn og forsørge
dem så godt som hendes evne i tiden vil tillade hende,

hvormed wærgen var tilfreds, da han indså hun ei for
tiden har råd, at love dem noget.

Maren Christensdatter. Peder Christensen.

Jens Christian Jensen Smed.

Testes= P. Simongård. Christian Bak.

Kun 2 år sad Maren Christensdatter ved gården i Stag

strup, flyttede derefter tilbage til Skjoldborg sogn,
hvor hun sandsynligvis har taget ophold med sine 5
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børn hOB sin stedfar Søren Hove.
Kirkebogen for Stagstrup meddeler under afgangsregistret:
15. maj 1839. Maren Christensdatter på 38 år er flyt
tet til Skjoldborg.
Hun benævnes derssom huskone, en betegnelse, som måske
kan tydes som kvindelig husmand.
Kummerligt har hun sikkert haft det med sine 5 børn,
indtil de er nået skelsår og -alder og har kunnet kla
re sig selv.
På sine ældre dage fik hun ophold på Det Todbølske Ho
spital, der lå nær Skjoldborg kirke, og hvor hun boede til
sin død.
Det Todbølske Hospital var oprettet af amtsforvalter
Cl. Caspergård og hustru i Året 1740 som bolig for fi
re fattige enker fra sognet •
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Nr. lo og 11 på tavlen.

C H R I S T O P H E R J E N S E N H E L L E B E R G.
==~~===========================~=========~~=========== ==

Søn af Jensen Pedersen Helleberg og hustru Maren Jens

datter af Thorup.

Se nr. 20 og 21 på tavlen.

Christopher (Jensen) Hellebergs
enke. Christen Hellebergs datter
Maren. Anders Helleberg. Jens
Korsgård og Jens Knudsen.

Thorup kirkebog meddeler:

Født den 12 juni 1805 i Thorup sogn,
dag. Fremstillet i Thorup kirke den
Trinitatis 1805.
Faddere ved dåben:

Hjemmedøbt samme
? søndag efter

Død den 29. maj 1858, 53 år gammel som gårdmend i Søn

derby i Tveed sogn. Begravet den 7. juni, efter eget
forlangende på Vang kirkegård.

Viet den 31. maj 1835 i Vang kirke med gårdmændene Jens
Pedersen Helleberg af Thorup (brudgommens fader) og An

ders Jensen Sigshøj af Vang (brudens fader) som forlo
vere til pigen:

M A R E N A N D E R S D A T T E R SIGSHØJ.
=====:==============================================

Datter af Anders Jensen Sigshøj og hustru Maren Jens_
datter af Vang.

Se nr. 22 og 23 på tavlen.

Vang sogn, Hjemmedøbt sam

kirke søndag Sexogesima

9. december 1810 i

Fremstillet i Vang

Født den

me dag.
1810.
Faddere ved dåben: Niels Andersens datter i Vang. An

na Haurvigs. Lars Sigshøj af Schaa
rup. Jens Phillipsen og Christen

Madsen alle af Vang.

Død i Nors sogn den 23. januar 1877, 66 år gammel
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som enke efter andet ægteskab. Begravet den l. febru

ar på Nors kirkegårw.

Det fremgår af vedlagte afskrifter af papirer, at Chri
stopher Jensen Helleberg har fået skøde på sin sviger
fars gård den 30. august 1836, året efter deres bryl

lup, endvidere, at han har handlet og mageskiftet ej
endomme, således må han på et vist tidspunkt været flyt

tet til Tveed, dog allertidliget efter 1855, se afskrift

efter folketællingslister.

Der var 8 børn i ægteskabet:
l. Maren født den 8. november 1835, døbt 2. juledag

samme år.

2. Marie født den 9. august 1838, døbt den 2. september
samme år.

Se nr. 5 og 6 på tavlen.
3. Karen født den 16. marts 1840, døbt den 4. september

samme år.

4. Ane Jensine født den 29.juli1842, døbt den 2. april

1843.
Disse 4 er født i Vang sogn, de næste 4 efter mageskif

tet,' antagelig i Trorsted sogn.

5. Jens født 1844 i Trorsted.

6.Anders født 1846 i Trorsted.
7.Kresten født 1851 i Trorsted.

8.Martha født 1852 i Trorsted.

Af Hillerslev - Hundborg herreders skøde- og pantepro
tokol, 1833 - 38. fol. 795.

Udskrift i uddrag.

S K I ø D E.
============

Jeg undertegnede Anders Jensen Sixhøj boende i Wang
Bye og BO~ Giøre vitterlig at haver til velagte

Christopher Jensen Hell~berg her af Wang Sogn, solgt

og afhændet ligesom jeg og herved fra mig og mine ar-
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•vinger til ham og hans arvinger sælger og skiøder og
aldeles afhænder.
a. Mit i Wang Bye og Sogn, forhen eiende og iboende
Boelssted med sine tilhørende bygninger og underliggen
de Jordeiendomme, af hartkorn 5.skp. 3 Fjk. 2 Alb.

b. og en mig ligeledes forhen tilhørende Parcel af den
saakaldte Krones Heder forhen hørende under Raastrup

Hovedgaardstaxt, under Udparcelleringen betegnet nr.
32 og ansat til Hartkorn ufrie Hovedgaardstaxt 2 Skp.
3 Fjk. li Alb. alt for den mellem 05 accorderede Kjøbe- .

summe 300 Rigsdaler Sølv.

Og da Kjøberen benævnte Christopher Jensen Helleberg
nu har fyldestgiort og betalt mig 300 Rigsdaler Sølv,
saa er det, at jeg herved med uigjenkaldelig Eiendoms
ret og det med samme Herligheder, Pligter og Byrder,
som jeg det alt efter Tinglæst Skjøde af 16. Februar
1804 og lste Februar 1810, sælger, Skjøder og aldeles
afhænder til ham og hans arvinger.

Anders Jensen Sixhøj, med ført pen.

I anledning af denne Handel er givet 8 Skilling til
Wang Sogns fattige.

Wang Præstegaard den 20. August 1836.

Madelung, Sognepræst.

Hillerslev - Hundbirg herreders skøde- og pantepro
tokol nr. lo. fol. 733.

Uddrag:

M A G E S K I F T E B R E V.
========~=~=================

Jeg undertegnede Christopher Jensen Helleberg af Vang
Bye tilstaar og herved vitterliggør, at jeg har mage
skiftet og overdraget ligesom jeg herved mageskifter
til Gaardmand Viels Raun af Taarsted, den mig efter
Skjøde af 20. April 1838 tilhørende og iboende Gaard
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i Tvorup Sogn, beliggende med sine underliggende Eien

domme af Hartkorn efter Amtstuens Bøger 2 Tdr. 2. Skp.

l Fjk. t Alb.

l. Kjøberen modtager Gaarden den 23. Marts næstkommen
de og svarer alle af Ejendommen gaaende Skatter fra l.

Januar 1843.
2. Den paa gaarden hvilende Aftægtforpligtelse til Chri
stopher Jensens Enke og Søn overtager Niels Raun sig

at tilsvare efter den derom i sin Tid oprettede Contract
og saaledes som er anmeldt i mit Skjøde, der overleve

res Kjøberen.
3. Eiendommen overdrages Niels Raun efter det til mig
derpå udstedte Skjøde og med samme Adkomst, som jeg

ejer den uden videre Ansvar til Hjemmels Berigtigelse.

Og da nu bemeldte Niels,Raun har fyldestgiort mig ved
dags dato at meddele mig Mageskiftebrev på denne hans
gaard i Taarsted af Hartkorn l Tdr. 3 Skp li Alb.

Gaarden som i det hele anslaas af Værdi 500 Rdl.

Hillerslev - Hundborg herreders skøde og panteprotokol

nr. lo.

Uddrag:

P A N T E O B L I G A T ION.
==============================

UndertegndeChristopher Jensen Helleberg af Taarsted

tilstaar herved at være skyldig til Gaardmand Niels

Raun i Tvorup den Sum 400 Rdl. Sølv. Hvilken Kapital

jeg efter 5 Aars Forløb fra sidste ll. December for
binder mig til at betale.

Til Sikkerhed for Kapital, Renter og Omkostninger pant

sætter jeg med lste Prioritets Panteret mit efter Mage
skiftebrev af 16. denne ejende Sted i Taarsted •

•109
109



-

•

Folketællingen for Thorsted sogn oplyser:

Christopher Jensen, 45 Aar, født og gift i Vang sogn,
Gaardmand.
Maren Andersdatter, 39 Aar, født i Vang sogn, han Kone.
Maren Christophersen, 16 Aar, født i Vang sogn.
Marie Christophersen, 12. Aar født i Vang sogn.
Ane Jensine Christophersen, lo Aar, født i Vang sogn.
Karen Christophersen, 8 Aar, født i Vang sogn.

Deres børn.
Jens Christophersen, 5 Aar, født her i sognet.
Anders Christophersen, 3 Aar, født her i sognet.
Christine Christophersen, l Aar, født her i sognet.

Folketællingen for Thorsted sogn oplyser;

Christopher Jensen, 50 Aar, født og gift i Vang sogn.
Gaardmand.

Maren Andersdatter, 44 Aar, født i Vang sogn, hans kone
Marie Christophersen, 17 Aar, født i Torup.
Karen Christophersen, 12 Aar, født i Torup.
Jens Christophersen, lo Aar, født her i sognet,
Anders Christophersen, 8 Aar, født her i sognet.
Christine Christophersen, 6 Aar, født her i sognet.
Martha Christophersen, 3 Aar, født her i sognet.

Det ser ud, som Christopher Jensen først er flyttet
til Tveed sogn efter 1855. Det synes som om skødet
på gården, han har ejet i Tveed er forsvundet på en

eller anden måde.

Efter hans død i 1858 blev der foretaget skifte.

Hillerslev - Hundborg herreders skifteprotokol

1858 - 67. fol. 9.

1858 den 30. november blev foretaget skifte i boet ef

ter Christopher Jensen Tveed, død den 29. Mai dette aar.
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Enken Maren Andersdatter, med laugværge Jens Mikkelsen
og værge for de umyndige Jens Christensen, gaardmand i

Thorup.

Afdødes arvinger er:

l. Maren 23 Aar gammel.

2. Marie 20 Aar gammel.

3. . Ane 18 Aar gammel.

4. Karen 16 Aar gammel.

5. Jens 14 Aar gammel.

6. Anders 12 Aar gammel.

7. Kresten 7 Aar gammel.

8. Martha 6 Aar gammel.

Boet opgiort til 2200 Rdl.
Fast gjæld 900 Rdl.
Løs Gjæld 500 Rdl.
Skifteretten 50 Rdl. 1450 Rdl.

750 Rdl.
================

Heraf tilfalder enken halvdelen.
Enken ønskede ikke at afhænde gården.

Der ses ikke at være noget skøde, i skiftet står føl
gende:

Boet er gaarden i Tveed 13 Skp. Han vis efter

Skiøde af Tinglæst ..

Der er intet anført.

Året efter Christopher Jensen Hellebergs død giftede
enken, Maren Andersdatter sig igen, blev viet den lo.
april 1859 til ungkarl Christen Nielsen Munk af Søn

derby, 43 år gammel.

•
111'

111



•Nr. 12 og 13 på tavlen.

N I E L S N I C O L A I S E N.
================================

Søn af Nicolai Pedersen og hustru Mette Jensdatter,

Kurup, Sønder Lem, Salling.

Se nr. 24 og25 på tavlen.

Lem kirkebog meddeler om hans fødsel og dåb:
Født den 14. September 1819. Niels Nicolaise~.

Hjemmedøbt den 15. september.
Fremstillet i Lem kirke den 24. søndag efter Trinit.
samme aar, det var den 21 november.
Faddere: Anne Nicolaisdatter af Sønder Lem bar barnet,

( barnets ældste søster). Berthel Kurup af
Sønderhed, (barnets farbroder). Niels Thoma
sen. Niels Godsk, begge af Vester Lem og
Christen Grams kone, alle af Bondestand.

Død hos sønnen Hans Nielsen, Kobberup, Mejrup ved Hol
stebro den 29. januar 1901, 82 år gammel.
Begravet den 3. februar på Lem kirkegård, Lem sogn,
Salling.

Niels Nicolaisen var gift 2 gange.

Om hans første vielse meddeler Vejby Kirkebog:

Viet i kirken den 21 October 1847.
Ungkarl Niels Nicolaisen af Kurup 29 Aar gammel og Pi
gen Maren Hansdatter af Vejby 28 Aar gammel.
Forlover: Gaardmsnd Jens Christensen og Peder Væver i
Vejby. (Peder Væver var gift med brudgommens ældste
søster Anne Nicolaisdatter).

================================

112

Om hendes fødsel og dåb meddeler Vejby kirkebog:

Født den 20 januar 1~18, Maren Hansdatter.

H A N S D A T T E R.M A R E N

Datter af gårdmand Hans Nielsen og hustru Johanne Laurs
datter af Vejby.

Se nr. 26 og 27 på tavlen.
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Kirstine Virum i

Hansen. Gaardmand
Vejby, og Laust

Fremstillet i kir

25. April 1819.

-_:: 7 _

Forældre: Hans Nielsen og hustru Johanne Laursadtter,

Gaardfolk i Vejby.
Barnet døbt førend det kom i kirke.

ken den 2; søndag efter Paaske, den
Faddere: Jørgen Friis' Kone. Mette

Hjerk sogn. Gaardmand Mads
Peder Præstegaard, begge ad

Gaardmands Kone i Eistrup.

Om hendes død meddeler Lem kirkebog:

Død den 8. september 1871 i Kurup i Lem Sogn, Maren

Hansdatter, 53 Aar gammel,døde af Kolerine.

Niels' far havde ved den tid, de unge blev gift udstyk
ket sin gård Kurup i 2 parceller. Den fraskilte jord
fik Niels at bygge på og havde ved den tid, de blev
gift bygget den ny gård og fik nu jord og bygninger

tilskødet, hvilket fremgår af de efterfølgende afskrif

ter. Hovedparcellen med den gamle gård, overdrog fa

deren samtidig til datteren Else, se nr. 24 og 25 på

tavlen.

Af Skive købstad - og Sallinsland herreders skøde og

panteprotokol 1847 - 51. pag. 619.

Uddrag:

S K I ø D E.
============

Jeg underskrevne Nicolai Pedersen i Kurup i Lem Sogn

i Salling sælger, skiøder og overdrager herved min Søn

Niels Nicolaisen Parcellen nr. l b. af min eiende Gaard

Kurup kaldet, hvilken Parcel Kiøberen selv har opført

Bygning, for Hartkorn ny, Matr. 2 Tdr. 3 Skp. 3 Fjk.
2 Alb. og Gammelskat 21 Rigsdaler 23t Skilling.

Jeg til ski øder ogsaa Niels Nicolaisen Konge Korntien

den, og endelig overdrages ham til Eiendom den ham ved
Gaarden overleverede Besætning og øvrige Løsører, for

Kiøbesummen 1000 Rigsdaler, og forøvrigt under følgen

de Vilkaar.
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•l. Han fra næste lste Mai og fremdeles saalænge jeg
og min hustru lever, leverer os paa vor Bopæl paa
Gaardens Hovedparcel 3 Td. Rug 3 Td. Byg. li lis
pund røget Flæsk til Kyndelmisse, 8 Pund Smør til
1ste November, hvilke ydelser leveres forud for den

løbende tid.
2. Leveres os aarlig 3 Læs Skudtørv, nemlig a 36 snese,

og 7 Læs Hedetørv a lo snese pr. Læs i den rette
Tørvebiengningstid inden lste August første Gang

til næste Aar 1850.
3. Fødes og geæsses os aarlig 4 Faar, ynglen ikke læn

gere end til Mortensdag, og hvilke Faar ved vor dø

delig Afgang til Kiøberen.
4. For de saaledes betingede Præstationer herefter det

solgte med første Prioritets Sikkerhed.

Læst i Salling Herreds Ret den 25de Januar 1850, som
Ski øde og tii Sikkerhed for de betingede Præstationer.

Det ser ud, som det vistnok har været noget svært for
Niels Nicolaisen at klare udgifterne ved at have begyndt
på den fraskildte parcel. I 1858 må han rejse et lån

på 600 rdl.

Sallingslands herreders skøde- og panteprotokoller

1858 - 59. fol. 60.

Uddrag:

P A N T E O B L I G A T ION.
==============================

Fredag den 25. Juni 1858.

Jeg underskrevne Gaardmand Niels Nicolaisen af Kurup,

Lem Sogn i Salling tilstaar herved at haver modtaget
tillaans af Boelsmand Jens Christian Nielsen af Smede

mark I Lihme sogn den Summa 600 Rdl., hvilke Jeg for

pligter mig til aarligt at forrente med 4%, der er

lægges i hvert Aars Juni Termin, god Betalingstid, paa
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min Creditors Bopæl ligesom jeg forpligter mig til at
tilbagebetale Kapitalen skadesløs i alle Maader. Til

sikkerhed for Kapitalen, Renterne af samme og i Søgs
maal, pantsætter jeg herved mod første Prioritet og
Panterettighed min eiende og iboende Gaard paa Kurup

Mark, med sammes hosstaaende Bygninger og tilligende

Jordeiendo~, der er ansat under Matr. Nr. l b. af Hart
korn 2 Tdr. 3. Skp. 3 Fjk. 2 Alb. hvilket jeg eier i

fælge Ski øde af den 9. November 1849, tinglæst den 25.

Januar 1850.

Skrevet i Lihme den 20 Juni 1858.

Niels Nicolaisen, med ført pen.

Der var 3 børn i ægteskabet. Kirkebogen for Lem medde

ler om dem:

l. Hans Nielsen, født 23. Maj 1847.

Se nr. 6 og 7 på tavlen.

2. Født den 4de September 1848, Nicolai Nielsen, døbt
i Kirken den 17de September.

Forældre: Niels Nicolaisen og Hustrue Maren Hansdat

ter.
Faddere: Pigen Else Nicolaisdatter, (faster). Hus

mand Peder Nicolaisen, (farbror) og Søren
Ravn af Vester Lem og Gårdmænd. Peder Ni
elsen af Skakkenborg.

Død 26. November 1849 Nicolai Nielsen, 14 Mdr. gam

mel. En Søn af Gaardmand Niels Nicolaisen i Kurup.
Anm.: Dødsaarsag kendes ikke.

3. Født den 15. Februar 1853 Mette Nielsen, døbt i Kir

ken 6te Marts.
Forældre= Gaardmand Niels Nicolaisen og Hustrue

Maren Hansdatter af Kurup, moderen 34 Aar.
Faddere: Gaardm2.nd Jens Nicolaisens Hustrue Karen

Andersdatter af Hem. Gaardmand Christen

Nicolaisens Hustrue Maren Christensdatter
i Vester Lem, (Jens og Christen er farbrød-

•
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re). Prooritair Polstru~ til Hostrup.
Gaardmændene Laurs Jensen af Kurup,(gift

med en faster), og Peder Nicolaisen af
Vester Lem, (farbror).

Mette MieIsen var gift med Laust NiGlsen af Store

Ramsing.

Folketælling for Lem Sogn 1860:

Niels Nicolaisen, 41 Aar, gift, født i Lem, Gaardmand.
Maren Hansen, 41 Aar, gift, født i Vejby.
Hans Nielsen 13 Aar, født i Lem.
Mette Nielsen 7 Aar, født i Lem.

Maren Hansdatter døde i september 1871, 5 år efter gif

tede Niels Nicolaisen sig 2. gang.

Lime kirkebog meddeler:

Viet den 17. marts 1876.

Enkemand Niels Nicolaisen af Vester Lem, født i Sdr.
Lem den 14. September 1819, altsaa er 56 aar gammel.

Arve Afkald fra hans 2de levende myndic;e Børn.
Hans Nielsen, Gaardmand i Mejrup og ugifte Datter Mette

Nielsen og hendes Kurator Ga8.rdm~'nd Jens Vhr. Nielsen
til Lem Nyegaard ere foreviste.

Væverpige Ane Sophie Jesperdatter af Aalbæk, Lime Sogn,
Datter af Lime Degn og Skolelærer Jesper Nielsen Brøn
dum, født den l. September 1821 i Smedemark er 55 aar

gammel.
Forlover.: Peder Christian Larsen, Poul Knidsen.

Der var ingen børn i andet ægteskab, der varede i 13 år.

Lem kirkebog meddeler:

Død den 13. Juni 1889. Begravet 18. Juni, Ane Sophia
Jespersen, 67 aa~ gammel, Gaardmand Niels Nicolaisens

Hustrue i V. Lem. Hun er født i Lime den 1/9 - 1821.
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Niels Nicolaisen fotograferet ved den

humleprydede østgavl i bindingsværk af

Mellem Kobberups stuehus, siddende i

sin huggerhuslavede kørestol, som han

befordredes i ude som inde, på grund

af gigt. Født 14.9.1819 i Lem, Salling

død 29.1.1901 i Mellem Kobberup, Mej

rup 82 år.
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Niels Nicolaisen sad nu som enkemand igen og var sta
dig ejer af Ny Kurup. Han var efterhånden blevet så

plaget af gigt, så han de sidste 20 han levede ikke
kunne gå, men måtte køres i rullestol. Min mor fortal
te mig, at han efter sin andens hustrus død måtte have

husbestyreinder til at forestå den store husholdning
på gården, og at de snød og bedrog efter noder, så han

tilsidst var ved at gå fra hus og hjem. Selv sad han
for bordenden med brændevinsflasken foran sig. Den

var efterhånden blevet ham lidt for kær.
I mere end 50 år sad Niels Nicolaisen som mand i Ny
Kurup, og han var nu midt i halvfjerdserne, plaget af
gigt, enkemand for anden gang, forfalden til drik, det
hele gik skævt, og enden på det blev da, at datteren

Mette og hendes mand Laust Nielsen overtog Ny Kurup i
1896 for -senere at overdrage den til deres ældste søn

Magnus.

Ny Kurup er ikke mere i slægtens eje, men ejedes i 1960

af forhenværende minister Bertel Dalgårds søn.
Det havde jo nok ligget lige for, at Niels Nicolaisen

var kommet i pleje hos sin datter Mette, men de kunne
ikke enes over et dørtrin, så det var udelukket. Det

blev derfor hos sønnen Hans Nielsen, KOJberup, Mejrup,
at han kom til at ende sine dage.
Min moder havde på en eller anden måde fået Niels Ni
colaisens skudsmålsbog i hænde. Der stod at læse i

den:

Nærværende Niels Nicolaisen er søn af Nicolai Pedersen
og hustrue Mette Jensdatter, Gaardfolk i Kurup, Lem

Sogn, er født og dødbt i Senderlem den 14. September

An 1819, vaccineret den 25de Juni An 1823 af BatailIi
ons Chirug Nicolaisen, udskrevet af Skolen med Hoved

charakterer:
For Kundskaber - Meget Godt.

Flid og Sædelighed - Meget Godt.

Konfermeret i Lem ~irle Do~= Qvasimod. samme Aar, og
har Vedtegning i Kirkebogen:

Meget vel forskrevent i Kundskaber og rosværdig sæde

lig af Opførsel, han blev næstfølgende Dom: Misericord=

admitteret til Herrens Bord i Lem Lirke.
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Gid han fremdeles som hidtil maae skikke sig vel, og

i al god omgjængelse ære sig selv og glæde sine Foræl

dre.

Gud ledsage ham.

Lem Præstegaard 4de April 1834

J. Mehl. Sognepræst.

I denne skudsmålsbog har min morfar Hans Nielsen gjort

notater vedrørende afhentning af Niels Nicolaisen, hans
far, samt kvitteret for penge Mette og Laust Nielsen

efter aftale skulle yde til hjælp til opholdet for Niels
Nicolaisen i hjemmet i Kobberup.

Der læses:

Den 16. Juli 1896 hentet vor fader Niels Nicolaisen og

modtaget af L. Nielsen 50 Kroner, hvorfor kvitteres.

Hans Nielsen.

Den 27. September modtaget af Laust Nielsen 100 Kroner.
hvorfor kvitteres.

Hans Nielsen.

Den 19. December modtaget af Laust Nielsen 50 Kroner,
hvorfor kvitteres.

Hans Nielsen.

Den ll. Januar fik min fader Niels Nicolaisen 34 Kro

ner ad de 50 Kroner, som jeg har lovet ham Aarlig saa
længe han lever hos mig i Kobberup.

Hans Nielsen.

Atter modtaget 34 Kroner.

Den ll. Marts 1897 modtaget af Laust Nielsen 100 Kro
ner. hvorfor kvitteres.

Hans Nielsen •

•
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Anden Aar.
Den 8de August modtaget af Laust Nielsen 100 Kroner,
hvorfor kvitteres.

Hans Nielsen.

Skudsmålsbogen var meget medtaget, så der var kun dette
vedrørende Niels Nicolaisens underhold fra Laust Nielsen.

Man ser af disse optegnelser, at han kom til Kobberup
i juli 1896.
Det blev en vanskelig tid for min mormor. Det var jo
hende, der skulle pleje og passe Niels Nicolaisen.
Gå kunne han ikke, skulle hjælpes med alt, og undvære
sin brændevinsflaske mente han heller ikke han kunne.
Men mormor forstod af snakke med ham og fik efterhånden

vænnet ham fra at skulle tylle brændevin i sig ustand
selig. Efterhånden blev det kun til, at han fik en
snaps til frokost og til middag. Dette vænnede han sig

til, og det kan vist siges til mine bedsteforældres
ros, at han hans sidste år var lyse og lykkelige.
5 år levede han endnu. Han døde som nævnt i januar
1901. Min far har fortalt mig om hans sidste rejse
hjem til Salling. Det var denne vinter meget strængt
med frost og sne. Hans lig blev kørt fra Kobberup til
Lem på kane. Ligfølget kørte allesammen i kaner. De
frøs på den lange tur, idet de skulle køre i skridtgang.
Men de nåede igennem takket være besøg på kroer for
at få mad og drikke til folk og fæ.
Et langt bevæget liv var slut, hans sidste rejse endt.
Han blev stedt til hvile hos sine fædre på Lem kirke

gård, hvor jeg har dvælet ved mindestenene, der stadig
findes over velholdte grave.
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Indholdsfortegnelse.

2. bind

Jens Peter Johnsen
Karen Katrine Dyhr

Anders Christensen Kobberød
Johanne Andersdatter Nors

Christen Immersen
Inger Andersdatter Mideholm

Jens Pedersen Helleberg
Maren Jensdatter

Anders Jensen Sigshøj
Maren Jensdatter

Nicolai Pedersen Kurup
Mette Jensdatter

Hans Nielsen
Johanne Laursdatter

Jens Ringstad Johnsen
Elisabeth Mortensdatter Overgård

Niels Peter Dyhr
Karen Margrethe Christensdatter Mørch

Christen Andersen Kobberød
Maren Agesdatter (Aages)

Anders Jensen
Inger Pedersdatter

Immer Poulsen
Mette Christensdatter

Anders Nielsen Mideholm
Else Jespersdatter

Peder Jensen Helleberg
Anne Madsdatter

Jens Madsen Smid
Dorothea Christensdatter

Jens Jensen Sigshøj
Anne Pedersdatter

Jens Christian Nielsen
Maren Christensdatter

Peder Madsen Kurup
Kirsten Christensdatter

Jens Jensen
Kirsten Jensdatter Aal
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Niels Hansen Foged
Maren Christensdatter

Lars Pedersen Grundvad
Mette Johanne Birgitte Pedersdatter

Johan Johnsen
Inger Marie Pedersdatter

Morten Jensen Overgård
Sibrette Chris ine Jørgensdatter Mygind

.... ,. .. ...... .. . ...
Anne Skammelsdatter

Christen Anthonisen
Karen Jensdatter

Anders Olufsøn Kobberød.. ,. ..
Povel Lauridsen
Anne Immersdatter

Niels Andersen Middiholm
Else Andersdatter
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Nr. 14 og 15 på tavlen.

J E N S P E T E R J O H N S E N.
======~~===~~===;~~=================

Søn af Jens Ringstad Johnsen og hustru Elisabeth Mor
tensdatter Overgaard, født Mygind.

Se nr. 28 og 29 på tavlen.

Om hans fødsel og dåb oplyser Æbeltoft kirkebog:
1815 Født den 2. Juli, døbt den 5te, Jens Peter.
Forældre: Jens Johnsen og kjereste Elisabeth, født Over
gaard, her i byen.
Faddere: Madmor Sigbreth Christine Overgaard, født My

gind,(barnets mormor). Jomfru Dorthe Marei
Laurenthin. Kjøbmand Christen Huthfeld Mygind.
Jørgen Overgaard fra Viborg skole, (antagelig

barnets morbror). Kjøbmand Ørting, alle her

i byen.

Om hans død oplyser kirkebogen for Nykøbing Mors:

1850. Død den 22. September, begravet den 27. Septem
ber, Jens Peter Johnsen, 35 Aar gammel, Kjøbmand i Ny
købing.
Anmærkning: Byld i lændemusklerne.

Viet i Nykøbing kirke på Mors den 26. Januar 1838 til:

K A R E N K A T R I N E D Y H R.
=======~=~===~=======~==============

Datter af Niels Peder Dyhr og hustru Karen Margrethe
Christensdatter Mørch.

Se nr. 30 og 31 på tavlen.

Født den 30. august 1813 i Nykøbing Mors.
Om hendes dåb har intet kunnet oplyses.

Død i Nykøbing Mors den 8. juli 1880, 67 år gammel.

Jens Peter Johnsens forældre havde flakket en hel del
rundt i landet, inden faderen havnede tilsidst i Tav

lov, blev ansat der som krydsbetjent i årene mellem

1821 og 24 og døde der i januar 1834. Samme sommer
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Karen Katrine Dyhr født 30.8.1813
død 1880 67 år
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Jens Peter Johnsen og hustru Karen Katrine Dyhrs

børn

nr. l på billedet er symaskinefabrikant

Niels Peter Ringstadt Johnsen

nr. 2 på billedet er Petræa Janine Johnsen



rejste enken med de yn~ste af sine børn til Sæby, hvor

hun fik bestyrindestilling på gården Memhave.
Folketællingslisten for Tavlov sogn 1834 oplyser, at

hun rejste derfra med sine yngste børn til Sæby. Jens
Peter Johansen er på dette tidspunkt ca. 19 år og må

nok forinden være rejst nord på til fædrenebyen Nykø

bing, hvor han jo bliver gift i 1838.

Jens Peter Johnsen ernærede sig som småhandlende i

Nykøbing.

Der fødtes 6 børn i ægteskabet.

Kirkebøgerne for Nykøbing Mors meddeler:

l. Niels Peter Ringstadt Johnsen.

Født den 31. mai 1839, døbt den 18. august samme år.

Forældre: Handelsmand Jens Peter Johnsen og Hustrue

Karen Katrine Dyhr, i Nykøbing.

Faddere: J. Smidt og jomfrue Lovise Smidt. Organist

Dyhr, (barnets morbror). AvIsmand Niels

Johnsen af Nykøbing. Peter Overgaard fra
Løgstør.

Død i 1918 på De Gamles Hjem i Nykøbing den 12.

november.

Niels Peter Ringstadt Johnsen var finmekaniker og

symaskinefabrikant. Ved mine forældres forlovelse
i 1897 forærede Niels Peter, der var min mors mor

bror, min mor en symaskine af egen fabrikat, en lil

le fiks maskine, som min mor i mere end 50 år brugte
til al slags syning, således syede hun alt tøjet til

alle os børn, vi var lo ialt. Ved min mors død i 1955

arvede jeg maskinen, der endnu kan sy.
Niels Peter Ringstadt Johnsen var ugift, men havde

ikke desto mindre en 5 - 6 børn med en kvinde, han

levede sammen med. En af hans sønner er Jens Peter

JOhnsen, Nykøbing Mors. En henvendelse til ham,

besvaredes ikke.
Niels Peter Ringstadt Johnsen gjorde flere rejser

til Amerika.
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Nielsine Louise Vilmann.

Jens Peter Johnsen døde i 1903 i Chicago.

Karby. AvIsmand Johnsen.
Gjørtler Solberg.

Carl Johan Johnsen var ølbrygger i Nykøbing Mors.

Viet den 5. November 1869 til:

Jens Peter Johnsen var ugift, udlært cigarmager,

rejste på et vist tidspunkt til Amerika, men gjorde
flere rejser hjem, fordi han længtes tilbage til
det gamle land. Under besøg herhjemme i Danmark
besøgte han ofte sin søster i Kobberup, Mejrup, der
var min bedstemor. Min far fortalte, at når han
var hjemme på besøg, gravede han sig ind i en gammel
gravhøj, der var på min morfars mark, og der boede
han. Så rullede han cigarer, som han solgte til
karlene på egnens gårde. Min far har fortalt, at
han tidt havde købt cigarer af ham.
Ved moderens død i 1868 opholdt han sig i Ellinois,
hvorfra han sendte brev hjem til svogeren, Jens Pe
ter Johansen, Sæby, vedrørende afkald på arven ef
ter moderen til fordel for sine søskende.

2. Jens Peter Johnsen.
Født den 2. November 1842, døbt den 2~. Januar 1843.
Forældre: Småhandler Jens Peter Johnsen og Hustrue

Karen Katrine Dyhr i Nykøbing.
Faddere: Madam Dyhr,(barnets mor). Jomfrue Herman

dine Johnsen,(barnets faster). Organist
Dyhr,(barnets morbror). Uhrmager J. Dyhr.
Snedker J. Smidt.

4. Carl Johan Johnsen.
Født den 7. Januar 1845, døbt den 8. April.

Forældre: Handelsmand Jens Peter Johnsen og Hustrue
Karen Katrine Dyhr.
Faddere: Madam Dyhr fra

Bager Jepsen.

3. Carl Ellenius Johnsen.
Født den ll. Januar 1844, hjemmedøbt den ll. Januar.

Død den lo Februar 1844.



Bager Jepsen.
Snedker J. Smidt,

•

Pødt den 4. Oktober 1846.

Der var 8 børn i ægteskabet:

a. Magdalene Johnsen, sy~eplejerske. født den 8.
Jam'ar 1872, død den 9. Juni 1909.

b. Jens Peter Johnsen, født den 22. Juli 1873.
Parmer-i Wisconsin U.S.A. Døde derovre.

c. Niels Vilmann Johnsen, født den 19. Marts 1875.
Død den 26, Maj 1908.
Gift med Kathrine Pedersen.·

d. Hans Johnsen, født den 15. November 1876, brygger_
svend. Levede og døde vist nærmest som drukken
bolt i København.

e. Johanne Caroline Johnsen, født den 17. Juni 1879
Kassererske ved sparekassen i Nykøbing.
Død 1959 i Nykøbing.

f. Marius Laurits Johnsen, født den 21. Januar 1882.
Typograf i Varde.

g. Carl Johan Johnsen, født den 28. December 1884.
Handelsmand og farmer i Californien.

h. Karen Vilhelmine Johnsen, født den. 12. Pebruar
1888.

-----

5. Elisabeth Marie Johnsen,
Pødt den 17. April 1846, hjemmedøbt den 17. Mai.
Døbt den 28 Juli.
Porældre: Handelsmand Jens Peter Johnsen og Hustrue
Karen Katrine Dyhr.
Faddere: Madam Dyhr,)barnets mor).

Kjøbmand Christen Smidt.
alle Nykøbing.

Død den 8. November 1908.

Gift med vinhandler:

Oluff Serritzlew.
Pødt den 9. Januar 1833. Død Marts 1884.

Der var 7 børn i ægteskabet:
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a. Katrine Serritzlew, født den 17. Juni 1872, syge

plejerske.
b. Hans Serrirzlew, født den 6. Juni 1874, hovmester.
c. Mathilde Serritzlew, født den 6. Juni 1874, gift

med Søren Møller, boede i Californien, U.S.A.
d. Carl Johnsen Serritzlew, født den 21. Januar 1877,

Manufakturhandler, gift med Emmy Zimmermann, født

den 17. Juli 1878.
Der kendes 4 børn i ægteskabet:

I. Svend Aage, født den 26. Marts 1903.
II. Inga Elisabeth, født den ll. August 1904.
III. Oluff, født den 4. Marts 1906.
IV. Astrid, født den 14. Maj 1907.

e. Lovise Serritzlew, født den 24. WBj 1878, gift
med Niels Rasmussen, boede i Californien, U.S.A.
Der kendes et barn i ægteskabet:
I. Edith, født den 20. Januar 1905.

f •. Oluff Serritslew, født den 22. Februar 1881. Død
den 23. Maj 1957 på Lupinvej, Frederiksberg. Po
litibetjent i København. Gift med Thora Jacobsen

i April 1907.
Der kendes 2 børn i ægteskabet:

I. Ragna, født den ll. Marts 1908.
I I. . .• 41 •• ?

6. Petræa Janine Johnsen.
Født den 10.September 1849.
Se videre om hend~ under nr. 6. og 7 på tavlen.

Efter Jens Peter Johnsens død blev der holdt skifte,
der gengives i uddrag.

Nykøbing Mors skøde- og panteprotokol

1851 - 56, fol. 98.

Extrakt af Skifte efter Smaahandlende Jens Peter John
sen, sluttet den ll. November 1853. Igjen 2329 Rbd1.
3 Mk. 12 Ske Enken erklærede, at hun af Kjerlighed
til sine børn vilde forhøie deres Arvelmdder saaledes
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585 Rbd.
585 Rbd.

585 Rbd.

•

at Sønnen:
Niels Peter Johnsen, 14 Aar gammel erholder
Jens Peter Johnsen, 11 Aar gammel erholder
Carl Johan Johnsen, 8 Aar gammel erholder
Datteren:-
Elisabeth Marie Johnsen, 6 Aar gammel erholder 340 Rbd.
Petræa Janine Johnsen, 3 Aar gammel erholder 340. Rbd.
laIt 2435 Rbd.
Arveloderne forbliver tndestaaende uopsagt hos Enken
med Pant i Hendes Eiendomme til deres 18 Aars fylde og
haver de ingen før den tid, ingen renter af samme, men
skulde istedet for nyde Føde, Klæder og Opdragelse. Til
Sikkerhed for de B~ene udlagte Arvelodder meddeler
Enken 2den Prioritets Panteret resten efter 1100 Rbd. i
Bets foranførte beskrivelse faste og løse Eiendele i
hvilken Ariledning en Extrakt af dette Skifte bliver at
læse til Tinge.
Boete Eiendomme og Eiendele extraderes Enken til fri
Raadighed.

K. C. JoMeen.

------------

N. Johnsen. P. Dyhr.

Selvom Jens Peter Johnsen ernærede sig som småhandlen
de, må han jo alligevel have været ret velstillet, i
det han i 1844 køber et stykke jord af hospitalsforstan
der Niels Kjeldgaard Poulsen.

Nykøbing More skøde- og panteprotokol 1851 - 56.

l S C H I ø D E.
------------------------------------

Løverdagen den 29. Juni er Læst følgende Bocument.

l S C H I ø D E.
==================

Underskrevne Hospitalforstander ag Kirkeværge Niels
Kjeldgaard Poulsen af Nykøbing tilstaar herved for mig
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og mine Arvinger til Smaahandler Jens Peter Johnsen,
at have solgt og afhændet, ligesom feg herved til ham

sælger og afhænder det af mig efter Auctions Skjøde af
30. December 1840 tinglæst 30. Januar 1841, tilhørende
og paa denne Byens Østergade under gl. Brand no. 99

beliggende Sted med tilhørende Hauge samt det herved
liggende Grundsted, alt for den .ellem os accorderede

Kjøbesumma 400 Rdr. S., Skriver Fire Hundrede Rigsbd.
r. S. Og den forberørte Kjøbesumma med en i Dag til
mig udstedt Pante Obligation er betalt og afgjort og

den melIe. os afsluttede mundtlig Kontrakt dervedtil
lige opfyldt, saa Skjøder og overdrager jef herved til

Smaahandler J. P. Johnsen forberørte Eiendom med sam
mes Rette Tilhørende og tilliggende samt med de samme
Rettigheder , Byrder og Forpligtelser, som jeg ifølge

det paarabte Adkomstdocument er samme ejende frie for
hver Mands Tiltale i alle Maader.

Det til Bekræftelse under min Haand og Segl i 2 Vidners

Overværelse.

Nyekjøbing den 28. Juni 1844.

N. K. Poulsen.

Til Witterlighed.
Hending Falsen.

Efter Jens Peter Johnsens død 1850 giver Enhen Karen
Katrine Dyhr yderligere hospitalforstander Panterettig
hed i sin ejendom for gæld, hun er kommet i.

Af Real- og algabetisk register til

Skøde og Panteprotokollerne 1828 - 1894 fol. 105.

Jeg underskrevne Karen Dyhr, Enhe efter Kjøbmand J. P.
Johnsen i Nykøbing, tilstaar herved med min Laugwærge,

Herr Boghandler P. Dyhr ret wittwrlig Gjæld skyldig at

være til Hospitalforstander N. K. Poulsen, sammesteds

den Summa 250 Rbd. Sølv, skriver To Hundrede og Halv

tredsindetyve Rigsbankdaler Sølv, hvilken Kapital Jeg
nu alebe lover og forpligter mig til skadesløs at be-
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tale efter at samme med et halvt Aars Opsigelse fra
den ene af Siderne lovligen er bleven opsagt, men end
og saalænge samme hos mig er indestaaende deraf et er
lægge aarlig fire proc. Rente, hvilken Rente svares
fra denne Termin. Til ydermere Sikkerhed for skadeløs
Betaling. af nævnte Kapital med paaløbende og forfaldne
Renter samt Omkostninger i ethvert optænkeligt Tilfæl
de, pantsætter Jeg herved med 2. Prioritet Panteret
tighed næstefter 400 Rbd. r. S., som Jeg paa l. Prio
ritet er skyldig ifølge Obligation af 28. juni 1844 til
ovennævnte min Kreditor at mig efter Skjøde af 28. Juni

1844 tilhørende og ejende Sted beliggende i denne Byes
østergade under nyt Brand NO. 111 med samme Grund,
Gaards og Hawgeplads samt det derved liggende Grundsted
saa og i den Sum, hvorfor Bygningerne nu ere, eller i

Tiden maatte vorde assurerede i Brandkassen. Skulde
Jeg paadrage mig Restance af Rente eller Pantet for
medelst manglende Reparation forringes, skal Kapitalen

strax uden Opsigelse være forfalden til Betaling. I
tilfælde af søgsmaal underkaster Jeg mig den ved For

ordningen af 25. Januar 1828 hjemlede hurtige Retsfor
følgning.
Til Bekræftelse under min Laugwærges Underskrift i Wit

terligheds Widners Overværelse.

Nykøbing den 30. december 1850.

K. C. Johnsen

Som Laugværge.

p. Dyhr

~~IlIII!II?IIIIIIIII~+------------_a"'-"

Til Witterlighed.

A. Lassen
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Nr. 16 og 17 på tavlen.

A N D E R S C H R I S T E N S E N K A A B E R ø E.
===~====~~============~==~=~=~=;=~===~===============~

Søn af Christen Andersen Kobberøe og hustru Maren Ages
datter ( Aages-) af Skjoldborg.

Se nr. 32 og 33 på tavlen.

Skjoldborg kirkebog oplyser:
1762. Født, Anders Christensen kaaberøe i Skjoldborg

sogn, døbt 2. søndag i Advent samme aar i Skjoldborg
kirke.
Faddere ved daaben: Niels Christensen af Nestrup. Ni

els Bundgaard. Anders Nielsen af
Nestrup. Maren Cathrine Justesdat
ter. Karen Marie Nielsdatter.

Død den 23. Februar 1814, 53 aar gammel af forrådnelses
feber, antagelig en slags pest, Begravet den 2. marts
paa Skjoldborg kirkegaard.

Skjoldborg kirkebog meddeler om hans vielse:
Trolovet den 5. Januar 1797 Anders Christensen Kobberøe,
og viet den ll. Februar samme aar i Skjoldborg kirke
med mændene Christen Smed og Henrich Westergaard, beg
ge af Nr. Skjoldborg, som forlovere til Pigen:

J O H A N N E A N D E R S D A T T E R N O R S.
====================~=========================~===

Datter af Anders Jensen og hustru Inger Pedersdatter
af Nors.

Se nr. 34 og 35 på tavlen.

Nors kirkebog oplyser:
1771. Født i Nors sogn, Johanne Andersdatter, døbt
samme aar i Nors kirke den 31. August.
Faddere ved daaben: Kirsten Jensdatter af Nors bar bar

net. Jens østergaards datter af
Thysted. Lars østergaard af Nors.

Niels Poulsens søn, Laurids af

Schinderup.
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Skjoldborg kirkebog meddeler:
Død den 26. August 1831 i Skjoldborg, Johanne Anders
datter, 59 aar gammel, Begravet den 4. September på
Skjoldborg kirkegaard.

Johanne Andersdatter gift~de sig igen ~a. 8 måneder
efter Anders Christensen Kobberøes død, den 14. okte
ber 1814 i Skjoldborg kirke med ungkarl Christian Bol
lesen, 36 år gammel. Dette ægteskeb var barnløst.
I første ægteskab var der 8 børn samt et par dødfødte
tvillinger, om hvilke der læses i Skjoldborg kirkebog:
1803, den 26. Oktober fødte Anders Christensen Kobberøes
hustru, Johanne Andersdatter, 2 dødfødte drengebørn,
hvoraf hun syntes at have været svanger lidet over den
7. måned. Den ene syntes at have været død i 8 dage,
den anden i 4 dage. Den sidste måned før fødslen har
moderen været syg og usædvanelig tyk, kort før fødslen
udstyrtede en stor mængde hed vand, strax derpå fødtes

børnene, der syntes ligesom skoldede.
De fremkom let, uden vending og uden instrument. I be

gyndelsenvar moderen meget syg, men 12 timer efter føds
len befandt hun sig bedre. Hun har tilforn født børn,
men ingen dødsfødte. Aarsagen til børnenes død er ube
kendt.
Saaledes angivet af. Gjordemoderen Anna Døver.

Efter Canc. Skrivelse 24. December 1803 endsendt til
Stift Pysikus Høffding i Viborg.

Anders Christensen Kobberøe var 35 år gammel, da han
blev gift, havde da sikkert en årrække gået hjemme hos
sine gamle forældre og hjulpet dem med fæstegården, som

faderen sandsynligvis har overdraget sønnen ved dennes

giftemål i 1797. Faderen var da 91 år gammel.
Den gamle slægtsgård overtager Anders Christensen Kob
berøe som ejendom i 1804, hvilket vil være at læse i
det følgende afskrift.

Hillerslev - Humdborg herreders skøde - og panteproto

kol 1795 - 1806, fol. 809~
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S K J ø D E.
------------
-----------~

Peter Severin Fønns til Grevskabet Løvenholm og Hevring
holm etc. Kongelig Majestæts Kammerherre General - Krigs 
Commissair Oberst, virkelig Justitsraad og Landsdommer

i Nørre Jylland, Giør Witterlig, at jeg i Overensstem

melse med vedhæftede Kiøbekontract af lode Janurai ha-
ver solgt og afhændet fra mig og min kone og hendes Ar
vinger til Welagte Anders Kobberøe i Skjoldborg og hans

Arvinger, hans paaboende Gaard, som af Fællesskab er

udskiftet, beli~gende i Skjoldborg Sogn og Bye, Hund-
borg Herred, Thisted Arnt. Staaende for Hartkorn Ager
og Eng 4 Tdr. 5 Skp. 2 Fk. 2 Alb. med de paa Marken
værende Bygninger, der i Brandkassen er assureret for

760 Rdl. tillige Besærning og Inventarium for den sum-
ma 800 Rdl., staar Hundrede Rigsdaler Dansk Courant, og
da Kiøberen, bemeldte Anders Kobberøe, nu har betalt

Kiøbesumma 800 Rdl., skiøder og overdrager jeg ham her
ved forbemeldte Gaard, som foran meldt, med samme Her

ligheder og Rettigheder, Forpligtelser, som jeg dem selv

haver ejet, uden Forbeholdenhed i nogen Maade.

Det meldes, at denne Gaard ingensinde maa bruges til

nogen Hovedgaards Komplettering, eller til deraf at
forrette Hoverie.

Dette Skiøde udsættes paa 24 Skillings Papier i-følge
Kongelig Resolution af 16de October 1799 og af mig til
Stadfæstelse underskrives og forsegles.

Løvenholm den 6. August 1804.

Fønns.

Der læses videre i:

Hillerslev - hundborg herreders skøde-og panteprotokol
for Skjoldborg sogn:

Anders Christensen Kaaberøe hans Panta Obligation af

l. September 1804 til Det Sommerske Fidei Commits for

525 Bdl. derfor p~ntsat med l. Prioritets ovenstaaende
Hartkorn 4 Tdr. 5 Skp. 2 Fk. 2 Alb.

137



•
Anders Nielsen og Christen Jensens Ski øde af 21. Juni
1806 til Anders Kaaberøe paa Kirke, Korn og Qvæktiende
til Hartkorn 5 Tdr. 4 Skp. 3. Pk. 2 Alb.

Ole Jensen Bundgaard hans Ski øde til Anders Christensen
Kaaberøe paa .Fartkorn 7 Skp. 2t Alb. for 280 Rdl.

Anders Kaaberøe Pante Obligation af 24. Juni 1806 til
Peder Larsen i Flade for 600 Rdl. derfor pantsat med
l. Prioritet. Hartkorn 4 Tdr. 4. Sko 2 Alb. og Kirketi
ende til sin iboende Gaard med Ind_ og Udboe.

Skifte-brev forsaavidt den Extract anmeldes efter agfl.
Anders Christensen kaaberøebegyndt 2. Juli 1814, slut
tet den 17. August samme aar, hvorved dennes Gaard af
Hartkorns Anpart Konge, Korn og Kirke og Qvægtiende
nemlig Hartkorn 5 Tdr. 4 Skp. 3 Fjk. lt Alb. er over
draget og Extraderet den afdødes Enke Johanne Anders
datter til fri Raadighed.

Vielsesattest af 29. Juni 1820 til Bevis for at Poul
Bollesen er ægteviet til Anders Kaaberøes Enke Johan
ne Andersdatter læst til Adkomst for førstnævnte paa
de sidtsnævnte ved ovennævnte Skiftebrev overdragne
Eiendomme •

.-----
Poul Christian Bollesen solgte slægtsgården den 28.
april 1821 for 1200 Rdl.

Navnene på de 8 børn i første ægteskab var:

l. Maren født den 24. marts 1798.
2. Christen født den 5. februar 1800.
3. Jens Chr. født den 18. marts 1802.

Se videre om ham under nr. 8 og 9 på tavlen.
4. Thomas født den 2. september 1804.
5. Inger Marie født den 26. januar 1807.
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l Do.
Datter
Christen.

•
6". Peder født den 2. november 1808.
7. Christen født den 27. juli 1811.

8. Mariane født den 4. februar 1813.

Hillerslev - Hundborg herreders skifteprotokol 1811 

1816, fol. 407 b.

S K I F T E.
~=======::==::::=

Anno 1814 den 2. Juli indfandt sig ~ed Fuldmægtig Raun
i Skjoldborg SønderbTe for at foretage en lovlig Regi
strering- og Wurderingsforretning efter sammesteds ved
Døden afgaaede Gaardmand Anders Andersen Kaaberøe, (
Andersen er en fejlskrivning for Christensen), til paa

følgende Skifte og Deeling imellem den afdødes efter
levende Enke Johanne Andersdatter og hendes med den

afdødes avlede Børn, som hun, der herved var tilstede
med antagen Laugværge, Sognefoged Christen Bundgaard

af Skjoldborg, anmeldte at være:
l Datter Maren 16. Aar. l Søn Christen 14 Aar.
Jens Christian 12 Aar. l Do. Thomas 9 Aar. l
Inger Marie 7 Aar. l Søn Peder 5 Aar. l Do.
2i Aar. l Datter Mariane l Aar.
Som Formynder for disse Børn var mødt Jens Smed, ( gift
med en søster til den afdøde) heraf Byen og paatog sig
disse Børns Ret ved denne Forretning.
Som Witterligheds og Wurderingsmænd var tiltaget Gaard
mændene Christen Jensen og Kristen Kirk, begge heraf
Skjoldborg .. ~ ~ Derefter 4 ••• 4 •• I.

blev dernæst og Wuerderet som følge efter at Skifte

retten havde anmærket, at denne Forretning til i Dag

var udsat, formedelst at bemeldte Afdøde var Død af
den heri Egnen Grasserende Ep~edemie paa den Tid nem
lig den 21. Februarii sidts.

I Dagligstuen.

l Fuhr Bord med Skarrmel ....•..•••.
2 Dusin skeer og 4 Knive ...•.•...•

139

Rbd.

l

l
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4

4

Sk;

o
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2 Træe Stole .........•.....
l Kakkelovn ..

l Stueuhr i Fontenne •...•••
l Liden Skab deri intet ••.•
l MeIkesætter ••............
l Par Kanner' " .. " " "

t Dusin Træe Tallerkner .

Paa en Sæng:

l rødstribet Dyne •.........

l Do .. """"""" .. """ .. "" .. ,,",, ...... ,,
2 Pudder .. """ .. ""." .. ,,"",, .. ,,"""
2 Hjelaklæder ...•..........

Paa en Do. Sæng:

l rødstribet Dyne ••..•....•

l Do "" .. " """ .. """""".,,"",, .. ,,
3 Pudder "",,""",,",,",, ,,""

2 Lagn.er ".. """""" ....... " ,, .. ,,"

I Kiøkkenet:

lØlKar .

I kammeret ved Dagligstuen:

2 Tønder ...... """""",, ........ ,,""""

6 Tallerkner .
l sort Gryde·"."" "" "

I Storstuen:

l Gryde """ .... ".. """""",, .... ,,"" ..

I Sængekammeret:

l Xiat """ .... ".. ".. ".... """ .. ".. ".. ,,
l hvid Vadmels Trøie ••..•••
l rødstribet Væst ••.••••..•

l Do "" ".. " "" "",, ..
IDamaskes Væst ..........••
l Par sorte Buxer •...•...••
l Kiol i gamel Klæde ......•

l sort Do .. """"""""""" .. ,,"",, ..

l Do Væst .... """""",,",, ...... ,,"""

Rbd.
o

l

2

l

o
o

o

5
l

o

o

4
l

l

o

o

2

o

o

o

l

l

o

o

o
o
6

l

o

Mk.

4

4
o

o

o
2

o

o
o

3

3

o

o

3

4

l

o

3
o

o

o

o
2

2

4.
l

o

o

2

Sko

o

o

o

o

lo
o

6

o
o

o

3

o
o

o

o

o

o

o

4

2

o
.()

o

o

o
o
o

o

o
'.

.......-..:------------..
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l blaa Kiole ••••••••••.•.••
1 Do ,.

2 Par kvide Hoser •••••••..•
l II blaa Hoser ••.••..•.••

Det øvrige af den afdødes Klæder
havde Enken anvendt til børnene.

Paa en Sæng:

l rødstribet Dyne •••••••.••
l rødstribet Pude •...••..••
2 LagIler ......•.•..........

l Underdyn.e ••••.•..•.••..••
l Par Støvler••..•........••

I Melkammeret :

2 Fiærdinger og l Meel tønde

2 Sold •.................. ,..

1 Qværn .

4 Tønde Sække .•.•.•.......•
l Loftstie •••••••••••...•••

Paa Loftet:

7 Løb •...•..... l1li • I••••••••••

1 Solde .

I kammeret ved Storstuen:

Rbd.
l

l

o

o

4

o
l

o

o

o
o
2

l

o

o

l

Mk.

2

2

3
l

o
l

o
3
2

5
2

o
o

2

l

o

Sko

o
o

o

o

o

o
o

o

o

o
o
o

o
4

o
o

1 Do .

2 Fiel .

Maageltøf. '" .

l Stok •...•.•.. ' ........•..• o
o
o

o

l

o

o

o

o
2

lo

4

Paa Sængen i Storstuen,
Tjenestepigens egne Klæder.

Paa en Sæng i Kiøkkenet:

l rødstribet Overdyne ••••••
2 Waarer ..•...............•

2 Hoved Puder ••.•.••.••.•••
l Underdyne .....•.••.••.•••

l Bord .

lIldklem Trefod ••....••.••

141

l

o

o

o
o

l

2

2

2

3
l

o

o

o

o
o
8
o



142

Owntræe .

2 Kar ••...••.•..•.•••....•••

o

o
o

o

o

o
o
o

o

o

o

o
o
o
o
o

o

o
o

o
o

o
o

o
o
o

o

o
o

Sko

2

4
2

3

o

3
o
2

2

3
3
3

o

o
o

4
4

o
o

o
o

o

o
o

o

o

o

o
o

o

o

o

o

o
o

lIIk •

o
8

3

o
o

o
o

o

o
o
o

o

30
50
10

5

o
20

6

7

11

14
11

4

24
20

4
8
6

18

4
2

Rbd.

·....
·....
·....

·....

.........

Koe 13 Aar
Do 7 Aar
Do 10 Aar
Do 16 Aar

Unghøvder:

Køer:

Bester:

8 smaa Spande og et Trug ••••

I Bryggerset:

•

1 Spade .

1 Flødebøt .

2 Bærkar .

1 Kieddel i Grube,liden og gl.
1 gl. Vandtønde .

l gl.Skab med nogle Potter .•

1 Teene .
1 Søbefade .

2 Spande ...................•

2 store Stude 2 Aar

Hækker,Reeber,l stang,2Wogne

1 sort Hoppe 6 Aar ••••••••••
l Do 3 Aar .
1 Aaringsplag ....•.........•

1 gl. sort Hoppe 28 Aar •..••

1 sortbroget
1 80rthalset
1 grobroget
1 sort

2 Qvider 2 Aar •.•••....••••.

l Qvide 1 Aar .
l Stud l Aar .

2 amaa Kaive ..•.............

7 Faar med Lam •.•••..•....••

2 Wædder •.........•........•

1 Gris .. It •••••••••••••••••••

1 Gaas med 3 Unger .•..•.••••
1 Beslagen Wogn med Afsæt •••

l gl. WOgrl ......•.•.........



•

2 Harver med Jeirn Tænder •••
Drættetøi til 4 Beater ••••••
l Bidsel og 4 Grimer •.••••••

1 Møibøre il

2 Forke . ..

2 River "

l Skærekist med Kniv •..•••••
3 Grebe ..

2 Skoule A ..

1 Kastskoul ..

Rbd.
16

6

o

l

o
o
l

2

l

o

Mk.
o
o
2

o
2

2

4

3

o
o

Sko

o
o
8
o
o

o

o
o
o
4

2 Høeleer med drug og en skud-

Halv ••..••• i en Tromle ••••
l Slibesten ..•••••••••.•••••

lo Møg Piel .

l Skovøxe,l Hiutang, hammer .
o

o

o

o
o
o

3

3
4
4

o

o

o

o

l
l

o
l• • •

tørvsspade •••••••••••...••••

Trug og Spand ved Brønden

366 Rbd. J Mk. 2 Sko

Mere fandtes ikke og Enken erklærede, at hun ikke vid

ste mere at påvise, som kunne bekræves og beregnes Boet
til Indtægt undtagen Stæ~ogaardenmed tilhørende Eien
domme hvorpå Enken fremlagte Eiendommens Skiøde af Dato
6. April 1804 som af Skifteretten blev modtaget, paateg
net og acteeret; Fol L3.
Denne gaard, som bestaan'af 2 Bygninger, Lade og Wooning,
Strækende sig i øster og væster, med tilhørende Eiendomme
beliggende østen for Gaarden blev af Wurderingsmændene
taget i øjesyn og sammen wurderet til den summa:

.. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .... 200o Rbd ..

Dernæst fremlagde Enken et Ski øde på Stærvgaardens An
part af Kirke, Korn og Qvægtiende, dateret 21. Juni 18o~,

Hvilket Ski øde blev modtaget til Skifteeassens Indlem
melse saalydende, Fol. 13. Denne Tiende blev af Wurde
ringsmændene anslaaet til Wærdie:

.................................. 300 Rbd.

Dernæst anmeldte Enken at være ejende af Stærvgaardens
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Det i Dag passerede bekræftes med Underskrift.

Løsøre og ~aste Eiendommes Wurdering:
•..•••••..• 2866 Rbd. 3 Mk. 2 Ske

Anpart Kongetiende, i f0lge Skiøde til Reele Sognets Be
boere, hvilket tiende blev ansat til Wærdie:

Jens Smed.

Christen Kirk.
med ført pen.

Bundgaard.C.

Johanne Andersdatter.
med ført pen.

Christen Jensen.

• • • • • . . • . • • . ... • • . . • •• 200 Hbd.
Ved at ansætte Wærdien paa denne Tiende tog Wurderings
mændene i· Betragtning, den i Anledningen af Sognets Kon
getiendes formeentlige ulovlige Salg, anlagde Proces, da
de ikke kunde vide enten hendes Anpart kunde blive hende
fra Munden eller ikke.

Enken og Laugværge erklærede gientagne at de ikke vidste
mere at paavise Boet tilhørende enten af faste eller lø
se Eiendele.
Den nærværende Formynder, der er gift med indbemeldte
afdødeS Søster havde intet at erindre imod den for det
etesisterende satte Wurdering, men ønskede, at Gaard
mand, Niels Christensen af Heltborg,(var gift med en
søster til den afdøde), til næste Skiftesamling maatte
i forening med ham, antages som Formynder, da han i
samme grad var den afdøde beslægtet.
Enken forbeholdt sig ved næste Skiftesamling at anmel
de hvad Giæld der maatte hæfte paa Boet, som hun i dag
ikke kunde opgive.

Datum utsupra.

Hermed sluttede Boets Opgørelse 1 denne Skiftesamling
for at blive taget op igen ved næste Skiftesamling for
at fuldende Arv og Deeling.
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Efter skiftebrevet at dømme synes der at have været

gode økonomiske kår i hjemmet. Desværre får vi ikke
i denne skiftesamling at vide, hvor meget der bliver
til deling mellem enken og de 8 børn, men en ret god

arv,synes der da vist at ville blive. Interessant er

det at se alt det meget ret velholdte sengetøj, der
findes sikkert hjemgjort og solidt, højt vurderet.
Det samme gælder besætningen, såvel heste- som kobe
sætningen tror jeg efter dens tids forhold •
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Nr. 18 og 19 på tavlen.

C H R I S T E N I M M E R S E N.
===============================~==

Søn af Immer Pouelsen og hustru Mette Christensdatter

af Skjoldborg.
Se nr. 36 og 37 på tavlen.
Født 1763 i Skjoldborg sogn, døbt l. søndag i Trinit.

samme år i Skjoldborg kirke.
Faddere Christen Jensen. Jens østergaard. Jens Rort

bek. Maren Povelsdatter af Sundbye. Kiersten

Andersdatter.
Død den 3. december 1813, 50 år gammel, begravet den
17. december på Skjoldborg Kirkegård.
Trolovet den 2. marts 1792, viet den 31. marts samme

år i Skjoldborg Kirke med mændene Hans Christopher Ja
cobsen og Niels Hansen, begge af Aaes, som forlovere,

til pigen:

I N G E R A N D E R S D A T T E R M I D E H O L M.
=============================~=~===~==~===============

juli 1792.

september 1794.

april 1797.

marts 1799.

25.
24.

17.

17.

den

den

den

denfødt
født

født

født

2. Karen

3. Else

4. Mette

Datter af Anders Nielsen Mideholm og hustru Else Jes

persdatter af Skjoldborg.
Se nr. 38 og 39 på tavlen.

Født 1763 i Skjoldborg sogn, døbt samme år Dom. Invaca
vit i Skjoldborg Kirke.

Faddere: Hans Michelsen. Bolle Jacobsen. Christen
Roikier. Helvig Nielsdatter. Inger Roikier.

Død den 5. november 1841, 79 år gammel, begravet den
16. november på Skjoldborg Kirkegård.

Der var 5 piger i ægteskabet om hvilke Skjoldborg Kirke
bog oplyser:

1. Kirsten
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5. Maren
under nr. 8

•
født den 3. oktober 1801, se videre om hende

og 9 på tavlen.

Kort efter giftemålet købte Christen Immersen gård i

Skjoldborg•. Se efterfølgende afskrift af Skøde.

Afskrift.

Hillerslev - Hundborg Herreders skøde- og panteproto

kol 1795 _ 1806. Fol. 202.

S K ø D E.
==========

Underskrevne Niels Hansen boende i Aaes i Skjoldborg

Sogn tilstaar og herved Witterliggiør, at haver solgt

og Afhændet ligesom ieg og herved sælger Skiøder og Af

hænder min hidtil boende Gaard i Aaes Bye, som mig er
Skiødet af min Kiære Svigerfader Laus Ørgaard i Aaes

ar 27. October 1792. Og siden efter det Kongelige Ren

te Kammers Approbation af Hr. Landmåler Vejer ansat til
Hartkorn 4 Tdr. 5 Skp. 2 Fkr. 20 Alb. Og da Kiøberen
Christen Immersen i Aaes derfor haver betalt mig den

accorderede Kiøbe Summa med 461 Rdl skriver Firer Hun
drede og Halvtressindstyve Rigsdaler, saa Kiendes ieg
og Arvinger ingen mere Dele og Lod, Reet eller Rettig
hed, at have til eller udi Boets Gaard med dens tillig
gende Eiendom, som støder mod synden til Berthel Bund
gaards Jord, mod østen til Landevien, og Sælgerens egen

Jord, for norden til min Fader Hans Christophers Jord,

og vor vesten til Aaen imellem Aaes og Scholdborg samt

Lars Immersens Eng, alu efter de mellem dem afsatte

Skiel tillige med Heede Lodden i Aaes hende imod Støv
nings Jord.
Hvilken Gaard med paastaaende Bygninger og tilliggen

de Eiendom i Mark, Eng, Kiær og Heed med alle Hans Ret
tigheder og Herligheder, skal være og blive Kiøberen

og Arvingerne et frit og frelst Kiøb og Eiendom fra

min og hver Mands Tiltale i alle Maader i Dag opfylder

Kiøberen og hans Arvinger og efterkommere den Contraet,
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som er indgaaet imellem min Kiære Svigerfader og mig
i alle Deele Angaaende hans Ophold af Gaarden hans Livs
tiid.
Den min udgivne Skiøde haver ieg selv egenhændig under
skrevet og Forseglet, samt 2de Mænd til Witterlighed.

Aaes den 23. Junii 1795.

N. Hansen.

Nogle år senere overtager Christen Immersen ifølge ne
denstående afskrift af skøde sin fødegård efter sin
far Immer Poulsen.

Afskrift.

Hillerslev - Hundborg Herreders skøde og panteprotokol

1795 - 1806. Fol. 403.

S K ø D E.
==========

Underskrevne Immer Poulsen i Aaes tilstaar og herved
Witterliggør at have solgt og afhændet ligesom jeg her
ved fra mig og mine Arvinger Sælger, Skiøder og alde
les afhænder til min Kiære Søn Christen Immersen og
min Kiære Datter Salig Thomas Andersens Enke Anne Im
mersdatter i Aaes en mig tilhørende og tilforn iboende
Gaard i bemeldte Aaes af Hartkorn lo Tdr. l Skp. 2 Fk.
2 1/6 Alb. efter Kiøbe Contract af Dato 1799 den 18.
Juni. Og da Kiøberene derfor haver betalt mig Kiøbe
Summen med 2100 Rd. Skriver 2 Tusinde og et Hundrede
Rigsdaler. Saa kiendes jeg og mine Arvinger ingen me
re Deelog Lod, Ret eller Rettighed at have til eller
udi ovenmeldte Gaard og Eiendom, men ene og ellene at
tilhøre Kiøberne med paastaaende Bygninger og tillig
gende Eiendomme, med alle sine Rettigheder og Herlig
heder frie for min og hver Mands tiltale i alle Maader.

Den min udgivne Skiøde haver jeg selv egenhændig under
skreven og forseglet, samt tvende Mænd til Vitterlig
hed.
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Aaes den 14. Juni 1800.

Immer Poulsen.

~fter Begiæring til Vitterlighed.

Berthel Bundgaard. N. Thaarup.

At ingen Kiøbecontract skriftlige Conditioner eller

nogen anden saadan Documente har været os imellem el
ler nogen paa vores vegne, dette kan vi med Ed bekræf

te naar forlanges.

Christen Immersen. Immer Poulsen.

Anne Immersdatter,

med paaholden pen.

Efter Hillerslev, Hundborg Herreders Rets Pante og Skiø
de bogs uvisende findes indbemeldte bortskiødede Hart

korn ej af Sælgeren Immer Poulsen ej med Pant behæftet,

som kunde være dette Skiøde tilhinder.

Thisted den 23de Junii 1801. O, G. Høegh.

Fremlagt Læst og Publiceret under Hillerslev - Hund

borg Herreders Ret den 23. Junii.

Christen Immersen synes trods datidens vanskelige pen
geforhold at have været,en ret holden mand.

Et udskrift af et skøderegister for Skjoldborg sogn
oplyser følgende:

l. At Christen Imrnersen i Aas i Skjoldborg sogn, hans

panteobligation af 31. december 1798, til Henrich Knak

kergaard for 600 Rigsdaler, derfor pantsat Hartkorn 4
Tdr. 5 Skp. 2 Fk. 2 Alb., alt med lste prioritet •.•..

2. At Christen Immersen i Aas hans panteobligation af
21. Juni 1803 til købmand Henrich Knakkergaard for 199

149



•
Rigsdaler derfor pantsat med 2den prioritet af 'Hart
korn 4.Tdr. 5 Skp. 2 Pk. 2 A1b. med besærning '.0 ••••

3. At Anders Nielsen (sikkert svigerfaderen) og Christen
Jensens Skøde af 21. Juni 1806 til Christen Immersen
på Kirke, Korn og Kvægtiende til Hartkorn 9 Tdr. 2!
Alb. 273 Rigsdale og 94 Skilling ••.••...••..•.....••

4. At Christen Immersens panteobligation af 18. Juni
1806 til købmand Knakkergaard 1 Thisted for 300 Rigs
daler, derfor pantsat med l. prioritet i andel i Kirke,
Korn og Kvægtiende til Hartkorn 9 Tdr. 2! Alb. og et
stykke Jord, Toftager kaldet, ca. 18 Tdr. Sædeland ••.

5. At Anders Christensen Kååberøes skøde af 16. Juni
1806 til Christen Immersen paa Hartkorn 1 Pk. ialt
125 Rigsdaler ~ III III .. III .................... • W'I

6. At Lars Immersens skøde af 18~ 'Juli 1803 til Chri
sten Immersen paa Hartkorn 2 Skp. l Fk. ia1t 100 Rigs-
daler ............................•.. " .

7. At Christen Immersens panteobligation af 30. maj
1809 til den almindelige enke kasse for 1000 Rigsda
ler, derfor pantsat med lste prioritet i Hartkorn 9
Tdr. 21- Alb. med ind og udboe .•.•••••.•••....•.....••

Det meste hartkorn Christen Immersen har ejet, er 10
tdr. l skp. 2 fk. 2 1/3 alb.

Ved Christen Immersens død giftede enken sig igen~ I ./,
forbindelse dermed læses:

\. ' ~

at Søren Jensen Houer ved tinglæst vielsesattest, a1
17. september 1819 ved giftemålet med Christen Immer
sens enke har faaet adkomst til gaarden ......• ' o ' •••

Ved folkeopt~llingen for Aaes by i Skjoldborg sogn
1801 oplyses:

~., f , Christen Immersen. Huusbonde, 38 1r gammel,
Bonde og gaardbeboer
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Inher Andersdatter, hans kone, 29 år gammel, begge i

første ægteskab.

Kirsten
Karen
Else
Mette

Christensdatter
Christensdatter

Christensdatter
Christensdatter

deres børn.

Christen Jacobsen
Ane Madsdatter

Jacob Pedersen

Lars Nielsen Ørgaard,

21 år gammel
23 år gammel

13 år gammel

Tienestefolk.
Opholdsmand, 71 år gammel, af

tægtsmand på Gården.

Efter Christin Immersens død i december 1813 blev der
afholdt skifte.

Hillerslev - Hundborg Herreders skifteprotokol

1811 - 16. Fol. 291.

Anno 1814 mandagen den 21. februarii indfandt Sllg på

undersknevne skifteforvalters kontoir i Thisted, i over
værelse af P. S. Holm og J. A. Granlund, afgangne selv
ejergaardmand Christen Immersens efterlevende enke Inger _

Andersdatter af Aaes by i Schioleborg sogn med laugsvær
ge F. T. Hr. Pastor'Pontoppidan, af Schioleborg og pro
ducerede et hendes på allerunderdaniegst indgivne ansøg
ning, meddelt allernådigst bevilling af 27. Juli 1813,
som blev modtaget til indlemmelse, såludende, Foll. 2.

samt derhos begjerede af skifteforvalteren, skifteskri
ver i Hillerslev,- Hundborg Herreder, at han vilde fore

tage og i samme fastsatte et lovligt samfrændeskifte i

mellem hende, - Benævnte enke - og hendes i ægteskabet
med Benævnte sin afdøde mand sammenavlede børn, som hun

opgav at være:

a. Kirsten 22 år gammel.

b. Karen 20 år gammel.

c. Else 18 år gammel.

d. Mette 15 år gammel.
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•
e. Marenl 13 år gammel.

(Læs videre om Maren under nr. 8 og 9 på tavlen.)

for hvilke børn, der alle ere um~dige mødte Bom værge
gaardmand Niels Immersen af Neesgåård for myndt1ingerne
a og e.
Gaardmand Christen Hou af Aaes for b.

Gaardmand Lars Immersen af Kallerup for d.
Gaardmand Bacob' Bollesen af Schioldborg for e.

Disse samtlige ~rger, som nærmest beslægtede af den
afdøde vare med enken og laugværge bleven eenige om,
til wurdire påfølgende skifte og deeling, at Stæ~boe

gaarden, dens ejendomme, ud- og indboe, besætning, an
sattes til følgende værdier •••••

l. Gaarden med samtlige tilligende landejendomme, som
staar for ager og enges hartkorn 7 tdr. 7 sk~. 3 !k.
l" alb. for 900 Rbd.

~ •.

2. Gaardebs tilhørende tiende:
a. heele kirke, korn, tiende,
b.2/3 deele af konge, korn, tiende,
c. heele qvægtiende, for

3. Gaardens besætning af bæster og
øvrige kreaturer ror

4. Gaardens ind- og udboe, for

Tilsammen

150 Rbd.

650 Rbd.

300 Rbd.

2000 Rbd.

,

I

Af giæld, herefter på boet, efter enken og laugværgens
eenstemmige erklæring ingen, med priorittet i gaarden,
og den ubetydelige klatgiæld som hun er bortskyldig,
ville hun uden at samme her fradrages afklarere og be
tale uden nogen decourt i arvingernes arvelodder.

A1tsaa bleve benævnte wurderingssum at repartere saale
des:

a. enken Inger Andersdatter tager det halve

I ~

med ••••

b. Kirsten Christensdatter en systerlod ••
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c. Karen .. .... " . 200 Rbd. S. W.

d. Else .. .......... 200 Rbd. S. W.

e. Mette .. .. " .. .. 200 Rbd. S. W.

f. Maren ........ " 200 Rbd. S.W.

------------------

Som udgiær ovenstaaende sum •• 2000 Rbd. S.W.

For børnenes arvelodder tilforbandt enken sig, i Snaps

tingsterminen 1815 at stille Overformynderiet reschripts

mæssig pant og sikkerhed Stærvboegaarden med al dens til

liggende eiendomme, i andet fald bliver børne arven, at

enken, benævnte termin at indbetale tilOverformynderiet,
for derffra at giøre frugtbringende for myndtlingerne.

Foruden arven erklærede enken, at hun med samfrænderne

eller wærgerne vare foreenede om, at hun af moderlig

kjerlighed og retskaffen sindelag mod sine døtre vilde

unde eller give enhver af dem, frie bryllupskas, brude

gave 25 Rbd. S.W., en dragkiste forsaavidt som de ikke

allered have samme, samt anstændige igangsklæder, og en

god opredt sengs klæder, naar de forlader fadergaarden,

desuden tilforbandt enken sig, som moderpligts erkjen

delse, at hun stedse vil sørge for hendes mindre døtres

anstændige opdragelse fader klæder, skolegang og andet

mere, alt efter stand, wilkaar og eien, samt skik og

brug ..
Wærgerne tiltraadte eller modtage disse enken gjorte og

for myndtlingerne højst fordelagtige tilbud, det end •••
, ••• blev aftalt og bestemt:

At enken ikke, saafremt arvelodderne bliver hos hende i

Stærvboegaarden indestaaende, svarer renter af disse

førend døtrenes 20 aars fylde, da enken imidlertid hæver

eller beholder disse som egvivalent for børnenes opdra

gelse.

Enken vilde ogsaa foruden de giorte tilbud, betale skif

te omkostningerne uden at disse fradrages arvelodderne,

følgelig bliver disse at beregne saaledes af beholdn~ngs

summen 2000 Rbd. S.W. eller 2750 Rbd.

N. W.

a. Skiftesallari~ .lt %...........
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b. Beskrivelse af 3 ark ... .... .. ~ . o Hbd. 3 Mk. 9 Ske

c:. Witterligshedsvidnerne o n 1 n lo n.........
d. Skifteforvalterens tjener o " 4 n 12 ..........
e. Kongens. kasse • • ,. .............. li .19 .. 2 .. 9 ..
f. Just1tsttmdet 4 n 5 n l ....... . ..... .. .. ....
g. Stemplet. papir .................. . 32 n O n 6 ..
h. Revisions kontoiret •........• •• 12 'I 3 It i ,.
i .. ~ rø" efter F. 8. Februar 1810 9 n 2 .. 4t II

• • •

~etalt, tilsammen N. W. 126 Rbd. 4 Mk.loi Ske

Ingen af de tilstedeværende havde noget at erindre mod
••••••••••• ~ ••••• skiftebehandlingen i det heele, og
derefter blev dett skifte herved udi al enighed og kjer
lighed sluttet, tilendebragt og med underskrivter bekræf
tet.

Enken Inger Andersdatter, Bom laugværge,
Pontoppidan.

Formynder, Immersen.
Niels Neesgaard, Christen Holm, Jacob Bollesen.

DatUJli ut supna.

............
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De 2 gårdmænd Niels Immersen og Lars Immersen, der næv
nes som værher i skiftebrevet for et par af børnene er

begge brødre til afdøde Christen Immersen.

Se vedr. dette under nr. 36 og 37 på tavlen.

Det samme gælder oplysninger vedr. Christen Immeråen,
der ved folkeoptælling 1787 nævnes som National Soldat.

Da der ikke nævnes mere, er oplysningen uklar, men efter

følgende kan måske klare dette noget.

Frederik den Fjerde havde i 1701 indført Landmilitsen,

en stående hær på 16.000 mand, hvor kun bønderne skulle
gøre tjeneste.

Tjenesten var ikke særlig streng. Soldaterne skulle
kun eksercere 2 timer hver sommersønd~g og l time hver

anden vintersøndag, samt have 14 dages samlede øvelser

om året, men tjenesten varede gerne 5 - 6 år.

Når bønderne var så kede af' denne soldatertjeneste, skyld

tes det den rå behandling, mandskabet fik af de tyske of

ficerer og underofficerer. Der blew kommanderet på tysk,

prygl vankede der tidligt og sen~, og for virkelige for
seelser blev soldaterne idømt barbariske straffe. Der
for hændte det ikke sjældent, at en bondekarl rejste
bort eller huggede en finger eller en ta af for at und-
gå militsen.

Godsejeren skulle føre en liste (rulle) over godsets un_
ge karle og udtage dem, der skulle være soldater. Havde
en karl lidt penge på kistebunden, ville han i reglen

gerne betale for at slippe for den forhadte tjene~te, og

det benyttede godsejere sig af. Og så blev det de min

dre velstillede og de, der havde pådraget sig herreman
dens vrede, der måtte springe soldat.
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Nl!'. 20 og 21 på taVlen.

J E N S P E D E R S E N H E L L E B E R G.
-----------------------~~---------------~---------------------------------------------------

------------~----~----------------------~----~------------------

156

Datter af Jens Madsen Smid og hustru Dorothea Christens
datter af Thorup.

Se nr. 422 og 43 på tavlen.

Thorup kirkebog meddeler:
Født 1763, Maren Jensdatter, dødt Dom. Trinitt. i Thorup
kirke.
Faddere ved daaben: Mette Madsdatter bar barnet ( sikkert

barnets faster). Mads Skoemager. Christen Chri
stensen Hove. Christian Lauridsen. Anne Kirsti
ne Madsdatter ~ikket barnets faster).

J E N S D A T T E R.M A R E N

Søn af Peder Jensen Helleberg og hustru Anna Madsdatter
af Thorup.

Se nr. 40 og 41 på tavlen.

Thorup kirkebog meddeler:
Pødt 1759, Jens Pedersen Helleberg, døbt 15. søndag i
Trinit. samme aan'i Thorup kirke.

Paddere ved dåben: Anne Povelsdatter Christopher Jensens
hustru bar barnet (Christopher Jensen var bar
nets farbror). Anders Lauridsen. Lodvig Gre
~ersen. Mads Jensen. Birgitte Jensdatter.

Thorup kirkebog meddeler:
1842, død den 14. Marts, Jens Pedersen Helleberg, 82!
år gamme~, jordet den 25. Marts paa Thorup Kirkegaard.

Thorup kirkebog meddeler videre om hans bryllup:
Den 9. Juli 1785 havde Jens Pedersen Helleberg af Thorup
Trolovelse med Maren Jensdatter.
For10velsemændene var brudgommens far, Peder Jensen Hel
leberg og farbroderen Christen Jensen Helleberg.
Vielsen fandt sted den 20. August samme aar i Thorup
kirke.
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Thorup kirkebog meddeler:

Død den ll. Juni 1830, Maren Jensdatter, 67 1/3 aar gam

mel, jordet den 20 Juni på Thorup kirkegaard.

Der kendes 8 børn i ægteskabet:

Thorup kirkebog meddeler=

1. Jens døbt den 4. p. Epiphan 1786.
Faddere: Knud Jensens hustrue Maren Pedersdatter

Guldageraf lille Diernes frembar dette Barn

medfølgende Ane Andersdatter, Niels Rokiærs

Kone af Thorup. Christen Helleberg. Niels

Pedersen. Povel Kristoffersen.

2. Peder døbt Christi Himmelfartsdag 1789.
Faddere: Methe Madsdatter, Anders Hellebergs Hustrue

af Thorup frembar dette Barn. Peder Kors
gaard. Charlotte Guduhsdatter af Thorup.

3. Karen døbt 13. søndag efter Trinit 1791.

Faddere: Anders Clemmesens Hustrue Johanne Christi

ansdatter af Ferregaard brembar det~ Barn,

medfølgende Johanne Pedersdatter Korsgaard.
Clemen Andersen, Ferregaard. Christen He1

1eberg og Anders Helleberg ( de 2 sidstnævn

te er sikkert barnets farbrødre). Den lille

Karen er sansymligvis død som spæd, idet hun

opkaldes i 1796.

4. Mads døbt Christi Himmelfartsdag 1794.

Faddere: Frembaaren af Knud (Jensen) Hellebergs Kone
i Lille Diernes Knud Jensen Helleberg er

sikkert barnets fars farbror). Niels Bier

regaards Kone. Peder Nielsen. Jens Lau
sen og Peder Helleberg, alle af Thorup.

(Peder Hellebrgs er sikkert barnets farfar).

5. Karen født 1796, døbt 18. søndag post. Trinit.

Denne Karens faddere er ved en fejltagelse

ikke kommet med. Som før nævnt formoder jeg,
at hun er opkaldt efter den lille Karen født

1791.

6. Martha Marie døbt 2. Søndag efter Hellig Tre Konger

1799.
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Faddere:

7. Christian
Faddere:

•
Frembaaren af Anna, Peder Nielsens datter i
Thorup. Niels Møller i Diernes Mølle. An
ders Færge. Peder Christensen. Jens Chri
stensen, alle af Thorup.

døbt 17. Søndag efter Trinit. 1802.
Karen Knudsdatter, Lille Diernes. Anders
Hellebergs Datter Maren. Christen Helle
berg. Jens Larsen. Niels Bierregaard,
lalle af Thorup.

8. Christopher døbt 3. Søndag efter Trinit. 1805.
Se videre under nr. lo og 11 på tavlen.

Det ser ud, som ægteparret efter brylluppet i 1785 har
taget bolig'i en lille ejendom i Thorup sogn, som Jens
Pedersen Helleberg får skøde på i 1794, købesum 199 Rdl.
Se nedenanførte afskrift:

Hillerslev - Hundborg Herreders skøde og panteprotokol
1783 -95. Fol. 423.

Uddrag:

S K J ø D E.
-------------------------

Lorenzt Christian Schiønning Borger i Hovedstaden Kiø
benhavn tilstaar herved at haver solgt ligesom jeg og
herved sælger Skiøder og afhænder een for mig forhen
tilhørende Liden Boestæd i Thorup Sogn og Eye Hartkorn
5 Skp. 2 Alb. Til Beboeren Welfornemme Jens Pedersen
Helleberg og hana Arvinger fra mig og mine Arvinger.
Hvilken Liden Boelig og Gaardspart med Hartkorn og ald
dens tilliggende Eiendom det være sig i Mark, Ager og
Eng, Kiær, Moser og Fisketrand og Fægang, Tørvegrøft og
Lyngslæt, samt ald anden Rettighed som dertil ligger.
Kiøbesummen 199 Rigsdaler.

Raastrup, den 14. Juni 1794.

T----------------
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Den lille ejendom, Jens Pedersen Helleberg fik skøde på

i 1794 var ikke ret stor, har nok været for lidt for en

yngre mand at arbejde med. 10 år efter køber han ca. 4
tdr.Id. og lægger ind under, hvilket fremgår af det efter
følgende afskrift:

Hillerslev - Hundborg Herreders skøde og panteprotokol
1823 _ 27. Fol. 70.

Uddrag:

S K I ø D E.
============

Underskrevne Jens Christensen Helleberg boende i Kors

gaard i Tvorup Sogn kiendes og hermed for alle vitter

liggiør at jeg herved fra mig og mine Arvinger haver

solgt Skiødt og afhændet Parcellen No. 4 af min Eien-

dom og paaboende Gaard, Korsgaard, af Hartkorn 2 Skp.

l Fjk. 1/3 Alb., beliggende påa Øgboe Faldager, og in

deholder 54720 Kvadrat Allen tilligemed Anpart af Kon

getiende af fornævnte Hartkorn og Eiendom hvilken Par
cel er mig af det Kongelige Rentekammer under 24de Marts

dette Aar bevilget at afhænde fra det øvrige af min Gaard,
og da Kjøberrn bemeldte Jens Pedersen nu for bemeldte

solgte Eiendomme fornøjelig haver betalt mig den accor
derede Kjøbesumma 450 Rigsdaler.
Kjøberen og Efterkommere skal være forbundne af det kjøb
te Hartkor at svare sin Andel af alt publik arbejde til
Kordgaars heele Hartkorn og ingensinde at afhænde Hart
korn for at compIetere Hoved eller Sædegaard med eller

til at giøre Hoverie.

Thisted, den, 30. Juli 1804

Tinglæst 9. September 1823.

Men Jens Pedersen Helleberg havde stadig for lidt at ri

ve i. I 1823 køber Jeu Pedersen Helleberg igen et styk-
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ke jord til 90 Rigsdaler, hvilket ses a~ det kommende
afskrift:

Hillerslev - Hundborg Herreders skøde og panteprotokol

182] -27, Fol. 211.

S K I ø D E.
============

1823.

Jeg underskrevne Christen Hove Phillipsen af Wang Bye
og Sogn tilstaar herved ~or alle vitterliggiør at haver
solgt og afhændet til velagte Mand Jens Pedersen i Tyo
rup og hans Arvinger den mig efter Skiøde af 9de April
1820 tilhørende Heedeskifte i Kronens Hede, løbende i
Sønder og Nør, med sønder Ende til Anders Hoves Ejendom
i Wang og med nørre Ende til Jens Jensen i Nyestrup hans
Ejendom, med den øster Side Jørgen Larsens Ejendom i

Klitmøller og mod vester Side til Beboerne i Wilsbøl de
res Ejendom, for den imellem os mundtlige akkorderede
Kjøbesum 90 Rigsbanksdaler Sedler og imod at Kjøberen
eller Efterkommende Ejer af bemeldte Skifte Aarlig yder
i Aftægt til min Fader Phillip Jensen i Wang saalænge
han lever, af bemeldte skifte 2de almindelige gode læs
Lyng o 4de læs Fladtørv Friit og uden mindste Betaling
ham leveret paa hans Opholdsted i Wang.
Naar min Fader Phillip Jensen ved Døden afgaar ophører
narturligvis denne Aftægtspræstation som hiemfalder til
fornævnte Skiftes Ejer.

Wang den 15. September 1823.

I året 1829, da Jens Pedersen Helleberg var 70 år gammel
og Maren Jensdatter var 67 år gammel lod de o~rette selv
ejertestamente, hvilket ses af følgende afskrift.

Hillerslev - Humdborg Herreders skøde og panteprotokol.

1844 - 48. Fol 138
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Uddrag:

S E L V E J E R T E S T A M E N T E.
======================================

Aar 1829 den lode November blev Hillerslev - Hundborg

Herreders Ret sat og administreret som befalet Tingtid.

For Retten mødte Gaardmand Jens Pedersen af Tvorup og

fremlagte et af ham Oprettet saakaldet Selvejer Testa

mente, som han begierede modtaget til Indlemmelse, Tes

tamentet blev saalydende:

Da vi underskrevne Jens Pedersen af Thorup Sogn og Bye

og Hustrue Maren Jensdatter, nærmer os den Alder at vi
efter den almindelige Orden kan vente ved Døden at bli

ve bortkaldet, og da vi forinden saadant skrev, ønsker
at bestemme hvorledes med vor Ejendomme skal forholdes,

saa haver vi med hensyn dertil med fælles Raad og Over

slag, besluttet i Medhold af 13. Mal 1769 at oprette

følgende Selvejertestamente.

Vores Søn Christen Jensen, som stedse har været hjemme

til Hielp ved Gaardens Drift, og hvis viiste hidtil Op
førsel berettiger os til den Troe, at han stedse vil

o,gaas os Kierligen, skal efter vores Død overlades til

fuldkommen lovlig og frie Eiendom vores paaboende Gaard
af Hartkorn l Tdr. 3 Fjk. 11/12 Alb. med Herligheder

Anpart Konge Korntiende af Hartkorn 7 Skp. l Fjk. 27/10
Alb. den i og ved Gaarden værende Besætning, hvorunder
indbefattet Ind og Udboe eller Indventarium af havd Navn
nævnes kan, paa følgende Wilkaar:

l. Foruden at vores Søn Christen Jensen ved Overtagelse

af vores Ejendomme. Tilsvarer og betaler ald vores

iværende Giæld, uden Krav til sine Medarvinger, ud

reder han endvidere i næste Termin efter den Længst
levende dødelige afgang følgende Summer til vores

øvrige Børn:

40 Rigsdaler Sølv.

40 " "
40 " II

60 II II

..................................

................................Jensen

Jensen

Sønnen Jens

Sønnen Peder

Sønnen Mads Jensen T ••••••••••••••••

Sønnen Christopher Jensen•..••...•...•
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Datteren Martha Jensdatter gift med Anders Pedersen
40 Rigsdaler Sølv.

Desuden giver han den yngste Søn Christopher Jensen
2 Faar og nogen Understøttelse, saalænge han er u
gift •.

2. Besørger Christen Jensen vores en sømmelig Jordefærd
uden Betaling.

3. Vores efterladte Gangklæder og Dragkiste deelee ved
vores dødelige Afgang lige, uden hensyn til Kiøn, i
mellem vores Børn.

4. I det Tilfælde, at jeg Jene Pedersen ved Døden skul
de afgåae forinden min Hustrue Maren Jenedatter, og
dette mit Selvejertestamente saaledes træder i Kraft
i hendes levende Live er vores Søn Christen Jensen
forpligtig til at give hende en saadan Underhold
ning og Forsørgelse, som hun med Ret og Billighed
kan giøre Fordring pa~.

Dette Testamente fremlagt under en Registrerings ForretT

ning efter Gaardmand Christen Jensen i Thorup den ll.
Luni 1842. Dette Testamente bedes læst som Hiemmel paa
bemeldte Eiendomme der ere mig overdagen ved Skiftebe
slutning den ll. Juni 1842.

Thorup den 20. Maj 1843.

Maren Christensdatter.

Kort efter Selvejertestamentets oprettelse dør Maren
Jensdatter, den ll. Juni 1830. 12 år efter den 14. marts
1842 dør Jens Pedersen Helleberg, 83 år gammel.

Omkring ved Maren Jensdatters død har sønnen Christen
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Jensen overtaget gården samtidig med, at han er blevet

gift, og faderen her fortsat på gården som aftægtsmand.

Men det må have knebet for Chrosten Jensen at klare ø
konomien, hvilket ses deraf, at hans søskende i 1835 ef
tergiver ham deres fædrendearv, der sikkert har stået

som pant i gården.
Om dette afkald læses i følgende afskrift:

Hillerslev - Hundborg Herreders sløde og panteptotokol.

1844 - 48. Fol. 143.

Uddrag:

A F K A L D.
============

Vi underskrevne Arvinger efter vore Forældre Jens Peder

sen og Hustrue Maren Jensdatter af Tvorup, mig

Jens Jensen i Nyelstrup,

Peder Jensen i Taarsted,

Mads Jensen i Wang,
Christopher Jensen i Wang,
Anders Pedersen i Ægteskab med Datteren Marthe Jensdat
ter boende i Tvorup,

tilstaar herved at have af vor kiære Broder og Svoger

Christen Jensen i Tvorup, den os hver især tilkommende
Arv ialt 220 Rigsdaler Sølv, for hvilken vor Fader og
Moder Arv vi herved dette vort loulige Afkald og Qvit
tering.

Og lover derfor at skal holde bemeldte vor Broder Chri

sten Jensen, fri for ald Krav og Ansvar.

Wang og Tvorup den 7. September 1835.

Tinglæst lste April 1845.

Christen Jensen dør kort efter sin faders død i 1842,
hvi~ket også fremgik af fodnoten under Selvejertestamen
tet. Der bliver da efter hans død holdt skifte, som det
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vil fremgå af det efterfølgende afskrift.

Hillerslev - Hundborg Herreders skøde og panteprotokol

1844 - 48. Fol. 139.

Uddrag:

S K I F T E B R E V.
~===================

1842 den ll. Juni mødte Skifteforvalteren hos Gaardmand

Christen Jensens Enke i Thorup, for at afholde Wurdering
og Registeringsforretning, efter hendes afdøde Mand.
Enken Maren Christensdatter var til stede tilligemed
hendes antagne Laugværge Sognefoged Niels Christensen

af Thorup, og anmeldte hun den Afdødes Arvinger at være
deres fælleds Børn, nemlig:

1. Sønnen Jens Christian Christensen 8 aar gammel.

2. Sønnen Christen Christensen 6 aar gammel.
3. Datter Maren Christensdatter lo aar gammel.

alle hiemme i Strevbogaarden.

Som Værge for disse umyndige Børn, da var tilstede Far

broderen Peder Jensen Helleberg af Taarsted Sogn.

Derefter blev Stervbostedet, som eies ag den afdøde ef

ter Selvejertestament fra Jens Pedersen vurderet med Sæd

og Afgrøde og Løsøre, til 1282 Rigsdaler.

Boets Gield 212 Rigsdaler 4 Mark 4 Skilling.

Igen til Deeling imellem Enken og Børnene:

1070 Rigsdaler l Mark 12 Skilling.

Christen Jensen synes ved sin død at have overvundet det
økonomiske tryk, idet der jo er en ret god skilling til

deling mellem enken og børnene.
Allerede året efter gifter enken sig igen, som det frem

går af nedennævnte 2 afskrifter:

Hillerslev - Hundborg Herreders skøde og panteprotokol.

1844 - 48. Fol 141.
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A T T E S T.

Jens Christensen, med ført Pen.
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•

Thorup den 13. Marts 1845.

Efter forudgaaende Tillysning e Wang Kirke ægteviedes

sammesteds den 26. Maj 1843. Ungkarl Jens Christensen

opholdende sig i Thorup og Enken Maren Christensdatter

af samme Bye, hvilket herved attesteres i Overensstem

melse med Wang Kirkes Ministerialbog.

Wang Præstegaard den 22. Februar 1844.

Madelung, Sognepræst.

Ved Christen Jensens enke, Maren Christensdatters nye

ægteskab med Jens Christensen går den gamle slægtsgård
over på andre hænder.

Denne Attest bedes læst som Hjemmel for mig paa de Ejen

domme som jeg er blevet Eier af ved Ægteskab med Christen

Jensens Enke, Maren Christensdatter i Thorup, nemlig et

Sted med Eiendommen, tilsammen af gammel Hartkorn l Tdr.

3 Skp. 11/12 Alb., hvilket Eiendomme efter tidligere

Skiøder bestaar af et Boelsted af gammel Hartkorn 5 Skp.

2i Alb., som er ovennævnte Christen Jensens afdøde Fader

Jens Pedersen skiødet under 14. Juni 1794, og en parcel

af Jens Christian Hansen Hellebergs Gaard i Thorup, af

gammel Hartkorn 2 Skp. l Fdk. 1/3 Ald., som er samme

Jens Pedersen Skiødet under 30. Juli 1804, hvilket beg

be Eiendomme i den nye Matr. er ansat saaledes til Hart

korn, saa og deres Annart Konge Korn Tiende, endvidere

af et Hedeskifte af Kronens Hede af Gammel Hartkorn l

Skp. l Fdk. l 1/3 Alb., ligeledes tilskiødet Jens Peder
sen den 15. September 1823.

Hillerslev - Hundborg

1844 - 48. Fol 143.



=============
A T T E S T .

Uddrag:

27 aar, Fæstebonde.
26 aar,

Begge i L Ægteskab,
2 aar,

59 aar. Aftægtsfolk.

66 aar.
Begge i l. Ægteskab.

•

Madelung, Sognepræst.

1842.
At Gaardmand i Tvorup Christen Jensnes Fader, Jens Peder

sen, der i de senere Aar nød Aftægt hos sin Søn, afgik
ved Døden i Tvorup Bye den 14. Marts 1842, samt at nys
nævnte Gaardmand Christen Jensens Moder, afgangne Jens

Pedersens Hustrue, Maren Jensdatter allerede tidligre
er afgaaet ved Døden den ll. Juni 1830.
Ligeledes attesteres at forrige Aftægtsmand Phillip Jen
sen af Wang som solgte mig det foreviste Skiøde, var

berettiget til en Aftægtspræstation af et af ovennævn
te Jens Pedersen i sin Tid tilhørende Hedeskifte i Kro
nens Hede, allerede afgik ved Døden her i Wang, den 22.

Januar 1829.

Datum up supra,

Læst den lste April 1845.

De mange udpluk fra Hillerslev - Hundborg herreders skø
de og panteprotokol vedr. Jens Pedersen Helleberg og hu

stru Maren Jensdatter giver mange gode oplysninger vedr.
slægt forhold og livsvilkår i tiden såvel for unge som
ældre.
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Peder Jensen, Mandens Fader

Anne Madsdatter, Mandens Moder

Jens Pedersen, Mand
Maren Jensdatter,

Jens Jensen, Deres Søn,
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S I G S H ø J.J E N S E N

J E N S D A T T E R.MAREN

A N D E R S

•
Nr. 22 og 23 på tavlen.

Søn af Jens Jensen Sigshøj og Hustrue Anne Pedersdatter

af Scaarup.

Datter af Jens Christian Nielsen og Hustrue Maren Chr~

stensdatter af Vang sogn.

Se nr. 46 og 47 på tavlen.

Vang Kirkebog meddeler:

1780. Maren Jensdatter, hjemmedøbt straks efter fødslen,
fremstillet den l. Søndag efter Paaske i Vang kirke.
Faddere ved dåben: Helvig Christensdatter, da tiende

vea Klitmøller, frembar dette barn. Phillip

Jensen af Vang. Enkemand Niels Christensen (

Vang Kirkebog meddeler:

1800. Den 24. September meldte sig til ægteskab Anders
Jensen og Pigen Maren Jensdatter af Vang.

Forlovere: Brudgommens Fader Jens Jensen Sigshøj, og
Brudens Broder Christen Jensen af Vang.

Den 23. Oktober blev anmeldte par efter foregaaende til
lysning ægteviet i Vang kirke.

Se nr. 44 og 45 på tavlen.

Sjørring kirkebog meddeler:

1778. Født den 5. Januar, Anders Jensen Sigshøj, hjem
medøbt den 6. Januar. Fremstillet i Sjørring kirke sam-

. me aar den 2. Søndag efter Helligtrekonger.

Faddere ved dåben: Selma Mouritsønsdatter Anne fra Scaa
rup bar barnet. Christen Jensen af Wang. Jens
Andersen fra Taarsted. Mourids Salmonsen fra
Scaarup. Karen Andersdatter fra Taarsted.

Vang kirkebog meddeler:

1837. Død den 6. Marts, Anders Jensen Sigshøj, 60 aar
gammel, jordet den 27. Marts på Vang Kirkegaard.



..
barnets farfar, se nr. 92 på tavlen). Jens An

dersen Grønkier. Christen Christensen Bache (
barnets morbror, se nr. 94 og 95 på tavlen, det
7. barn, Christian).

Vang kirkebog meddeler:
1853. Død den 28. Juli, Maren Jensdatter, 74 aar gammel,

jordet den 4. August paa Vang kirkegaard.

Der kendes 11 børn i ægteskabet, om disse 11 meddeler

Vang kirkebog:

1. Anna Andersdatter Sigshøj, født den 14. Februar 1801,
døbt den 29. Marts 1801.

2. Jens Andersen Sigshøj,

3. Jens Andersen Sigshøj,

4. Niels Andersen Sigshøj,

født den 27. December 1804,
hjemmedøbt, død den 11.

Januar 1805.

født den 20. December 1805,

døbt 2. Paaskedag 1806.

født den 16. August 1807.
døbt 12. Søndag efter Trin.

5. Maren Andersdatter Sigshøj, født den 9. December 1810,
døbt Søndag Sexag. 1811.

II Se videre under nr. 10 og 11 på tavlen.

W 6. Jens Andersen Sigshøj, født den 24. April 1813,
døbt 7. Søndag efter Trin.

7. Anna Kristine Andersdatter
Sigshøj , født den 20. August 1815,

døbt den 10. December 1815.

8. Lars Hørsted Andersen
Sigshøj, født den 22. November 1817,

døbt den 19. Marts 1818.

9. Niels Andersen Sigshøj, født den 7. Maj 1819,
døbt den lo. October 1819.

10. Ane Salmester Andersen
Sigshø j , født den 20. April 1820,

døbt den 9. Juli 1820.

,; 11. Peder Andersen Sigshøj, født den 27. August 1823,

døbt den 2. December 1823.
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4 år efter brylluppet overtager Anders Jensen Sigshøj

i 1804 sin kones forældre, Jens Christian Nielsen og
hustru Maren Christensdatters ejendom, se nr. 46 og 47
på tavlen, hvilket fremgår af efterfølgende afskrift.

Hillerslev - Hundborg Herreders skøbe og panteprotokol

1806 - 13. Fol. 309.

Uddrag.

S K I ø D E.
============

1804.
Jeg underskrevne Jens Christian Nielsen af Vang Sogn
tilstaar herved at haver solgt og afhændet til Anders
Jensen Sigshøj og hans Arvinger min hidtil iboende Boel

sted af Hartkorn 5 Skp. 3 Fjk. 2 Alb., beliggende i Vang

Sogn og Bye med al sin tilliggende, hvilket Boelsted
med paastaaende Bygninger, Hartkorn og Eiendomme samt

Rettigheder og Herligheder intet i nogen maade undtagen.

Kjøbesummen 275 Rigsdaler.

Vang Sogn den 16. Februar 1804.

Anders Jensen Sigshøj udviede senere ved køb af jord

ejendommens areal, hvilket fremgår af efterfølgende af

skrift.

Hillerslev - Hundborg Herreders skøde og panteprotokol.

1833 - 38. Fol 733.

Uddrag:

S K I ø D E.
============

Kjendes jeg underskrevne Phillip Jensen udi Wang og her

ved vitterliggiør, at have solgt, ligesom jeg herved

skjøder og afhænder fra mig og mine Arvinger til velag
te Anders Sigshøj i Wang og hans Arvinger et stykke Ager
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•
Land her paa Wangs Byes Mark beliggende Østerbjerg mel
lem Lars Landboe og Møllevejen og er efter opmaaling og
Kongelig Aprobation, ansat for Hartkorn l Skp. Kjøbe
kontract af l. April 1827.
Kjøbesummen 25 Rigsbankdaler Sølv.

Tinglæst 21. Februar 1837.

Året før sin død sælger og yilskøder Anders Jensen Sigs

høj sin svigersøn, Christopher Jensen Helleberg, se nr.
lo og 11 på tavlen, en af sine ejendomme, hvilket frem

går af efterfølgende afskrift.

Hillerslev - Hundborg Herreders skøde og panteprotokol.

1833 - 38. Fol. 795.

Uddrag:

S K I ø D E.
==========~=

Jeg underskrevne Anders Jensen Sigshøj boende i Wang

Bye og Sogn. Giøre vitterlig af haver til velagte Chri
stopher Jensen Helleberg her af Wang Sogn, solgt og af
hændet, ligesom jeg herved fra mig og mine Arvinger til
ham og hans Arvinger sælger og skiøder og aldeles afhæn

der:
a. Mit i Wang Bye og Sogn, forhen ejende og iboende Boel

sted med sine tilhørende Bygninger ug Underliggende

Jordejendomme, af Hartkorn 5 Skp. 3 Fjk. 2 Alb.
b. En mig ligeledes forhen tilhørende Parcel af den saa

kaldte Kronens Heder forhen hørende under Raastrup

Hovedgaardstaxt, under udparcelleringen betegnet nr.
32 og ansat til Hartkorn ufrie Hovedgaardstaxt 2 Skp.

3 Fjk. lt A1b., alt for den mellem os accorderede
kjøbesumma 300 Rigsdaler Sølv.

Og da kjøberen benævnte Christopher Jensen Helleberg nu

har fyldestgjort og betalt mig 300 Rigsdaler Sølv, saa

er det at jeg herved med uigjenkaldelig eiendomsret og
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med samme Herligheder, Pligter og Byrder, som jeg det

alt efter tinglæst Skjøder af 16. Februar 1804 og l.

Februar 1810, sælger, skjøder og aldeles afhænder til

ham og hans Arvinger.

Anders Jensen Sigshøj,
med ført pen.

I anledning af denne handel er givet 8 Skilling til

Vangs Sogns fattige.

Vang Præstegaard den 30. August 1836.

Madelung. Sognepræst.

Det synes at fremgå af arkivalierne, at Anders Jensen
Sigshøj har ejet 2 ejendomme, thi efter hans død i 1837,

fortsætter hans enke, Maren Jensdatter, druften af en

anden ejendom, sikkert ved hjælp af sønnen, Jens Chri

stian Andersen Sigshøj, idet denne senere tilskødes ejen

dommen i 1846, hvilket ses af det efterfølgende afskrift.

Hillerslev - Hundborg Herreders skøde og panteprotokol.

1844 - 48. Fol. 412.

S K I ø D E.
~===========

Underskrevne Maren Jensdatter, Enke efter Huusmand An
ders Jensen Sigshøj af Vang, giør vitterligt: at haver

solgt og afhændet til min Søn Jens Christian Andersen
SixhØj, følgende mig tilhørende Eiendomme, nemlig:

a. Det min afdøde Mand efter thinglæst Skøde af 7de April
1827, tilhørende stykke Jord paa Vang Byes Mark med

derpaa af ham opførte Huusbybninger.

b. Den mig efter thinglæst Skøde af 26. Marts 1842 til

hørende halvpart i Parcellen nr. 32 af Raastrup Ho-
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Vedr. det nævnte afkald på arv. læses:

21. April 1846.

A F K A L D.
============

Hundborg Herreders skøde og Danteprotokol.

•

Al min. eiende Besætning Ind- og Udboe, alt for den acu
derede Kjøbesumma 200 Rbd. Sølv.

vedgaards Eiendom, hvilken Parcel stod for gammel

Hartkorn 2 Skp. 3 Fjk. l~ Alb.

Hillerslev

Fol. 956.

Da enken, Maren Jensdatter, afhænder sin eienoom til

sønnen Jens Christian, er der sikkert imellem dem ble
vet aftalt bestemnelser vedr. aftægt til hende på går

den, ligesom der også af arkivalierne synes at fremgå,
at der har fundet en deling sted af arven efter hende,
idet hans søskende på et senere tidspunkt giver afkald
på'deres arv til fordel for ham, hvilket jo kunne tyde

på, at han har siddet hårdt i det økonomisk. Jens Chri

stian havde jo overtaget fædrenegården, og det var hævd
vundet sæd og skik på den tid, at søskende gav afkald

på arv, der henstod i fædrenegården som pant for at går
den kunne blige i slægtens eje.

Enken Maren Jensdatter var 67 år gammel, da hun overlod

sønnen Jens Christian ejendommen, i 1846. Hun levede
endnu 7 år som aftægtskone, hun døde som nævnt i juli

1853.

Underskrevne myndige Arvinger efter afgagne Huusmand

Anders Jensen Sigshøj af Vang nemlig hans Sønner:

Tjenestekarl Niels Andersen Sigshøj i Tvorup.

Indsidder Jens Andersen Sigshøj, i Thisted.



•
Tjenestekarl Peder Andersen Sigshøj i Tvorup.

samt hans svigersønner:

Gaardmand Jens Christlan Jensen i Vang, gift med Datte
reniAne Andersdatter Slgshøj.

Gaardmand Christopher Jensen i Tvorup, gift med Datteren
Mare~AndersdatterSigshøj,

giver herved afkaldl paa ald arv efter bemeldte afdøde
Anders Jensen Sigshøj, og idet vi meddeler dette vort

afkald, erklærer vi, at vi som følge deraf, hverken nu
eller i sin~tid kunde gjøre nogen som helst paastand paa
arv efter ham,

Til bekræftelse under vore hænder.

Thisted, Tvorup og Vang den lode August 1842.

Jens Andersen Sigshøj, med ført pen,

Niels Andersen Sigshøj, med ført pen.

Peder Andersen Sigshøj, med ført pen,

Jens Christian Jensen.

Christopher Jensen Tvorup.

Den sidstnævnte, Christopher Jensen gift med datteren
Maren Andersdatter vil være at finde på tavlen under
nr. lo og ll.
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Jens Chri
Mette Jens-

.................. .

P E D E R S E N.

J E N S D A T T E R.

Jens Christensen. Erik Pedersen.
stensens Kone, Mette Madsdatter.

datter.

N I C O L A I

Faddere:

...................

Om hans død meddeler Lem kirkebog:

Død den 20. Januar 1850. Begravet den 29. Januar. Ni

colai Pedersen, 84 Aar gammel. Aftægtsmand i Kurup.
Om hans giftemål meddeler Lem kirkebog:

Det den agtede Ægteforbindelse mellem Ungkarl Nicolai

Pedersen og Pigen Mette Jensdatter begge af Lem Sogn i

ingen Henseende er stridig mod Loven og de ergangne Kon
gelige Anordninger, derfor indestaar vi Undertegnede:

Nr. 24 og 25 på tavlen.

Søn af Peder Madsen Kurup og hustru Kirsten Christens

datter, Kurup, Lem sogn.

Se nr. 48 og 49 på tavlen.

Om hans dåh meddeler Lem kirkebog:

Dom. 2. Advent 1766 blev Peder Kurups Barn i Kurup døbt,
kaldet Nicolai, frembaaren af Mademoiselle Appelone
Horslane.

================================

Lem Præstegaard.

Copulerede den 23. October 1801.

M E T T E

Datter af Jens Jensen østergaard og hustru Kiersten Jens
datter af Eising Bye.

Se nr. 50 og 51 på tavlen.

Om hendes dåb meddeler Eising kirkebog:

1778. lo. September. Hiemdøbt Jens Jensøn og Hustrue
Kiersten Jensdatter her ef Eising Bye en Datter kaldet

Mette.
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Om hendes død meddeler Lem kirkebog:

Død l. Januar 1858. Begravet 12. Januar. Mette Jens

datter, 81 Aar gammel. Enke efter Aftægtsmand Nicolai
Pedersen i Kurup.

Dom. 14. p. Trinit. blev dets Hiemmedaab publiceret i

Eising Kirke.

Anna Thomasdatter bar barnet.
Faddere: Morten Mørgeltoft. Christen Pedersen. Anders

Elbrønd. Christine Medel.
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Maj, Døbt en Datter, Kirsten, frembaaren af

Jepsens Kone i Sønderlem.

Berthel Pedersen (barnets farbror). Jeppe

Jensen og hans Kone alle fra Lihme Sogn.

Samt Jens Christensen Godsk af Lem Sogn.

4. 1808. 26
Christen

Faddere:

Der'kendes 9 børn i Nicolai Pedersen og Kette Jensdat
ters ægteskab, der alle er født i Lem sogn og døbt i

Lem kirke.
Lem kirkebog meddeler:

l. 1802. Dom. 9. post Trinit., en datter, døbt Anna,
frembaaren af Mikkel Hansens Kone af Sønderlem.
Faddere: Christerr~Væer af Vejby (gift med barnets

faster Grethe). Berthel Pedersen af Søn-

derlem ( barnets farbror). Niels Pedersen

af Kurup (barnets farbror). Jeppe Groves

Kone af Sønderlem.

2. 1804. Født den lo. Januar, Døbt 3. Søndag i Fasten.

Laurs, frembaaren af Kresten Jepsøn i Sønderlem.

Faddere: Berthel Pedersen (barnets farbror). Niels
Pedersen i Kurup (barnets farbror), Peder
Pedersen (barnets farbror). Mads Krejbergs
Kone.

I 3. 1806. Dom. 16. post Trinit. Døbt Peder, frembaaren
af Mette Christensdatter af Vejby ( sandsynligvis

barnets kusine, en datter af faster Grethe og Chri
sten Væver af Vejby).

Faddere: Christen Jepsen. Berthel Kurup (barnets

farbror). Peder Godske. Mikkel Storkes
Kone.
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Nr. 24 og 25 på tavlen.

..................

P E D E R S E N.

J E N S D A T T E R.

N I C O L A I

Om hans død meddeler Lem kirkebog:

Død den 20. Januar 1850. Begravet den 29. Januar. Ni

colai Pedersen, 84 Aar gammel. Aftægtsmand i Kurup.
Om hans giftemål meddeler Lem kirkebog:

Det den agtede Ægteforbindelse mellem Ungkarl Nicolai

Pedersen og Pigen Mette Jensdatter begge af Lem Sogn i

ingen Henseende er stridig mod Loven og de ergangne Kon
gelige Anordninger, derfor indestaar vi Undertegnede:

Søn af Peder Madsen Kurup og hustru Kirsten Christens

datter, Kurup., Lem sogn.

Se nr. 48 og 49 på tavlen.

•

Om hans dåb; meddeler Lem kirkebog:

Dom. 2. Advent 1766 blev Peder Kurups Barn i Kurup døbt,

kaldet Nicolai, frembaaren af Mademoiselle Appelone

Horslane.
Faddere: Jens Christensen. Erik Pedersen. Jens Chri

stensens Kone, Mette Madsdatter. Mette Jens

datter.

...................

================================

Lem Præstegaard.

Copulerede den 23. October 1801.

M E T T E

Datter af Jens Jensen østergaard og hustru Kiersten Jens
datter af Eising Bye.

Se nr. 50 og 51 på tavlen.

Om hendes dåb meddeler Eising kirkebog:

1778. lo. September. Hiemdøbt Jens Jensøn og Hustrue
Kiersten Jensdatter her ef Eising Bye en Datter kaldet

Mette.
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Om hendes død meddeler Lem kirkebog:

Død l. Januar 1858. Begravet 12. Januar. Mette Jens
datter, 81 Aar gammel. Enke efter Aftægtsmand Nicolai

Pedersen i Kurup.

Dom. 14. p. Trinit. blev dets Hiemmedaab publiceret i

Eising Kirke.
Anna Thomasdatter bar barnet.
Feddere: Morten Mørgeltoft. Christen Pedersen. Anders

Elbrønd. Christine Medel.
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Maj, Døbt en Datter, Kirsten, frembaaren af
Jepsens Kone i Sønderlem.

Berthel Pedersen (barnets farbror). Jeppe

Jensen og hans Kone alle fra Lihme Sogn.

Samt Jens Christensen Godsk af Lem Sogn.

2. 1804. Født den lo. Januar, Døbt 3. Søndag i Fasten.

Laurs, frembaaren af ~resten Jepsøn i Sønderlem.
~-

Faddere: Berthel P~rsen (barnets farbror). Niels
Pedersen i Kurup (barnets farbror), Peder
Pedersen (barnets farbror). Mads Krejbergs
Kone.

Der kendes 9 børn i Nicolai Pedersen og rette Jensdat
ters ægteskab, der alle er født i Lem sogn og døbt i

Lem kir~e.

Lem kirkebog meddeler:

l. 1802. Dom. 9. post Trinit., en datter, døbt ~nna,

frembaaren af Mikkel Hansens Kone af Sønderlem.
Faddere: Christerr: Væer af Vejby (gift med barnets

faster Grethe). Berthel Pedersen af Søn-
derlem ( barnets farbror). Niels Pedersen

af Kurup (barnets farbror). Jeppe Groves

Kone af Sønderlem.

3. 1806. Dom. 16. post Trinit. Døbt Peder, frembaaren
af Mette Christensdatter af Vejby ( sandsynligvis

barnets kusine, en datter af faster Grethe og Chri
sten Væver af Vejby).

Faddere: Christen Jepsen. Berthel Kurup (barnets

farbror). Peder Godske. Mikkel Storkes
Kone.

4. 1808. 26
Christen

Faddere:
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5. 1809. 24. Trinit. Døbt en Datter, Ann~_~l!st~, frem

baaren af Kirsten Christensdatter af Vejby,(barnets

kusine, se ovenfor).
Faddere: Jeppe Jensen af Aalbech. Christen Grove.

Jens Christensen af Vester Lem. Niels Ku
rups Kone af Kurup.(farbror Niels' kone).

6. 1811. Dom. l. post Trinit. Døbt en Søn, JeEs, frem
baaren af Jeppe Jensens Kone af Aalbech.
Faddere: Kristen Jepsen. Mikkel Hansen. Mads Krej

bergs Kone alle af Sønderlem. Niels Peder

sen af Kurup (barnets farbror).

7. 1813. 12. August. Døbt en Datter Else.
Faddere: Kirsten Christiansdatter Godske. Christen

Jepsen. Laust Dalsgaard alle af Sønderlem.

Jens Væver af Vejby. Berthel Andersens Ko
ne. Kiesten Nielsdatter af Sønderhede, al

le af Bondestand.

8. 1815. 13. Februar. Døbt en Søn, Ch~~st~E.

Faddere: Christen Jepsøns Kone, Ingeborg Jensdatter.

Niels Pedersen af Kurup (barnets farbror).
Berthel Pedersen af Sønderhede (barnets far

bror). Jeppe Jensen af Aalbech. Mikkel
Hansens Kone af Sønderlem, alle af Bonde
stand.

9. 1819. 14. September. Døbt en Søn Ni~~~.

Læs videre om ham under nr. 12 og 13 på tavlen.

------------------

Folkeoptælling for Lem sogn 1834 meddeler:

En Gaard.

Nicolai Pedersen, 68 Aar gammel, gift Gaardmand.

Mette Jensdatter, 55 Aar gammel, Hans Kone.
Jens Nicolaisen, 22 Aar gammel, ugift, deres Søn.

Christen Nicolaisen, 19 Aar gammel, ugift, deres Søn.
Niels Nicolaisen, 15 Aar gammel, ugift, deres Søn.

Ane Kirstine Nicolaisdatter, 24 Aar gammel, ugift, Deres Datter.

Else Nicolaisdatter, 20 Aar gammel, ugift, deres Datter.
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Folkeoptælling for Lem sogn 1845 meddeler:

En Gaard.
Nicolai Pedersen, 78 Aar gammel, født i Lem Sogn, Gaardmand.

Mette Jensdatter, 66 Aar gammel, født i Eisin<; Sogn, Hans Kone.

Peder Nicolaisen, 38 Aar gammel, født i Lem Sogn, ugift, Deres
Søn.

Niels Nicolaisen, 25 Aar gammel, Født i Lem Sogn, ugift, Deres
Søn.

Else Nicolaisdatter, 32 Aar gammel, født i Lem Sogn, ugidt

Deres Datter.

Da Peder Madsen Kurup dør i 1789, ser det ud som hans

søn Niels af l. ægteskab har overtaget fæstet af Kurup

gård efte, ham. Niels var da ca. 30 år. Han havde så
ledes gården i fæste, da halvbroderen Nicolai og Kette

Jensdatter blev gift i 1801. Man må vel formode, at det
unge ægtepar har opholdt sig i fædrenegården, indtil Niels

dør i 1829, thi ved den tid overtager Nicolai ved køb Ku

rupgård, hvilket læses af efterfølgende afskrift.

Skive købstad og Sallingland Herreders skøde og pante

protokol, 1828 -32. Pag. 27~.

Uddrag.

S K I ø D E.
========':::===

Elisabeth Sophie født v. Soldern, Enke efter afgangne

Propritair Jørgen Tolstrup til Hostrup, i Salling i Vi

borg Amt, giør her med witterligt at haver solgt til

Selvejergaardmand Nicolai Pedersen i Sønderlem og Hans

Arvinger den mig tilhørende i Lem Sogn beliggende Eien

domsgaard, Kurup Gaard kaldet, der af nu afdøde Niels
J'edersen har været besiddet i Fæste med henstaaende Byg

ninger og tilliggende Jordejendomme af Ager og Eng, Hart

korn 6 Tdr. l Skp. 3 Fjk. tilligemed Besætning, Ind- og

Udboe som alt af Kiøberen er taget i Besiddelse, for Kiø

besum af 1300 Rigsdaler SØlv.
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Og da Kiøberen ovennævnte Nicolai Pedersen i Sønderlem
her betalt mig Kiøbesummen overdrager jeg herved Kurup

Gaard med Eiendomme og Hartkorn.

Læst under Salling Herreders Ret.

20. Juli 1829.

Under nr. 12 og 13 på tavlen læses der om, at Nicolai

Pedersen og Mette Jensdatter ved skøde af9. november
1849 deler sin gård Kurup i 2 parceller, hvoraf der8s
yngste søn Niels Nicolaisen tilskødes den fraskilte par
cel, på hvilke han selv lod opføre bygninger.
Begge ægtefællerne var nu omkring de firs og har vel

derfor ment, at det var på tide, at de gik på aftægt
0g overlod gården og dens drift til yngre kræfter.

Af det efterfølgende afskrift fremgår det, at Nicolai

og Mette overdrog hovedparcellen til deres yngste dat
ter Else, der på det tidspunkt var 36 år og ugift. 3

år efter overtagelsen af fædrenegården Kurupgård blev
hun viet den 17. juni 1852 i Lem kirke til tjenestekarl

Laurs Jensen. En af deres sønner. Anders Jensen, der
jo var en fætter til min morfar, Hans Nielsen, Kobbe_
rup, ejede i sin tid Store Moseby i Mejrup sogn. men

overlod den til en søn og boede siden i et lille hus
mandssted i Mejrup sogn nær kirken, hvor han i min barn
dom var ringer og graver.

Skive købstad og Sallingland Herreders skøde og pante

protokol, 1847 - 51. Fol. 617.

Uddrag.

S K I ø D E.
============

af 9. November 1849.

Fred~agen den 25. Januar 1850.

Jeg underskrevne Nicola Pedersen i Kuurup i Lem Sogn i
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Salling, sælger skøder og overdrager hermed til min Dat

ter, Else Nicolaisdatter, Hovedparcellen ~atr. No. l,a
af min eiende Gaard Kuurup kaldet, hvilken Hovedparcel
med paastaaende Bygninger har tilliggende Jorder af Nyt
~atriculs Hartkorn 2 Tdr. 3 Skp. 2 Alb.

Saa skiødes Else Nicolaisdatter ogsa Konge - Korntiende
af bemeldte Hovedparcel og endelig overdrages hende den

Besætning og Inventarium Ind- og Udboe, som nu med Gaar
den er hende overleveret, alt for Kiøbesummen 1000 Rdl.

Sølv og iøvrigt under Vilkaar.

l. Jeg og min Hustrue Mette Jensdatter forbeholder os
Plads ved Gaarden til derpaa at opføre et Aftægtshuus

for egen regning, men hvortil Kiøberen leverer det for
nødne Tag og præsterer de ved Huusets Opførelse førnødne
Kiørsel samt Haandlangere Arbejdet.

2. Fra lste Mai 1850 og fremdeles salænge vi lever, le
verer Kiøberinden eller Gaardens Eier os aarlig 2 Tdr.

Rug og l Tdr. Byg, halvparten lste ~ai og lste November

i Lispund røget Flæsk til Kyndelmisse 8 Pund Smør lste

Mai, l ol Æg med 4 Gange om Aaret, l Snees den første Dag

i hver Qvartal, 2 Pund Humle til den lste December l S •.•
Salt lste November, l Lispund tør Fisk ligeledes til1ste

November.
Hvilke Ydelser samtlige præsteres i gode og forsvarlige

vare og stedse forud for den løbende Tiid.

~. Af Gaardens Besætning udtager vi en Koe og 2 Faar,
hvilke Kreaturer vi nyde melk og uld, foders og græsses
forsvarligt lige med Gaardens øvrige 'Kreaturer, dog græs
ses Faarenes Yngel ikke længere end til hvert Aars Mor

tens Dag, naar Koen er seen, leveres os lt Potte Nysmal
ket melk daglig.

i. Fremdeles leveres os hvert Aar 3 Læs Skudtørv a 36

Sneese Læsset og 7 Læsse Heedetørv a lo Sneese pr Læs,

i den rette Tørvebiergnings tid inden lste August.

2. l Pige til vor Opvartning kostes af Gaardens Eier,
hvorimod vi sele lønner hende.

6. Vi forbeholder os brugen af den halve Deel af Ga2r

dens Kaalhauge ligesom og Adgang til Brønden og iøvrigt

Adgang i Gaarden og Eiendommen.

1. Naar vi flytter paa Aftægt, udtager vi af indboet
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alt hvad vi selv synes, til Brug vor Livstiid.

~. Ved den førstes Død bortfalder af Aftægten alene i
Tdr. Rug og ~ Tdr. Byg, hvorimod det øvrige præsteres
uforandret til den sidstes Død.

~. Iøvrigt bliver Kiøberinden pligtig at bekoste vor
anstændige og Christlige Begravelse efter Egnens Skik
og Brug, hvorimod hun ellr Gaard"ns Eier ved den sidstes

dødelige Afgang erholder saavel vort Aftægtshuus og Øvri
ge Efterladenskaber af Løsøre undtagen 4re Faar, som vi

have i Græs hos vor Søn Niels, ligesom det udtrykkelig
bemærkes at haver vi maattet efterlade os andet end Løs
øre, nemlig Penge er Kiøberinden uvedkommende som saadan,

men tilfalder vore Arvinger.
lo. Endnu bemærkes, at fo r den saaledes betingede Af
tægt og øvrige Præstationer herefter det solgte med før

ste Prioritets Sikkerhed. Da Kiøberinden med Værge ved

sin Underskrift herpaa forbinder sig og Gaardens efter

kommende Eiere til i Eet og Alt at orfylde de anførte
Vilkaar, og da Kiøbesum~en er berigtiget, saa erklær~r

jeg Nicolai Pedersen herved den solgte Hovndparcel mod

Bygninger, Hartkorn, etc. for min Datter Else Nicolaisdat
ter loulige Eiendom, hvilke jeg hiemler hende ifølge min

Skiøder paa den samlede Gaard og Tiender, udstæden af
Elisabeth Sophie Tolstrup og Christian Edvard Tolstrup,

læst den 20. Juli 1829 og 20de Januar 1834.
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Nr. 26 og 27 på tavlen.

H A N S N I E L S E N.
===================~====

Søn af Niels Waad og hustru I\laren Christensdatter af Vej

by, Vejby sogn.

Se nr. 52 og 53 på tavlen.

Vejby kirkebog meddeler om hans fødsel:

1786. Dom. 5te post. Trin. Niels Hansens søn af Vejby
vad døbt og kaldet Hans.

Anne Jensdatter bar hannem.
Faddere: Lars Sogn. mikkel Hansen. Kirsten Hansdatter

(måske faderens søskende). Bodil n'i;:}:elsdatter

(måske barnets kusine).

Samme kirkebog meddeler om hans død:

1840. Død den 17. December, begravet den 27. December,
Hans Nielsen i Vejby, 55 aar ga~~el.

Rødding kirkebog meddeler om hans vielse:

Viet den 6. September 1815. Ungkarl Hans Nielsen af Vej

bye, 29 aar gammel. Fæstebonde under Bustrup Gods, og

Johanne Larsdatter, datter af Lars Grundvad, Fæstegaard
mand i Kiær Bye, 20 aar gamr.,el. Vielsen blev foretaget

i kirken. Indtegnet til ægteskab den lo. September.
Forlover: Lars Grundvad, Gaardmand i Kiær. Ivar ChriT

stensen, ungkarl i Kiær Bye.

J O H A N N E L A R S D A T T E R.
================================-====

Datter af Lars Grundvad og hustru Mette Johanne Birgitte

Pedersdatter, fæstegårdfolk i Ki.ær bye.

Se nr. 54 og 55 på tavlen.

Rødding kirkebog meddeler om hendes fødsel:

1797. l. Trinitatis søndag var Lars Grundvads Barn til

kirke, som var hjemb0bt og kaldet Johanne, blev frembaa
ren af Jens GrundVB.ds kone, (Jens Grundvads var barnets
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farbror) •
Faddere: Anders Degn og broder Anders Kiærgaard og datter.

Vejby kirkebog meddeler om hendes død:

1878. Død den 17. Juli, begravet den 23. Juli. Johan
ne Larsdatter, 81 aar gammel. Enke efter Gaardeier Jens

Christensen, Vejby.
Johanne Larsdatter giftede sig igen efter Hans Nielsens

død. med Jens Christensen.

Hans Nielsen benævnes ved sit bryllup i 1815 som fæste
bonde under Bustrup gods. Ved sin død 1840 nævnes han
som gardmand. Hans Nielsen er nok omkring 1830 gået over
fra fæstebonde til selvejergårdmand.
Hans Nielsen var efter skøde fra proprietær P. Stauting,
Bustrup gods', læst 30. november 1840, e j er af en gård i

Vejbyvad, hartkorn 6 tdr. 4 skp. 3 fjk. 2 5/12 alb. til
lige med dette hartkorns anpart af Vejby sogns kirke

korn- og kvægtiende. Han skal ifølge dette skøde forret
te kørsel og arbejder for ejeren af Bustrup og hans søn.

Hans Nielsen er ligelede~ efter skøde fra Kirsten Niels-

datter, tinglæst 2. august 1830 ejer af forannævnte gårds

konge- og korntiende.

Efter Hans Nielsens død i december 1840 fik enken Johanne

Larsdatter bevilling af 24. april 1841 til at måtte hen
sidde i uskiftet bo.

Men forinden hend~s andet gifternål i oktober 1842 med

ungkarl Jens Christensen, 33 år gammel, tiende i Balling,
blev der holdt skifte

Hendes laugværge var fæstebonde Niels Laustsen.

Der nævnes 6 børn i skiftebrevet:

L Niels Hansen .. ..... . ... 26 aar •
2. Laust Hansen .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 19 aar •
3. Maren Hansdatter .. . .. .. . .. . .. .. 23 aar •

4. Mette Hansdatter . .. .. .. .. . .. .. .. . 18 aar •
5. Cathrine Hansdatter ... .. .. .. ... 16 aar •
6. Kirsten Hansdatter .. .. .. .. .. .. .. .. 13 aar •

Formynder for pigerne var selvejer Peder Christensen Væ-
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ver. Den ældste søn Niels var på dette tidspunkt i Kø
benhavn, der foreligger brev fra ham om fuldmagt.

Sønnen Laust Hansen, der er mindreårig, har Peder ChristenT
sen som kurator, formynder.

183

Joh3nne Larsdatter.

4. Laust Hansen.

børn i Hans Nielsen ægteskab med

Hun havde ingen i sit andet ægte-

Vejbyvad den. 14. September 1842.

Ifølge skiftebrevet fik hver af sønnerne 200 Rbd.

og døtrene hver 100 Rbd.

skab.

Vejby kirkebog meddeler:

født 3. Oktober 1821, hjemrnedøbt samme dag. I kirke

Allehelgensdag.

Niels Laustsen, Peder Christensen Væver, Laust Hansen.
Peder Grundvad, Søren Mortensen.

Der kendes mindst lo

Johanne Larsdatter.

Skif tebrevet er dateret og underskrevet:

2. Maren Hansdatter.

født L Januar 1818, døbt l. Januar, død, Begrayet
25. Januar 1818.

1. Niels Hansen.

født 31. mai 1816, hjemrnedøbt 31. Mai, fremstillet i
kirken 4. Søndag efter Trin.

Faddere: Kirsten Nielsdatter af Bustrup Hedegaard.
Kristen Degn. Peder Grundvad. Peder Præst
gaard, alle af Vejby. Jens Grundvads Kone

af Ejstrup, alle af bondest~nd.

3. Maren Hansdatter.

født 13. Februar 1819, hjemrnebøbt samme dag. I kir

ke 2. Søndag efter Paaske.

Faddere: Jørgen Friis' kone Mette Kirstine af Virum i
Hjerk sogn. Peder Grundvad. Mads Clausen.

Peder Præstgaard, alle af Vejby. Laust Grund

vads kone af Ejstrup, alle af bondestand.
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Faddere: Pigen Kirsten Laustdatter~ tiende i Vaddum.

Peder Grundvad. Mads Clausen. Jens Præst
gaard, alle af Vejby. Mikkel Stærkes kone

af Sønders.

5. Mette Johanne Hansdatter.
født 31. Januar 1824, hjemmedøbt sam~e dag. I kirke

2. søndag i Fasten.
Faddere: Pigen Kirsten Laustdatter af Kjerby i Rødding

sogn, gaardbrugende enkes hjælp i Vejbyvad.

Peder Grundvad. Jens Præstgaard. Peder Grund

vads kone, alle af Vejby og af bondestand.

6. Ida Chathrine Hansdatter •
. født 5. November 1826, hjemmedøbt samme dag. I kir
ke 2. juledag.
Faddere: Niels Olesens kone Kirsten Andersdatter af

Rødding sogn. Hans Smed. Jens Præstgaard.

Jens Degn. Peder Grundvad.

7. Kirstien HanBdatter.
født 1829, Hun er ikke kendt i Kirkebogen, kendes kun

fra folke optællingen 1834 for Vejby sogn.

8. Peder Hansen.

født 27. September 1831, h~emmedøbt samme dag, i kir
ke 20. November.
Faddere: ~eder Grundvads kone Johanne Jensdatter af

Kjær i Rødding sogn. Hans Smed. Jens Præst

gaard. Jens Christensen Degn. Mads Clausens
kone, alle af Vejby sogn.

Død 6. September 1832, Ilt maaned.

9. Johanne Hansdatter.
født 19. August 1833, hjemmedøbt samme dag. I kirke

20. søndag efter Trin.
Faddere: Pigen Bodil Eskildsdatter af Haasum sogn.

Peder Grundvad. Jens Præstgaard. Jens Degn.

Peder Grundvads kone, alle af Vejby.
Død 21. April 1836, 2 aar 8 maaned, druknet.

Bustrup skifteprotokol meddeler side 55 a 18J6:
D. 21. April anmeldte Hans Nielsen, at hens Datter var

død, intet til Arv.
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lo. Johanne Hansdatter.
født 15. August 1837, hjemr.edøbt 16. August, i kir

ke22. Oktober, tvilling.
Faddere: Pigen Maren Hansdatter ( barnets ældste søs

ter). Gaardmand Peder Grundvad. Jens Søren

sen. Jens Christensen.

Død 26. Oktober 1839, 2 1/6 aar.

ll. Mikkel Hansen.
født 15. August 1837, hjemmedøbt 16. August, i kir

ke 22. Oktober, tvilling.
Faddere: Pigen Kirsten Lauersdatter af Wælling. Gaard

mand Anders Lauersen. Gaardmand Niels Ole
sen af Rødding. Mads Hansen af Kunnisgaard.

Død 14. November 1839, 2 1/6 aar.

,I

Folkeoptællingslisten for Vejby sogn 1834 meddeler:

En gaard.

Laust Hansen """"""""""""""""""""

Niels Hansen "".""""""" .. ,,""""""",,

Johanne Laursdatter •..••••....••

Johanne Hansdatter .

47 aar gaardmand.

37 aar hans kone.
18 aar deres søn.

13 aar deres søn.

15 aar deres datter.
Il aar deres datter.

9 aar deres datter.
5 aar deres datter.

l aar deres datter. (druknet)

" .. " .. " " .......... " .... " " .. " ....Hans Nielsen

Maren Hansdatter ...•............
Mette Johanne Hansdatter •••••.••
Johanne Charthrine Hansdatter •••
Kirstine Hansdatter ••..•......••
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Nr. 28 og 29 på tavlen.

J E N S R I N G S T A D J O H N S E N.
=========~================================

Søn af Johan Johnsen og hustru Inger Marie Pedersdatter

af Nykøbing, Mors.

Se nr. 56 og 57 på tavlen.

Født den 13. Juli 1792 i Nykøbing, Mors.

sogn ved Kolding, 42 aar
\

Død den 17. Januar 1834 i Taulov
gammel, begravet den 22. Januar.

Om hans dåb oplyser Nykøbing kirkebog:
Faddere: Trine Carstens. Inger Ettrup. Anders Synder

gaard. Christen Strand. Godske Godskesøn.

Om hans giftemål oplyser Thisted kirkebog:

Viet den 30. December 1814. Ungkarl, kjøbmrrnd Hr. Jens
Johnsen af Nykøbing pau Morsø, 22 aar gammel og Jomfrue

Elisabeth Overgaard af Thisted, 17 aar gammel.

Brudeparrets fadere var forlovere, Johan Johnsen af Ny
købing og Hr. Procuratoe M. Overgaard.

Vielsen forrettet i Huuset efter Kgl. Bevil1. af 29. De
cember.

E 1 I S A B E T H MO R T E N S D A T T E R o V E R G A A R
===========================================~======~==~==~======~

Datter af Morten Jansen Overgaard og hustru Sibreth
Christine Jørg0nsdatter OCygind af Thisted.

Se nr. 58 og 59 på tavlen.
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dåb oplyser Vigsø kirkebog:

Jomfru Johanne Mygind, (barnets yngste mos

ter). Maren Christensdatter. Hans Mygind,
(barnets ældste morbror). Thomas Overgaard,
(antagelig barnets farbror). Anders Kræpøtte
i Krog.

Født den 24. Juni 1797 i Vigsø.

Død den 17. April 1868 paa Memhave ved Sæby, 71 aar

gammel.

Om hendes

Faddere:
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Døbt af Hr. Stampe fra Hundstrup.

Der kendes 5 børn i ægteskabet:
l. Jens Peter Johnsen.

Om hans fødsel oplyser Ebeltoft kirkebog:

1815. Født den 2. Juli, døb~ den 5. Jens Peter.

Forældre:
Jens Johnsen og kjerste Elisabeth, født Overgaard,

her i byen.
Faddere: Mad. Sigbreth Christine Overgaard, født My

gind (mormor). Jomfrue Dorthe Marie Lauren
thin. Kjøbmand Christen Huthfeld. Jørgen

Overgaard fra Viborg skole. Kjøbmand Ør
ting her af byen.

Død den 22. September 1850 i Nykøbing, 35 aar gam~el.

Se videre om ham under nr. 14 og 15 på tavlen.

2. Inger Marie Johnsen.

Om hendes fødsel oplyser Æbektoft kirkebog:

1817. Født den 4. Mai, døbt den l. November, Inger

Marie.
Forældre:
Jens Johnsen og Hustrue Elisabeth, født Overgaard,

her i byen.
Faddere: Jomfrue Dorthea Overgaard (barnets moster).

Jomfrue Jane Vern. Kjøbmand Jørgen Kolding.
V. Ørting. Bager Anders Mellerup.

Død i November 1886, 69 aar gammel, begravet d~n 8.
November.

Hun var gift med stationsforstander Bleshøj, Gelsted

st. på Fyn.
Der kendes en datter i ægteskabet:

Geovannine Bleshøj, der blev gift med missionær Schmidt,

Indien.

I dette ægteskab var der også kun en datter:

Dagmar Schmidt, der blev gift med missionær Stucker,

Indien.

3. Dorothea Henriette Johnsen.

Om hendes fødsel oplyser kirkebogen for Vor Frue sogn
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i Århus:
Dorthea Henriette.
Født den 12. September 1821, døbt den 4. April i kir

ken.
Forældre:
Handelsmand Jens Johnsen og Hustrue Elisabeth Over
gaard paa Vestergade.

Faddere: Jomfrue Cathrine Laurentin. ~arei Dorthe
Potter; en steddatter af tobaksfabrikant

Reck. Kjøbmand Welejus. Kjøbmand Røse.
Kjøbmand Bang, alle her af byen.

4. Hermandine Rebekka Johnsen.
Om hendes fødsel oplyser Taulov kirkebog:

Hermandine Rebekka.
Født den 13. April 1828, hjemr;e,løbt den 20 April.
Forældre:

Krydsbetjent Johnsen og Hustrue Elisabeth Overgaard

af Skjærbæk.
Faddere: Gårdmand Hans Andersens Hustrue. Husmand

Michel Storks datter. Gårdmand Jens Jørgen
sen. Gårdmand Mads Hansen. Krydsbetjent
Johnsen, alle af Skjærbæk.

Død den 29. December 1899 i København, 71 aar gamn,el.
Gift med lærer Peter Ov~rgaard i Nørre Sundby, den 12.
Marts 1867.

Der kendes 8 børn i ægtesk~bet:

a. Thomas Overgaard, født den 15. Juni 1850. Gift
den 30. Karts 1873 med Amalie •.••••. født den
l. Wai 1848.
Thomans Overgaard var tømrer i Amerika.

Der var 8 børn i ægstakabet, hvoraf kendes 2:

I. Hermandine født den 12. Oktober 1873.
II. Christian født den 22 Mai 1875.

b. Elisabeth Overgaard, følit den 31 Oktober 1851.
Gift den 3. Kai 1872 med Skræder Haltzer, Aalborg,
født den 25. September 1834.

Der var 5 børn i ægteskabet:
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I. Marie født den 7. Oktober 1872.
II. Anna født den 12. September 1874.

III. Hejnrik født den 14. August 1876.
IV. Emilie født den 28. November 1878.
V. Laura født den 3. December 1880.

c. Jens Peter Ricard Bech Overgaard, født den 2.

April 1854. Gift l. gabg den 9. November 1878
med Marianne født Christensen. Gift 2. gang den

16. Mai 1908 med Johanne født Nielsen.

Der var 8 børn i første ægteskab:

I. Emma født den 4. Januar 1879, død den 14. De
cember 1891.

II. Viktoria Dorthea født den 8. Juni 1880, død
den 25. Januar 1908.

III. Jens Peter Ricard fAdt den 30. Juli 1881.
IV. Ellen Marie født 1883, gift med Brolægger

Jensen 2 børn.
V. Karen født den 5. Marts 1885, gift med skræder

mester Ottesen 3 børn.

VI. Fanny født den 28. Januar 1886, gift med Ma
skinist Rasmussen.

VII. Hans Peter død den 24. Februar 1891.

VIII. Hans Peter født den 23. December 1891.

d. Hans Johnsen Overgaard.
Født den 9. Juli 1855. Gift, hustru kendes ikke.
Et barn i ægteskabet:

I. Dorthea født den 28. August 1879.

e. Marie Ovcrgaard, født den 26. Februar 1858. Gift

den 3. December 1876 med Skorstensfejermester

Buch, Hobro.

Der var 8 børn i ægteskabet, hvmraf der kendes 5:
I Peter født den 13. Juni 1877 •

. 11. Minna født den 14. Juli 1881.
III. August født den 26. Februar 1886.

IV. Karl født den 24. Februar 1888.

V. Julius født den 25. December 1889.

f. Dorthea Charlotte Overgaprd, født den 25 .• Februar

189



190

Der var 8 børn i ægteskabet, hvoraf der kendes 2:
I. Hermandine født den 22. Februar 1887.
II. Dorthea født den 27. September 1888.

•

Gift i Amer"k8 den 6. Oktober 1881 med Kok

Johansen født 1860.
1860
Chr.
Der kendes 5 børn i ægteskabet:
I. Gotfred født den 21. August 1882.
II. Theodor født den 21. ~aj 1884, Gas- og Vandmester.
III. Dagmar født den 4. Juni 1886.
Iv. Hans Peter født den 8. Maj 1889.
V En pige født den 2. September 1891.

Der kendes 5 børn i ægtesk8bet:

a. Georgine Elisabeth Johansen, født den 9. Februar
1856.

b. Geovennine Christiane Jensine Johansen" født den

15. Marts 1859. Gift med Sagfører J. Petersen.

Der kendes 2 børn i ægteskabet:

I. Louise Ulrikke født den 7. Februar 1888.
II. Ellen født den 28. Februar 1891.

g. Ludvig Chr. Overgaard, født den 8. November 1862.
Gift, bor i Amerika. 5 børn i ægteskabet.

h. Petra Overgaard, født den 12. April 1865. Gift den
lo. Marts 1885 med Skomager Hache, født den 3. Juni
1860.

5. Georgine Caroline Amalie Johnsen.

Om hendes fødsel oplyser Taulov kirkebog:

Georgine Caroline Amalie.

Født den 4. April 183o, døbt i kirken den 27. April.

Forældre:
Krydsbetjent Johnsen og Hustrue.
Faddere: Gaardmand nIads Hansens Kone. Gaardmand

Hans Andersen. Gaardmand Jens Jørgensen.
Barnets broder, Jens Peter Johnsen, alle
af Schærbæk. Pigen Johanne Hansdatter.

Død i København den 21. November 1904, 74 aar gamr..el.

Gift den 3. November 1854 med Tømrermester Jens Peter

Johansen, Sæby. Han døde den 24. April 1880.
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c. Marie Sofie Hansine Johansen, født den 16. ~arts

1861.

d. Harald Peter Johansen, født 1863. Farmer i Amerika.
Kalder sig Johnsen. Gift, J børn.

e. Frits Georg Johansen, født den 21. æaj 1874, lærer'

på Frederiksberg. Gift den ll. Oktober 1901 med

Johanne Henriette, født Truber.

Der kendes 2 bør!l i ægtes;~abet:

I. Janne Louise Amalie, født den 16. November 1904.
II. Asgot Elisabeth, født den 29. Maj 1907.

Jens Ringstad Johnsen og hustru, Elisabeth lf:ort'-·nsdatter
Overgaard har flakket en del rundt i landet.

Allerede kort efter brylluppet den 30. december 1814 er

hele familien rejst fra Thisted til Æbeltoft, hvilket
fremgår af afgangslisterne for Thisted 1815, der oplyses:

Hr. Morten Overgaard, Saugfører, 44 Aar gammel og Hustrue,

Sigbrit Christine Mygind, 42 Aar gammel, Deres 2 Døtre,
Dorthea, 18 Aar gammel og Elisabeth, 17 Aar gammel, og
sidstes Mand, Jens Johnsen, 2~ Aar gamoel, samt N,adame

Overgaards Søsters Søn, Niels Mygind, 12 Aar gammel al

le til Æbeltoft.

Afgangslisterne for Æbeltoft sogn oplyser:

I 1818 rejser Jens Johnsen, hondlrnde, 26 Aar galI'Jel

til Aarhus.

Her i Århus løser Jens Johnsen BorgrrsJmbsbrev året

efter, hvilket oplyses gennem Arhus Borgerskabdprotokol.

Jens Johnsen, født i Nykøbing I'"ors, v~ndt Borgerskab på

salg af indenlandske varer som Købm'llld en detallie, drn
29. November 1819.

Men allerede mellem 1821-24 bliver Jens Johnsen ansat

ved toldvæsenet som krydsbetjent i Taulov ved Kolding.
Kolding toldarkivs journaler er gennemgået uden at fin
de noget vedrørende hans ansættelee.
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Familien boede her en halv snes ur, og her fødtes d0 2
yngste børn. I januar 1834 dør Jens Johnson, og hen på
sommeren samme år rejser Elisabeth med sine børn til Sæ
by, hvor hun får bestyrerindestilling på g&rden Memhave

uden for Sæby.
Her levede hun så med sine børn, indtil hun på sine æl

dre dage tog ophold hos datteren Amalie og svigersønnen
Jens Peter Johansen, der var tømrermester. Her døde hun
af apopleksi 1868.

Folketællingen for Taulov sogn oplyser:

1834.
Et Huus
Elisabeth Overgaard

Dorthea Jensdatter Johnsen
Hermarldine Rebekka Johnsen

Georgine Amalie Johnsen

27 Aar. Enke efter
Afgl. Krydsbetjent
Johnsen, hidtil le

vet af Kongelig Gage.

13 Aar.

6 Aar.
4 Aar. hendes børn.

Vedrørende Elisabeth Overgaards død læser vi i uddrag:

Af Sæby Købstads skifteprotokol 1861 - 1884, fol. 88 og 93-

Aar 1868 den 14. Maj mødte skifteforvalteren med vidner
paa Tømrermester Johansens bopæl for at registrere efter

ladenskaber efter den under 17. dennes afdøde Elisabeth
Johnsen. ----
Tømrermester Johansen var til stede og paavidste afdødes
efterladenskaber.
I kontante penge forefandtes 8 Hdl. 3 Mk., hvilket beløb
overleveres Johansen for at benyttes til afdødes begra
velse. Endvidere forefandtes se Sparekassebog (konto nr.

82) paa 20 Rdl. og bemærkede Tømrernester Johansen, at

han er skyldig til afdøde 100 Hdl. Sparekassebogen to
ges af skifteforvalteren i forvaring.

Den 21. 1869 fortsættelse af skifteforretningen. Mødt
var Arvingen Tømrermester Johansen af Sæby , der frem
lagde regning over begr8.velsesomkostninger pas 48 Rdl.

l &~. 8 Sko
Efter auktionsregnskabet er nettoprovenuet 73 Hdl. l Mk.

9 Sko

Med hensyn til Arvinger meddeler Johansen yderligere~
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Rdl. 3 Mk.

Rdl. l Mk. 9 Sko
Rdl. 3 r~r::k •
Rdl.

Blekshøj er fuldmyndig,·afdøde Jens ret er Johnsens S2a:

Jens Johnsen, der er i Amerika fuldmyndig, Niels Johnsen
paa Mors ligesaa, Petræa Johnsen sammesteds 19 Aar, Eli
sabeth Johnsen sammesteds over 18 Aar, og Carl Johnsen
sammesteds over 18 Aar.
Fra førstenævnte Jens Johnsen fremvidste Tømrermester

Johansen et brev fra Ellinos, hvorefter Jens Johnsen med
hensyn til Arven efter afdøde yttre "hvad der angaar af

kald, da haaber jeg, de kan ordne det, foruden videre af
staaelse fra mig, jeg ville i alle tilfælde ikke have no
get". Hvorefter hans Arvelod bliver at fordele mellem

hans søskende.

Indtægt :

Forefundet kontant ..••.••••.•..•.••• 8
Ve d auktionen over løsøret •...••..•• 73
Sparekassebog med opsagt Renter •.••• 22

Tømrermester Johansen til Boet •••••100

204 Rdl. l b&. 9 Sko
Udgifter ialt •....••• 146 Rdl. 4 fr~. o Sko

Resten 144 Rdl. 4 ~oc. uddeles saaledes:

Tømrermester Johansen, Sæby ................... 36 Rdl. l b&.

Peter Blekhøj .. .. " " ...... " .. " " .. " ........ " .... " ...... " .. 36 RdL l Mk •

Jens Peter Johnsens børn:
Niels Johnsen " .. .. " .. 9 Rdl. 4 Mk.

Petræa Johnsen .. .. .. .. 9 Rdl. 4 ra, •
Elisabeth Johnsen . 9 RdL 4 Mk •

Carl Johnsen " " .... " " 9 Rdl. 4 r.;k •
-------------- 36 Rdl. l r,I}{ ..

Rebekka OverlOaard .. " .. " ...... " " " " .. " .... " " " ...... " 36 Rdl. l bUe •

--------------------
144 Rdl. 4 ~:Jc •

Elisabeth Johnsen oppebar efter sin afdøde mand Jens
Peter Johnsen en pension på lo Rbd. sølvmønt årlig.

Om dette læses l uddrag af Kolding toldarkiv: Journ",l

sager 1833 35:

Efter Hr. Justitsraadens indstilling i indberetning af

193



•
21de f. m. har kollegiet tilstaaet Krydsbetjent Johnsens
Enke til hjælp ved Mandens begravelse en understøttelse

af medfølgende lo Rbd. Sølvmønt for hvis udb8t~ling hen
des qvittering indsendes.
Da det anses ufornødent at constituere nogen istedetfor

afdøde Krydsbetjer:t Johnsen og dennes Enke ikke kF'n ef
ter Mandens død tilstaaes Krydsbetjent tjenestens ind

komster, saa bortfalder indtil videre ugelønnen til den
ne post, og den posten tillagte sportel andeel ta~es ind

til videre, in desposito i toldkassen.

General ToldkalllI!er og Kamn:er-Kollegium den 8de Februar 1834.

Efter den ved Justitsraadens anbefaling af 24de f. m.
hertil indse~dte ansøgning fra Krydsbetjent Johnsens
Enke i Skjerbæk har Kollegiet, indtil videre, til hver

halvaarlig fløttetid tilstaaet hende en understøttelse

af 5 Rbd. Sølvmønt, hvilken understøttelse Hr. kasse
reren hver lste April og 1ste Oktober forskudsvis af

konsumtionskassen, imod qvitterin, vilde udbetale den
paagjeldende og derefter aarligen inden den lste Novem

ber hertil indsende disse qvitteringer, hvorefter set
samlede beløb herfra vil blive bemeldte kasse refund~

ret, Hvorom vilde De meddele ovenmeldte Enke fornøden
underretning.

General Toldkammer og KalllI!er-Kollegium den 15de Marts 18?4.

Efter det med Justitsraadens anbefaling af Ilte dennes
hertil indsendte andragende fra Krydsbetjent Johnsens

Enke i Skjerbæk, foranstalter Kollegiet, at den hende

ved Kollegiet resolution af 15de Marts dette aar ind

til videre tilstaaede halvaar1ige understøttelse her
efter udbetales hende af konsumtionskassen i Sæby, hvor
hun i fremtiden agter at opholde sig, hvorom De vilde
meddele hende fornøden underretning.

At bemeldte understøttelse altsaF' i fremtiden onhører

at udbetales hende af Kolding konsumtionskasse tilføies.

General Toldkammer og Kamme-Ko1egium den 28de Juni 1834.
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Nr. 30 og 31 på tavlen.

N r E L S P E D E R S E N D Y H TI eller D E G N.
==================================~==

Søn af Anne Skammelsdatter.

========

Se nr. 61 på tavlen.

I Justitsprotokollen for Nykøbing Mors ses Niels Pedersen
Dyhrs (eller Degn) borgerskabsbrev, hvori nævnes, at han

kommer fra 89. lægdsrulle nr. 14.

r lægdsrullen for Thisted amt 1805 (film nr 2680) ses

følgende:
Lægd. 89. (Vejerslev Sogn) nr. 14, Anne Skammelsdatters

uægte Søn Niels Pedersen Degn, født i Nykøbing, 30 Aar
gammel, højde 60 tommer.

Friepas afleveret. Amtspas 1809. Fritaget for land

tjeneste 1808.

r lægdsrullen ses endvidere:

Niels Pedersen Degn elle Dyhrs søn Jens Peder.

Lægd. 89. nr. 69, Jens Peder, 2 aar, født i Nykøbing,

fader Niels Pedersen Degn, født i Kiøbstad, Værneplig

tig fader under nr. 14.

Efter ovennævnte oplysninger skulle han være født i 1777 
78 i Nykøbing.

Nykøbing kirkebog giver følgende oplysninger vedrørende
hans fødsel, rettere hans dåb:

Døbt 1771. Et uægte Barn, Niels, ~oder, Anne Skammel s
datter. Faderen angivet at være Anders Nielsen, tiende

i Holstein, men vedkommende vilde ikke sige paa hvad sted.
Faddere: Else Cathrine, tiende byfoged Wojdemann. Ag-

nete lliadsdatter fra Fredsøe. Peder Knap. Niels
Bødker. Jens Villadsen.

Der synes at være uenighed om habs f~dselsår, men året

1777 - 78 vil nok være det rmgtige ifølge folketællings
listen for Vejerslev sogn 1787:

Rasmus Mørch, mand, 61 Aar gammel, Sogne Degn.

Maren Jensdatter, hans Kone, 57 Aar gammel, begge i ~.

ægteskab.

195



•
Niels Pedersen, Il Aar gammel, et uægte pleieb~rn.

Folketællingslisten for Vejerslev sogn 1801 oplyser:

Maren Jensdatter, Degne Enke, 75 Aar gammel, Enke efter

3. ægteskab, huskone uden Jord.
Niels Pedersen Dyhr. Opholdende. 24 Aar gammel. Ugift

Snedker.

Død 5. Januar 1835 i Nykøbing, 57 Aar gammel. Jordet
13. Januar paa Nykøbing kirkegaard.

Om hans vielse oplyser Nykøbing kirkebog:

Den 2. Juli 1803 meldte sig til ægteskab Snedker Niels
Dyhr Dg Karen Margrethe Christensdatter Mørch, begge af
Nykøbing. At intet imod lovene kan hindre dette ægteskabs

fuldbyrdelse, derfor understaar som forlovere: -----------

Copulered den 29. Juli.

K A R E N M A R G R E T H E C H R I S T E N S D A T T E R

l

=======-==============~======================================

M ø R C H.
==========

Datter af Christen Anthonisen Mørch og Hustrue Karen

Jensdatter, Aalborg.

Se nr. 62 og 63 på tavlen.

Født i Aalborg 1769, døbt den 17. April i Budolfi kirke.
Faddere: Ole Podemester. Carl Hink. Peter Kelberg.

Maren Enevoldsdatter. Anne Mørch.

Død den 24. Marts 1854 i Nykøbing Mors, 85 Aar gammel,
jordet den 31. Marts.

Niels Pedersen Dyhr må ret tidlig være kommet i pleje
hos degnen, Rasmus Mørch og hustru Maren Joh8nsdatter

i Vejerslev sogn. Ved folketællingen 1787 nævnes Ni01s
som et uægte plejebarn. Han var da Il år gammel.

Niels har sikkert fundet sig det hjem der, hans mor,

uvist af hvilke grunde, ikke har kunnet give ham. Selv
som voksen udlært snedker, 2 år før sit bryllup, søger

han hjem til sin plejemor i Vejerslev. Se folketællingen 1801.
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Niels Pedersen Dyhr har været meget lille af vækst, kun
60 tommer høj, ca. 152 cm. ~en han har sikkert været
en dygtig håndværker og været i besidd~lse af en medfødt
sans og evne for god økonomi, hvad efterfølgende afskrif

ter af skøder på ejendomme, han har ejet, vidner om.

Det samme fortæller også skriftet vrod hems død, se der,
ligesom hans enke ifølge folketællingen for Nykøbing 1850

sidder godt i det, da hun lever af sine midler. Hun boe

de i Kirkebygade .•

Folketællingen for Nykobing 1850:

Karen Margrethe Mørch, Født i Aalborg. Lever af sine

midler.

Der fødtes 6 børn i ægteskabet:

l. Jens Peder Dyhr.
Født den 9. November 1803. Død i Nykøbing 1866.

Viet 1828 til Anne Dorthea Westphal. Blev organist i

Nykøbing samme aar. Senere hospitals forstander og
boghandler.

2. Karen Kathrine Dyhr.

Født den 13. December 1805. Død som lille.

3. Janus Kristian Dyhr.
Født den 25. December 1807. Død som lille.

4. En dødfødt datter, den 17. Juni 1809.

5. Janus Anthonius Dyhr.

Født den 8. August 1810. Død den 15. Januar 1884 paa
Barslev Mølle, Thyholm. Viet den 27, Juli 1837 i

Lihme kirke til Severine Colding, født den l. Juni

1808 paa Hovedgaarden Kaas.

6. Karen Katrine Dyhr.

Se videre om hende under nr. 14 og 15 på tavlen.

Niels Peder Dyhr løste borgersk<:bsbrev l 1808.

Nykøbing justitsprotokol 1796 - 1812, fol. 383.

Løverdagen den 12. November 1808 blev Bytingsretten sat,
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og fremstod for Retten, Niels Pedersen Degn eller Dyhr

af Thisted Amts 89. Lægd. Nr. 14, som forklarede, at han
havde lært Snedker Professionen her i Nykøbing, hvor han
nu i en Del Aar har været bosiddende og har Huus og Ejen

dom, og da han nu ved sidste Lnad Mellica Session den 19.
October sa~~e Aar er meldt Friepas, som han her i Retten
forevidste, saa begiærede han nu at vinde sit Borgerskab
paa hans lærte Snedker Profession, hvilket Retten saale
des ikke havde Grund til at nægte, hvorfor han blev ad

mitteret til at aflægge den sædvanlige Groger Eed.
Han blev betydet ikke uden speciel Bevilling at befatte
sig med Brændevinsbrænderi og Wærtshushold. _ Og betalte

saa til Byens Fattige Kasse 3 R~.

Retten hævet.

Skøde og panteprotokol for Nykøbing købstad 1738 -1826
fol. 578 b.

S K J ø D E.
=::::===::=======

Underskrevne Christen Steenberg hospitalsforstander og
forliggelseskommissair kiendes og herved vitterliggiør
at haver solgt og afhendet, ligesom ieg herved sælger
og afhender den mig og mine Arvinger, til Snedkermester
Neils Dyhr heri i Byen et stykke Jord af det sydvester

.hjørne af et grundsted, støende med den venstre side til
kirkevejen og med den østre side ud til Holmen, hvorpaa
af Kiøberen er opført et smedehus.

Kiøberen, beneldte Niels Dyhr, har betalt mig den akkor
derede Kiøbesum 80 Rbdl.

Nykøbing, den 3. Junii 1817.
Niels Dyhr.

Steenberg.

Skøde og VQnteprotokol for Nykøbing købstad 1738 - 182~.

fol. 655 b.
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P A N T B B R E V.

Jeg underskrevne tilsta&r herved at være gieldskyldig den

summa 30 Rbdl. Sølv til velædle Niels Dyhr, som han mig

lannt og for sl:revet haver, hvorimod ieg pantsætter til

l. prioritet til bemeldte Niels Dyhr og Arvinger min

tilhørende indboe, som bestaar af Dragkiste, sængeklæder,

bord, stoele med hvad navn nævnes kan og siekre pant skal

være bemeldte min creditor og Arvinger til forsikring

fra mig og mjne Arvinger indtil skadeløs betaling fra

min side erlagt.

Til bekræftelse under min haand og sejl samt vitterlig

heds vidners underskrift.

Nykøbing, den 3. Februar 1822.

Peder Christ0nsen Lund.

Til vitterlighed.

Allengreen. Nissen.

Skøde og panteprotokol for Nykøbing købstad 1738 - 1826,

foL 656.

P A N T E B R E V.
==================

Læst under Nykøbing Byetings Ret den 21. September 1822.

Underskrevne Styrmand lOeder Lund, fortid<m boende i Ny

købing paa Morsø giør vitterlig gicldsskyldig at være

til velfornerw.,e Hr. Snedkermester Niels Dyhr af bemeldte

Nykøbing, den summa rede laante penge 5J Rbdl. Sedler,

som han mig laant haver. thi lover jeg for mig og mine

Arvinger vi allene deraf at svare Aarligt Rente 4 Pro

cent til hvert Aars ll. Junii Termiin, men end og n8ar

Kapitalen med halvaars forudgaaende opsigelse fra enten

af siderne varder til udbetaling, da at tilb2gebetale

vekbemeldte min creditor eller hans Arvinger samme i al

le mander skadesløs.

Og paa det min creditor destomere betrygget om skodes

løs betaling, pantsætter ieg herv~d med første nriorotets
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panteret min efter ski øde af 9. fi:artG dette aar eiende

baad, Neptunus l:aldet af drægtighed med der tilhørende

anker og anden staaende og løbende rndsknber, hvilket
alt skal være min creditor, arvinger eller obligation8r.s

rette ejer et trygt og si]~kert f"Y'ste oriori tets j;ant

indtil capitalen med renter og omkostninger sk~desløs

er tilbagebetalt og kloreret.
Til bekræftelse under min haand og segl i vitterlighcds

vidners overværelse.

Nykøbing den lo. April 1822.
F'eder Lund.

Til vitterlighed: Bames, ~mjor og konsumtionsforvalter,

Jacob Toudahl.

li

Brandtaksationsprotokol for Nykøbing 1818 - 1827,
fol 13 og 14.

Toftegadens nordre side. Snedker Niels Dyhrs Stæd.

A.
Forhuset bestaaende af 8 fag eller 21 alen lang, 8~ alen
viid og 71 alen høi. Grundmuren til gaden og tavlmuur

til ganrden og steentag. Overtømrrer af ret fuur og gran,

indrettet til værelser og kiøkken, 2 jern kakkelovne,

ansadt til 100 Rbdaler. med fagget er •......... 800 Rbd.

B.
Et sidehus fra A. bestaaende af 5 fag eller 12f alen
lang, 8i alen viid og 7t alen høit, er grund muur i søn
dre side og østre ende, nordre side bindingsværk med

tavlmuur, opført af fyr og gran tømmer med straae tag,

indrettet til stuer, stald og tørvehuus, deraf de to

fag takseret til 100 Rbdl. fngget Os de øvrige 3 fag

a 40 Rbd.

Er ~ 2o Rbd ..

Toftegade, nordre side.

Snedker Niels Dyhr, smedehuus, er bygt i grundmuur, fyr

og gran, over tømmer, sten tag, og er 3 fag eller lo alen

lang 7 alen viid og 8 alen høj takseret til 90 Rbd. Fagget.

h

Er .. .- ..
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Nykøbing Mors skøde og panteprotokol 1826 _ 34, fol 17.

S K ø D E.
==========

Underskervne Eske Pedersen Wærtshusholder heri byen til

staar herved at haver solgt og afhændet fra mig og mine

Arvinger til underskrevne Snedkermester Ni~ls Dyhr~ &~

mig tilhørende toft, hospitalstoften kaldet af st~rel

se i tønde bygsæd for købesummen 40 stk. specier eller
80 Rigsbangdaler rede Sølv og lo Rigsbanksedler.
Og da bemeldte kiøbesum mig er betalt fra kjendes for
mig og mine Arvinger ingen videre lod, deel. ret eller
rettighed at have i bemeldte toft, men samme skal fra

dato tilhøre kiøberen som en uigjenkaldelig ejendom.
frie og frelst for hver mand tiltale i alle maader.

Til bekræftelse under min haand og segl i 2de vittery

ligheds vidners overværelse.

Nykøbing, den 2de August 1826.

Eske Pedersen, Niels Dyhr.

Til vitterlighed, Barner, Jacob Thoudahl.

Nykøbing Mors skøde og panteprotokol 1826 - 34. fol. 50 og 181

S K ø D E.
==========

Uddrag.

Underskrevne Kjøbmand Chri~ten Steenberg heraf byen til

staar herved at haver solgt og afhændet fra mig og mine

Arvinger til Snedkermester Niels Dyhr et stykke af min
ved Fjorden beliggende grundstykke • som støder med ve~~·

ster side mod Kjøberens toft. med søndre side til Hol
men i lige linie mod bemeldtes toft. med østre side mod

fjorden og den nordre ende til den imellem os opkastede
grøft i lige linie med sammes tofts nordre ende for 16

Rigsbankdaler rede Sølv.

Steenberg.
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S K ø D E.
============

Uddrag.

Underskrevne Chr. Brix, borger og Kjøbmand i Nykøbing,

giør vitterlig at haver solgt og afhændet til Hr. Sned
kermester Niels Dyhr sammesteds et stykke Jord ~aa den

ne byes indmark, havende Pashauge paa øster og Kjøbmand

Wøydemanns Jord paa vestre side, for kiøbesuITÆen 50 Rigs

bankdaler Sølv.
•

Nykøbing, den lo Januar 1833.

Skifteprotokol for Nykøbing Mors 1828 -38, fol 62 b.

Aar 1835 den 6 Januar blev Snedker Niels Dyhrd dødsfald

meldt.
Den ordinaire skifteforVQlter mødte i stervboet nr. 25

for at foretage skifte efter afdC'de snedkermr'ster Niels

Dyhr, under behandling til "Dal' følgende skifte og deeling

mellem Enken og den ~fdødes Arvinger - Enken Anne (Karen)
Margrethe Christensdatter var under forretningen tilste

de og opgav diss at være:

l. En Søn organist Jens Peter Dyhr i Nykøbing.

2. En Søn Janus Antonius 24t Aar gammel.

3. En Datter Karen Kathrine 21 Aar gammel.

Af disse var mødt organist Dyhr tillige som formynder

for den umyndige Datter, saa var ogsaa mødt Enkens Laug

værge Poulsen heraf byen. -Derefter skredes til registre

ring og wurdering som følger:

t o f t ..

grundsted ved fjorden ......•...•.......

indmarken omtrent en td. land '"

500 RdL

350 RdL

loa RdL

100 RdL

50 Rdl.

16 RdL

50 Hdl.

hauge .......... oO ....

.........................................................
med tilhørende

af omtrent en td. land •..•...••

paaført Mølle ..

En

En derpaa

En ager i

l. Stedet nr. 25

2. Stedet nr. 25

3. En kjærlod

4.
5. Et

6.

7.

I
I

Enken fremlagde skiøde paa stedet nr. 25, toften, grund-
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Udestaaende fordringer •.•..•....•.••.•..... 50 Rdl.

stedet, ageren, samt pa det stk. Jord, hvorpaa stedet

nr. 25 er opført.

1700 Rdl. 3 Mk. 3/5 Sko..........................
hvoraf Enken erholder halvdelen ........ 850 Rdl. l Mk. 8 Sko
Sønnen Jens Peter Dyhr ................. 283 Rdl. 2 Mk. 8 Sko
Sønnen Janus Dyhr ........ .............. 283 Rdl. 2 Mk. 8 Sko
Datteren Karen Kathrine • 283 Rdl. 2 Mk • 8 Sko................

Boets indtægt

Der var endvidere 2 køer i boet.

Det kan vel siges om Niels Peder Dyhr efter nu at have
gennemlæst forannævnte skøder, pantebreve og sidet skif
tebrevet, at han, selvom han som det hedder var et u
ægtefødt barn, alligevel har gjort det helt godt som
snedkermester i Nykøbing. Han var ved sin død ret vel
stående, efterlod sin enke og sine børn store midler
efter datidens forhold.
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K O B B E R ø EA N D E R S E N

A G E S D A T T E R.

C H R I S T E N

Nr. 32 og 33 på tavlen.

M A R E N

Christen Andersen Kobberøe var gift 2 gange.

Skjoldborg kirkebog oplyser om habs ægteskaber:
Viet l. gang den 22. November 1743 i Skjoldborg kirke
med 2 forlovere, den ene bror til bruden, den anden
bror til brudgommen, til pigen

Ane Nielsdatter, født 1691, død i November 1754 i Skjold
borg, 63 Aar gammel, begravet den 15. November.

Født i Februar 1706 sansynligvis i Gettrup sogn, hvor

Kobberøe - navnet stammer fra.

Søn af Anders Olufs en af Gettrup sogn og hustru, dsr

ikke kendes.

Se nr. 64 på tavlen.

•

Dette ægteskab var barnløst.

Om hans 2. ægteskab meddeles:

1755. Den 17. December trolovet Christen Andersen Kob
berøe og Maren Aagesdatter. For10vere= Ole Andersen i

Stagstrup,(sansynligvis en bror til brudgommen), og
Niels Christensen af Nestrup.
Copulerede den 16. Januari 1756.

Hun er født 1724.

Hendes forældre og fedested kendes ikke.

1790. Maren Agesdatter død den lo. Mai i Skjoldborg

af langvarig Bryst Svaghed, som kirkebogen meddeler,
66 Aar gammel.

Der kendes 4 børn i ægteskabet:

l. Anne Christensdatter Kobberøe.

Født den 3. August 1753, sikkert skrivefejl for 1758.



• •

2. Maren Christensdatter Kobberøe.

Døbt Dom. 20. p. Trinit. 1760.

3. Anders Christensen Kobberøe.

Døbt 2; Advent 1762.
Se videre under nr. 16 og 17 på tavlen.

4. Inger Christensdatter Kobberøe.
Døbt. Dom. Qvasimodag 1766, (hvide søndag, første
søndag efter påske).

Chr~sten Andersen Kobberøe var fæstebonde under Todbøl
Hovedgård, og der synes at fremgå af efterfølgende af
skrift, at han har været en ret driftig mand, der vir
kelig har forstået at få noget ud af gården, som sønnen
Anders Christensen Kobberøe sikkert samtidig med sit
giftemål i 1796 har overtaget fæstet af.

Udskrift fra Taksationsforretning, som er afholdt over
Todbøl Hovedgårds underliggende bøndergods.

Christen Andersen Kobberøe var fæstet under Todbøl gods.

(Han er sikkert født i Køberøe i Gettrup sogn 1707, men
bladet i kirkebogen med døbte for året 1707 er borte).

Nedenstående er en beskrivelse af gården med besætning
med mere.
Den er fra året 1787:

Schioldborg Sogn, Christen Kaaberøe,
Hartkorn 4 Tdr. 5 Skp. 2 Fk. 2 Alb.
Bygningernes Beskaffenhed:

12 fag Stue og Tørve-Huus, 23 pr. Spænder, Lade, Stald
og Fæi-Huus, i nogenleedes Beboelig Stand.

Besætningens Tilstand:

4er Bæster, 3 Kiør, 4 Studungnøde, 3 Qwier, l Kalv,
lo Faar med Lam, l Galt.

3 Beslagne Wogne, l Ploug, og to Harver. Alt med Gaar
dens Redskaber i God Stand.

Indboen nogenleedes, 5 Senge, l Jern Kakkelovn, l Kied
del i Grue.
Besideres øeconomiske forfatning:

Fæsteren og Hustrue ere Gamle, Skikkelig og Stræbsomme,

205



•

her en Woxen Søn, som Attraar Fæste paa Gåarden, og er

dertil duelig, har desuden en Woxen Datter hiemme.

Folketællingen for Skjoldborg sogn 1787 oplyser:
Christen Kobberøe Hosbonde 82 Aar. Han i 2. Ægteskab.
Maren Agesdatter Madmoder 64 Aar. Hun i l. Ægteskab.

Bonde

Deres

og Gaardbesidder.

25 Aar.
22 Aar.
Børn. Ugivte.
22 Aar.

16 Aar.
Il Aar

Tienstefolk.

Christen Kaaberøe faar Fæstebrev den 16. Junii 1743.

Howe~iegiørende til Todbøl, i Ploug.

Udsæden Aarlig:
2 A' 2t Td. Rug. 9- al lo Td. Byg. 13 al 14 Td. Haure.

lo a' 12 Læs Høe aules Aarlig.

Før 1743 var det en Christen Nielsen, der sad på garden
som fæster, og i 1688 er der en mand ved navn Anders
Jørgensen.
Foranstående giver et godt indblik i en fæstebondes
livsvilkår på den tid. Christen Andersen Kobbrøe har
overtaget fæstemålet samtidig med sit første ægteskabs

indgåelse. Ved taksationsforretningen i 1787 havde han
siddet som fæster af gården i 44 år. Han overdrager

antagelig fæstet til sin søn ved dennes giftemål i 1796

og havde således siddet som fæster på gården i 53 år.

Peder Eskildsen
Jens Madsen

Peder Mikkelsen

Anders Christensen
Inger Christensdatter

Ved folketællingen i 1787 er der kun den yngste af dø

trene, Inger, hjemme. Hun er således den samme voksne
datter, der nævnes som værende hjemme på gården ved

taksations forretningen 1787.

De 2 ældste døtre er antagelig allerede på dette tids
punkt gifte.
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Efter 35 års ægteskab dør Maren Agesdatter den lo. maj

1790. Skjoldborg kirkebog oplyser:

"AF langvarig Bryst Svaghed". Man kunne måske af dette
slutte, at hun har været angrebet af tuberkulose, en

sygdom, der var meget udbredt på den tid.
Ved hendes død i 1790 var Christen Andersen Kobberøe

84 år gammel, 'stærkt præget af alderdom.

Han levede endnu i 14 år, sikkert som aftægtsmand hos

sønnen, og døde først i 1804.

Ved hans død meddeler Skjoldborg kirkebog:

"Han blev 98 Aar og 8 Maaneder, døde efter ,3 Aars sen

geleje og 30 Aars svaghed. Hans hørelse og syn var paa
det sidste meget svækket.
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J E N S E N.

P E D E R S D A T T E R.

ANDERS

Forlovere:

Mads Hansen af Ræhr. Søren Agerholm af Hinding.

Død den 27. januar 1805 i Nors, 73 år gammel.
Begravet på Nors kirkegård.

•

Nr. 34 og 35 på tavlen.

I N G E R

Forældre kendes ikke, kun er det givet, at hans far
har heddet Jens •••.•.•.. og ville have været at finde

under nr. 68 på tavlen.

Født 1732, måske i Bjærge i Vigsø sogn.

Nors kirkebog oplyser om hans giftemål:

1764, den 5te Juny blev Anders Jensen af Biere (Bjærge)
i Vixiø (Vigsø) Sogn og pigen Inger Pedersdatter af

Hinding Trolovede.

Hinding ligger i Nors sogn.

Forældre kendes ikke, kun kan siges, at hendes far her
heddet Peder og ville have været at finde som nr. 70
på tavlen.

Ægteparret har været bosiddende i Nors sogn, hvor deres

7 børn er døbt. Parret her antagelig haft gård i fæste.

3. Anne Andersdatter.

Døbt den 3. Juli 1768.

2. Peder Andersen.

Døbt den 25. Januar 1767.

Nors kirkebog oplyser om de 7 børn:

l. Thomas Andersen.

Døbt den 26. December 1765.

Hendes fødselsdag og -år såvel som hendes dødsdag og

-år kendes heller ikke. Hun er død efter 1776.

I
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4. Søren Andersen.
Døbt den 13. August 1769.

5. Christen Andersen.
Døbt den 17 September 1770.

6. Johanne Andersdatter.
Døbt den 3~. August 1771.
Se videre om hende under nr. 16 og 17 på tavlen.

7. Jens Andersen.
Døbt den 20. October 1776.
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Nr. 36 og 37 på tavlen.

I M M E R p O U L S E N.
==========================

Søn af Povel Lauridsen og hustru Anne Immersdatter af
Skjoldborg.

Se nr. 72 og 73 på tavlen.

Skjoldborg kirkebog meddeler:

1719. Født Immer Poulsen. Hjemmedøbt den 19. Maj 1719,
og var til Daabens Konfirmation. Fest Dom. Johannis
Baptiste, samme aar.
Faddere: Niels Madsen. Christen •••••••• Else Schyt

te. Anne Madsdatter.

Skjoldborg kirkebog meddeler om hans død:

1800. Død den 25. Juli, Immer Poulsen i Skjoldborg,
81 Aar gammel.

Immer Poulsen var gift 2 gange.

l. gang ca. 1750 med Karen Larsdatter, der døde i bar
selseng den 14. maj 1760, 42 år gammel.

Sjørring kirkebog meddeler om hans 2. ægteskab:

Den 24. Oktober 1760 blev en Enkemand af Aaes Bye i
Skjoldborg Sogn, Immer Poulsen, trolovet med Mette
Christensdatter i Schaarup Bye i hendes Svogers Sal
mand Mouritsens Huus ibid.
Den 18. November samme Aar skeede Deres Copulation i
Sjørring Kirke.

Forlovere var: Poul Berthelsen af Nordentoft og Laurids
Hørsted i Scaarup.

M E T T E C H R I S T E N S D A T T E R.

Datter af Christen Lauridsen og hustru Kiersten Kloster
gaard af Sjørring.

Se nr. 74 og 75 på tavlen.

Sjørring kirkebog meddeler:
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1737. Født Mette Christensdatter, døbt Festo Michaelis
..-me Aar i Sjørring Kirke •
Paddere: Ove Nielsen i Daallerup. Niels Lauridsen af

Schaarup. Niels Madsens Søn Jacob i Daallerup.

Anne og Christensens Hustru, begge af Sehaarup.

Skjoldborg kirkebog meddeler:

1800. Død den 14. Februar. Mette Christensdatter i
Skjoldborg, 62 Aar gammel.

Immer Poulsen var fæstebonde, som efterfølgende afskrift
af fæstebrev viser. Han havde en meget fin og sirlig
håndskrift.
Ved Immer Poulsens død meddeler Skjoldborg kirkebog, at
han i mange år havde været sengeliggende tilsidst berø
vet hørelse og syn og i 30 år været plaget af gigt, som

havde taget sæse hos manden.
Om hans hustru, Mette Christensdatter, hedder det, at
hun døde efter en måneds sengeleje, mange års bene svag
hed, over 62 år gammel.

Der var 4 børn i l. ægteskab og 8 i andet.
Deres navne var:
Første ægteskab:
l. Lars Immersen.

Døbt Dom. l. Adventus 1753.

2. Anne Immersdatter.
Døbt Dom. Fest Trinit. 1756.

3. Kirsten Immersdatter.

Døbt Dom. Judiea 1758.

4. Moderen død i barselseng efter denne 1760.

Andet ægteskab:

5. PovelImmersen.

Døbt Festo. O. Sanet. 1761.
Død som lille.

6. Christen Immersen.
Døbt Fer. Pentecost 1763.

Se videre om ham under nr. 18 og 19 på tavlen.
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1737. Født Mette Christensdatter, døbt Festo Michaelis
samme Aar i Sjørring Kirke.
Faddere: Ove Nielsen i Daallerup. Niels Lauridsen a~

Schaarup. Niels Madsens Søn Jacob i Daallerup.

Anne og Christensens Hustru, begge a~ Schaarup.

Skjoldborg kirkebog meddeler:
1800. Død den 14. Februar. Mette Christensdatter i
Skjoldborg, 62 Aar gammel.

Immer Poulsen var fæstebonde, som e~ter~ølgende a~skri~t

af fæstebrev viser. Han havde en meget fin og sirlig
håndskrift.
Ved Immer Poulsens død meddeler Skjoldborg kirkebog, at
han i mange år havde været sengeliggende tilsidst berø
vet hørelse og syn og i 30 år været plaget a~ gigt, som

havde taget sæse hos manden.
Om hans hustru, Mette Christensdatter, hedder det, at
hun døde e~ter en måneds sengeleje, mange års bene svag
hed, over 62 år gammel.

Der var 4 børn i l. ægteskab og 8 i andet.
Deres navne var:
Første ægteskab~

l. Lars Immersen.
Døbt Dom. l. Adventus 1753.

2. Anne Immersdatter.
Døbt Dom. Fest Trinit. 1756.

3. Kirsten Immersdatter.

Døbt Dom. Judica 1758.

4. Moderen død i barselseng e~ter denne 1760.

Andet ægteskab:

5. PovelImmersen.
Døbt Festo. O. Sanct. 1761.
Død som lille.

6. Christen Immersen.
Døbt Fer. Pentecost 1763.

Se videre om ham under nr. 18 og 19 på tavlen.
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Afskrift.

1787 oplyser:

69 Aar. Han i 2. ægteskab.

50 Aar. Hun i l. ægteskab.
Bonde og Gaard Beboere.

30 Aar, hans datter af 1ste
ægteskab.

25 Aar, National Soldat.

23 Aar.
19 Aar.
17 Aar.
15.Aar. Krøbling.

21 Aar.
Alle ugivte.

Kiersten Immersdatter

Folketælling for Skjoldborg sogn

Immer Poulsen

Mette Christensdatter

F Æ S T E B R E V.

ll.Lars Immersen.
Døbt Dom. Jubilate 1773. Død.

10.Jens Immersen.

Døbt Dom. 12. P. Trinit. 1770.

9. Mette Kirstine Immersdatter.
Døbt Dom. Advent 1768.

12.Peder Immersen.
Døbt Dom. P. Trinit. 1785. Død.

8. Karen Immersdatter.
DØbt. Dom. Cantate 1767.

7. Niels Immersen.
Døbt Dom. Cantate 1765.

Nresgaard fresteprotokol 1745 -85.

Christen Immersen
Niels Immersen
Mette Kierstine Immersdatter
Jens Immersen
Laurids Immersen
Karen Immersdatter

Kiendes ieg Underskrevne Poul Berthelsen boendes i Nor

dentoft og hermed Vitterlig Giør, at have sted og fest

saasom ieg og herved bortfæster til Immer Poulsen, hal

ve deelen af den mig tilhørende Gaard i Aas, som hans
Fader Poul Laursen i bæde og Goedevillig med Hustrues



•

minde til hennem Opladt haver, hvilken fornævnte Gaard

bemeldte Immer Poulsen sin Livstid i Fæstes forundes,
og efter Forældrenes Død nyder Hand det halve til under
nogen Indfæstning og maae dens tilliggende Eiendom, med
hvad Navn Nævnes kan som hand efter Loves bedst veed

og kand, imod at nand, holder Gaarden i forsvalig Stand

med Bygning og Besætning. Marken med Giøning og Dyrk
ning, som forsvarlig kand være, Svarer i rette Tiide
de Kongel. Allernaadigste paabudne Skatter og Contri

butioner og den acorderede Landgilde til hver Martini

lo Rdl. 4 Mk. Siiger Fir Rigsdaler Fiire Mark. Det
Øvrige Opfører sig saaledes som Hans Majesteets Aller
naadigste Lov og Forordninger befaler, item er Hans
Hosbonde Hørig og Lydig under dette sit Fæstebrevs for

tabelse.
Deds til Bekræftelse ere ieg dette med eegen Haand skree

ved og underskrevet.

Nordentoft, den 8de Janw. 1745.

Poul Berthelsen.

Liiglydende Original er mig af min Hosbonde Bevaret,

hvilken ieg skal holde mi efterrettelig.

Immer Poulsen.
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Nr. 38 og 39 på tavlen.

ANDERS N I E L S E N M I D E H O L M.
====~=========================================

Søn af Niels Andersen Mideholm og hustru Else Anders

datter af Skjoldborg.

Se nr. 76 og 77 på tavlen.

Skjoldborg kirkebog meddeler:
1732. Født Anders Nielsen Mideholm i Skjoldborg sogn,

hjemmedøbt den 9. August samme Aar, fremstillet i SkjoldT

borg kirke den lo. Søndag i Trinitatis.
Faddere: Anders Mideholm,(barnets farfar se nr 152).

Jesper Søegaard,(bliver senere svigerfar til

Anders Nielsen Mideholm), se nr. 78 på taVlen).

Jens Bundgaard. Christen Bundgaard. Anne

Andersdatter af Jutterup. Karen Nielsdatter

af Skjoldborg.

Skjoldborg kirkebog meddeler:

1787. Død den 7. Søndag i Trinitatis Anders Nielsen

Mideholm, 55 Aar gammel. Død i Skjoldborg efter et

par ugers forkølelses sygdom med sting.

Skjoldborg kirkebog meddeler:

1753. Trolovet den 14. Juli, Viet den 27. September
samme Aar i Skjoldborg kirke med mændene Jesper Søegaard
og Niels Hansen, begge af Skjoldborg, som forlovere til

Pigen Else Jensdatter.

Ved trolovelsen i sommeren 1753 tjente begge de 2 unge

paa Gaarden Mideholm.

E L S E J E S P E R S D A T T E R.
============~============~==========

Datter af Jesper Søegaard og hustru Karen Mouridsdat
ter af Skjoldborg.

Se nr. 78 og 79 på tavlen.

Skjoldborg kirkebog meddeler:

1729. Født den 2. Maj Else Jespersdatter i Skjoldborg
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døbt Reminiea 1730 1 Skjoldborg kirke.
Paddere: Jens Søegaard og Niels Søegaard,(sansynligvis

barnets farbrødre), Peder Mouridsen;(barnets
morbror, se under nr. 78 og 79 på tavl~n).

Laurids Michelsen. Anne Overgaard af Skalle
rup. Johanne Jensdatter af Roikier.

«

9. Jens·AndersenMideholm.
Døbt Per. 2.Penteeost 1772.

\

Død den 4. Maj paa Det Todbølske Hospital 1 Skjold
72 Aar og 2 dage gammel, efter et Aars brystsvag
Begravet den lo. Maj paa Skjoldborg kirkegaard.

2. Peder Andersen Mideholm.
Døbt Dom. 22. P. Trinit. 1754.

3. Else Andersdatter Mideholm.
Døbt Dom. lo. P. Trinit. 1757.

4. Karen Andersdatter Mideholm.
Døbt Dom. 14. P. Trinit. 1760. Død.

Der kendes lo børn efter ægtesakbet.
Skjoldborg kirkebog meddeler:
l. Anders Andersen Mideholm.

Døbt. Pesto. øeuna Sanet. 1753.

1801.
borg,

l!ied.

5. Inger Andersdatter Mideholm.
Døbt Dom. Invoeavit 1762.
Se videre om hende under nr. 18 og 19 på tavlen.

6. Jesper Andersen Mideholm.
Døbt Dom. Misericord 1765.

7. Niels Andersen Mldeholm.
Døbt Dom. 8. P. Trinit. 1767.

8. Karen Andersdatter Mideholm.
Døbt Dom. l. Advent 1768. Død.

10.Karen Marie Andersdatter Mideholm.
Døbt Fets. Annune. 1776.

Interessan~ er det i denne børneflok at se, hvordan
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man sæd og skik tro ved navngivningen af børn~ne op
kaldte både bedsteforældre og oldeforældre.

Folketællingen for Skjoldborg sogn 1787 oplyser:
Anders Nielsen Mideholm, Mand 55 Aar gammel.

Bonde og Huusmand.
Else Jespersdatter, hans kone 58 Aar gar.Æel.

Begge i l. ægteskab.

Det synes meget mærkeligt, at der ikke ved denne fol

ketælling er nævnt børn og tjenestefolk. Børn var der
dog ialtfald i rigeligt mængde.
Anders Nielsen Mideholm var fæster af gården Mideholm
i Skjoldborg sogn under TOdbøl gods, døde som nævnt i
sommeren 1787.
Den 2. juni 1787 får en Peder Nielsen Schade gården
Mideholm i fæste, og Anders Nielsen Mideholms enke,

Else Jespersdatter, flytter over i et lille hus, men
skal have aftægt fra gården.

Huset var bygget 2 år i forvejen sikkert med det mål

for øje, at ægteparret skulle bo der i deres alderdom.

Nedenstående er beskrivelse af gården, som den var 8

måneder efter, at Anders Nielsen Mideholm var død, samt

over huset, som enken derefter tilflytter.

Gaarden Mideholms Hartkorn var 4 Tdr. 7 Skp.

Bygningernes beskaffenhed:

lo Fag, Stue og Tørve - Huus - 14 pr. Spænder, - Lade,
Koe,- og Faare - Huus.

Stuehuset er i beboelig Stand, af Laden er siden Orcha

nen den 4de September sidst ombygget 6 pr. Spænder,

der vil koste med Materialer 12 Rigsdaler.

Besætningens tilstand:

5 Bæster, - 3 Kiør, - 3 Faar med Lam, - l Soe og l Gris.
2 Beslagen Wogne, l gammel ditto, l Ploug, 2 Harver.
Som med øvrige Gaardsredskaber i Brugber Stand. 3 Sen

ge, l Jern Ovn, l Kieddel Grue.

---------
Anders Nielsen Mideholrn fik fæstebrev på gården den 16.
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januar ~762, 9 år efter, at han havde holdt bryllup.
Gården ligger i Nørbye i Skjoldborg sogn.

Hov.erigiørende til Todb~l, - t Ploug.

Udsæden i Tdr.: Rug, - 8 Tdr. Byg, - 13 a' 14 Tdr.
Haure. - Eng Høe Aules intet til Gaarden.

Derefter læses om det nybyggede aftægtshus:

Et Umatriculered Huus Anders Mideholms Enke*
Bygningernes Beskaffenhed:
5 Fag Stue og Tørve - Huus for 2 Aar siden Nyeopbygt
og vel vedligeholdt.

Besætningens Tilstand:
l Koe, - 2 Paar med Lam, - Indboe god, - l Jern Kakke
lovn, - l Kieddel i Grue, - l Seng med Klæder.

Besidderens 0ekonomiske Forfatning:
Beboeren er Enke, som tilforn her beboe~ Peder Nielsen
Schades Gaard, og nyder en OVerdreven stor Ophold der
fra, som Gaarden ikke vel kan udføre.

Der er noget dulgt og dunkelt med hensyn til Midegården
i årene omkring Anders Nielsen Mideholm og ElSe Jespers
datters bryllup. Anders' forældre var begge døde ved
deres trolovelse i 1753. Alligevel tjente de begge
to i Midegården eller gården Mideholm, som den hedder.
De får først fæstebrev på den i 1762. Mideholmerne
synes at have været fæstere på gården igennem flere
slægtsled, men der har ikke kunnet oplyses noget gen
nem arkivalerne om dette.

Folketællingen for Skjoldborg sogn 1801 oplyser:
Det !odbølske Hospital.
Else Jespersdatter, Hospitalslem. 72 Aar, Enke efter
første ægteskab. Fattig Enke, som nyder ophold i Ho
spitalet •

------

Else Jespersdatter gik på aftægt
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le jo med den aftægt, hun skulle have fra gården, have
kunnet klare sig ganske godt. Alligevel er det gået
tilbage for hende økonomisk set.
Det Todbølske Hospital var for fattige enker, så hendes
sidste år har måske været trange nok.
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Nr. 40 og 41 på tavlen.

PEDER J E N S E N H E L L E B E R G.
====~=======================================

Søn af Jens Christensen Helleberg og hustru Maren Gre
gersdatter ag Thorup.

Se nr. 80 og 81 på tavlen.

Thorup kirkebog meddeler:
1728. Født Peder Jensen Hellebrg, døbt Dom. Letare i
Thorup kirke.
Faddere: Anders Clemedsens Hustru i Heregaard. Maren

Olufsdatter bar det til daaben. Oluf Christen
sen i Taarup,(barnets farbror). Lodvig Gre
gersøn,(barnets morbror). Anders Lauridsen i
Heregaaræ. Johanne Christensdatter fra Haf
huuset. Moderen Maren Gregersdatter.

Død mellem 1796 og 1814, Lagune i Thorup kirkebog.

Thorup kirkebog meddeler:
1758. Den 30. Ma~ havde Peder Jensen Fæete Beboer i
Thorup og Anne Madsdatter Trolovelse. Porlovemændene
vare Christopher JensaD,(brudgommens bror), og Feete
Møens Søsters Mand fra Thisted, Christen Hassing.

A N N E M A D S D A T T E R.
==============================

Datter af Mads Christensen og hustru Maren Jensdatter
af Vang.

Se nr. 82 og 83 på tavlen.

Vang kirkebog meddeler:
1729. Født Maren Jensdatter, døet Fst. 3. Pentieoste
i Vang kirke.

Død mellem 1796 og 1814, Lagune i Thorup kirkebog.
Faddere: Præstens Kone Mette Madsdatter Rostoch bar
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barnet til daab. Laurids Andersen udi Vang.
Jens Christensen ibid. Christen Tøgersen
fra Rheer. Margrethe Tøgersdatter ibid.
Kirsten Chremedsdatter af Vang.

Anne Madsdatter står på mandtalslisten for at være 66
år gammel. Dette er sikkert en skrivefejl, da hun er
født i 1729 og på dette tidspunkt skulle være 58 år
gammeL

Fæstebønder.
L ægteskab.

Aftægtsfolk.
L ægteskab.

sogn 1787 oplyser:
27 Aar.
26 Aar.
Begge i
2 Aar.
59 Aar.
66 Aar.
Begge i

Der var en søn i ægteskabet:
Jens Pedersen Helleberg.
Født 1795.
Se nr. 20 og 21 på tavlen.

Peder Jensen Helleberg og hustru var fæstefolk af en
gård i Thorup sogn. Dette oplyses ved trolovelsen.
Thorup sogn har enten hørt under Rostrup eller Ullerup
godser, men da ingen fæsteprotokoller fra disse 2 god
ser er bevaret, kan ingen fæstebrev fremskaffes.
Fæstegården har ægteparret sikkert overladt sønnen Jens
Pedersen Helleberg, da denne i 1785 blev gift med Maren
Jensdatter.
Folketællingslisten for Thorup sogn 1787 oplyser nemlig,
at Peder Jensen Helleberg og hustru Nane U~dsdatter var
aftægtsfolk hos sønnen og hans kone, der endnu på det
tidspunkt var fæstebønder.

Folketællingslisten for Thorup
Jens Pedersen, Mand
Maren Jensdatter, hans Kone

Jens Jensen, Deres Søn
Peder Jensen, Mandens Fader
Anne Madsdatter, W~ndens Moder

.-----------------
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S M I D.

C H R I S T I A N S D A T T E R.

MADSENJ E N S

Nr. 42 og 43 på tavlen.

221

Om hans vielse har heller intet kunnet findes, men han
er viet ea. 1760 til pigen.

•

Pødested og forældre kendes ikke, kun er det givet, at
hans fader har heddet Mads og ville have været at fin
de under nr. 84 på tavlen. Denne linie kan således ik
ke føres længere tilbage.

Se videre om hende under nr. 20

2. Mads Christian Jensen.
Pødt ea. 1763.

3. Anna Jensdatter.
Pødt ea. 1773.

Pødt ca. 1736.

Død antagelig i Thorup sogn efter 1787, lagune i Tho
rup kirkebog fra 1796 til 1814.

D O R O 'r H E A

Født ca. 1731.

Død antagelig i Thorup sogn efter 1787, lagune i Tho
rup kirkebog fra 1796 til 1814.

Der kendes 3 børn i ægteskabet.
Thorup kirkebog meddeler om disse:

l. Maren Jensdatter.
Født 1762. Døbt Dom. Trinit. i Thorup kirke.

og 21 på tavlen.

Pødested og forældre kendes ikke, kun er det givet, at
hendes fader har hedet Christian og ville have været
at finde under nr. 86 på tavlen. Denne linie kan så
ledes ikke føres længere tilbage.

Da de arkivaliske oplysninger om dette ægteskab er lig



nul, har der ikke kunnet indhentes nærmere o~lysninger,

kun nedenstående.

•

Folketællingslisten for Vang

Jens Madsen

Dorothea Christiansdatter

Mads Christian Jensen

Anna Jensdatter

sogn 1787 oplyser:

51 Aar.

56 Aar.

24 Aar.

14 Aar.

•
•

I

Den ældste datter Maren var allerede blevet gift i 1785

med Jens Pedersen Helleberg. Derfor er hun ikke med ved

folketællingen sammen med forældrene i 1787.

Vang - Thorup sogne var vistnok et pastorat indtil Tho
rup sogn blev nedlagt i 1794 på grund af Sandflugtshærg

ninger •
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=======~==============================

Se nr. 88 og 89 på tavlen.

•

SIGSHØJ.J E N S E NJ E N S

Nr. 44 og 45 på tavlen.

Søn af Jens Mouritsen og hustru Ane Christensdatter af
Thorsted sogn,.

Thorsted kirkebog meddeler:
1749. Født Jens Jensen Sigshøj, døbt den 9. Juli samme
Aar i Thorsted kirke.
Faddere: Jens Spangsgaard. Christen Bak. Salmand Sal

mands en. Rasmus Pedersens Hustru. Christen
Wejes Hustru af Thorsted.

Sjørring kirkebog meddeler:

1802. Død den 4. Januar Jens Jensen Sigshøj, 53 Aar
gammel. Jordet den 15. Januar paa Sjørring Kirkegaaræ.

==================================

..

P E D E R S D A T T E R.

Jens Jensen Sigshøj var gift 2 gange.
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A N N E

Sjørring kirkebog meddeler:

Trolovet den 14 Maj 1773 og viet den 19. Juni samme Aar
i Sjerring kirke med forloverne Jens Kierke i Thorsted
05 Lars Hørsted i Scaarup til Pigen:

Datter af Peder Sixhøj og hustru Kirsten Michelsdatter

af Scaarup.

Se nr. 90 og 91 på tavlen.

1791. Død den 7. maj Anne Pedersdatter, 35 Aar gammel.
Jordet den 15. Maj pa Sjørring kirkegaard.

Sjørring kirkebog meddeler:

1755. Født den 28. Juli Anne. Pedersdatter, døbt Søn
dag Eadem samme Aar i Sjørring kirke.
Faddere: Christen Lauridsen. Laurids Sme.. Anders

Hørsted, alle af Scaarup.



37 Aar, Fæstebonde.

32 Aar, begge i l. ægteskab.
9 Aar.
23 på tavlen.

lo Aar.
8 Aar.

2 Aar.

18 Aar, Tjenestepige.

78 Aar. Enke efter 2.

ægteskab.

•
I første ægteskab var der 9 børn.

Sjørring kirkebog ~eddeler om disse:
l. Jens Jensen Sigshøj.

Født den 22. April 1774.

2. Mourids Feder Jensen Sigshøj.

Født den 18. Marts 1775.

3. Anne Jensdatter Sigshøj.

Født den 8. December 1776.

4. Anders Jensen Sigshøj.

Født den 5. Januar 1778.
Se videre om ham under nr. 22 og 23 på tavlen.

5. Kirsten Jensdatter Sigshø).

Født den 22. December 1779.

6. Birgitte Marie Jensdatter Sigshøj.
Født den 26. September 1782.

7. Else Marie Jensdatter Sigshøj.
Født den 28. August 1785.

8. Morids Peder Jensen Sigshøj.
Født den 23. Maj 1788.

9. Jens Jensen Sigshøj.
Født den 9. April 1791.

Folk0tællinslisten for Sjørring sogn 1787 oplyser:

Jens Jensen, Manden
Anne Pedersdatter, hans Kone
Anders Jensen
Se videre om ham under nr. 22 og

Anne Jensdatter

Kirsten Jensdatter

Else Jensdatter.
Karen Nielsdatter

Kirsten Micheksdatter,Konens Mor

Af folketællingslisten synes det at fremgå, at de 3 af

de 7 før 1787 fødte børn er døde, nemlig de 2 ældste

og det 6. barn.
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Sjørring kirkebog meddeler, at Jens Jensen Sigshøj døde
den 4. januar.1802, var blevet syg underen rejse til
Gungård, blev bragt ind hos Christen Daves i Skjoldborg,
lagt på en seng, hvor han døde 12 timer efter.

Godt lo år før var hans første kone død efter fødslen
af det 9. bar,n, den 7. mal 1791, kun 35 år gammel efter
18 års ægteskab.

Kun ca. 3 måneder sad Jens ~~nsen Sigshøj som enkemand
alene med de mange børn.

Den 12. juli 1791 trolovedes Jens Jensen Sigshøj af
Scaarup Bye til Pigen Nane Salmandsdatter i hendes fa
ders, Salmand Mouritsens, hus. De blev viet i Sjørring
kirke den 13. august samme år og havde kongelig bevil

ling af 15~ juli 1791 til at måtte ægte hinanden, uag
tet de var halvsøskende' børn.

Forlovere ved brylluppet var Niels Christensen Vigh af

øster Vandet og brudens fader Salmand Mouritsen af Scaa
rup by.

! andet ægteskab var der 5 børn:

l. Jens Christian Jensen Sigshøj.
Født den 14. Marts 1792.

2. Anne Jensdatter Sigshøj.

Født den 3. September 1793.

3. Dorthe Jensdatter Sigshøj.
Født den 29. Juli 1795.

4. Laurids Jensen Sigshøj.
Født den 9. Februar 1797.

5. Dorthe Jensdatter Sigshøj.

Født dem 17. Maj 1799.

Br. 3 i flokken, Dorthe er sikket død som lille, idet
hun ses opkaldt i 1799.

Jens Jensen-Sigshøjs andet ægteskab varede kun ca. lo år.

Efter hans død giftede hans enke sig igen.
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Sjørring kirkebog meddeler:

1802. Den 23. Oktober Copulerede i Sjørring kirke ung
karl Laurids Christensen Westergaard af Torsted Sogn og
by og Sal. Jens Jensen Sigshøjs Enke, Anne Salmandsdat

teraf Sigshøji Scaarup by i Sjørring Sogn.

Slægtsnavnet Sigshøj er sikkert navnet på en gård i

Schaarup by, som Peder Sixhøj har haft i fæste, og som
senere går over til svigersønnen Jens Jensen. Han er

sikkert af sin samdid blevet kaldt Jens Jensen Sigshøj,
fordi han var fæster af gården Sigshøj.

Gennem ham er gårdnavnet blevet slægtsnavn for efter
kommere i mange genarationer.
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Nr. 46 og 47 på tavlen.

J E N S C H R I S T I A N N I E L S E N.
============================================

Søn af fæstebonde Niels Christensen og hustru Maren
Pedersdatter af Vang sogn.

Se nr. 92 og 93 på tavlen.

Kirkebogen for Vang sogn meddeler:
1749. Født Jens Christian Nielsen i Vang Sogn, døbt
Sesto Grat. Aet. samme Aar i Vang kirke.
Faddere: Inger Marie Madsdatter bar barnet. Christen

Pedersen. Ove Christensen,(måske barnets far
bror). Søren Pedersen. Ane Lauridsdatter.
Maren Christensdatter,(måske barnets faster).

Fadderen Christen Pedersen er måske barnets norbror.

• I,

Vang kirkebog meddeler:
1773. Trolovet den 15. Juli, Jens Christian Nielsen
med trolovelsesmændene Niels Christensen og Christian
Christiansen, begge af Vang til Pigen:

Vang kirkebog meddeler:
1822. Død den 15. Maj, Jens Christian Nielsen, 73 Aar
gammel. Begravet den 22. Maj i Vang.
Aftægtsmand hos svigersønnen Anders Jensen Sigshøj.

•

C H R I S T E N S D A T T E R.MA R E N
======================~===================

Datter af Christen Olufsen og hustru Ane Christenadat
ter af Vang sogn.

Se nr. 94 og 95 på tavlen.

Vang kirkebog meddeler:
1748. Født Maren Christensdatter, døbt Festo Nativit.
Christi i Vang kirke.

Faddere: Maren Jensdatter af Vangsaa bar barnet. Oluf
Pedersen af Sperring. Peder Olufsen samme sted,
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4. Maren Jensdatter.

Døbt den 30 Januar 1778. Død den 17. Februar samme

Aar.

(måske barnets farbror). Niels Nielsen ved

Vandsaa. Birthe Sørensdatter samme sted.

Ane ~arie Christensdatter af Vang.

og Boels

3 - 4 af børnene

39 Aar. Begge i l. æg
teskab.

12 Aar.

6 Aar.

4 Aar.

l Aar. Deres Børn.

sogn 1787 oplyser:

39 Aar. Bonde

Beboere.

2, Christian Jensen •

Født 1775, d0bt Adventsøndag.

3. Niels Jensen.

Født 1777, døbt Søndag efter Nytaar.

Vang kirkebog meddeler:

1821. Død den 2. Juli Maren Christpnsdatter, 7: Aar

gammel. Begravet den 8, Juli i Vang.

Aftægtskone hos svigersønnen Anders Jensen Sigshøj.

Der var 7 børn i ægteskabet.

Vang kirkebog meddeler om disse:
l. Christen Jensen.

Født 1774, døbt 12. Søndag i Trinit.

7. Anne Marie Jensdatter,

Født 1786, døbt 17. Søndag i Trinit.

5. Maren Jensdatter.

Født 1780, døbt l. Søndag efter Paaske.

Se videre om hende under nr. 22 og 23 på tavlen.

6. Hedvig Jensdatter.
Født 1783, døbt l. Søndag i Trinit.

Folketællingslisten for vang

Jens Christian Nielsen, Mand

Maren Christensdatter, hans Kone

Christen Jensen

Maren Jensdatter

Hedvig Jensdatter

Ane Marie Jensdatter

Efter denne oplysning skulle nr. 2
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. være døde inden 1787.

~ns Christian Nielsen har sansynligvis after sit gifte
mål i 1773 fået en gård i fæste i Vang sogn, som han ef

ter udstykningen har købt og beboet, indtil han afhæn
der den til sin svigersøn Anders Jensen Sigshøj i 1804.
Se under nr. 22 og 23 på tavlen.

Af Hillerslev - Hundborg herreders skøde og panteproto

kol 1806 13, fol. 309.

Udskrift i uddrag.

S K ø D E.
==========

1804.

Jeg underskrevne Jens Christian Nielsen af Vang Sogn

tilstaar herved at haver solgt ag afhændet til Anders
Jensen Sigshøj og hans Arvinger min hidtil iboende Bol
stæd af Hartkorn 5 Skp. 3 Fjk. 2 Alb. beniggende i Vang
Sogn og Bye med al sin tilliggende, hvilket Bolstæd med
paastaaende Bygninger Hartkorn og Ejendomme samt Rettig
heder og Herligheder intet i nogen maader undtagen.
Kjøbesummen 275 Rigsdaler.

Vang Sogn den 16. Februar 1804.

Der nævnes ikke i dette uddrag af skøde noget om aftægts
forhold for Jens Christian Nielsen og hustru Maren Jens
datter. Men fra Vang kirkebog ved vi, at de har været
på aftægt på ejendommen, idet der udtrykkelig nævnes,

at de ved deres død var aftægtsmand og -kone hos sviger
sønnen Anders Jensen Sigshøj. De døde først i 1821 og
-22 og havde således haft aftægt hos de unge i næsten
20 år. Men det var den tids form for alderdomsforsør
gelse, en tung byrde, der vist somme tider har hvilet
tungt på mange. Et yngre ægtepar kunne foruden børnene
i mange tilfælder have både et og to sæt aftægstfolk

at skulle forsørge.
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Nr. 48 og 49 på tavlen.
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Se nr. 96 og 97 på tavlen.

-,2

K U R U P.M A D S E NP E D E R

Om hans død meddeler kirkebogen for Lem sogn:

Død. den 20. November 1789, 72 Aar gammel.

Søn af Mads Nielsen og hustru Margrethe Pedersdatter

øster Hærup, Lime sogn.

Om Peders fødsel og dåb meddeler Lime kirkebog:
1719. Den 18. August blev Mads Nielsens Søn Peder døbt.
Faddere: Zidsel Nielsdatter,(måske barnets faster), bar

barnet. Esper Nielsen, (måske barnnts farbror).
Niels Madsen, (måske barnets farfar).> Karen
Sørensdatter. Karen Pedcrsdatter,(måske bar
nets moster). Anne Nielsdatter,(måske barnets

faster).

Folketællingen for Lem sogn 1787 oplyser, at Peder Mad

sen Kurup da var 68 år gammel. Dette stemmer bedre med
hans fødsel i 1719. Når Lem kirkebog ved hans død OP

giver hans alder til 72 år, er det sikketen fejlskriv
ning.

Om hendes fødsel meddeler Lime kirkebog:

Anno 1728, den 22. August blev Niels Goskes datter Mette
døbt.
Faddere: Mette Overgaard bar barnet. Niels liadsen, (må

ske Peder Madsen Kurups farfar). Peder Jensen.

Birgitte Goske,(måske barnets faster). Kir

sten Pedersdatter,(måske barnets moster). Met

te Goske,(måske barnets faster).

Peder Madsen Kurup var gift 2 gange.

Om hans første ægteskab meddeler Lime kirkebog:
1754, den lo. December blev Peder !,,'iadzen af Lem Sogn

Copuleret heri Lime kirke til Mette Nielsdatter fra

Gaasti.
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Om hendes død meddeler Lem kirkebog:
Do. l. Pos~ Trinit. 1759 blev Peder Kurups Hustrue
Begravet, 31 Aar gammel.

Knapt 5 år varede dette ægteskab. Mette Nielsdatter
er sikkert død i barselsseng, idet barnet, en søn, Niels
efter al sansynlighed er døbt ved moderens kiste.

Der var 2 børn i ægteskabet.
Lem kirkebog meddeler:

1. 1757. Dom. Invoeavit. Margrethe, frembaaren af
Maren Larsdatter.
Faddere: Jens Christensen. Jens Nielsen. Jens Iver

sen. Else Christensdatter. Birgitte Anders
datter.

2. 1759. Dom. 1. Post. Trinit: Niels, frembaaren af
Maren Larsdatter.
Faddere: Jens Andersen. Jens Christensen. Niels

Jepsen. Anne Jensdatter. Inger Jensdatter.

Peder Madsen Kurup er sansynligvis blevet fæster af
Vester Kurup i Lem sogn,(fæsteprotokoller for Hostrup
gods findes ikke) før sit første giftemål 1754, idet
han da nævnes som værende bosat i Lem. Det er sikkert
også sansynligt, at Peders forældre ved samme tid er.
flyttet til Kurup og har taget ophold hos sønnen.
Forældrene måtte gå fra gården i øster Hærup ved den
tid på grund af restancer af kongelige skatter. Fa
deren~ Mads Nielsen, dør i Kurup 1754.

Ved Mette Nielsdatters død i 1759 blev der holdt skifte.

Rostrup godsskifteprotokol 1737 - 1790, fol. 91.

r uddrag:

Anno 1760 den 28 Janary mødte skifteforvalteren med
2de wurderingsmænd nemlig Christen Ravn af Opperbye og
Peder Sørensen af Vester Lem for efter Loven at holde
registrering og wurdering efter Peder Madsens Hustru
Mette Nielsdatters død i Kurup, imellem Enkemanden paa
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den ene og hans med den Sal. Kone sammenavlede Børn.

Førrind registrering og wurdering blev begyndt erklæ

rede Enkemanden Peder Madsen, at hand af faderlig Kier

lighed til sine 2de umyndige Børn ville give dem efter

deres Sal. Moder til Arv reede penge 30 Rigsdaler. Da

de ellers naar rigtig skifte og deeling skulde holdes

intet kunde arve.

Og bekomme da hans Søn Niels Pedersen til Arv 20 Rigs

daler og Datteren Margrethe Pedersdatter lo Rigsdaler.

Hvilke 30 Rigsdaler hos faderen Peder Madsen bliver hen

staaende indtil Børnene bliver deres Myndige Aar, og som

begge hans Børn ere smaa og umyndige, Sønnen 1/2 Aar og

Datteren 3 Aar.

Om Peder Madsens 2. ægteskab meddeler Lem Kirkebog:

1761. Den 26. marts 1761 trolovet Peder Madsen Kurup

og Kirsten Christensdatter.

Dorn. 6te Post Trinit. Copulerede.

K I R S T E N C H R I S T E N S D A T T E R.
==============================================

Lem Kirkebog er ikke ført i årene 1729 - 33, så hun kan

ikke findes født, ligesom hendes forældre heller ikke kan

findes. Men hun er født i Lem sogn ca. 1733.

Om hendes død meddeler Kirkebogen:

Den l2te Juny 1780 blef Peder Kuurup i Kuurup Hands

Hustrue begraven i hendes Aæder 47 Aar.

Der kendes 7 børn i andet ægteskab:

l. Mette, født ca. 1761. Hun er ikke fundet nævnt i

kirkebogen, men nævnes i skiftet efter moderens død

som værende gift med Christen Godske i Vester Lem.

2. 1764. Søndagen efter midfaste. Peder, frembaaren

af Mette Madsdatter.

Faddere: Jens Christensen, Esper Christensen. Jens

Christensen. Esper Pedersen. Johanne Mads

datter.
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Mette Niels
Zidsel Eriks-

Jens Christensen. Bodild
Anne Madsdatter. Mette

•

3. 1766. Do. 2. Advent blef Peder Kurups Barn i Kurup
døbt, kaldet Nicolai, frembaaren af mademoiselle
Appelone Horslane.
Faddere: Jens Christensen. Erik Pedersen. Jens

Christensens Kone Mette ~~dsdatter. Maren
Jensdatter.

Læs videre om Nicolai under nr. 24 og 25 på tavlen.

4. 1769. Peria 2. Pentecost. Berthel, frembaaren a~

Johanne Nielsdatter.
Faddere: Jens Christensen. Jens Madsen. Christen

Nielsen. Mette Madsdatter. Maren Jensdat
ter.

5. 1771. Dom. 21. Post Trinit. Else, frembaaren af Jam
frue Sophie Blach paa Hostrup.
Faddere: Erik Pedersen. Jens Kudsk.

datter. Mette Iversdatter.
datter.

6. 1774. Dom. l. Post. Trinit. Anne, frembaaren af Ma
ren Jensdatter.
Faddere: Erich Pedersen.

Jørgensdatter.
Madsdatter.

7. 1776. Feria 2. Pascat. Mads, frembaaren af Grete
Pedersdatter,(sikkert datteren af l. ægteskab, Mar
grethe) •
Faddere: Jens Madsen. Christen Jensen. Maren Jens

datter. Bodild Sørensdatter. Mette Mads
datter.

Som før nævn~ dør Peder Madsen Kurups anden hustru i
1780.

Ved dette dødsfald meddeler Hostrup Gods skifteprotokol

1737 - 90.

Udskrift i uddrag.

Anno 1780 den 6te September indfandt sig skifteforval-

233

.~-----...-- .. .,.



•

En Ditto, Nicolai Pedersen, 24 Aar i Opperbye.

En Ditto, Anne Pedersdatter, 15 AAr i Kurup.

En Søn, Peder Pedersen, fuldmyndig, værende i gaarden.

'-.a -..
234

død meddeler skifteprotokol for

foL 235.

Ved Peder ~dsen Kurups

Hostrup Gods 1737 - 90.

teren i Stervboen efter afgl. Kiersten Christensdatter,
Peder Madsens Hustrue i Kurup, for at erfahrer om noget

kan blive til deeling imellem Enkemanden Peder Madsen

børnene, som foruden de 2de i første ægteskab aulede l

Søn Niels Pedersen og en Datter Margret, ere følgende:

l Søn Peder, 16 Aar, l Do. Nicolai, 12 Aar, l Do. Ber
thel, lo Aar, l Ditto Mads, 3 Aar, l Datter Mette, 19

Aar, l Do. Else, 7 Aar. l Do. Anne 6 Aar.

Anno 1789 den 15. December som ere 30 dage efter, at

gaardfæsteren Peder Madsen i Kuurup ved døden var afgan

gen mødte skifteforvalteren med tvende vittcrligheds og

wurdcringsmænd for at begynde et loulig skifte efter be

meldte afdøde, der har efterladt sig fø'gende Arvinger:

Ved Peder Madsen Kurups død 1789 er fæstemålet af Vester

Kurup antagelig overgået til hans ældste søn af første

ægteskab, Niels Pedersen, der var født 1759. Fæstepro_

takaller for Hostrup gods er ikke bevaret, så fæstebre

ve kan ikke belyse noget.

En Datter, Grethe Pedersdatter, gift med Christen Wæver

i Wejbye, som var tilstæde.

En Søn, Niels Pedersen, 32 Aar, som og var tilstæde.

En Datter, Mette Pedersdatter, gift med Christen Godske

i Wester Lem, som og var tilstæde.

En Datter, Else Pedersdatter, 18 Aar i Westerlem.

En Søn, Berthel Pedersen, 21 Aar, paa Hostrup, begge

nærværende.

En Søn, Mads Pedersen, 13 Aar i Kurup.

For hvilke sidste umyndige den ældste Broder, Niels re_

dersen efter loven er født værge for.
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Og blev da med registrering og vurdering paa hvad boe
have og klæder, som findes i Stuehustet foretaget saa
ledes som følger:

I Stuen:
l Fyr Bordpaa foed, l mindre Ditto, l gl. J~ern bunden
skriin, 2de træe Stole, l jern Bielægger Ovn, som Chri
sten Væver formente tilhøre sin Kone, l gl. Rokke, l

garn vindel" 1strangel, 6 stk. melke sætter, 2 bøtter.

I et Sængestæd:
l stribet Olmerdugs Overdyne, l Lagen og l hals Klæde,
l blaastribet Olmerlangpude, l mindre Pude af bolster,
l gl. Olmerdugs Underdyne.

I et andet Sængestæd:
l blaa striibet Olmerdugs Overdyne, l gl. Lagen og l gl.
hals Klæde, 3 smaa hoved Puder, l gl. Olmerdugs Dynevaar.

I Buuret: .

l gl. Fyr Bord, l sælde, l degne kar, 3 stk. gl. fiin
dinger, l gl. anker. l gl. tønde, l gl. kiærne, l flød

bøtte, l bejle, l timse, l gl. øl tragt, l loft stige,
l gl. kasse, l gl. løv, l gl. bord skuffe.

I et Kammer:
Deri et Sængestæd hvor udi fandtes:
l rødstribet Olmerdugs Overdyne, l Lagen, l hals Klæde,
2de hoved Puder, l dyne vaar.
l gl. Fyrkiste der udi den afdødes klæder som erel
l gl. hvid kabus, 7 skiorter, 2 par læder-buxer, 2de
stribet vattrøjer, 2 gl. brøststøkker, l bruun klædes
væst, l blaa vadmels væst, 3 par strømper.
ArTingerne angav, at den afdøde havde begiæret, at Søn
nen Berthel Pedersen maatte nyde bemeldte Klæder.

I Kjøkkenet:
l rist, l ildklemme, l gl. kaaber kiedel, 3 fyr kare,

l tap stol, l hiul baare uden hiul, l drue tønde, l børst
kiep og en lampefoed, l strippe, 3 hamp sække.

Gaard Redskaber:

3 gl. høeleer og 2de drage, 4 river, 2de forke, l lyng

lee, 3 greebe. l spade, 2de skoule, l slibesteen med jern
drag, l gl. exe, l gl. kniv tange og l hammer, l sold og
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l sædeløb, l hakkelse kiste med kniv, l træe bootk, l
spade blad.

Gaardens Besætning:

l sort hest 16 Aar, l sort stirret hoppe 14 Aar, l sort
ditto lo Aar, ·1 sort stierret hesteplag, l sort borget

koe 6 Aar, l sort hielmet ditto 7 Aar, l graa broget
koe 6 Aar, l sort broget ungnød, l sort hielmet qvie med

kalv,l rød anden Aars qvie, l broget ditto, l broget an
den Aars qvie, l hviid aarings kalv, l sort stud kalv l
Aar, 18 stk. faarehøvder og 4 beder, l søe, l sort bro_
get kalv j uger gl., l hange vogn med et par beslagen
hiul, samt hamler, 2de gl. ubeslagen vogne, skrau lej
rer og tilbehør til 2de vogne, l plov og 2de gang har
ver. Drette tøj til fire besler, 2dp plejle.

Husbonden Hr. Talstrup fremsatte fodring paa 96 Rigsda_

ler l Mark 6 Skilling.

Da effecternes beløb ikkun er 23 Rigsdaler l r.~rk lo

Skilling, saa maatte han med det forefindende være for
nøiet.

Folketællingen for 1787 i Lem sogn oplyser:

Kurup.
Peder Madsen 68 Aar ga~mel, Enkem~nd efter 2det ægteskab,

bonde og gaardbeboer.
Peder Pedersen 20 Aar· gammel.
Nicolai Pedersen 16 Aar gammel.
Berthel Pedersen 14 Aar gammel.

Else Pedersdatter 13 Aar gammel.

Bodil Pedersdatter 12 Aar gammel.
Inger Madsdatter, hosbondens søster, 66 Aar gammel, Enke

efter l. ægteskab.
Mads Nielsen, 37 Aar gammel, hendes søn, en almindelig

stakkel.
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N~. 50 og 51 på tavlen.

J E N S J E N S E N.
======================

Søn af ••••••
Født oktober 1728.

Ejsing kirkebog meddeler om hans død:
1799 den 6. Marts, ligprædiken over Jens Jensen af Ej
sing Bye, 70 Aar og 5 Maaneder.

Sahl kirkebog oplyser om hans giftemål:
Trolovet 5. Marts 1767 udi Sevelsted, Jens Jensen af
Ejsing og Kiersten Jensdatter Aal, tjenende Jens Se~

velsted.
Copuleret ·3. Paaskedag, den 21. April 1767.

KIERSTEN J E N S D A T T E R.
======================================

Datter af Jens Jensen Aal, Sahl og hustru Karen Madsdat
ter.

Se nr. 102 og 103 på tavlen.

Ejsing kirkebog meddeler om hendes dåb:
1740. Dom. Exaudi. Jens Jensens Barn i Aal døbt Kiersten.
Knu~ Buschoua Kone bar hende.
Faddere: Thomas Trabjerg. Anders Andersens Hustru.

Knud Buschou. Christen Thomasen.

Ejsing kirkebog meddeler om hendes død:
1786. Dom. 3. p. Trinit. Kastet Muld paa Jens Jensens
Hustrue, Kiersten Jensdatter af Ejsing Bye, 44 Aar gam
mel.

Der kendes 6 børn i ægteskabet.
Ejsing kirkebog meddeler om dem:
l
1768. den 8. Maj døht Jens Jensen østergaard i Ejsing
hans datter Maren. Der er ingen faddere næ~t.

Denne Maren Jensdatter døde som enke og almisselem i

et hus på Ejsing mark den 14. april 1845. Begravet 20.
april. ca. 80 år gammel.
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2. 1770. Dom. 2. Paaskedag, døbt Jens Jensens Søn heraf

Ejsing Bye en Søn, Jens. Der er ingen faddere nævnt.

3. 1772. den 5. November. Jens Jensens Søn i østergaard

født og dagen efter døbt Oluf, (Ole).

Kaldet Thomas.
Faddere: Christen Nedergaard. Niels Nielsen Skræder.

Christen Pedersen. Maren Pedersdatter. Ni
els Madsens Hustru.

Jens Jensen og Kiersten Jensdatter har sandsynligvis
været fæstere af gården Østergård i Ejsing sogn. Den

var på 3 tdr. hartkorn, bestod af 3 længer, stuehus på

16 fags længde, heste- og kostald på 11 fags længde, la
de på 20 fngs længde, vist nok en ret anseelig gård i

størrelse.

4. 1775. den 26. Juni. Døbt Jens Jensen af østergaard

en Søn, Jens. Der er ingen faddere nævnt.
Denne Jens Jensen døde som enkemand ag aftægtsæand

i østergaard i Ejsing den 23. december 1855. Begra

vet den 3. januar 1856, 80 år gammel. Han her sikkert
overtaget gården Østergård efter sin fader, Jens Jen

sen østergaard, der døde 1799.

Hiemdøbt Jens Jensen og Hustrue
østergaard i Ejsing en Søn,

5. 1778. den lo. September. Hjemmedøbt Jens Jensen og
Hustrue Kiersten Jensdatter her af Ejsing Bye en Dat
ter, kaldet Mette.

Dom. 14. p. Trinit. blev dets Hjemdaab publiceret,
frembaaren i Ejsing kirke af Anna Thomasdatter.

Faddere: Morten Møgeltoft. Christen Pedersen. An-

ders Elbrønd. Christine Vedel.

Se videre om hende under nr. 24 og 25 på tavlen.

6. 1781. den 29. August.
Kiersten Jensdatter af

Da Kiersten Jensdatter døde i 1786, blev der holdt skif
te efter hende.

Landting godsskifteprotokol 1744 - 1803, fol. 292 •.
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Uddrag:

Anno 1786 den 28. Juli skifte efter Jens Jensen i Ejsing
Bye hans afdøde Hustrue Kiersten Jensdatter skifte og
deeling imellem Enkemanden og hans med den afdøde i æg

teskabet sammenavlede børn, som ere:

En Søn, Jens 16 Aar.
En ditto, Ole 14 Aar.
En ditto, Jens 11 Aar.
En ditto, Thomas 5 Aar.
En Datter, Maren 18 Aar.
En ditto, Mette 8 Aar.

Den afdødes kieste og klæder beretter enkemanden, at
hun i levende live med hans samtykke havde skienket til
deres Datter Maren, som er hi emme i Stervboestedet og
derfor indtil videre forbigaas.

l sort sternet hoppe, lo Aar.
l sort hest, lo Aar.
l sortbroget ko staaende med sjette kalv•

•
l sort ko staaende med 4re kalv.
l sort ko gammel og med kalv.

l graa ko staaende med 4re kalv.
l sortbroget qvie i 3dir aar med kalv.
l graabroget qvie kal~ i 2det Aar.
l sortbroget qvie er ikke med kalv.
l rød qvie kalv,· l Aar.
13 stk. faar, 4 unge vedder, l galte gris.

Gaarden bestaar af 3 Tdr. Hartkorn.
Waaningshuste bestaar af 16 fag, fæhuset bestaar af 11
fag, laden bestaar ag 20 fag.

Enkemanden angav at han havde anvendt 6 Rigsdaler paa
hans Sal. Hustrues begravelse.

l

1

n

Boets
Boets

indtægter 111

udgifter 141

Rigsdaler 5

4

Mark
n

6 Skilling.
4 n

Naar indtægter og udgifter sammenlignes ses intet at

kan blive til deeling imellem en~emanden og hans børn.
Derimod forbindes han til at give hans børn en christ

sommelig opdragelse, som han for gud og alle mennisker
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vil være bekiendt.

Paa mine egen og børns vegne.
Jens Jensen.

Som Witterlig og ?furderingsmand.
Peder Sevelsted. - Jens Kiergaard.

Folketælling for Ejsing sogn 1787 oplyser:

Jens Jensen, 59 Aar, enkemand efter l. ægteskab.
boende og gaardbeboer.

Maren Jensdatter, 20 Aar.

Jens Jensen, 18 Aar.
Jens Jensen, 13 Aar.
Thomas Jensen.' 6 Aar.
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Nr. 52 og 53 på tavlen.

N I E L S HANSEN F O G E D (W A A D ).
=================================================

Søn af Hans Nielsen og hustru Johanne Michelsdatter af
Synderlem.

Se nr. 104 og 105 på tavlen.

Lem kirkebog meddeler:
1755. Fest. Sankt Anne ? blew Hans Fogeds Barn i Syndel
lem d~bt og keldet Niels, frembaaren af Kirsten Laurids
datter.
Faddere: Laurids Nielsen,(barnets farbror). Lars Michel

sen. Birthe Larsdatter. Maren Nielsdatter ( bar
nets faster). Inger Matzdatter.

Vejby kirkebog meddeler om hans død:
1810. Død den 18. Juli, Begravet den 25. Juli, Niels
Hansen, 55 Aar gammel •.

Samme kirkebog meddeler om habs bryllup:
1780. 14. December havde Niels Hansen og Maren Christens
datter, begge af Væjby trolovelse.
Den 28. Januar 1781 blef de copuleret.

MAREN C H R I S T E N S D A T T E R.
==========================================
Forældre og fødested kendes ikke, kun er det givet, at
hendes fader har heddet Christen ....•.•.• og ville have
været at finde under nr. 106 og 107 på tavlen.

Født ca. 1752.

Vejby kirkebog meddeler om hendes død,
1833. Død den 24 Marts, Begravet den 31 Marts, Maren
Christensdatter, enke efter sin forhen ved døden afg.
mand Niels Hansen, fæster af Vejbyvad, 81 Aar gammel.

Ægteparret har været gaardfæstere i Vejbyvad, men fæste
breve sålidt som skiftebreve er ikke bevarede •.

Der kendes 3 børn i ægteskabet.
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3. 1797. Den 23. Juli havde Niels Hansen af Vejbuvad Barn
til daaben, kaldet Kirstine, frembaaren af Dorthe Mi

chelsdatter af Synderlem,(måske barnets farmors søster).

Faddere: Lars Foged. Hans Stork. Peder Friis. Anne
~ichelsdatter,(måske barnets farmors søster).

Folketælling for vejby sogn 1801 oplyser:

Niels Hansen, hosbonde, 45 Aar, bonde og gaardbruger.

~aren Christensdatter, 46 Aar, hans kone.

Johanne Nielsdatter, 19 Aar, deres Datter.
Hans Nielsen, 15 Aar, deres Søn.

----JL

oplyser:

bonde og gaardbruger.
hans kone.
deres Datter.
deres Søn.

21 Aar,
21 Aar,

15 Aar,

12 Aar, alle tjenestefolk.
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Vejby kirkebog meddeler om dem:

l. 1782. l. søndag i fasten havde Niels Hansen Foged og
Hustrue Maren Christensdatter barn i kirke, der blev
kaldet Johanne, (opkaldt efter sin farmoder Johanne
Michelsdatter), frembaaren af madam Schæfer.
Faddere: Peder Friis. Michel Hansen, (barnets farbror).

Kirsten Hansdatter,(barnets faster). Maren
Pedersdatter. Anne Michelsdatter,(måske bar
nets farmors søster).

2. 1786. Dom. 5. post. Trinit. Niels Hansens Søn af Vej
byvad døbt og kaldet Hans. Anne Jensdatter bar hannem.
Faddere: Lars Foged. Michel Hansen, (barnets farbror).

Kirsten Hansdatter,(barnets faster). Bodil
Michelsdatter,(måske barnets farmors søster).

Se videre om ham under nr. 26 og 27 på tavlen.

Folketælling for Vejby sogn 1787
Niels Hansen, hosbonde, 30 Aar.,
Maren'Christensdatter, 29 Aar,

Johanne Nielsdatter, 6 Aar,
Hans Nielsen, l Aar,

Anders Jensen,
Maren Sørensdatter,

Kette Pedersdatter,
Jens Jensen,



•

Kirstine Nielsdatter, 3 Aar, deres Datter.

Iver Jensen, 23 Aar, tjenestekarl.

Efter folketællingerne at dømme, må man skønne, at Niels

Hansen vist har været fæster af en ret stor gård, idet

han i 1787 havde 2 piger og 2 karle, men så ganske vist
kun l karl og ingen piger i 1801, hvilket jo nok hænger
sammen med, at børnene, Johanne og Hans er begyndt at

hjælpe til.
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Søn af Peder Jensen Skræder og hustru Johanne Laursdat
ter Grundvad, Rødding.

G R U N D V A D.P E D E R S E N

Nr. 54 og 55 på tavlen.

L A R SI

Se nr. 108 og 109 på tavlen.

Født i Rødding sogn ca. 1752. (kirkebog meget defekt).

Lars Pedersen havde ingen børn i sit første ægteskab med
Kierstine Pedersdatter, der må være død ca. 1787.

Om hans andet ægteskab meddeler Lime kirkebog:
1788. den 8. Oktober blev Lars Pedersen Grundvad fra
Rødding trolovet med Dorethe Nielsdatter i Vadum.
Copulerede i Lime kirke.

D~rethe Nielsdatter dør efter 5 års ægteskab.

Rødding kirkebog meddeler om hendes død:
1793. Dom. ll. post. Trinit. begravet Lars Grundvad af
Kjær hans Hustrue, Dorethe Nielsdatter, 34 Aar gammel.

Samme kirkebog meddeler om hans død:
1827. Død den 30 September, begravet 7. Oktober, Laurs
Pedersen Grundvad, aftægtmand i Kiær Bye, 78 Aar gammel.

Lars Pedersen Grundvad var gift 3 gange.

Om hans første ægteskab meddeler Rødding kirkebog:
1779. den 9. December. Trolovet Laurs Pedersen og enken
Kierstine Pedersdatter af Kiær.
Forlovere: Niels Ladefoged af Kreigberg og Hans Thomasen
af Kiær.
Copulerede den 23. Januar 1780.

Folketælling for Rødding sogn 1787 meddeler:
l. Lars Pedersen Grundvad, 37 Aar, l. ægteskab, gaardmand.
2. Kirsten Pedersdatter, 54 Aar, 3. ægteskab, hans kone.
3. Jens Espersen, 36 Aar, hendes Søn af l. ægte

skab.

----...__.~_ ••.....-

29 Aar, husbondens søster.
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4. Maren Pedersdatter,
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====================================================

Lars Pedersen Grundvad.

Der kendes 3 børn i ægteskabet.

P E D E R S D A T T E R.J O H A N N E

Børn:
l. Kiersten Laursdatter, 4 Aar.

2. Peder Laursen, 2 Aar.

3. Niels Laursen, 5 uger.

Spøttrup skifteprotokol 1771 - 1829. g.194-2, side 356
meddeler:
1793. Torsdagen den 5. September, som var rette dagen
efter fæstebonde Laust Pedersen Grundvad hans kone ved
døden sidstledne 6. August afg. Hustrue Dorethe NicIsdat
ter.

M E T T E

Det ser ud som Dorthe Nielsdatter er død i sengen efter

Niels' fødsel.

3 måneder senere gifter han sig for 3 gang.

Boets udgifter overstiger indtægten med 8 Rgd. 4 Mk.
3 2/75 Sko
Skiftestedet i Kjær Bye, Rødding sogn, 5. September 1793.

Datter af Peder Sørensen Knud og hustru Kirsten Anders
datter af Kreiberg.

Rødding kirkebog meddeler:
1793. Den 24. Oktober trolovet enkemanden Lars Pedersen
Grundvad i Kjær og pigen Mette Johanne Pedersdatter.
Copulerede den 24. November 1793.

Se nr. 110 og 111 på tavlen.

Rødding kirkebog meddeler: (meget defekt)
1768. Den 22. post. Trinit., 30 Oktober, blev Peder Knuds
barn døbt i kirken og kaldet Mette Johanne Birgitte, fre~

baaremaf frøken Fal •... schiold paa Spøttrup.

Faddere: Anders Degn i Kreiberg, Asser i Knud. Lars Sko
magerss søn Jens. Jomfrue Lind paa Spøttrup.

Christen Andersens Hustrue fra Mollerup Gaarde.
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Samme kirkebog meddeler om hendes død:

1842. Død den 8 April, begravet den 17. April, Mette Jo
hanne Pedersdatter, 73 Aar gammel.
Aftægtskone, enke efter afgl. gaardfæster Laurs Grund
vad i Kiær, opholdende sig hos ga2rdfæster Anders Grund

vad ibidem.
Anmeldte havde længe været sindssvag og 'undertiden af
sindig. Døde ved at blive siddende i et morads ved Mol

lerup Sø. Herredsfogde, som skifteforvalteren underret
tede, underrettede præsten med skrivelse af 15. April om,

at hun ifølge amtets resulution af 13. April kan begra
ves paa kirkegaarden med sædvanlige sermonier.

Der kendes 3 børn i Lars Grundvad og Mette Johanne Peders
datters ægteskab.

Rødding kirkebog meddeler om dem:
1794. 14. December døbt Lars Grundvad og Mette Johannes

Datter, som blev kaldet Dorthe.

Min Datter Elisabeth Mehl bar hende. (Præstensdatter).
Faddere: Anders Degn af Knud. Anders Skræder af Ginne-

rup. Jens Grundvad,(barnets farbror). Niels
Bechs Hustrue af Ejstrup,(barnets Faster).

1797. l. Trinit. søndag var Lars Grundvads barn i kirke,
som var hiemmedøbt og kaldet Johanne, blev frembaaren
af Jens Grundvads kone.
Faddere: Anders Degn og broder Anders i Kiærgaard og
datter.

Se videre om hende under nr. 26 og 27 på tavlen.

Det tredie barn kendes kun fra folketælling fra 1801 for
Rødding sogn, Kiær By, der læses:

L Lars Pedersen, gaardmand, 51 Aar, gift 2. gang, (skal
være 3. gang.

2. Nette Johanne Pedersdatter, 33 Aar, gift L gang.

3. Kirsten Larsdatter, 12 Aar, af 2. ægteskab.
4. Dorthe Larsdatter, 6 Aar, af 3. ægteskab.

5. Johanne Larsdatter, 3 Aar, af 3. ægteskab.
6. Kirsten Larsdatter, 2 Aar, af 3. ægteskab.
Cathrine Povelsdatter, 25 Aar, tjenestepige.
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Lars Pedersen var fæstegårdmand.

Spøttrup fæsteprotokol 1750 - 1850 g. 194-1 side 284.

Mathias Richter til Spøttrup stæder og fæster til Lau

rits Pedersen Grundvad nuværende landsoldat, og hvorfra

jeg ham ved land-melitsens session i Skive, imod manden

tjenestedygti~ karls anskaffelse, lader udløse den gåård

i Kiær Bye i Rødding Sogn, som Christen Laursen fra døde,

der staar for Hartkorn: 4 Tdr.

Landgilde: Penge: 2 M., 8 Sk., Rug l Td., 2 Skp., l Fdk.,

Byg: l Td., 3 Skp., Havre: l Td ••

l Lam, l G~as, 2 Høns, 8 Pd. Smør. Forretter det paaly

dende hoveri med ægt og arbejde.
Ved tiltrædelsen har han modtaget 3 gode forsvarlige kø

rebæster, 5 Køer, l 2aars kvie, 2 2aars stude, 3 kalve,
l plov, l harve samt en del indboe.

Spøttrup den 7. April 1780.

M. Richter.

Fæstebrevet er meget forkortet,
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R I N G S T A D.

P E D E R S D A T T E R.

J O H N S E N

M A R I E

J o H A N N E S

Nr. 56 og 57 på tavlen.

I N G E R

Datter af Peder Jensen Hørdum Feldbereder,(grC'vermester)
og hustru Karen Nielsdatter.

•

Kirkebogen for Nykøbing Mors meddeler om hans død:

Død den 22. Januar 1816, Johan Johnsen, Handelsmand og

Brændevinshandler, 58 Aar gammel, begravet l. Februar.

Se nr. 112 og 113 på tavlen.

Søn af gårdbruger Jon Olsen Ringstad og hustru Gunhild
Andersdatter, Ringstad, Holbøl sogn, Moss, Norge.

Holbøl kirkebog meddeler:
Johannes, sønn av Jon Ringstad, er døpt 26 - tjuesjette
Juni 1757 - syttenfemtisju.
Faddere: Sisselie Nummestad. Anne Andersdatter Garder.

Maria Hvam. lensmanden Mads Pedersen. Evan Lie.

Kirkebogen meddeler videre:

1784. Torsdagen den 21 October. Trolovet Johan Johnsen

og Inger Marie Pedersdatter, som forlover underskrevne
Peder Jensen, (Pigens fader) og J~ns Hansen.
Copulerede den 19. November.

Nykøbing Kors kirkebog meddeler:

Født fastelavnssøndag Anno 1765, et Pige Barn, Inge Marie.

Forældre: Peder Feldbereder og Karen Hansdatter,(skal være
Nielsdatter) •

Faddere: Anne ~arie Niels Hansens. Maren Jensdatter.

Rolstrup. Michel Møller. Peter Svenske og
en Skomager Swen.

Se nr. 114 og 115 på tavlen.

Kirkebogen meddeler om hendes død:

Død 1732 den lo. September. Begravet den 18. September.

.. n----------- m



•

Inger Marie Pedersdatter, 67 Aar gammel. Johen Johnsens

enke.

Få dage før brylluppet i November køber Johan Johnsen

ejendom af svigerfaderen, beliggende hjørnet Nørregade

Østergade.

Nykøbing skøde - og panteprotokol 1738 - 1826, b.35,67

side ':12 b.

Peder Jensen Hørdum, Borger og Indvaander påa Morsø i
Nykøbing Bye kjendes og hermed vitterliggør, at jeg med
god villie og velberaad hu samt min Kones samtykke haver
solgt, afhændet, ligesom jeg herved, uden at nogen skrift

lig contract dermed er forfattet, skøder og afhænder til
Johan Johnsen, der efter forsynet er forlovet med vores

eneste Datter, Inger Marie Pedersdatter, det sted, som

jeg forhen har beboet og endnu beboer, uden at noget

skI;iftlig som meldt er oprettet, saaledes:

at bemeldte Johan Johnsen med vores Datter beholder srm

me sted til evindelig Arv og Ejendom, med alt tilliggen

de, som paa hjørnet af denne Byes Østergade er beliggen

de, mellem mad. sal. Niels Christensen Kroghs paa østre
og Kirsten Stepansdatter paa nørre side, alene jeg for

mig og Kone, saa længe vi begge eller en af os skulde
overleve bemeldte vores svoger og Datter, at have fri
husværelse vores livstid, eller saa længe vi det for godt

befinder og ellers uden al modstand at flytte.

følger og i dette køb af de derudi møbler, løsøre og ef

fektersamt købmandsvarer efterskrevne:

l ~ sko pund jern belægger kakkelovn, l messing kakkelovns

fod, 4 do. fødder, 4 træstole, l blaa skab med skuffer, l
nyt viseværk, l stenkrus, l messing svanehals (?), 2 spej

le, l kiste med laas og hængsler, 30 stk. skovlblade, 30

stk. seeltræer, 30 par træsko, 12 stk. brændevinsglas,
3 stk. ølglas, 3 thepotter med mælkekande, 11 par thekop

per, 2 jernildklemmer, 2 køkkenknive og l hakkebræt, 5

egekar, l dito af fyr, 5 oksehoveder, 5 kander, 4 ankre,

7 vandspande, 3 vandballier, 3 økser, l sav, l hammer,

l tang, 3 solde, lo løbe, 4 grynkuber, 4 fjerdinger, 2
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vinger.

Peder Jensen Hørdum.

250

Morten østergaard.

hestedækkener, l jernballie, l dusin piskeskafter, 13
tintallerkner, l tinfad, 2 messinglysestager, l tinstage,
l strygejern, l kobberlyseplade, l kobberkedel, l messing
dito, 2 tinkovser, l tinpotte, l dito thepotte, l kobber

fyrfad, l thekedel, l mindre fad, l støvkvast, l kobber
tragt, l mindre dito, 2 truge, l øltragt, 2 træskole, l
lysesaks, 2 brændevinsankre, lo j ernbaand , 15 pund gl.

kobber, 21 l pund, 13 pund jernbaand, lo l pund jern, l
kornskæppe, l degnetrug, l karstol, 8 sække, l kornfjer

ding, l brændevinskedel med hat, dæk og piber samt tøn
der dertil, l halvtøndes kedel, l halvkiste, l tran halVT
tønde, l dito ballie, l kjærne, l trug, 3 halvbunde, l
messingrivejern, 3 sælde, 2 sirupskugler, 2 grebe, l
spade, 6 skovle, 4 river, l skærekiste med kniv, l vogn,
2 trækaner og svøbereb dertil, l murske, l kalkkøl (?),
2 hjul, 4 kaarde klinger, l bøsse, 30 stk. grydeskeer,

5 dusin kopper, 600 skeer, l l pund hesteskosøm, 12 l

pund og pund gl. jern, l sadel med bidsel, dækskind, 30
pund jerngjorde, l seng, 3 læs byg, 2 læs rug, l læs

havre.

•

N. Olufsen.

Og som forhen min svigersøn herimod efter aftale har ind

rettet fornøjelig værelse for mig og kone vores levetid,
ja efter forslag lover fri udflytteIse med det beholdne,
naar og om det for-langes, samt desuden leveret mig kvit
tering fra min søn Rasmus Pedersen for den summa 260 Rdl.,
som jeg har tiltænkt, da han nu agter med det første i et
ægteskab at indtræde, faar det øvrige af alt indbemeldte
stedet med sine bygninger, de 4 fag undtagen, fra for
stuedøren og nord paa, som til min kone og mig er indret

tet for vores livstid samt det her benævnte i et og alt
fra denne dag bemeldte min svigersøn Johan Johnsen og

arvinger tilhørende. Det øvriges værdi skal være som
medgift med vor Datter og skal være skænket ham og ar-

Ombcdet hr, Ni'els Olufsen og li;orten østergaard med mig
at underskrive.
Nykøbing den lo. November 1784.

I
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Nykøbing byfogedarkiv. Justitsprotokol 1765 - 1796,

fol 693.

Udskrift:

1786 Løverdagen den 29 July blew Nyekiøbings Bytings Ret

sadt og holdt.
For Retten fremstod Johan Johnsen barnefødt udi Ringstad

i Norge og med Afskeds Pass fra Det Sjællandske Infante

rie Regiment under 24.Juny 1784 forsynet, som nu har sadt

sig ned hos i Byen med Huus og Eijendom.

Han forlangede at winde Borgerskab paa al Slags Handel og
anden Borgelig Næring og derved, som nu fremstod at nyde
den Befrielse fra Borgelige og Byens Bestillinger i 6 Aar,
som en Forordning 16 Xbr 1707 bewilger imod at han for

pligter sig til iche at opsige sit Borgerskab i de næste
12 Aar og for indeværende Aar, at tiene sin Under-Kæmner

Bestilling ud som Hannem for i Aar er paalagt, hvilken

Johan Johnsen Begiering Retten Biefaldt ag af Hannem
anammedt Borger-Eed, som han paa forsvarlig Maade aflagde

til Hs. Kongelig l\1ajestæt og det Høy KongL Arwehuus, saa
velsom til Byen og dens Øvrighed, hvormed Han saaledes

som Borger i Byen er abtagen, at nyde dens Borgelige Ret
tigheder og Previligier godt og lige med andre hans Med
borgere.

Hvorhos Johan Johnsen betalte til Byens Casse efter Sæd
wane 2 Mark.

Efter at have løst borgerskab startede han sit handels

firma i sin nyerhvervede ejendom under firmanavnet:

J O H A N J O H N S E N.
==========================

Svigerfaderen Peder Jensen Hørdum havde på et vist tids

punkt begyndt bryggerivirksomheden i nabobygningen i Øs
tergade, denne overtog Johan Johnsen og førte den videre

ved siden af sin egen forretning.

Der fødtes 16 børn i ægteskabet, hvoraf de 8 døde som små.

Kirkebogen for Nykøbing meddeler:

Johan Johnsen og Inger Marie Pedersdatters børn:
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l. Gunnild Caroline, født i Nykøbing ~ors, døbt den 5.

r.laj 1785.
Faddere: Villads Bagers Kone. Jomfrue Klingenb"rg.

Niels Josephsen. Rasmus Pedersen. Jacob

Iversen.

2. Johan Peter, født i 1786,døbt den 22. Februar 1787.
Faddere: Mada~~ østerga2rd. Sisanne Deinbul. Bager

Th. Bruun. Jens Bødker. Jacob Septrup.

Barnet død, begravet den l. Marts 1787, 12 uger gammel.

3. Johan Peter, døbt den 19. Marts 1788.
Faddere: Ane Marie Bruun. Ane Spetrup. Niels Et

trup. Lassen Klingenberg. Pevel Eerslev.

4. Jens Ringstad, døbt den 18. Juli 1789.

Faddere: Else Pedersdatter. Mette Møller. Christen

Sejersen. Anders Biering. Johan Frid. Le-
viin.

Barnet død den 19. August 1790, l Aar 4 uger g~w~el.

5. Johanne, døbt den 19. November 1790,

Faddere: Stene (Stine) Septrup. Bergithe Sejersen.
Anders Søndergaard. Peder Søndergaard.
Morten Nørholm.

6. Jens Ringstad, døbt. den l~. Juli 1792.
Faddere: Trine Carstens. InFer Ettrup. Anders Søn

dergaard. Christen Strand. Godske Godske-
sen.

Se videre om ham under nr. 28 og 29 på tavlen.

7. Povel, døbt. den 18. Oktober 1793.

Faddere: Else Pedersdatter. Inger Ettrup. Faver
Reieher. Thomas Bruun. Christen østergaard.

8. Niels, født den 14. August 1795, døbt den 16. August.
Faddere: Niels Josephsens Hustrue. Susanne Deinbu11.

Jomfrus Anne Helvig Meldahl. Jacob Klin

genberg. Jacob Iv. Septrup. Peder Algreen.

Død den 29. December 1796, begravet den 2. Januar 1797,

l Aar 4 maaneder gammel.
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9. Karen, født den 23. September 1796, døbt den 25. Sep

tember 1796.
Faddere: Else Klingenberg. Jomfrue Nybroe. Jacob

Iversen. Christen Strand. NicIs Krog, jun.

Begravet den 29. Oktober,1796, 4 uger gammel.

lo. Niels, født den 26. December 1797, døbt den 26. De

cember 1797.
Faddere: Ingen nævnt.
Begravet den 30. December 1797, 4 dage gammel.

ll. Niels, født den 30. Januar 1799.
Faddere: Mademe Krog. Anna Cevilie Holm, Olse Ni-

elsen. Jacob Septrup. Hans Bruun.

Død den 17. Maj 1860, begravet den 24. Maj, 62 Aar
gammel,.

Gift ca. 1830 med Maren Mulvad Gjerlev, født i 1790.
Død den 18. April 1865, begravet den 25. April, 75
Aar gammel.

2 børn i ægteskabet:
a. Inger Marie Christiane ,Sophie Johnsen, døbt 19.

Maj 1833.
Faddere: Jomfrue Louise Schmidt. Pigen Dorthe

Overgaard. Farver Struntze. Hattemager
Christoffersen. Købmand Lorentz Ellerup.
Snedkermester Jens Schmidt, alle af Ny
købing.

b. Johan Christian Gjerlev Johnsen, født den 8. Juni
1836, døbt den 21. Oktober 1836.
Faddere: Mad. J. Schmidt. Jomfrue Juliane Schmidt.

Smedemester Schourup. Hattemager Chri
stoffersen. Handemsbetjent Schourup.
Farversvend Stærck, alle af Nykøbing.

Johan Johnsen dør i 1816, sønnen Niels fortsætter
sammen med moderen forretningen til ca. 1830, da han
så overtager forretningen, som det ser ud til ved sit
giftemål med Maren. Han har fået skøde på ejendommen

den 17. juli 1830. Niels dør 1860, og enken Maren
~ulvad overdrager da forretningen og ejendo~~en til
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sønnen Johan Christian Gjerlev Johnsen, der så fører

det gamle handelsfirme videre.

13. Karen, døbt den 19. August 1801.
Faddere: Ingen nævnt.
Begravet den 17. Oktober 1801, 6 uger ga~,el.

_.~

Ellen l'Eargrethe

Nids Koustrup.
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Kirstine,· døbt den 3. Oktober 1804.
Faddere: Gunnild Caroline Johnsen.

Biering. Jacob Sentrup.
Børge Christian Krog.

b. Hans Peter Ludvig Schmidt, født den 28. April 1837.
Faddere: Jomfrue Juliane Schmidt. Louise Schmidt.

Avlsbruger N. Johnsen,"(barnets norbror).
Drejer Beyer. Handelsbc;tjent Johnsen.

Død den 28. Februar 1863, 59 Aar gammel.
Gift den 30. November 1832 til Snedker, Jens Feter

Schmidt, født den 15. December 1804.
Død i 1875, 71 Aar gammel.

2 børn i ægteskabet:
a. Christian Ingvald Nybroe Schmidt, døbt den 29.

November 1835.
Faddere: Jomfrue Schmidt. Dorthe Overgaard. Ni

els Johnsen,(barnets morbror). Farver
svend Stærck. Niels Peter Johnsen.

12. Hans, døbt den 27. Juli 1800.
Faddere: .Madam Septrup. Gunnild Caroline Johnsen.

Herman Graff. Christen Jepsen. Christen
Stenberg.

14. Maren, døbt den 29. Marts 1803.
Faddere: Ingen nævnt.

Begravet den 20. August 1803, 4~ ma2ned gammel.

15.

16. Jørgen, døbt den l. Februar 1806.
Faddere: Ingen nævnt.

Begravet den 26. Juli 1806, ~ Aar gammel.

u_s_- ...-__p
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Folketælling for Nykøbing 1787.

l. Johan Johnsen, 29 Aar, L ægteskab.

2. Inger ~arie Pedersdatter, 23 Aar, L ægteskab.

3. Gundel Caroline, 3 Aar, deres Datter.

4. Anne Jensdatter, 15 Aar, tjenestepige.

----------
Folketælling for Nykøbing 1801, Nørregade.

, <.,
l. Johan Johnsen, Købmand, 43 Aar, L ægteskab. : '

2. Inger ~arie Pedersdatter, 35 Aar, l. ægteskab.

3. Peter Johnsen, lo Aar, deres Søn.

4. Jens Johnsen, 8 Aar, Deres ditto.

5. Poul Johnsen, 7 Aar, deres ditto.

6. Niels Johnsen, 2 Aar, Deres ditto.

7. Hans Johnsen, l Aar, deres ditto. i':

8. Gunild Johnsen, 16 Aar, deres Datter.

9. Johanne Johnsen, lo Aar, deres ditto.

10.Else Hansdatter, 22 Aar, tjenestepige.
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Nr. 58 og 59 på tavlen.

M O R T E N J E N S E ti O V ~ R G A A R D.
===================~========~=================

Søn af gårdejer Jens Pedersen Tækker af Kjeldstrup og

hustru Dorthe Christensdatter Overgaard.

Se nr. 116 og 117 på tavlen.

Født Dom. Oculi 1773 i Kjeldstrup. Hillerslev sogn.

Hillerslev kirkebog meddeler:
1773. Døbt den 14. Marts i Hillerslev kirke. Morten.
Forældre: Gaardmand Jens Tækker og Hustrue Dorthe Over
gaard i Kjeldstrup.
Faddere: Christen Horreboj. Thomas Overgaard,(måske bar

nets morbror). Jens Tækker, (barnets fader).

Naren, Niels Schomagers Kone. Bodil Overgaard,

(måske barnets moster).

Død den 4. Maj 1843 i København, 70 Aar gammel.

Morten Jensen Overgaard var gift 2 gange.

Om hans første ægteskab meddeler Ræhr kirkebog:

Anno 1793 den 9. October, havde Hr. Uorten Overgaard og
Jomfrue Sibrethe Mygind siin Bryllup.
Forloverne: Peder Overgaard af Kjeldstrup og Hans Kygind.

(sidsnævnte er brudens bror);.

S I B R E T T E C H R I S T I N E J ø R G E N S D A T T E R
===============================================================

M Y G I N D.
============

Datter af godsejer Jørgen Han~n ~ygind til Nørtorp og

~ustru Anne Marie Pedersdatter Illum.

Se nr. 118 og 119 på tavlen.

Om hendes fødsel og dåb meddeler Ræhr kirkebog:

1771. Født den 7. August, Sibrette Christine. Døbt den

8. September.

Forældre: Velædle Hr. Jørgen Mygind til Nørtorp og Kiæreste
Madame Ane Marie Illum.
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Faddere: Madm. Brorson i Hillerslev. Jomfrue Sibrette

Illum,(barnets moster). Hr. Jessen i Hiardemaal.
Hr. Cuurs af Nors. Hans Jørgen Holst.

Død hos sønnen, sognepræst Jørgen Overgaard i Volstrup

ved Sæby, den 5. juni 1846, 75 Aar gammel.

N.orten Jensen Overgaard havde, inden han giftede sig, i
flere år tjent som forvalter og skriver på forskellige

godser. Efter giftemålet boede han og Sibrette Mygind
først på "Hamborggaard" i Ræhr sogn, men flyttede siden
meget omkring. I 1795 opholdt de sig i Tved sogn og i
1797 i Vigsø sogn. I 2 år var han fuldmægtig hos amtmand
Faye i Thisted og fungerede i 4 år som sagfører i Thi

sted amt.
Den 5. marts 1802 blev han prokurator ved alle over- og

underretter i Nørrejylland og boede da på "Ullerupgaard"

på Mors hos godsejer Jens Stadelog Sibret Illum, der

var Sibrette Myginds moster. I 1807 boede familien på

"Vilholm" i Hillerslev sogn og i 1815 i Thisted. Der
"begiærede han sit Skudsmaal" af embedsmændene, fordi

han havde til hensigt at fraflytte amtet. Samme år flyt

tede familien til Ebeltoft, hvor Sibrettes broder, Chri
sten Hutfeld Mygind var købmand.

I afgangslisterne for Thisted 1815 oplyses der:
Hr. Morten Overgaard, Saugfører, 42 Aar gammel og
Hustrue Sigbrit Christine Mygind, 42 Aar gammel.
Deres døtre: Dorthe, 18 Aar gammel.

Elisabeth, 17 Aar og sidstes Mand

Jens Johnsen, 23 Aar gammel, samt Madame
Overgaards Søsters Søn, Niels Mygind, 12 Aar gammel.

Alle til Ebeltoft.

I Ebeltoft kirkebogs tilgangsliste læses der:
Flyttet til Byen fra Thye:

Morten Overgaard, 42 Aar gammel, Procurator.

Sigbrette Christine Overgaard, 44 Aar gammel, Hustrue.

Dorthe Mygind Overgaard, 20 Aar gammel, Datter.

Niels Mygind, 12 Aar gammel, Plejesøn.

Jens Johnsen, 22 Aar gammel, Svigersøn.

Elisabeth Ovcrgaard, 18 Aar, dennes Kone.
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Morten Overgaard fortsatte sin cagførervirksomhed i ~bel

toft, men gav sig også af med lidt handel. Hans økonomi
blev dog ri~gere og ringere, vel nok først og fremmest

på grund af de dc'rlige tider, og i begyndelsen af 1817
stikke han af fra det hele o~ tager til København. Her

fra sender han den 20. Kaj 1817 brev fra sin bopæl i He

stemøllestræde 123 til skifteretten i ?b~ltoft, om at
hans bo måtte blive taget under forvaltning. Snart mødte

embedsmændene op i den gård, hvor familien boede og for

langte nøglerne til alle gemmer udleveret af Sigbrette
Kygind, som erklærede, at der overhovedet ingen kontante
penge var. D~t smukke velhavende hjem )efter P2pirerne
at dømme) blev vurderet med henblik på en kommende auk
tiom., men behandlingen af konkursen trak ud og slutte
de først i marts 1820. Der blev intet til Sigbrette My
gind og børnene, som på dette tidspunkt boede til leje

i nogle små værelser uden noget at leve af.

Ved denne tid blev han og Sigbrette skilt, og Uorten

Overgaard giftede sig anden g2.ng. Hans anden kone hed

Ane Rettrup, døbt 16. februar 1794 i Viborg Søndre sogn,
død den 31. december 1868. HUL var datter af snsdker

Jocannes Rettrup og hustru Christiane Jacobsdatter. Hun

var 21 år yngre end han. Der vides intet om børn i det
te ægteskab.

Hvor Sigbrette Christine Mygind har onholdt sig fra skils
missen til sin død i juni 1846 vides ikke. l/ian må vel

formode, at hun på skift har været hos sine o gifte børn,
Elisabeth, Dorthea og sønnen Jør[:en, hvor hun døde.

Efter at Morten Overga~rd havde ta~rt ODhold i København,
blev han volontør i Rentekarr~eret, Den 14, september 1822
kopist i 2. sjællandske r;:nte skrive::ontor. Den 28 maj

1833 sekretær. Den 2. m['rts 1841 afsked r.ed vents'DPnge
ved rentekammerets anordning ifølge resolution af 30. de
cember 1840.
Da Morten Overgaard døde, opnåede hans efterlajte eru~e

Ene Rettrup en understøttelse gennem statssekretariatet

for nådesager. En understøttelse til hans første hustru,

Sigbrette Christine Overgaard har derimod ikke været ud
betalt. Imidlertid onlyses det i dokurrenterne v(>dr. hans
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skifte, at han havde en årlig pension på 200 rd1., som
oppebares af hans fraskilte i Jylland boende første kone.
En pension, h~n havde fået ved sin afskedigelse fra ren
tekammeret gennem statssekretariatet for nådesager. Sam
tidig vedblev han på grund af sin vanskelige økonomiske
stilling og trykkende gæld at nyde forskellige tillæg, så
ledes at han·ia1t kom op på 600 rd1. om året.
Man har ikke kunnet finde det mibdste spor af udbetaling
til Sigbrette Christine, så den understøttelse, må anta
ges at være sket ved et privat arrangement.

Forannævnte er meddelt gennem Rigsarkivet via Svend Aakjær.

Morten Jensen Overgaard og Sigbrette Christine mygind

haede følgende børn:
1. Jørgen Overgaard, født den 8. August 1793 på "Hamborg

gaard", døbt i Ræhr kirke den 9. Oktober samrne aar.

Død den 27. Oktober 1872 som jubellærer i Ørns1ev
Eskildstrup på Falster, 79 Aar gammel.

Hvis årstal og dataer giver rigtige oplysninger, er
han en af de få præster om hvem det kan siges, at han
har været med til sine forældres bryllup, idet han
blev døbt på deres bryllupsdag i Ræhr kirke den 9. Ok

tober 1793. Han var da ca. 2 md.gammel.
Da Jørgen var 14 år gammel, blev det bestemt, at han
skulle studere, og han kom da i huset hos en farbror
i Aalborg. To år efter døde imidlertid farbroderen,
og Jørgen kom i huset hos seminarieforstander og sog
nepræst Niels Bentzon i Snedsted, hvor han blev for
beredt til latinskolen. L 1812 kom han i Viborg skole,
hvorfra han i 1816 dimiteredes til universitetet. Mens
Han studerede der, kom forældrenes skilsmisse, men ved

gode venners hjælp lykkedes det ham dog at fuldende
sine teologiske studier, og i 1820 tog han embedsek-
samen.
Fra 1820 - 25 var han sognepræst i Tårup, Kvo1s og

Borris, fra 1825 - 33 i Alslev - Hostrup, fra 1823 
53 i Vo1strup ved Sæby og i 0nslev - Eskildstrup fra
1853 til sin død. Han havde da været præst i over 50
år. Den 18. januar 1821 giftede han sig med Henriette
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Arr,alie Stutzer, født i KøbcnhQvn den ll. maj 1802, død

den 24 juli 1892 i Nykøbing Falster, 90 år g2JI'.m0l. Dd
aldrende ægtepar fejrede guldbryllup i 1871.
Biskop Bindesbøll udtalte eng;'ng om Jørgcm Overga8,rd:

"Hans aandsanskuelse er rationalistiske •...........••
Han drEger ikke folk til kirke, mcen han jager dem hel
ler bort. Han er en mand, hos hvem simnle folk i deres
nød og forlegenhed kan vente at finde åbent øre for de

res klager".

2. Dorthea ~ygind Overgaard, døbt den 8. Februar 1795 i

Tved.
Hun var gift med godsforvalter på "Sæbygnard", kammer
rad Hans Peder Theilmann, der døde der- 22. december
1854. De havde bopæl på "Sæbygaard Mølle" og havde
flere børn, bl. a. en datter, Karie Dorthe Theilmann,

der blev gift med møllerbyggersvpnd ~rit7 Æ2b~1. ~n

af deres døtre, Jensine Richardine Aabel giftede sig
den 28. december 1888 i København med Niels Christof

fer Mygind, sønnesøn af toldkontrollør Niels Mygind,
og således forenedes igen to slægtsgrene.

3. Elisabeth Ovcrgaard, der var gift med Jens Ringstad
Johnsen af norsk afstamning.

-

Læs videre om hende under nr. 28 og 29 på tavlen.

4. Jens Overgaard, født i Thisted 1806.
Død i Thisted den 15. januar 1815.

5. Anna Sofie Overgaard, født den 5. maj 1809.
Død den 21. August 1809 i Thisted.

6. Kristen Overg;:',ard, født den 16. apr:L.L 1813.
Død den 27. april 1813 i Thisted.

7. Kricten Overgaard, født den 16. april 1814.
Sandsynligvis død inden familiens afrejse til Ebeltoft
i 1815.
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Nr. 61 på tavlen.

A N N E S K A M M E L S D A T T E R.
==~=========~=====~===================

Det her ikke været muligt at finde noget om denne Anne
Skammelsdatter. Hun ses ikke at være født, viet eller død
i Nykøbing Mors. Hun ses heller ikke at have opholdt sig
i byen ved folketællingerne l 1787 og 1801. Desuden er de
omliggende sogne undersøgt med hensyn til Ahne Skammels
datter, Landsarkivets seddelregister, skifteprotokoller
for Nykøbing Mors, alt uden resultat.

Det eneste, der har kunnet findes om hende, er efterføl
hende i Nykøbing kirkebog:
Det gælder hendes tre sønner, alle født uden for ægteskab.

Ag
Niels

Wojdemann.
Peder Knap.

l. 1771. l. Maji. Et uægte Barn, Niels, Moder Anne Skam

melsdatter. Faderen angivet at være Anders Nielsen,
tiende i HOlstein, men vedkommende ville ikke sige på
hvad sted.

Faddere: Else Cathrine, tiende byfoged
nete Madsdatter fra Fredsøe.
Bødker. Jens Villadsen.

Se videre om ham under nr. 30 på tavlen.

2. 1772. Dom. 15. post. Trinit. Et uægte Barn, Nicolai
Schandorph, Moder Anne Skammelsdatter. Faderen angi-
vet at være Jens Nielsen af Jebjerg i Salling. Landsoldat.
Faddere: Joh~nne Jacobsdatter. Hans Møller. Jens Voj-

demann. Niels Bentzon Meldal. Maren Folsher.
Anne Klei trup.

3. 1775. Dønt 22. Februar. Et uægte
Skammelsdatter. Faderen angivet
Andersen af Torum i Salling.
Faddere: Margrethe Madsdatter.

ter. Jørgen Skomager.
Amme.

Barn, Jens, Moder Anne
at være ungkarl Jørgen

Birgitte Christensdat
Anders Jensen. Jens

1775. Død den 12. April. Anne Skammelsdatters uægte

Søn, Jens, 6 ugger gammel. j
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M ø R C H.A N T H O N I S E N

J E N S D A T T E R.

Nr. 62 og 63 på tavlen.

C H R I S T E N
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Søn af Anthonius Jacobsen og hustru Karen Yargrethe Chri

stensdatter Mørch, Aalborg.

Se nr. 124 og 125 på tavlen.

Død den 18. Oktober 1810, 77 Aar game.el. Jordet fra

Vor Frelsers kirke.

Født 1733 i Aalborg, døbt den 15. november samme aar i

Budolfi kirke.
Faddere: Christen Pedersen Podmester. Peiter Rolfsøn

Podmester. Thomas ~adtsøn, bødkersvend. Ma
rie Agnete Rolfe. Miels Mortensen parykmager.
Dorethe Marie Frederiksdatter.

Christen Anthoniusen Mørch var gift 2 gange.

Budolfi kirkebog oplyser om hans føFste ægteskab:

Trolovet den 9. September 1759, Christen Anthonisen. sko
mager, ungkarl og Karen Jensdatter, Pige trolovet i Her.
Doet Gudmes Juus.
Copulerede i Fredags Prædiken den lo. November 1759.

Budolfi kirkebog oplyser om hans andet ægteskab:
Christian Anthonisen, enkemand, borger og mester skomager

og Uette Jørgensdatter, trolovet den 28. November 1787.
Copulerede den 9. Januar 1788.

Hendes forældre kendes ikke, kun er det givet, at hendes

fader har heddet Jens •.. . ..•.•••

K A R E N

Karen Jensdatter er født ea. 1731.

Død den 8. hanuar 1782 i Aalborg, 51 aar gam'.el. Jordet

fra Budolfi kirke.

Se nr. 126 på tavlen.
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Der kendes 6 børn efter Christen Anthonisen. 5 i første
ægteskab og 1 i andet ægteskab.

Aalborg Budolfi sogn meddeler om de 5 børn i første ægte
skab:

1. Christen Anthonisøn og hustru Karen Jensdatter deres
ba~ Anthoni, døbt den 25. August 1759.
Faddere: Søren Troelsøn. Christen Ørsnis.

Lodberg. Madam Karen Jensdatter,
mor) • Jomfru Johanne Gudme.

2. Christen Anthonisøn og hustru Karen Jensdatter deres
barn, Kirsten, døbt den 8. Maj 1762.
Faddere: Thomas Madsøn. Christen Pedersøn. Villem

Pedersøn. Bodild Anthonisdatter,(barnets
faster). Bodild Jensdatter Møreh.

3. Christen Anthonisøn og hustru Karen Jensdatter deres
barn, Jens, døbt den 24. Januarius 1764.
Fadder: Anthoni Jaeobsøn, (barnets farfar). Søren

Sørensøn. Johannes Pedersøn. Kirsten Ber
thelsdatter. Inger Jensdatter,( antagelig
barnets moster).

4. Christen Anthonisøn og hustru Karen Jensdatter deres
barn, Anthonius, døbt den 14. April 1767.
Faddere: Jens Miehelsøn. Enoe Mathiasøn. Rasmus

Møreh. Giertrud Miehelsdatter. Karen Chri
stensdatter, Barnets farmor).

~. Christen Anthonisøn og hustru Karen Jensdatter deres
barn, Karen Margrethe, dønt den 17. April 1769.
Faddere: Ole Podemester. Carl Hink. Peter Kelberg.

Maren Envoldsdatter. Anne Møreh.

Se videre om hende under nr. 31 på tavlen.

I andet ægteskab fødtes en datter:

Bodil Marie Møreh, se skiftet ved faderens død.

Christen Anthoniusen Møreh var skomager i Aalborg og fik
borgerskabsbrev nogle måneder lør sit første ægteskab.
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Aalborg skomagermestres lavsbog 1672 - 1860, fol 106,

meddeler:

Anno 1759 dend 28.April fremkom paa Aalborg Ra~dstue

Christen Anthonisøn barnefødt heri Aalborg, som forlan
gede at vinde borgerskab, og komme i det lovlige skoma
ger laug heri Aalborg, og som han samme tid foreviste

sit mesterstycke, efter Kongl. Majst. allernaadigste
forordning, hvilket af magistraten blev approberet af

Oldermanden Jens ~ørch biesidderen Anthoni Jacobsøn,
Berthel Jacobsøn, Evaldt Hein, Kiels Nielsen og Chri
sten Sørensen, blev dygtig kiendt. hvorfor bemeldte
Christen Anthonisen er bleven en lovlig mester og sko
mager i Aalborg, og tillaugsbroder blev antagen.

Aalborg bys skifteprotokol 1777 - 1785, fol. 158.

S K I F T E F O R R F. T N I N G.
================~==============

Efter afgangne Karen Jensdatter, Christen Anthonisen
skomagers Hustrue. Anno 1782 den 2. February som rette
30te dagen efter afgl. Karen Jensdatter, Borger og I:e
ster Skomager Christen Anthonisens Hustrue heri hendes

dødelige afgang, indfandt sig udi stervboets ejende huus
i Kattesundet skifteretten for at tar:e stervboets tilhø
rende under skifte afh8ndling imellem enkerQnden og hans
med sal. kone samr.enaulide børn, som ere efterfølgende:

l. En Datter Kirsten Christensdatter, 20 Aar gQmmel.

2. En Søn Jens Christensen KørCh, 18 Aar gammel.
3. En Søn Anthoni Christensen, 13 Aar gamrel.

4 En Datter Karen Margrethe Christensdatter, 11 Aar gammel.

paa hvilke umyndige Arvingers vegne skifteretten h"vde
antaget som nærmeste født værge mødrende side Borger og

Vertshuusmand Niels Andersen ~øller, der reet under skif
tet at beopagte hvorefter forretningen med registrering

og wurdering sa21edes blev begyndt.

Stervboets huus og ejendom beligrende udi den lille /!Yde,

som løber ud af Kattesundets port imellem Hans Vognmands
huus og ejendem paa den østre side og byens rende pau den
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westre side bestaaende af 14 fag hUllB og ud til gaden

hvoraf de fire fag er indrettet til leje huus item. et
lille halnag paa 4 fag, samt stædets tin.rende- gaards

og hauge rum ial1; wurderet for den SWIIIII8.:

•• - •• .350 Rdl.
l dagligstuen:
l fUrre bord, l fUrre drag kiste_sæng, l stor klæde skab,

6 rychlædders stoele, l messing kakkelo:vns bekken, l bie_

lægger kakkelovn, l blaae maklet udtræk med guul omhæng

om, l guul stribet do., l gl. do. vlaae stribet, l gr.u
stribet olmerdugs overdyne, l gr.u og rød olmerdugs dit

to, l do. rød, 6 pudder, l par blaaegarns lagner, en del

skomager værktæi.

I inderste stuen:

l ege bord, l sort mahlet dragkiste, udi samme forefUn
det den sal:_ kones gang og lind klæder, som enkemanden

anmeldte efter den afdødes villie vilde skiænkes hans

tvende piige børn, som samme nu ere ved tilvoxende al

der kand behøve, l par blaaegarns lagner, l hørgarns

ditto, l drejels dug, l par hørgarns pudderwaahr, 2

haandklæder, l rød stribet stople seng med rød macheis

omhæng paa, i samme l gl. bolstret undderduhne, l rød

stribet olmerdugs overdyhne, 2 guul stribet ditto, l
rød og hviid olmerdugs overdyhne, 3 stk. pudder.

I spisekammeret:

2 stk tiin fade og 8 tallerkenr, l ka~ber kiddel, 2

messing stager, l ti in skaal.

I kiøkkenet:

Ikaaber brendeviins kiddel med hatt laag og piber, et

sæt kar og 2de ankre, l jern gryde, l do. pande, l dit

to tree foed, Ikaaber the kiddel.

Paa loftet intet.

I gaarden:

l koe widere forefandtes ikke mg siden enkemanden sa~vel

som tilsynsværgen erklærede at videre stærvboet ej var

tilhørende,bliver samrneS indtægt ialt de~ summa:

TTT,.409 ~d+ f Kk.
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4. o RdLsumma. ..'O.'O ••••

•

l. Afgl. Christen Pedersen Hedebergs enke heri byon loed
forevise enkemandens til hendes sal. m~nd, den 20. A
pril 1769 udgiven pante opligation med lste r,rioritets

rett udi stærvboets huus for laante capital ••. 300 Rdl.
hvoraf renten til sidste sanpsting findes at være be

talt.

og naar fra saw~e drages stærvboets anførte indtægt.

• . . . • . . 406 Rdl. l fi:k.

sees at udgiften overstiger boets anførte indtægt.

....... 23 Rdl. 5 n.

hvorimod blev anmeldt stærvboets paahæftede giæld.

2. Niels Andersen Møller foreviste ligeledes enkemanden

til ham under 28. April 1774 udgivne opligation med
2den priorotets reet udi i stærvboets huus og første
prioritets reet udi i den registrerede ejendom og i-

følge af samme har tilgode...... 130 Rdl.
hvilke anførte pant havvre tillige lod erklære at vil
le betroe enkemanden deres ham laante capitaler uden
at pataae stærvboets ejendele satt til auction, og

siden enkemanden berettede ikke at være viidere bort

skyldig, saa bliver stærvboets udgifte saw$cllagt den

Hvoraf følger at ikke noget bliver til arv eller deeling
imellem enkemanden og hans umyndige børn. Altsaa siden
enkemanden lovede og forbandt sig til at opdrage de umyn
dige udi ære og lære, saavidt hans evne det vil tillade,
ligesom og at holde skifteforvalteren o alle maader anger
og kraveløs for hviis viidere giæld paa stærvboet maatte

hæfte, bliv han med tilsyns værgens samtykke paa stærv

boet extraderet til frie eiendoms ra'.'dighed hand indfriir
og betaler denne forretnings bekostning.

Aalborg by og birk samt en del af Fkeskum herreds skif

teprotokol 1807 - 1821, fol, 296 og 345.

Anno 1810 den 14 October, strax efter at det for magi-

Som anført døde Christen Anthonisen fuorch den 18. oktober
1810, 77 år gammel.

I
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stratemvar anmeldt, at skomagermester Christen Anthonisen
Mørch i hans tilleje havende værelser paa Nørregade i Aal
borg, ved døden var afgaaet, indfandt sig sammensteds skif

terettens fuldmægtig for at tage den afdødes boe unden an

nitation til videre skifte og deeling emellem enken Mette
Jørgensdatter og den afdødes børn af 2de ægteskaber, som

blev anmeldt at være:
Af første ægteskab:

1. En søn Jens Christensen Mørch mester skomager og givt

her i byen.
2. En søn Anthon Mørch givt og boende i Sjælland samt er

skomager.
3. En datter Kirsten Mørch givt i København med spækhø

ker Nobis.

4. En datter Karen Margrethe givt med snedker Niels Dyhr
i Nykøbing paa Mors.

Af andet ægteskab med den efterlevende enke:

1. En datter Bodil Marie Mørch, 22 Aar gammel og ugivt,

samt hjemme i stærvboet, paa hvilke arvingers vegne

var tilstede sønnen Jens Mørch, og var tillige nærværende

enken med laugværge bødkermester Søren Jørgensen, som paa

viste stærvboets effecter til registrering og wurdering
saaledes:

1 furre vinge bord, 3 stOle, 1 speil, 2 skillerier, 1

fure skatol, derudi enkems og datterens linned, samt
noget ragelse, 1 himmelseng med omhæng, klæder derpaa,

1 olmedugs overdyne, 1 bolstret underdune, 2 puder 1 par
lagner. I kiøkkenet=
Jern ildklemme, 1 trefod, 1 kobber thekjeddel, 1 blaae

klædes kiole west og buxer, 2 par strømper, 1 hat, 1
par gamle støvler, 3 skjorter.

Videre vidste de ikke at anmelde stervboet tilhørende ,

hvorefter forretningen indtil en anden bestemmende tid
blev udsat.

Anno 1811 den 20de September blev skiftet efter skomag0r

mester Anthonisen foretaget= Enken anmeldte at hendes sal.

mand begravelse havde kostet hende foruden de dertil fra

laugene oppebaaren penge ialt 30 Rdl. og at hun desuden
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er skyldig paa huuslejen nu til næste fløttetid 12 Rdl.
2 Mk. hvilket tilsammen udgiør boets giæld 42 Rdl. 3 t~.

og ved sammenholde samme med boets foran registrerede og
wurderede effecter, der er opsummeret til ialt den summa

15 Rdl. 4 Sko sees at der intet kan blive at arve, og at
enken med laugværge tilforbnndt sig at betale boets giæld
og i saa henseende holde skifteretten anger og kravesløs,

blev boet efter enkens begjæring med tilsynsværgens sam
tykke extrederet og forrrtningen saaledes hermed tilende

bragt.

Ved at sammenholde de 2 skiftebreve synes der at være
sket en tilbagegang for Christen Anthonisen siden hans
første kones død. Grunden er vel den blandt andre, at
han efterhånden var blevet til års, han var jo 77 år
gammel da h~n døde. De mange ret kostbarlige ting, der

nævnes i det første skiftebrev, er vel efterhånden ble
vet afhændet for at skaffe penge til det daglige brød.
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Nr. 64 på tavlen.

A N D E R S o L U F S E N (O L E S E N).
===========================================

Fødested, forældre og hustru kendes ikke.

Han er sandsynligvis født i 2. halvdel af 1600 tallet
og død i l. halvdel af 1700 tallet.

Hans far har efter navngivningen at dømme heddet Oluf

eller Ole.

Han har sikkert boet i Købberød i Gettrup sogn, hvorfra
Kobberød-navnet stammer.

Af hans børn kendes en, måske to, nemlig:

Christen Andersen kobberøe.

Se under nr. 32 og 32 på tavlen.

Ved Christen Andersen Kobberøes andet ægteskab i 1755

nævnes der en forlover ved navn Ole Andersen, der boede

iNestrup.
Denne Ole Andersen kunne være en broder til Christen An

dersen. At han er givet navnet Ole kunne tyde på, at

han måske er opkaldt efter sin farfar, Anders Olufs en
eller 51esen. med dette er kun gisninger.
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(LAURSEN).L A U R I D S E N

I M M E R S D A T T E R.

Nr. 72 og 73 på tavlen.

p O V E L

A N N E

At moderen, Maren Nielsdatter, nævnes som salig fortæl
ler, at hun på daværende tidspunkt må være død. Det sam

me kan det, at datteren opkaldes efter hende måske også
være et bevis på. Forøvrigt ser det ud, som den lille

Maren er død som spæd, idet en datter i det følgende
ægteskab opkaldes efter hende og gives navnet Maren.

Povel Lauridsen er født ca. 1680 sandsynligvis i Skjold

borg sogn og sikkert død samP.'e sted, men først efter 1745.
Se i denne forbindelse efterfølgende afskrift af fæste
brev.

Hans forældre "kendes ikke, men givet er det, at h~ns

fader har heddet Laurids eller Laurs, og at han og hu
struen formentlig har været bosiddende i Skjoldborg sogn,
sikkert som fæstebønder.

Povel Lautidsen synes at være gift 3 gange.

Hans første kone hed Waren Nielsdatter og må være død
formentlig i barselssengen ved juletid 1717, idet Skjold
borg kirkebog oplyser følgende:

1718. Dom. post. Epiphan. (søndQg efter Helligtrekonger)
var Povel Lauridsens og Salige Hustrue Karen Nielsdatters

liden Datter til daaben som vleb kaldet Maren.

•

Hen på slutningen af året 1718 bliver Povel I,auridsen
gift igen.
Skjoldborg kirkebog oplyser:

Anno 1718 den 18 Augusti Cavers vi Underskrefne for Po
vel Lauridsen i Aas, og Anne Immersdatter i Aas.
Copulerede den 18. post. Trinit. 1718.

Datter af Immer Nielsen og hustru ~aren Støfrinsdatter

af Skjoldborg sogn.

Se under nr. 146 og 147 på tavlen.



•
Skjoldborg kirkebog meddeler:

1687. Født Anne Imrrersdatter, døbt Festo Stephani i Skjold~

borg kirke.
Faddere: Peder Støfring, (måske barnets morfar). Christ0n

Nielsen. Margrethe Nielsd2tter, (de 2 sidsnævn

te er måske barnets farbror og faster). Else Pedersdat-

ter.

Om Anne Immersdatter meddeler Skjoldborg kirkebog:

1724. Død Anne Immersdatter, 37 Aar garr~el, begrafet den

26. July paa Skjoldborg kirkeg2ard.

I dette ægteskab kendes 2 børn:

l. Skjoldborg kirkebog meddeler:
1719. Født Immer Poulsen, døbt den 19. Maj i Skjold
borg kirke.
Se videre om ham under nr. 6 og ~7 på tavlen.

2. Skjoldborg kirkebog meddeler:
1721. Født Maren Poulsdatter, døbt Dom. Jub. i Skjold

borg kirke.

Povel Lauridsen må efter Anne Immersdatters død være ble
vet gift igen for 3. gang, men Q0nne hustrue navn kendes

ikke. Hun kendes kun som nævnt uden navn på efterføl
gende afskrift af fæstebrev og levede endnu i 1745.

Povel Lauridsen var fæster under Næsgpard gods, men der
findes ikke fæstebrev, der beviser dette.

Næsgaard gods fæsteprotokol begynder først 1745, og på
første s~de findes sønnen Immer Poulsens fæstebrev, som
her gengives.

Afskrift af fæstebrev fra Næsgaard fæsteprotokol 1745 
1785.

Kiendes ieg Underskrevne Poul Berthelsen, boendes i Nor
dentoft og hermed Witterlig Giør, at have sted og fæst

saasom ieg og herved bort fæster til Immer Poulsen halve

Deelen af den mig tilhørnede Gaard i Aas, som hans Fader

Poul Laursen i boede og Goedevillig med Hustrues minde

til hannem Opladt haver, hvilken fornevnte Gaard bemeld

te Immer Poulsen sin Livstid i fæste forundes, og efter
forældres Død nyder det halve til uden nogen Indfæstning
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og mae bruge dens tilligLende Eiendom med hvad Nafn Næf

nes kan som hand efter Loven bedts vecd og kand, imod at
band holder Gaarden i forsvarlig stand med B,ygning oe Be
sætning, ~~rken med Giøning og Dyrkning, so~ forsvarlig
kand være, Svarer i rette Tiide de Kong1. A11ernaadigste
paa budne Skatter og Contributioner og den acorderede
Landgilde Fiire ~ark. Det Øvrige Opfører sig eaa1edes

som Hans Majesteets A1lernandigste Lov og Forordninger
befaler, item er Hans Hosbonde Hørig og Lydig under det

te Fæstebrevs fortabelse.

Nordentoft den 8de Janv. 1745.

Poul Berthelsen.

L11g1ydende Originali er mig af min Hosbonde Becaret,

hvilken ieg skal holde mi efterretlig.

Immer Poulsen.
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Nr. 76 og 77 på tavlen. i
! :
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A N D E R S D A T T E R.

Han er sandsynl~gvis søn af AnderE Jen~øn ~iddiholm af

Skjoldborg og hustru, der ikke kendps.

Niels Andersen Middiholm er født 1698 i Skjoldborg sogn.
Faddere kendes ikke.

Se nr. 152 og 152 på tavlen.

Skjoldborg kirkebog meddeler:
1740. Død Niels Andersen Middiholm. druknede i anen, 42
Aar gammel. Begravet Dom. 3. post. Trinit. paa Skjold
borg kirke,gaard.

Neils Andersen Middiho1m var gift 2 gan~.

Skjoldborg kirkebog meddeler om hans første ægteskab:

1724. Den 29. Juni blev Niels Andersen af SJ~der Skjold

borg trolovet til Erlige pige Maren Christensdatter nan
r.Iøgeltangen.

Forlovnings~denekendes ikke.
Kirkebogen fortsætter:

1730. Dom. 17. post Trinit. Døbt Niels Andersens og Ka

ren Christensdatters Barn Anders. (død 13 uger gammel).

E L S E

Hendes forældre kendes ikke. Kirkebogen for Skjoldborg

Maren Christensdatter er sikkert død i barselssengen.
Kirkebogen fortsætter:

1730. Begravet den 20. November. Niels Ander~rns Kone af
Sønder Skjoldborg, Maren Christensdatter i sit 30te Aar.

Året efter gifter Niels Andersen sig igen.
Kirkebogen fortsætter:

1731. Do~. 17. post Trinit. Trolovet Niels Andersen og
Else Andersdatter.

Lovermændene= Anders Middiholm,(er sikkert Niels Ander~ens

fader, Anders Jepsøn Middiholm), og Villads Bundgaard.
SamF.le personer blev Copulerede Dom. 21. post. Trinit.



II

I,

l.

•
sogn mangler at være ført fra 1704 til 1712.

Hun er født ca. 1711 i Skjoldborg sogn.

Kirkebogen melder om hp.ndcs død:

1738. Død Else Andersdatter, 27 Aar ga~el. Jordedes den
13. Marti paa Skjoldborg kirkegaard.

Der kendes 4 børn i ægteskabet:,
l. Anders Nielsen lliideholm.

Se videre om ham under br. 38 og 39 på tavlen.

2. Kiersten Nielsdatter Kideholm.

Født 1733. døbt den l. post. Trinit.
Død 12 uger gammel.

3. Kiersten Nielsdatter Mideholm.

Født 1735,døbt l. post. Trinit.
Denne Keirsten er sikkert opkaldt efter den første

Kiersten, der døde.

4. Jeppe Nielsen Mideholm.

Født 1737, døbt Dom. Sexag.

Den yngste, Jeppe, er sikkert opkaldt efter sin olde_

fader, faderens faders, fader, der hed Jeppe, igen et
bevis på, a~ fædrenes navne gik i arv til børnene ef
ter tidens sæd og skik.
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Christen Olufsøn •
samme stamf. som nr. 376.............
Gregers Lodvigsøn
Anne Christensdatter

Stambogsnr. 160
161

162
163

Mourits Andersen
Else Jensdatter

Christen Christensen
Dorthe Nielsdatter

Jens Nielsøn
Maren Christensdatter

Oluf Christensen Bache
Kirsten Christensdatter

Christen Andersøn
Mette Madsdatter

Niels Hansen Foged
Kirsten Lauridsdatter, søster til nr. 222

Jens'Nielsøn Skræder.............
Laurits 011ufsøn
Anne Jensdatter

Søren Nielsøn, bror til nr. 223

Anders Laursen (Lauridsen) bror til nr. 209
Anne Nielsdatter, søster til nr. 220

Niels Kjeldsøn
Maren Hansdatter

Peder Christensen Tækker
Dorthe Pedersdatter

Christen ••••••••• Overgård
Karen •••••........

Hans Jørgensen Mygind
Dorthe Marie Madsdatter Buchtrup

Peder Madsen Illum
Sibbreth Hermannsdatter Viller
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177

178
179

180
181

188
189

190
191

208
209

216
217

218
219

220
221

222
223

230
231

232
233

234
235

236
237

238
239
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S ø E G A A H D.C H R I S T E N S E N

M O U R I D S D A T T E R.

Nr. 78 og 79 på tavlen.

JESPER

K A R E N

Kallerup kirkebog onlyser om hans bryllup:

Dom. Lætare 1718 blev Ungkarl Jesper Christensen og Ka

ren Mouridsdatter af Kallerup Trolovede.

Forlovere: Niels Madsen. Anders Nielsen.

Viede 3. Benticosta. )3. søndag efter pinse). -

•

Forældre kendes ikke, kun er det givet, at hans fader

har heddet Christen •••••• (Søegaard) af Kallerup.

Se np. 156 og 157 på tavlen.

Jesper christensen Søegaard er født i Kallerup.

Faddere kendes ikke.
Skjoldborg kirkebog meddeler:

Festo. Ahcens. Christi 1762 er begravet i Schioldborg
kirkegaard, Jesper Christensen Søegaard, 75 Aar gammel.

Forældre kendes ikke, kun er det givet, at hendes fader

har heddet Mourids •••••. og har sansynligvis været fæ
stebonde i Kallerup.

2. 1723. Dom. post. Trinit. blev Jesper Søegaard og

Hustrues Karen Kouridsdatters liden Datter døbt
Bothil.

Der kendes 4 børn i ægteskabet:

Skjoldborg kirkebog oplyser:

l. 1720. Torsdagen den 25. ~aji blev Jesper Søegaard
og Hustrues Karen Mouridsdatters liden Søn døbt

Christen.

1"øo:'I; lo~4 sanusynli.gvi.s i. "Kallerup sogn.
Skjoldborg kirkebog meddeler:

1739. Den 6 •••••• 1739 begrafet Karen Moridsdatter 45
Aar gammel.

Ægteparret har formentlig haft gård i gæste i Skjold

borg sogn, hvilket dog ikke har kunnet o lyses.

I
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•
3. 1729. Døbt Jes~er Søegaards af Karen Koridsdatters

barn kaldet Else.
Se videre om hende under nr. 38 og 39 på tavlen.

4. 1733. Dom. l. Pase, døbt Jesper Søegaards og Karen

Mouridsdatters Barn kaldet Peder.
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Se nr. 160 og 161 på tavlen.

•

Født 1712.

H E L L E B E R G.C H R I S T E N S E NJ E N S

Nr. 80 og 81 på tavlen.

Født ca. 1685 i Thorup sogn. Kirkebogen for Thorup

sogn begynder først 1688.

Det fremgår af det følgende, at Jens Christensen Helle

berg var fæstebonde i Thorup sogn, under Rostrup gods,

men da der ikke for Rostrup er bevaret fæsteprotokoller,

har fæstebrev ikke kunnet fremskaffes.

Thorup kirkebog meddeler:
1749. Død i ~aj i Thorup, Jens Christensen Helleberg,
64 Aar gammel, Jordet den 2. Juni paa Thorup kirkegaard.

Søn af Chribten Olufsen, hvis forældre og fødested ikke
kendes, hans hustru kendes heller ikke.

Jens Christensen Helleberg var gift 2 gange.

Vang kirkebog meddeler om h&ns første ægteskab:

1710 •.••••• hafde Jens Christensen og ~llen Laurids
datter Trolovelse.

1712. Dom. 2. post Epiph. (2 søndag efter Helligtrekon

ger), hafde samme Fæste Folch Bryllup.

Ellen Lauridsdatter er ifølge ovennævnte antagelig født
i Vang sogn. Forældre og fødselsår kendes ikke.

l. Christian Jensen Helleberg.

Der var ved hendes død 5 børn i ægteskabet, den yngste,

Ellen, er hun sikkert død efter i barselsseng. Jens

Christensen Helleberg sad nu ene tilbage med de 5 børn,

hvoraf den yngste, Ellen, ifølge skiftebrevet kom i ple
je hos hans broder Ole Christensen. Se nr. 188 på tavlen.

Thorup kirkebog meddeler om hendes død:

1725. Anno den 26. October blef Jens HelJeb'rgs Hustrues

Liig nafnlig: Ellen Lauridsdatter begrafet.

De 5 børn var:
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Se nr. 162 og 163 på t~vlen.

Datter af Gregers Lodvigsen og hustru Anne Christens

datter af Thorup.

Født 1715.

Født 1719.

Født 172l.

Født 1725.

G R E G E R S D A T T E R.

•

ro A R E N

4. Kette Jensd~tter Helleberg.

2. Niels Jensen Helleberg.

5. Ellen Jensdatter Hellebrrg.

3. Else Jensdatter Helleberg.

Ca. et halvt år efter gifter han sig igen.

Thorup kirkebog meddeler:
Anno 1726. den 3 Januari hafde Jens Christensen og Maren
Gregersdatter i Thorup Trolovelse.

Forlovningsmændene var: Christen Overgaard. Niels •...•

i Thorup.
Dom. Sexages. (sændag seksagesima). 1726 hafde Jens
Christensen og Maren Gregersdatter Bryllup.

Thorup kirkebog meddeler:

1700. Den 18. Maj hafde Gregers Lodvigsen et Pige Barn

til Kirshen, som blef kaldet Maren. Berethe Michels
datter bar det.
Faddere: Niels Helleberg. Anders Schredder. Bodel

Nielsdatter. Else Nielsdatter.

Samme kirkebog meddeler ved hendes død:
Død. Foraaret 1769 i Thorup, 70 Aar garnn1el, Jordet den
Maj paa Thorup kirkegaard.

Der kendes 8 børn i andet ægteskab, der alle nævnes i

skiftet efter faderens død.

l. Christopher Jensen Helleberg. Født 1727.

2. Peder Jensen Helleberg.
Se videre om ham under nr. 40 og 41

3. Gregers Jensen Helleberg.

4. Knud Jensen Helleberg.

Født 1728.
på tavlen.

Født 172l.

Født 1737.

5. Christen Jensen Helleberg. Født 1739.
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Se efterfolgende afskrifter af skiftebreve.

•

Af Skifteprotokol for Rostrup gods 1720 - 80, fol. lo.

8l

Rdl. Mk. Sko

Efter 23 års ægteskQb med Maren Gregersdatter døde Jens

Christensen Helleberg om foråret 1749.

En måned derefter foretoges der skifte.

20 år levede enken endnu, og hun, Maren Gregersdatter
var ikke bare mor for sine egne børn, men også for dem

af første ægteskab.
rv:ange børnebørn oDlevde hun at se vokse OD omkring sig,

før hun døde i sit 70. i 1769.

6. Madz Jensen Helleberg. Født 1742.

7. Anders Jensen Helleberg. Født 1745.

8. Birgitte Catrine Jensd~tter Helleberg. ??

Anno 1725 den 20. Novemb~r: Var jeg underskrevne Peder

Christensen Ulsted, paa Madame MaIs til Rostrup hendis

Wegne, udi Jens Christensen Hellebergs Boe i Torup, i

Henseende hans Hustrue nu Sallige Ellen Lauridsdatter,

som forhen den 27. October, Sidst afvigte ved Dv,den er
afgangen, For at Registrere og Vrurdere Boens Midler,

Samt Endelig Skifte og Deeling at afhandle, Imellem be

meldte Jens Christensen paa den eene og Begge deres
Sammen Hafte Børn, Nemlig:

en fur Bord paa tvend e pæl l e .' ...•...•• o

Christen Jensen i Sit 13de Aar.
Niels Jensen i Sit Ilde Aar.

Else Jensdatter i Sit 6te Aar.

Mette Jensdatter i Sit 4de Aar.

Ellen Jensdatter i Sit 4de Ugger gamII'el.
paa dend ~nden Siide.

Hvor da Indfandt sig Tvende Vfurderings Mænd, Nemlig:

Niels Christensen i Torup oh Christen Christensen Lang
gaard ibid. Og er da skiftet forrettet og afhandlet
som følger:

I Stuen
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•
Rdl. Mk. Ske

En fur Skamrr:el ·. • • o o 12

l Kand Bench ·. o 4 o

2 Hylder ·. o o 12

5 Steen Fade o o 12

l Steen Tallerken o o 2

8te Træetallerkner o o 6

l Træe Krus .. .. .. .. .. .. .. ·.• • • • • ·.. o o 4

l Steen Krus uden Log o o 2

9 Træe Skeer .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. o o 4
-, Potter l Koust l Spand o o 6-' ·..
2 Smaa Træ Stoel .......... • • ·.. o o 12

2. Gammel Hiul ... • • o 4 o

l par Karer ........ ·. .. o o 12

I Buren.:

2 Gammel Staaend Tønder • • • • • • • • ·.. o o 8
l Gammel Degen Kar ·. o o 12

l Seld 3 Sold o l 4

3 Trøv .. .. o o 12

3 Halm Løb o o lo
l Kierne og Flødebøtter o l 4

8 Melch Bøtter o l 8

2 Smaa Bøtter o o 2

l Half Kande • ·.. o O 6

l Smør Bøtte o o 2
2de Fur Kister med laas .. • • 2 o o

I Kielderen:

2 Øl Tønder .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ·. o 4 o

l ButeIler og 2 Glasse o o 12

l Lysfenger ...................... • o o 6

I Krammerhit:

l Kobber Kiel i grue lo Kander Rom 2 4 o

2 Gammel Egi Kar • ·.• ••• o 2 o

l Lille Saae .. ·. • • o o 12

3 Spand .. .. .. .. .. .. .. ·. ·. o o 12
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Rdl. Mk. Sk.
o 2 o

o o
o o
5 8

5 o

4 o

3 o
o 8
2 o

2 o

l 8
2 8
o 12
o 12

l 8

l 4
l o

o 12

l 8

l 4
o 12

o 12

l 8

o 6

o 4

•

l par Qvern i Bing .............•.

3 Gammel Binsæche ....••.•.•..•..•

Senge Klæder:

En Seng Worder I Stien 2 Dyner 2
Puder og 2 Hals Klæder tilsammen

En Seng I Buren:

lOver Dyne l Wadmels Waar

2 Hofund Puder ."" .

Den Sallige Qvindes Klæder:

l Gammel sort fibskaftis Kioul •••

l graa hunrckens Ditto •..••••••••
l rød perst Wadmels Skiørt •.•••.•

l grøn Wadmels Ditto •••••.•••••••

l graa junrckens Ditto •..•.•...••

l Ga~:el sort Wadmels Ditto •....•

l Garnrr.el bruun Wadmels Ditto •...•
l bruun Wadmels Jinder Kloch ....•

l gr-øn Ditto " .

l sort perst Wadmels Trøie T ••••••

l blaa fibskaftis Trøie .•....•....

l Gammel grøn Trøie "......•
l brogit Snøre Liv ••...•...•..•.•

l Nye ulden Serch .

l Garrmel blorgarns Serch og opled

l Nye Hørgarns opled •.•••••.•••••
2 Gammel blaagarns Forklæder •••••

l sort Raskis Forklæde •••••.•••••

l Hørgarns Forklæde ••••••..••••••

2 par Gammel Strømper ••••••••••••
l par Tøffel •....................

l Rejels Dug .••••.•• "." ..... "",, •••

l Ildforch og l Træe Foed •.••••••

l skoed Owen og Rage •••••••••••••
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o

l

l

l

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o
o

o

o

:3

l

l

o

o

o

-



Rdl. Mk. Sko

o 2 14

100

014
o 2 o

018

014

o o 12
014

o o
o o

o o

o o

o

o

o
o
8
8

6

o

o

o

o

2

o

o
2

1

o o
2 o

o o

3 o
4 o

4 12

3 o

o

o
3
2

1

1

3

o

o

o

o

2

6

8

5

3
3
6

2

1

3

11

7
1

2

1 gammel sort bruun Hoppe 14 Aar •

Leuendis Creaturer:

l GaDmel bruun Ditto .....•....•••
1 bruun b1æsit Hop 6 Aar •••.•••••
1 sort stiernet 2. Aars Mærplag ••

l Ploug med sin behør til 4 Høfder

l Gammel Træ Harwer for ••••••••••

l Stie .

2 Tier Tønder ............•.•.•...

l graae Kow 9 Aar .

og l par Haver .......•••......•..
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Reebe samt Dræt .....•••..........

l Øx l Spigerboer l Saug

l Hammer l Tang .............•....

2 Hiølee~ med Draug l par Kroge ••

3 Riwer 2 Pligel l Kast Skowel •••

l Skier Knif med Kiste •••••••••••

l par Hartøi .

2 Løng Leer .

l Gammel Spade med Skaft •••••••••
l Gammel Staal Grebe l Træskowel
l Træewogn med Bærerstang og

l Gammel Træewogn med 5 Møgfiel

Uden Døris Boeschab:

3 Les Blanding .

•

Korn i Laden:

9 Les Rug ........••....•••...•••

9 Les Biug ..

1 Ravn sort Ditto Q.~ar•••••••.•.•
2 stud ungnøder i andet Aar •...••

1 graae Qvie i andet Aar •..••••••

1 broget Ditto 1 Aar ••..•.•••••••

11 Faar og 2 Weder a 28 Sk ••••••••

l Griis .

It Les hvid Havre •..............



For det andet saa blef Huusenis Brøstfældighed Taxarit

og sat in allis Som til dessens Reparotion Wil BehøfUis
efter Wurderings Mændenes Besigtelse Nemlig:

Rd!. Mk. Sko

Der efter bIef Jens Christensen til .Spurdt om Widere
War denne Boe Wedkommende, Endten Løsøre eller tolstaa
ende Gield somburdte at Registreres og Wurderis, Hand

det nu wilde til Kiende giwe at det Boen til gode Kunde
IndfØris, Hvor til Hand Svarede Nej, at Hannem ej Wide

re war Bewidst, Ensom allerede. er angifUen og optegnet
og Begrager sig Saa dend gandske Boens Midler til Pen
ge - Et Hundrede og Femb Rigsdaler een Mark og Thie
Skilling siger 105 Rdl. l. Mk. lo Sko
Der neest blef dend Boet skyldige Gield esket og an
gifUen som følger.

Første lod Hosbonden Madame MaIs til Rostrup, Til den

ne Gaards Bestæning, Saa Welsom og til det andet Hart

Korn hand i Fæste Haver.

Fordret efter Allernaadigste udgangne Forordning af

Dato 15de January 1701, Som Boen forud wil til Swaris
Nemlig:

o o

o

o

o3

o

o

o o

o o

4 o

o o
o o

3 o

2 o

2 12

Mk. Sko
2 o

o o

Mk. Sko

o

o

2

4
2

6

o

l

l

l

RdI.
2

l

RdI.

40
4

•

4 Les sor~ Haure ...............•

4 førring Erter .. """ ... """",,.,,",,

Bing .. "" .... ".""""".,,""""",, .... ,,
Huid Haure 4 Skp .... ".. """,,.,,"""

En Harve "".,""."""" .... ""."",, ...

4re Døgtige Bæster •..•••.•••••.•
En Wogn med sin Behør •....••••••

Erter l Tdr.. """".,, .. ,,""""""""""
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En Half Tylt Siuf Aller ..••.....

En Ploug med sin Behør .....•••••
Sæde Korn af alle Slags •••••••.•

Wester Huus .,,"""""""""""""""""""

lo Les Tag """"""""""""""""""""""

En Half Tylt ti Aller til dend

Sort Haure 2 Tdr. 4 Skp • ••••••••
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HdL I,Th:. Sk.

lo Rigsdaler 2 Kark 5 Skilling.

o o

o o

3 o

o lo

7 o o

7 l 9
5 o o

o ) lo-'

o l 14
2 o o

o l lo

o l 4

6

o

l

o

Noch anagf Jens Christensen sig

at være skyldig sin Broder Oluf

Christensen for at opfoste Hans

Landgilde ..

For det 3die blef fordret for

Skatter ob Tiender Sampt Land-
gilde til Wolborig Dag først

Kommende 1726, Nemlig •..•.•.••••.••
Skatterne i RinGeste Reiget ...•..••

Alle Tiender ..•••.......•.•... " ..••

Speede Barn et Aar ................•

l Arch stemplet Papier til .

For dend at Skrive som wil komme

paa 2 Arch efter Loven ...•.••••...•
Nochsom Skifte Forvalteren til

Kommer af Boens Beholdning Lidler

til Salarium efter Loven ...••••.

•

Deignen for sit Korn .....•.........

Byefogden og Skriveren ..•••••••••••
Tienist pigens Løn til Paaske •..•••
Soldat Penge til Paaske ••.•.•••••••

Tiend Skat ..

Hvor af Jens Christensen C'.fter Loven tiE:omJ'ler dend

Halfun Deel Som er l'enc:e 5 RdI. l. E], • 2 Sko

Summa Bedrager sig Saa dend ganske Boens Bort Skyldige

Gield efter for Ind førte Penge Half femte Sinds tiuge

og fire Rigsd~ler Femb Kark og Fcmb Skilling. SiGer

94 RdI. 11Th:. 5 Sk.
Naar som nu Foreskrefen Gield fradragis Boens Kidler

Som ere efter wurderings lenge 105 RdI. l.1':!k. lo SJc.

Bliver saa igien Som Kommer forbemeldte <Tens Christen

sen OG Hans Børn til DeeIling, r:err~mg:

Dend øfrige Halfun Deel Som er --

5 RdI. l l,],. 2: Sko Dcelis udi Siuf Søster Loder og



Peder Christensen Ulsted.

Niels Christensen.

Christen Christensen Langvad.

80, fol 91.

Paa Madame Mals til Rostrup Hendis

Wegne.

•

Og Som Jens Christensen efter Loven er sin Egen Børns

Wærge Saa er og Saaledis med Hannem for af Skeediget
at samme deri s tilfaldne Arwe Loder Hos Hannem Ufor

Rendtet skal bliwe Bestaaende Indtil de opwoxer og at

de paa anden stæder deri s Brød Kand fortiene.

At Saaledis er Rigtig Skift og Deeling Holden ag af

handlet efter dend Sal. Qwinde, Som Foreskrefund Staar.

Bekræfter Wi med Egen Hænders Underskrift,

Actum •• Torup den 20de November Anno 1725.

Kand da Blifue udi Huer Søster Lod.

4 Mk. 2 3/14 Sko
Hvor da Christen Jensen tilfaldt de 2de første Søster

Loder Som er Penge l Rdl. 2 Mk. 14 3/7 Sko
Dernest tilfaldt Niels Jensen de neste 2de Søster Loder

Som er Penge l Rdl. 2 Mk. 14 3/7 Sko

Dend 5te Søster Lod tilfaldt Else Jensdatter Som er

Penge 4 Mk. 7 3/14 Sko
Dend 6te Søster Lod til faldt Nette Jensdatter Som er

Penge i ligge Maade 4 Mk. 7 3/14 Sko
Dend 7de og sidste Søster Lod til faldt Ellien Jensdat

ter Som og er Penge 4 Mk. 7 3/14 Sko

Af Skifteprotokol for Rostrup gods 1720

Anno 1749 dend 25. Juny war paa Welædle og Welbaarne
Hr. Major Jens Kraft til Raastrup Hans Wegne Mathias

Christensen fra Raastrup udi Sal. Jens Christensen Hel
lebergs efterladte Stærvboe udi Thorup for at holde

Registrering og Wurdering samt endelig Skift og Dee_

ling at af Han de immellem hans efterladte Enke Maren

Gregersdatter paa den ene og Paa den anden side hans
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. efterladte Børn som ere:

Christe~ Jensen Helleberg, Bonde i Sperring, Niels Jen
sen Helleberg som begge War j';yndige, Christorher .jensen

Helleberg 22 Aar, Peder Jensen Helleberg 20 Aar, Gre

gers Jensen Helleberg 18 Aar, Knud Jensen Helleberg 12
Aar, Madz Jensen Helleberg 7 Aar, Anders Je~8en Helle

berg 4re Aar, Else Jensdatter Helleberg, Mette Jensdat
ter Helleberg og Ellen Jensdatter Hellerberg.

Paa de umyndiges Wegne War tilstede 0g overwærede som

Formynder deres Farbroder Oluf Christensen Bak i Taa
rup, saa vel som Christen Jensen Helleberg og Niels

Jensen Helleberg som var deres egen Wærge.
Paa samme war mødt 2de uvillige Wurderingsmænd, Nemlig:
Anders Lassen, Bonde i Thaarup og ~ikkel Olufsen, Bon

de i Wang.
Hvor pa~ Skifte Forretningen er foretaget samt Registre

ring og Wurdering hvad os af ~nken er bleven fore Wiist
at wære Boen wedkommende som er bestaaendc i følgende

Nemlig:

Rdl. I'!k • Sko
o 2 o
o o 8
o , o~

o o 8
o l 8
o l o

5 o o

l Gammel fyr Bord med skuf •••••••
l Gammel fyr Skammel .
3 Gammel Stoel l Liden Sk~mmel •••

lo Træe Tallerkener .

l rød. Leer ICar ..
4re Træe Ska21e .

l Jern Kakkelovn .

I Nørre Kammeret:

2de Gammel 01 Tønder a 2 I~ • •.•.•

l par Uld Karrer ..

l Flød Bøtte med Kierne oG Staw ••
l Ga~.el Stand Tønde .

l par qverne i Bingen •..•.•....••
Solde ~ .

l Bing ..

l Selde af Halm •.....•.....•...••

L Kiøchenet:
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o

o

o

o

o

o

o

o

4
l

l

o

l

l

o

o

o

o

8
6

o

8

6

4
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l 0xe ..

Hiul ..

--

o

o

o

o

8

o

o

8

2

4

4

4
l

o

o

l

o o

5 o

o o

2 o

l o

4 o

2 o

o 8
l 4
l 4
l o

o 12

o 6

o

2

o

2

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

l

l

l

Rdl. Mk. Sko

o l 8
048
o l o

2 4 o
028

......................................

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Wadmels Dyner .....•.......•.••

Hoved Dyner
Hals Kleder

l Gammel '110 gn. ..

2de par Hamler ..

..

l Gammel Sti e ..

2de Harwer .. ' ..

l Spand ..

l Kar ..

2de mindre Ditto •.................

Den Sallig~ Mands Kleder:

l Senge Klede ..

l Spade 2 J em Grebe ..

Uden Dørs Boe Schab:

l Fork ..

4re

4re
4re

l Ki edel i GI"Uen ..

lo Malke Bøtter af Træe •......••.•

2de Høeleer med Drag og Kroge ••.••

l Wogn med Hawrer og Et par Besla
gen Hiul og Et par ubrugelige Træe

Senge Kleder:

2de Riwer 2de Pleiler ••••••••.••.•

l par Skind Buxer .....•...........

l graa Wadmels Kiortel •..••••••.••
l sort Wadmels Dotto •....••...•.••

l Slibesteen paa Axel •............

l par Gamle Skind Buxer og 2de

par Wadmels Dittoer ••.•.••••••.•••

l Ploug med Jern og Til Behør . •.•••

l par Hartørj og l Hammer .•..••..•



•

Rdl. !':Jc. "lru _~ ..

l Sauge ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. o o 4

l Knibetang .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............... o o 6

l Skier Kniv og Kiste ............................ o 2 8

Chreaturer:

l sort girred Koe lo ~.Aar ...................... 4 o o

l sort Ditto . . .......................................... 6 o o

l sort Hielmed Ditto ., ' ...................... 6 o o

2de Studungnødder .................................... 12 o o

l sort Studungnød ................................... 5 o o

l Qvie Ungnød ............................................ 2 o o

l Mindre Ditto ...... ,.. .................................. l 2 o
2de Qvie Kalwe .......................... " .............. l 2 o

l Gammel sort Hoppe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 o Ib

l sort blesset Ditto .............................. 6 o o

l sort Mærer Blag i 3die Aar .............. 8 o o

l sort Hest Plag i 2det Aar ................ 5 o o

l Galt Swin .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. l 4 o

l Galt Griis .......... ,. ,. ,. ,. ............................ o 2 o
4re Wedere ................ ,. IO .............................. 2 o o

18 Faar af 2 Mk. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 o o

Summa ialt •...•Rdl.loo Th~.2 Sk.12.
===~==~==~=============-===========

Derpaa Blew Registrering og Wurdering for samtlige til
stæde wærcnde oplæst, og Enken bl~w tilspurt 0er ~ar

mere Boen Wedkommende i Nogen MaaQer Hun net vilde ~i

ende give at det Arwingerne og Boen tilgode kunde anfø

res, hvorpaa Hun swarede Hun widste ikke mere end det

som allerede war anført og Bedra.cer Sig Boens Indgield
efter Vrorderingen til Penge 100 Rdl. 2 ~TI,. 12 Sko
Derpaa lod Hosbonden Vlelnemeldte Hr, l'ajor Kraft for

den Besætning tilstæde som efter Hans Kongl, Maierstæts

Allernaadigste Forordning af Boens I\'lidler først bør ud
redes Nemlig:
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Buuerne "".,,"""""""""""""""""""

a l Mk" """"""""""""""""",,,,""""

o

o

2

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

5

o

2

o

3

3 12

4

o

3

o

o

o

o

3

o

o

o

o

3

2

l

2

l

2

l

24

lo

4
2

lo

Rdl. Mk. Sko
lo o o

" " " "

•

Egen Kost 12 Sko .

Egen Kost 12 Sk" """"""""""""""

400 Faune Siimer ' ....•

Til Laden Og Stalden:

Til Rehlingen eller Zahlshuuset
Behøvedes Efterfølgende:

Til en Tømmermand samme Tømmer

at Giøre i arbejde i 4re Dage

l forsvarlig øg Høwed til .....

l Ploug med fuld Behør .......•

l Harwe .. ".,,""""""""""""""""""
l Wogn med fuld Behør ••.•••.••

2det Blew tagen Bygfald og Siun

til Huusene som efter Siunsmæn
dene Allernøjeste Owerweriende

Skiøn som hedder saaledes,

Nemlig:

24 Les Tag a Lesset l Rdl.

Til en Tækker samme Tag at
tække i 12 Dage a Dag paa

Til en Opstikker om Dagen for

Kost og Løn 12 Sko ••.•••••.•.•

lo Les Tag a Lesset l Rdl • ••••
Til en Tækker samme Tag at op

bygge i 5 Dage om Dagen paa E
ien Kost og for Løn l,~~ • •.••.
l Tyelt lo Allen Træer •••...•.

6 stk. Fiel til Døre •.••••••••
l~ Tyelt Fiel til Stald Loft ••
Til en Opstikker om Dagen paa

l~ Tyelt Fiel til Loft ower

•



•
Rdl. "]c. 51,.
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===~======~==========

DerpaD Blew Enken Tilspurtt om Hun fremdeles wilde bli

we ved Stedet og swarer efter Hendes Sahl. ~ands der

paa hawende Fæste Brew og en hwer til siine Retmessige

o

o

o

o

o

o

8t

4

l

2

5

l 2i

4
4

3 14

5

o

5

5

o

4

2

4
3

Summa 102

" " " " " " " " " " " " " " " " " " "

3die Blew angiwet anden Bort

Skyldig GieId,
Nemlig:

paa Egen.kost l 1& .

i Al t """"" .. ,,""""""""""""""""""""""

i Penge """""""""""""" .. ,,"""""""""""

i Rede Penge "" .... """"""""",,."""""""

l Thi Allen Træe til en Bielke
Til en Tømmermand at Giøre i
Arbeide i 4re Dage om Dagen

Nok fordrede Enkens stif Søn

Niels' Jensen att Hans Stiff

moderwar Hannem skyldig som

hun Sielf Tilstod •••••.••....•••••
Anden Søn Christopher Jensen

fordrede som hawer Laandt Hans

Moder som Hun og Selw tilstod

Arwepart som Enkens Stif Børn

war tilfalden efter Deres Sa
lige Moder som er Bestaaende

Arf angaw Hendes Søn Peder Jensen
at Hand hawde tilgode i Stev Boen

a 14 IVIk. """"""""."""",, .. ,,"""""""""

He? foruden war Enken Begierende
Att der maatte udlegges noget til

Korn att under Holde Siig og Sine
•••.••• indtil der blew indaulet

som Hun Højeligen Hawde Rug 2 Tdr.

2de Tønder Biug



•

fordringer fornøie, hwortil Hun Swarede Ja, Hun wilde

streebe dett meste og beste Hende war muelig.
Siden Boens Ind Gield efter Wurderingen ikkun Beløber

sig til Penge ±0i'__!t!i1-..!__ ? ~lkL~?_ Sko Siger Hundrede Rix
daler Toe Mark og Tolv Skilling og Boens Nødwendige
Udgifter med Besætning, Bygf21d og anden Bort Skyldig

Gield, Bedrager Sig til dend Summa Penge - 102 Rdl.

5 Mk. st Sko Altt.
Saa sees deraf der kand ikke bliwe noget at Arwe eller

komme til Deeling, at saaledes er forrettet samt Skif
tet efter Sahl. Jens Christensen Helleberg Holdet og

af handlet som foreskrewet staar bekræftes med Egen
Hænders Underskrift.

Actum Stervboen den 25 Juny 1749re

Paa Welædle og Welbaarene Hr. Major Kraftes Wegne,

Mathias Christensen.

Som Wurderingsmænd.

Anders Lassen.

Mik],el Olufsen.

Paa de Umyndiges Wegne.

Oluf Christensen og Christen Jensen Helleberg.

Niels Jensen Helleberg.

- ,



•

Nr. 88 og 89 p~ tavlen.

J E N S K O U R I T S E N.
=~============~=============

Søn af r:Oust eller I;:ouri ts Andersen og hustru Else

Jensdatter af Thorsted.

Se nr. 176 og 177 pu tavlen.

========================================

Se nr. 178 og 179 på tavlen.

Detter af Chrjsten.~Christensenog hustru Dorethe Niels
d~tter af Thorsted.

295

Febru~r, Anne Christc~sd2tter, 47 Aar
den 5. Februar paa Thorstod I:irkegp..Erd.

C H R I S T ~ II S D A T T E R.

den 3.

Jordet

Død 1762 den 11. Januar, Jens I.:ouritsen, 40 A<j.r gammel.

Jordet den 18. Januar pao. Thorsted Kirk€gaard.

A N N E

Thorsted kirkebog oplyser vedrørende hans fødsel, dub,

død og vielse:
Født 1722, Døbt 24 ~øndag i Trinitatis i Thorsted kirke.

Faddere: Jens Kirch, Christen Christensen, Christrn
Berthelsen. Jens Cappels Hustrue. Og en Pige
Else Isaacsdatter.

Den 13. Juni 1748 Trolovedes Jens l.:ouri tsen til Enken

Anne Christensd~tter, begge af Thorsted, med Forlover

ne: ~Christen Kap~el og Jens Enevoldsen, begge af Thor

sted.
Viedes den 18. Juli.

Om hendes fødsel og død meddeler Thor2ted kirkebog:

Født 1715, Anne Christensdatter, Døbt 2. linsedag i
Thorsted kirke.

Faddere: I~ehel Berthelsen. Jens Bach. Jens ......•

Christen Smids Hl.J.strue. Jens Aases Hustrue,

alle af Thorsted.

Død l7§2

gammel.



•

Der kendes 4 børn i ægteskabet.

Thorsted kirkebog meddeler:
l. Jens Jensen, født 1749, døbt den 9. Juli.

Læs videre om ham under nr. 44 og 45 på tavlen.

2. Else ),;arie Jensdatter, født 1753, døbt Festo:;pi

phan.

3. Karen Jensdatter, født 1754, døbt Dom. post Trinit.

4. Morids Jensen, født 1759, døbt den 13.Juni.

Jens ~oritsen og hustru var fæstebønder i.Thorsted sogn,

hvilket fremgår af efterfølgende afskrift.

Ullerupgaard fæsteprotokol 1719 - 1800, fol. pag. 99.

Jens ~oritsens Fæstebrev i Taasted.

Underskrevne Laurids L~iid til Ullerup Gaard Kongl.

lIlaist. Ca!!Uller Raad, kiendes og hern;ed Wi tterliggi ør,

at jeg haver fæst og stæd Jens Mouritsen af Ta~rstcd

den Gaard i Taarst~d Sogn og Bye, som udi nye Eatricul

er ansat for 3 Tdr. 3 Fir. l Alb. Hartkorn og sidst af

afgange Jer-s Sørensen er beboet hvilce fornævnte Gaard

Jens Louritsen, SOL! ægter Enken, skal. sin Livstid nyde,
bruge og i Fæste beholde saa længe han i rette Tider

betaler alle Kongl. paabudte Skatter, yder.sin Skyld

til hver Aars Eartii 2de Tdr. Byg, 2de Tdr. Haure og
2de Slette Daler i Fenge, og giør foruden aarlig her
til Gaarden 2de Dags Arbejd i Hørbintring og Høst med
fuld Lee og en Dags l[og_Agen <la han saa for Videre eht
Arbejd skal fri være. Men ellers opbygger og forbed

rer Huuoene, dørl\:er Jorden tilbørlig, er hands Hosbond
og hands Bud hørrig og lydig og ellers i alt rette sig

efter Loven og de Kobgl. Forordninger.

Til stadfæstelse under min Haand og Signete.

datum Sønder Ullerup Gaard den 23. April 1748.
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Nr. 90 og 91 på tavlen.

PBD1;:R J E N S 1\ N SIXH0J.
=================,~=========~==========

Søn af Jens Nielsen 0[, hustru r,7aren Christrnsdo.tter, ,f

Torsted.

Se nr. 180 og 181 på tavlen.

Kirkebogen for Torsted sogn meddeler:
1710. Dom. 16. post. Trinit. hafde Jens Nielsen og ~a

ren Christensdatter et Barn til Daaben kaldet Peder.
Faddere: Moust Andersen. Christen Nielsen Grøn[,aard

af Taarsted. Poul Nielsen af Aaes. Christen
Jepsens Hustrue af Kn8trmJ i Synderhaae. Jeni?
Kap~els Hustrue i Taarsted.

Sjørring kirkebog meddeler om hans død:

1771 den 18. Nove,ber døde Peder Jensen Sixhøj af Schaa
rup og blev jordet den 26de Epidhan næst efter Alder 58

Aar. (hvis han er født i 1710, ville han ved sin død
have været 61 år garr~el).

Hans vielse her ikke kunnet findes, men han må vær",
blevet gift ca. 1740 med:

~
.'

,
I

K I E R S T E N M I C H E L S D A T T E R.
========:=======~~==~===========-======~=~====

Hendes forældre og fødested kendes ikke. Kun er det
givet, at hendes fader har hedet I'.:ichel, hvilll:et også

ses deraf, at hendes førstefødte søn gives navnet I;\i

chel.
Hendes fader ville have været at finde under nr. 182

p~ tavlen. Vedrørende hendes søn, se da under nr. 44
og 45 p2. tavlen.

Kiersten rcichelsdatter har il(]l:e kunnet findes født,
men hun må være født ca. 1710.

Sjørring kirkebog meddeler om hendes død:

1790. Den 5. October døde Peder Jensen Sixhøjs Enke

Kiersten l\lichelsdatter af Sixhøj i Scht:![.'.rup, o,": blev
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jordet den 12. October, 80 Aar gammel.

Peder Jensen Sixhøj og hustru Kiersten lliichelsdatter
har sikkert været fæstebønder af en gård ved navn Six
høj i Scaarup i Sjørring sogn, hvorfra slægtsnavnet

ganske givet stammer, og som datteren og svigersønnen

Anne og Jens Jensen Sixhøj sikkert har overtaget fæstet

af efter Peder Jensen Sixhøjs død 1771, og hvor Kier
sten Michelsdatter har værey aftægtskone, hvilket sy

nes at fremgå af folketællingslisten af 1787. Se under

nr. 44 og 45 på tavlen.
Der kendes 4 børn i ægteskabet.
Sjørring kirkebog meddeler:

l. Michel, født Trinitatissøndag 1743. Død 14 uger

gammel.

2. Peder, født den 31. Martii 1753, døbt den 4. April

1753. Død l Åar og 13 Dage gammel.

3. Anne, født 28. Juli 1755.
Se videre om hende under nr. 44 og 45 på tavlen.

4. Peder, født den 30. April 1760, døbt den 2. Maj.

Folketællingslisten for Sjørring sogn 1787, se under
nr. 44 og 45 på tavlen, oplysre, at aftægtskone Kiersten

Michelsdatter er enke efter andet ægteskab.

Dette kan måske tydes derhen, at hendes første mand er

død, og at hun så har siddet enke på en fæstegurd, hvis
fæstemål er overgivet til Peder Jensen Sixhøj ved hen

des ægteskab med ham. Dette er kun gisninger, men det

er tænkeligt, og sligt fandt ofte sted i hine tider,
både for at en enke kunne blive forsørget, og for at en

gård kunne blive retteligt drevet, så skatter, afgifter

og landgilde kunne blive svaret i rette til til gods
ejeren.
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Nr. 92 og 93 på tavlen.

N I E L S C H R I S T E N S E N.

=================================

Forældre kendes ikke. Kun er det givet, at hans fader

har heddet Chrlsten og ville have været at finde under

nr. 184 på tavlen.

Niels Christensen er antagelig født i Vang sogn

ca. 1716.

Må være død mellem 1796 og 1814, da kirkebogen ikke er

ført i disse år, og han ikke er at finde hverken før

eller efter denne tomrum.

Niels ,Christensen var gift 4 gange.

Kirkebogen for Vang sogn oplyser:

1740. Dom. 22. post Trinit. hafde Niels Christensøn

og Johanne Nielsdatter Trolovelse.

Forlofnings Mændene vare: Christensøn i Haning og Ove

Christensøn i Vang.

Johanne Nielsdatter var født ca. 1675.

Vang kirkebog oplyser, at hun døde 1742, 67 år gl.

og blev begravet den 14. aug. på Vang kirkegård.

Der var ingen børn i dette ægteskab.

Året efter gifter Niels Christensen sig for anden gang.

Vang Kirkebog oplyser:

Anno 1743, den 25. septbr. hafde Niels Christensen i

Vang og Maren Pedersdatter Trolovelse.

Forlofningsmændene vare: Christen Jensøn udi Vang og

Ove Christensøn Udi Vang.

Den 8. Nov. hafde samme Fæstefolch Bryllup.

Vi får ved hans andet gifternål at vide, at han er fæ

stebonde. Fæsteprotokoller er ikke bevaret for Vang

sogns gårde, der hørte enten under Faddersbøl eller

Rostrup godser. Det ligger nær at formode, at Niels

Christensen første ægteskab er sket på den måde, at

hans første kone Johanne har været enke i en fæste

gård, og har giftet sig med hende for fæstemålets

skyld. Han var nemlig kun 24 år gl., da han blev
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Se nr. 186 og 187 på tavlen.

•

P E D E R S D A T T E R.M A R E N

Død J 7 73, begravet den 4. februar paa Vang kirkegård,

64 Aar gammel.

Datter af Peder Møller i Wester Diernis Mølle og hu

stru, hvis navn ikke kendes.

Hans anden kone var ved deres vielse 34 år gammel.

Hun blev slægtens stammoder.

Om hendes,,'fødsel og død meddeler Vang kirkebog:

Født 1709, døbt den 2. marts 1712 i Vang kirke.

Faddere: Søren Andersens Kone paa Wester Dernis bar det.

Peder Dernis. Peder Christensen af Wester Der

nis. Karen Pedersdatter i Dernis •

gift første gang. Johanne, hans første kone var da

65 år gammel.

Skønt Niels Christensen var gift 4 gange synes der ikke

at kendes mere end et barn efter ham, en søn, der fød

tes i ægteskabet med Maren Pedersdatter. Sønnen var:

Jens Christian Nielsen.

Læs videre om. ham under nr. 46 og 47 på tavlen.

Niels Christensens anden hustru, Maren Pedersdatter,

døde ved Kyndelmisse 1773 efter 30 års ægteskab.

Han var da ca. 57 år gammel.

Samme år som moderen var død ved Kyndelmisse, blev søn

nen Jens Christian Nielsen gift i juli, og endnu før

året var gået gifter faderen sig påny, for tredie gang.

Vang kirkebog oplyser:

Den 25. november 1773 hafde Enkemanden Niels Christensen

af Vang Trolovelse med Enken Karen Christensdatter,

afgl. Mads Biørnsens Hustru.

I~
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Forlovelsesmændene var: ~ads Jensen af Sperring og

Christen Jensen af Vang.

Dette ægteskab var barnløst og varede kun godt 6 år,

idet Karen Christensdatter dør 1780 og begraves den

29. Januar-på Vang kirkegaard, 44 år gammel.

Sit fjerde og sidste giftemål indgik han et par måneder

efter.

Vang kirkebog meddeler:

Den lo. April 1780 hafde Enkemanden Niels Christensen
og Anne Povelsdatter da værende i lille Diernis ~ro

lovelse.
Forlovelses Mændene vare: Peder Korsgaard og Niels

Nielsen Kokiær.
Dette ægteskab varede i 12 år. 1792 dør Anne Povelsdatter
73 år garr~el, og begraves den 27. juli på Vang kirkegård.

Niels Christensen var da 76 år gammel.

Folketællingen for Vang sogn 1787 oplyser:

Niels Christensen 71 Aar gammel gift fore gange, mand,
bonde og boelsbeboere.

Anne Povelsdatter 67 Aar gammel gift første gang, hans

Kone.

første ægte

i ca 50 år.

gården ved sit

som fæstebonde

Efter dette ser det ud, som han endnu 1787 sad som fæ

ster af gården, sad måske også som fæster, da hans 4.
kone døde 1792. I 1780 var han som fadder med ved søn

nedatterens dåb i Vang kirke. Hun hed Maren, se under
nr. 22 og 23 på tavlen.
Hvis han fik fæstermål på

skab 1740, har han siddet
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o L U F S ø N.

C H R I S T E N S D A T T E R.

C H R I S T E N

A N N E

Vang kirkebog er ikke ført i arene 1796 - 1814. Da

Christen Olufsøns død ikke er at finde i Vang kirkebog,
Formodes han at være død mellem 1796 - 1814.

Nr. 94 og 95 på tavlen.

•

Torup kirkebog meddeler:

1718. Dom. hafde Ole Christensøn Bache og Hustrue Kir
sten Christensdatter et Drengebarn til Kirche, som i
Daaben blev kaldet Christen.
Faddere: Ellen Lauridsdatter i Torup bar det til Daa

ben. Peder Kløfborrig i Taarup. Christen
L~udsøn ved Hafkiær. Christen Olufsøn i Taa

rup,(sikkert barnets farfar). Johanne Chri
stensdatter ved Hafkiær. Dorthe Andersdatter.

Se nr. 188 og 189 på tavlen.

Søn af Oluf Christensen Bache og hustru Kirsten Chri

stensd2tter af Torup.

V2ng kirkebog meddeler:
Anno 1748 den ll. Januari hafde Christen Olufsøn og

Anne Christensdatter ved Vangsaae Trolovelse.
Forlofnings Mændene vare: Oluf Pedersen af Sperring
og Christen Olufsøn af Torup, (sikkert brudgommens far

far) •
Den 6. Marti hafde samme Fæstefolch Bryllup.

Datter af Christen Andersen og hustru Mette Madsdatter

af TaTU-P.

Torup sogns kirkebog meddeler:

Dom. 2. post. Trinit. 1730 hafde Christen Andersøn og

Mette Madsdatter af Torup et Pigebarn til Kirche, som

ved Daaben belv kaldet Anne.

Se nr. 190 og 191 på tavlen.



•

Paddere: Ingeborre Jespersdatters tiende ••.•.• bar det

til Daaben. Anders Trap af Taarup. Niels
Munch af Diernis. Niels Lund af Hafvet. Maren

Nielsdatter af Taarup. Ane Christensdatter ibid.

Da heller ikke hun kan findes død i Vang kirkebog, for

modes hun ligesom sin mand at være død netop i den tid,

kirkebogen ikke er ført, nemlig mellem 1796 - 1814.

Ved deres trolovelse 1748 får man at vid~, at de VRr

fæstefolk. De har boet i Vang sogn. Gården, de har

haft i fæste, har hørt under enten Faddersbøl eller
Rostrup godser, men der er ingen fæsteprotokoller be
varede fra disse to godser, så fæstebreve har ikke væ

ret at finde.

Der kendes 8 børn i ægteskabet.

Vang kirkebog meddeler om dem:

l. Maren Christensdatter, født 1748. Døbt Festo Nati

vit.

Se videre om hende under nr. 46 og 47 på tavlen.

2. Else Christensdatter, født 1751. Døbt Dom. 19.
post. Trinit.

3. Peder Christensen, født 1755. Døbt 5. Martii.

4. Ole Christensen, født ]758. Døbt Festo Purisicat.
Ole er sikkert opkaldt efter sin farfar.

5. Knud Christensen, født 1761. Døbt Dom. 4. post.
Trinit.

6. Bodel Christensdatter, født 1768. Døbt 5te søndag
i Fasten.

7. Christian Christensen, født 1765. Døbt Dom. Epiphan.

8. Berethe Chriotensdatter, eller Birgitte, født 1771.
Døbt. Dom. 7. post. Trinit.

Folketællingen for Vang sogn 1787 meddeler:
Christen Olesen. 6J Aar. mand.
Anne Christensdatter. 60 Aar. hans Kone.

Christen Christebsen. 24 Aar. deres Søn.
Birgitte Christensdatter. 15 Aar. dcres Datter.
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Man tog det ikke så bestemt med aldersopgivelser den

gang ved folketællingerne.

Christen Olesen skulle på daværende tidspunkt være 69 år.

Hans kone Anne Christensdatter skulle kun være 57 år.

Sønnen Christen kun 22 år og datteren Birgitte 16 år.
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P E D E R S D A T T E R.

N I E L S E N.M A D S

M A R G R E T H E

l. 1712. den 17 April blef Mads Nielsens Søn af øster

Hærup døbt og blef kaldet Niels.

Født ca. 1688.

Forældre kendes ikke.

Lem kirkebog meddeler om hendes død:

1764. Søndag sexageisma blef Peder Madsens Moder i Ku
rup, navnlig Margrethe Pedersdatter, begraven i hendes
alder 76 Aar gammel.

Mads Nielsen var gift med:

At han her nævnes som Mads Kurup, skyldes nok den om

stændighed, at ægteparret sikkert havde taget ophold
som sønnen Peder Madsen Kurup i Vester Lem som aftægts

folk.

Lem kirkebog meddeler om hans død:

1755 den 8. September. Begraven Mads Kurup, ætatis 83
Aar gammel.

Født ca. 1672.

Forældre kendes ikke.

Nr. 96 og 97 på tavlen.

•

Der synes at kendes ialtfald 4 børn i ægtesk"bct:

Ægteparret har sandsynligvis været aftægtsfolk hos søn
nen Peder, idet det ser ud som de har taget ophold hos

ham ved hans bryllup i 1754 i Vester Lem, hvor de er

nævnt døde.

Ægteparret har sandsynligvis været fæste folk i øster

Hærup, Lime sogn, men da fæsteprotokoller under Hostrup
gods ikke er bevaret, kan oplysninger ikke fremskaffes.

Ægteparret er formentlig gået fra g&rdcn p1 frund af
kongl. skatterestancer omkring året 1750.
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Faddere: Peder Vesbechs Hustrue bar Hannem. Pp.der

Nielsen Vesbech. Jesper Nielsen. Niels
Madsen. Johanne Nielsdatter. • ••••• Niels

datter.

2. 1715. den lo. Martii blef Mads Nielsens Datter døbt

•••••••••• (navn er ikke nævnt).
Faddere: Zidsel Nielsdatter bar Barnet til Da8ben.

Esper Nielsen. Niels Gaasti. Johanne Gaa

sti. Birgitte Gaasti. Maren Gaasti.

3. 1719. den 18. August blef Mads Nielsens Søn Peder

døbt.
Faddere: Zidsel Nielsdatter bar Hannem. Niels Mad

sen. Esper Nielsen. Maren Sørensdatter.
Karen Pedersdatter. Ane Nielsdatter.

4. 1721. Inger Madsdatter.
Hun kendes kun fra folketællingen i 1787 for Lem

sogn Kurup, vedrørende Peder Madsen, se nr. 48 og

49 på tavlen. Der læses Inger Madsdatter, hosbondes

søster, 66 Aar gammel, Enke efter l. ægteskab. Hun

har sin 37 aarige Søn hos sig, en almindelig stakkel.

Den Niels Madsen, der 1712 og 1719 nævnes som fadderkan
være ~ads Nielsen fader, men det er ikke bevist.
Endvidere kan nedennævnte være Mads Nielsens Søskende:
Esper eller Jesper Nielsen, der nævnes som fadder1712 

1715 og 1719.
Zidsel Nielsdatter, der nævnes som gudmor 1715 og 1719.

Anne Nielsdatter, der nævnes som fRdder1719.

Peder Nielsen. der nævnes som fadder 1712, hans hustru
nævnes som gudmor også 1712.

Forannævnte søn, Niels Madsen, født 1712, var gift med

Mette Laursdatter. Han dør 1753, 41 år gammel.

I skiftet efter ham nævnes hans fader, Mads Nielsen,
som medarving efter ham sammen med enken.

Skifteprotokol for Hostrup gods 1737 - 1790, fol 76.

i Uddrag:
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1753 den 26. Martii, som var 30te dagen efter Sallige
Niels Kadsens dødsfald, so~ boede og døde i Kurup udi
Lemb Sogn, indfandt sig Hosbonden Segn. Peder Pandrup

til Hostrup med tiltagne 2de Wurderingsmænd, navnlig

Søren Christensen, Vester Lemb og Peder Madsen i Ku
rup udi i Stervboen efter bemeldte Sallige Niels ~adsen

for at Registere o~ Vffirdere hvis efterladenskaber de

udi kunde forefindes, samt redelig :::kifte og Deeling
at holde imellem den Sallige Mands efterladte Enke Eet

te Laursdatter og den Sallige afdødes Fader Eads r:iel
sen, som er medarving med Enken udi Stervboen, hvor d3

var tilstæde Enchens Broder, som tilsatte Laugsværgc
Christen Raun i Opuerbye.
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Nr. 102 og 103 på tavlen

J E N S J E N S E N A A L

I:

=~============~==============

Antagelig fæstebonde i Sahl sogn, hvor han døde

den 27. august 1775.

Herkomst kendes ikke.

Hans hustru hed:

• K A R E N M A D S D A T T E R

l

i,'
I :
I

===============================

herkomst kendes ikke.

Der kendes kun en datter efter ægteparret:

Kirsten Jensdatter

Læs videre om hende under nr. 50 og 51 på tavlen.
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Nr. 104 og 105 på tQvlen.

H A N S N I I: L S E N F O G E D.
===================~==~=============

Søn af Niels Hansen Foged og hustru Kirsten Lauridsdat
ter af Synderlem.

Se nr. 208 og 209 på tavlen.

Lem kirkebog meddeler:

1730. den 24. Juni. Die Joh. Bapt. (Sankt Johannes den
Døbers dag), (set. Hansdag), var af Synderlem Ni?ls han
sens Søn, Hans, til sin HiemmedaQbs Confirmation, frem
baaren af Maren Lauridsdatter,(måske barnets moster).

Faddere: Niels Lauridsen,(måske barnets morbror). re-
der Christensen. Anne Nielsdatter,(barnets
faster). Karen Pedersdatter. (ingen bynavne

nævnt) •

Samme kirkebog meddeler om hans død:

1761. Visitat Mariæ, (jomfru Marieas besøgeIsesdag den

2. juli), blef Hans Nielsen Foged i Synderlem begravet,
alder 31 Aar og 6 Uger.

Samme kirkebog meddeler om hans vielse:

1755. Dom. 12. post. Trinit., blef Hans Foged og Johan
ne Michelsdatter Trolovede.
Den 21. Oktober blef de copulerede.

J O HA N N E M I C H E L S D A T T E R.
======~=======~~==========================

Forældre kendes ikke, kun er det givet, at hendes fader

har heddet Michel .•.......... og ville hQve været at

finde under nr. 210 og 211 på tavlen.

Født ca. 1731.

Lem kirkebog meddeler om hendes død:

1819. den 7. Januar, begravet 2. Søndag efter Hellige
tre Konger, den 16. Januar, Johanne !\:iehelsdatter, 87

Aar gammel, Enke efter afg. Niels Stork i Synderlem.

Hans Nielsen Foged og Johan.."le !'Iiichelsdatters ægteskab
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varede ku i 6 år.

Det var sådan i hine tider, at når en fæstebonde døde,
måtte en:"m skyndsomst gifte sig igen for at kUnne kla
re fæstemGleudgifterne og ikke resikere at blive sat på

porten af godsejeren.
Kun et halvt år efter sin fø~ste mands død gifter Johan_

ne ~ichelsdatter sig igen.
Lpm kirkebog meddeler:

1761. den 29. December blev Enken Johanne Michelsdat
ter viet til Niels Christensen Stork, der var født ca.

1708 og døde 1798, 80 Aar ga~mel.

Fra dette ægteskab kendes en søn., Hans Nielsen Stork,
der blev døbt l. søndag i fasten 1763, og som dør ved
samme tid som sin fader og bliver begravet den 12. april

1798, 37 årgammel.

Fra Hans Nielsen Foged og Johanne !iichelsdatters ægte

skab kendes 3 børn.
Lem kirkebog meddeler:

l. 1755. Festo. sankt Anna, blef Hans Fogeds Barn i Syn
derlem døbt og kaldet Niels, frembaaren af Kirsten

Lauridsdatter, (barnets farmor).

Faddere: Laurids Nielsen,(barnets farbror). Lars
Michelsen,(barnets morbror). Birthe Lars
datter. Maren Nielsdatter, (barnets fas
ter). Ingen Matzdatter.

Se videre om ham under nr. 52 og 53 på tavlen.

2. 1757. den 22. Søndag i Trinit., havde Hans Nielsen

Foged og Johanne f,ichelsdatter en Datter til Daaben,

kaldet Kirsten, (hun var med som fadder ved dåb 1782

og 1786. Se under nr. 52 og 53 på tavlen).

Faddere: Jens •••••.•. Mette r,ladsdatter. Mads Ja-
cobsen. Lars Nielsen. Niels Nielsen.

Helle Pedersen •••••••• ulæseligt, (kirke
bogen meget defekt).

j. 1760. den 15. Søndag efter Trinit., havde Hans NielT

sen Foged og Johanne Michelsdatter en Søn til Daaben,

kaldet michel, frembaaren af Kirsten Jensdc>tter, (rH

chel er med som fadder ved dåb 1782 og 1786. Se under
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nr. 52 og 53 på tavlen).

Faddere: Michel Sørensen, (muske Johanne Uiche1sdat
tero fader). Jens Christr:nsen. Jep !'i)nds("m.

Johanne Christ"nsdatter. Else <Tenschtt('r.

Det formodes, at Hans Nielsen Foccd har værrt fæster

af slægtsgården i Synderlem, der nævnes ved matriJmle

rineen 1688. Se under nr. 416 på tavlen.

Fæsteprotokoller er ikke brvarcde.
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====~===================================

M. Rosenkrantz.

S K R Æ D E R.J E N S 1': N

Nr. 108 og 109 på tavlen.

P E D E R

312

Rødding kirkebog meddeler om hans død:
1783. den 23. Marts begravet Peder Jensen Skræder af

Grundvad, 68 Aar gammel. Død den 17. Marts.

Søn af fæstegårdmand Jens Nielsen Skræder og hustru, der

måske har heddet Karen eller Maren.

Peder Jensen Skræder var gift 3 gange.

l. gang viet ca. 1744 til Anne r,:adsdatter, der var født

ca. 1712. Ægteskabet varede kun i 2 år. Anne I:Iadsdat

ter er sikkert død i bars~lsseng.

Se nr. 216 og 217 på tavlen.

Hans fødsel har ikke ktmnet findes, men ifølge oplys

ninger ved hans død, må han være født ca. 1715 i Krei

berg.

Allerede i tiden omkring sit første ægteskab får Peder

Jensen Skræder fæstebrev.

Rødding kirkebog meddeler om hendes død:

1746. den 13. Søndag efter Trinitatis, Anne Kadsdatter,

Peder Jensens Hustrue af Grundvad, jordet 34 Aar gammel.

Rødding fæsteprotokol side 36 nr. 5 meddeler:

Spøttrup fæsteprotokol 1730 - 1851 G194 l. side 117 a

meddeler:

Mogens Rosenkrantz til Spøttrup fæster til Soldaten Pe

der Jensen, barnefødt i Yæeiberg, den gaard i Rødding,

Grundvad, som Jens Jensen sidst beboede og fradøde. Paa

kendelsen, at jeg lader ham udløse førstkow~ende session

fra Soldat.

Spøttrup den 20. Januar 1744.

Fæstebrev til Jens Jensen i Grundvad.

Mogens Rosenkrantz til Spøttrup fæster til Rytteren Jens

Jensen, Barnefødt i Grundvad, den ga[C.rd i Grundvad, som
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Lavriiss Jepsen hidtil har beboet og formedelst efter

dom og armod ej længere har kunnet samme besidde.

Hartkorn= 4 Tdr. 5 Skp. 2 Fjdr. o Alb.

m. Rosenkrantz.

Der findes ingen dato ved dette fæstebrev, men det lig

ger jo nogle år- før 1744. Oplysende er det brev ved.
at man har hartkornsstøreIsen opgivet.

Peder Jensen Skræder sad kun som enkemand et år, idet
han allerede indgår sit andet ægteskab l 1747 med=

J O H A N N E L A U R S D A T T E R.
== =:: =====;::: ;;:::;;:::= ===:=== =::;:;;:::;;:::= ===;::: === == ====. ===

Datter af Laurids Ollufsøn og hustru An~e Jensdatter,

Kiær, Rødding.

Se nr. 218 og 219 p~ tavlen.

14. april
Rødding

d"de den
april på

1714 og
den 24.

1742.
1746.

Joh2nne Laursdatter var født
1768, 54 år gammel, begravet
kirkegård.

Hun var enke efter Ole Jensen Skræ~er, Mollerup, der var

født 1712 og døde 1746, 34 år gammel, og som sandsynlig
vis var en broder til Peder Jensen S]{ræder.
Hun havde 2 piger med sin første mand, som hun bragte
med ind i ægteskabet med Peder Jensen Skræder.
De 2 piger hed=
Karen Olesdatter, født

Anne Olesdatter, født

Der kendes 4 børn i Peder Jensen Skræders æGteskab med
Johanne Eaursdatter:

l. Jens Pedersen Grundvad, født ca. 1749, død 1819.
Skiftebrev af 12. juni 1819 efter gård~and Je~s Pe
dersen Grunvad i Rødding sogn, Eistrup by oplyser:

Hans l. kone, Kierstine Andersdatter, viet før 1780.
Børn i dette ægteskab:

a. Peder Jensen Crundvad af Vejby, ga~rdfæster til

Bustrup.
b. Johanne Jensdatter, J8 Aar gammel.
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I marts 1783 dør Peder Jensen Skræder.

Aar gammel.
Aar gammel.

14 Aar gammel.

11 Aar gammel.

3. Ane Marie Pedersdatter, født 1754, død før 1783.

4. Maren Pedersdatter, født 1758, ophold hos stedmode
ren ved faderens død, senere gift med Niels Andersen

Bech, Eistrup.

2. Lars Pedersen Grundvad, født ca. 1752, død 1827,
ca. 75 år gammel.
Se videre om ham under nr. 54 og 55 på tavlen.

Hans 2. kone, Enken, Kierstine Sørrmsdatter, viet

ca. 1797 •
Børn i dette ægteskab:
a. Ane Kierstine Jensdatter, 21 Aar garr~el.

b. Ane Karie Jensdatter, 12 Aar gammel.

I skif tebrevet efter gaardmand Peder Jensen Skræder

Grundvad, Rødding, hans Hustrue død den 14. A~ril 1768
læses:

Udgifter overstiger indtægterne med 15 Rigsdaler, saa
der bliver intet til deeling.

Allerede efter et års forløb gifter Peder Jensen Skræ
der sig igen for 3. gang med enken Birthe Andersdatter.

Fra dette ægteskab kendes 2 børn:

a. Johanne Pedersdatter, født 1769.
b. Maren Pedersdatter, født 1773.

Enkemanden Peder Jensen.
l. Stiftdatter, Karen eller Maren Olesdatter, tjenende

i Vejby, 26 Aar ga~mel.

2. Stiftdatter, Anne Olesdatter, tjenende pa2 Spøttrup,
22 Aar gammel.

3. Søn, Jens Pedersen, 19
4. Søn, Laurs Pedersen, 17
5. Datter, Anne Marie Pedersdatter,
6. Datter Maren Pedersdatter,

Spøttrup skifteprotokol meddeler side 24 C:

1783, mandag den 17. Marts skifte efter gaardfæsteren

l
•

I
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Peder Jensen Skræder i Rødding, Grundvad, der i dag var

afgangen ved døden.
Enken Birthe Andersdatter havde som Laugværge Anders

Andersen Ladefoged, (sikkert hendes broder).

Børn:
l. Jens Pedersen Grundv~d, gaardmand i Bistrup.

2. Lars Pedersen, gaardfæster i Kiær.
3. r;.aren Pedersdatter, 25 Aar gammel.

4. Johanne Pedersdatter, 14 Aar gammel.
5. Maren Pedersdatter, 11 Aar ga~~el.

De 2 sidst nævnte af sidste ægteskab.
Tilsynsværge: Lars Pedersen af Rødding, Grundvad.

Bestæningen:

l sort Hoppe 4 Aar, l do. Hest, krumrYGget 5 Aar, l
sort Hoppe lo Aar, l do. 16 Aar.

l sortbroget lo Aars Ko, l sorthjælmet 3 Aars Kvie, l

sortbroget hjelmet Ko 7 Aar, l sortstjernet do. 11 Aar,
l sortbroget 2 Aars Ko, l graabriget Ko uden Kalv 13

Aar, l graa aaringsstudung_nød, l sortblisset 2 Aars

Kvie, l sortstjernet Studekalv, l sortbroget Kviekalv,

4 stk. Vædre, 16 Faar uden Lam, l Galtgriis.

Samme protokol side 226. 15. april 1783.

Ovennævnte Børn er af hans 2. ægteskab med den Sal. Nands
forlængs afdøde Hustru Joh~nne Larsdatter.
l. Gaarden bestaar af vaaningshuuset sønder i Gaarden

17 fag.
2. Fæhuuset, vesten i Gaarden 16 fag.

3. Stalden og Laden, norden i Gaarden 13 fag.

4. Laden, østen i Gaarden 16 fag.

Enken meddelte, at hun agtede at blive i Gården.
Husbonden lovede hende at maatte bllve imod at svare
til gælden og forsyne sine umyndige Pigebørn med for

nødent Klæde og Føde, indtil de kommer til den alder,
at de aamme kan fortjene.

Indtægten: 125 Rigsdaler, 4 Mark, 13 Skilling.

Udgiften: 203 " o" 8 "----------------------------------------------
Til rest Gæld: 77 Rigsdaler, l Mark, 11 Skilling.
Der bliver saaledes intet til Deeling.
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Se nr. 222 og 223 på tavlen.

K N U D.A F

A N D E R S D A T T E R.

s ø R E N S E N

Nr. 110 og 111 på tavlen.

P E D E R

Hans fødsel og dåb er ikke fundet i Lem kirkebog. Der

imod har man under "introducerede" i samme kirkebog

fundet følgende:

1733. Dom. 7. Søndag i Trinit. blef Søren Nielsens Kone
af Knud "introduceret".

Søn af Søren Nielsen af Knud og hustru, der ikke kendes,

boede i Synderlem.

Det må være efter sønnen Peders fødsel, Da introduk

tionen ofte skete sammen med barnets dåb, må man formo

de, at Peder er døbt dette år og denne søndag, hvilket

stemmer med alderen ved hans død i 1787, da han var 54
år gammel.

•

Se nr. 220 og 221 på tavlen.

K I E R S T E N

Rødding kirkebog meddeler:

1787. Festa M. A. Død Peder Sørensen af Knud, 54 Aar

gammel, begravet Nytaarsdag 1788.

Datter af Anders Laursen (Lauridsen) og hustru Anna

Nielsdatter af ~ollerupgaard.

Samme kirkebog meddeler om hans vielse:

1765. Anno Tirsdagen den ll. Juni blev Peder Sørensen
af Knud trogiven til Kiersten Andersdatter af Kreiberg.
De copuleredes 20 •.Søndag i Trinit. den 20. Oktober

1765.

Kierstens fødsel og dåb her ikke kunnet findes på grund

af defekte kirkebøger, men hun må være født i begyndel

sen af 1730erne.

Hendes død er heller ikke fundet. Hun levede endnu i

maj 1788.
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Der kendes 5 børn i ægteskabet:

Rødding kirkebog meddeler:

l. 1767. 5. Søndag i Fasten, den 5. Anril havde Peder
Sørensen af Knud en Datter i Kirke, som tilforn var

Hiemmedøbt og kaldet Ide, frembaaren af velbaarne
Frøken Ide Rosenkrantz, geleidet af sin Søster Karen

Rosenkrantz.
De øvrige vidner: Anders Nielsen Degn af Kreiberg.

Mads Jensen af Rødding. Søre~

Nielsen,(barnets farfar).

4. 1772. Skærtorsdag den 16. April, havde Peder Knud i

Knud sin Søn Søren til Kirke, frembaaren af Ellen
Sørensdatter fra Odense.

3. 1770. 2. Søndag efter Paaske, hafde Peder Sørensen
af Knud en Søn til Daaben, kaldet Anders, frembaaren
af Jomfrue Kaa ..........•••.

Faddere~ Christen Andersen i Mollerupgaard ••.••••••
Søn i Kiærgaard. Ole Laursen Søn af ••.....
Christen Villads ens Hustrue af Knud.

Kirkebog meget defekt.

5. 1776. 2. Søndag i Trinit" havde Peder Sørensen af
Knud en Datter til Daaben, kaldet Else, frembaaren

af Christens Villads ens Hustrue i Y~ud, Unge Jens

Laursen, Laurs Jensens Søn Jens, beghe af Kiær,

Jens Eistrups Hustrue fra Strømhuset.
1777. Else dør, l Aar og 5 maaneder gammel.
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Adser Nielsen
Spøttrup. I,aura

Knud.

Faddere: Søren Jensen af Rødding.

af Knud. Lille Knud paa
Skomagers Datter Boel af

2. 1768. Den 22. post. Trinit., den 30. Oktober, blev
Peder Knuds Barn døbt i Kirken og kaldet Mette Jo
hanne Birgitte, frembaaren af Frøken Fal •.•• schiold,
(Falschenschiold) pan Spøttrup.
Faddere: Anders Degn i Kreiberg. Asser i Y~ud. Lars

Skomagers Søn, Jens. Jomfrue Lind paa Spøt

trup. Christen Andersens Hustrue paa Kol
lerupgaard.

Læs videre om hende under nr. 54 og 55 på tavlen.
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Peder Sørensen af Knud var fæstebonde, havde vel omkring
den tid, da han blev gift, overtaget ledelsen og drif
ten af fædrenegården, samt forsørge forældrene, der blev

boende som aftægtsfolk.
Det fremgår af det følgende, at fæstebrevet er boetkom
met, hvorfor Peder Sørensen får en kopi af Originalen.

Spøttrup fæsteprotokol, 1730 - 1851, meddeler side 222:

Eftersom Peder Sørensens Revers (skriftlig forpligtelse)

fæstebrev paa en gaQrd udi Knud Bye uafvidendes er bort
kommen, saa varder samme fæstebrev, der er dateret den

lo. Juni 1771 heraf skreven og lyder saaledes:

Jeg Mogens Rosenkrantz til spøttrup, Ridder Deris Kongl.
Majerst. høje betroede Gehejms Raad og Kammerherre Giør
vitterlig at have stæd og fæst ligesom leg og hermed
stæder og fæster til Peder Sørensen, barnefødt paa mit

Gods her under Spøttrup een mig tilhørende Gaard belig

gende i Rødding Sogn, Knud Bye, som hans Fader, Søren
Nielsen sidst iboede og formedelst Armod og Vanrøgt fra

traadte, hvilken fornævnte Gaard ansat udi nye Landmaa

lingsmatricul for 2. Tdr., 6 Skp., l Fjd., l Alb., med

l Td., 4 Skp., 3 Fjd. af det saakaldte Peder Dammes øde

Hartkorn, som er ialt 4 Tdr., 3 Skp., l Alb., ovennævn
te Peder Sørensen paa livstid i fæste er forundt med det

tilliggende i Bye og mark, som hans Fader og formænd for
Hannem nødt og brugt haver og dertil med rette hør ald
den stund Hand deraf svarer alle Kongl. Skatter og Con
tributioner, Bom nu er eller herefter paa bydendes vor

der , Landgilden i rette falds tider efter jordebogen

erlægger og betaler, Hoveriet forretter upaaklagelig i

følge Kongl. Allernaadigste forordning af 20. Februar

sidts og vedhæftede hoverireglement, Bygningen, Besæt

ningen og Avlingen holder i forsvarlig stand og drift

og intet deraf i nogen maade upligt bruge eller bruge

lade, ligesom og intet høe,skaftkorn eller foring paa
stadet, afhænde eller bortsælge, og i det øvrige haver
at rette sig efter Kongl. Allern. Lov og forordninger,

samt være sit Herskab aller udskikkelig hørig og lydig,

alt dette under dette fæstes forbrydelse og anden ved
børlig Straf.
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1771. S~øttrup den lo. Juni udi Deris Excellences Høj

Velbaarne Her. Geheime Raad og Kammerherre Rosenkrantzes .•

fraværelse.

Til Retification.

M. Rosenkrantz.

O. C. Bording.

sorr: fuldmægtig.

Originalen, fæstebrevet med dette ensbetydende haver

jeg oven anført tiid bekommet, og som jeg i den forbi

gangne tiid haver viist mit høje Hersk~b den tilbørlig
lydighed, samt gjort og bet8.1t, hvad jeg herefter er

pligtig, saa lover og forpligter jeg mig og for efter
tiden at holde mig dette fæstebrev efterrettelig.

Spøttrup den 16. ~arts 1776.
Peder Sørensen.

Peder Sørensen af Knud døde ved juletid 1787.
I maj 1788 afstår hans enke Kiersten Andersdatter, fæ

stemålet af gården til sin ældste datter Ide og hendes

mand.

Førnævnte Spøttru~ fæste~rotokol meddeler side 313 føl
gende:

Uddrag:
Bodil Hellerup, Enke efter Peder Nissen til Spøttrup,
fæster til Ungkarl Anders Christensen, barnefødt i Krei
berg, den gaard i Rødding Sogn, Knud Bye, som Peder Sø
rensens Enke godvilligen oDladt og afr:ta.c.et haver.

Efter ny sket inddeeling staar gB.arden nu for 4 Tdr.

Hartkorn.

Spøttrup den 27. Maj 1788. Bodil Hellerup.
~,al. Nis~en.

Rødding kirb~bog meddeler:

1788. Den 7. Larti blev trolovet Unglmrl Anders Chri

stensen og Pigen Ide Chatrine 1Jedcrsdatter, begge t~e

nende i Præstegaarden.

De viedes Kr. Himrr:elfartsdag, den l. Kaj.
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Anders Christensen var søn af Christen Andersen, I'.°olle

rupgaard, der var en broder til Kiersten Andersdatter.

Se nr. 222 og 223 på tavlen, Christen oe Ide er således

fætter og kusine.

Dette unge par overtager nu driften af gården, i21tfald

som 3. led i slægten.
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Nr. 112 og 113 på tavlen.

J O N O L S E N R I N G S T A D.
===~========~~======~===============

Forældre. fødselsdag og -år kendes ikke.

======================================~=

Født ca. 1719.

I dødsskiftet efter moderen 1775 nævnes børn~ne:

321
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A N D B R S D A T T E R.

Dødsskiftet efter ham blev holdt på ladestedet Son.

Han er formentlig blevet viet ca. 1745 til:

G U N H I L D

Han er antagelig født på slægtsgården Ringstad, Hobøl
sogn Moss, Norge.

Forældre og fødested kendes i!{ke.

En anden kilde meddeler, at hun fcrst døde 1775, og at

dødsskiftet efter hende ifølge [oss skifteprotokoller

blev holdt på Saksebøl i Hobøl den 15. marts 1775.

Ifølge kirkebog for Hobøl sogn Moss døde hun på gården

Ringstad i september 1764, 45 år gamrr.el, begr2.vet den

23. september på Hobøl kirkegård.

Hobøl sogns kirkebog nævner 7 børn, født i ægt8sk~>Dct :

l. Maren, døbt 8. aUe';tlst 1745.

2. Jørgen, døbt 16. juni 1748.

3. Helle (datter), døbt 12. se'Pterrber 1749.

4. Povel, døbt 19. marts 1752.

5. Datter uden navn, døbt 4. august 1754.

6. Johannes, døbt 26. jUl'.i 1757.

7. Karen, døbt 28. august 1761.

Læs videre om nr. 6, Johannes under nr. 56 og 57 på t2vlen.

2. Jørgen død.

l. Poul gift med Kari Kristensdatter.
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3. Johannes 18 Aar gammel.

4. Maren gift med Christofer ~yrer.

5. Helle gift med Peder Christensen Rostad.

6. Kierstine 16 Aar gammel.

7. Karen 12 Aar gamrnel.

Jon Olsen Ringstad ejede fødegården Ringstad, det vides

ikke, hvorlænge gården har været i slægtens eje. Den var

tidligere udsldftet fra ldrkegods. K0rt før sin død

havde han solgt gården.

En broder til Jon Olsen Ringstad havde en større gård

i nabolaget.
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=============~======================================== ======

Forældre og fødested kendes ikke.

(Garvemester).

Nr. 114 og 115 på tavlen.

I
, ;1-, -

i

F E L B E R E D E R.H0RDUI;:J E ti S E NP E D E R

Født ca. 172L

Nykøbing Mors kirlceboC' meddeler:

Død den 16. August 1794. Peder Jensen Felbereder. 73

Aar gammel.

Peder Jensen var gift 2 gange.
Kirkebogen for Nykøbing Mors meddeler om huns l. ægte

skab:
Tirsdagen den 28. September 1756 blev Peder Jensen Hør
dum Fel'bereder trolovet med Inger Rasmusdatter.

Forlover Vare: Mogens Kandberg og Jens Trane.

Ægtesakbet varede 6 år.

Samme kirkebog meddeler:

Den. 28. Januar 1762. Peder Felbereders Kone Inger Ras
musdatter død, 39 Aar garr@el.

Der kendes 2 børn i ægteskabet:

l. Jens Pedersen (opkaldt efter farfer), der efter skif
tet opgives at være 11 aar gammel i 1762, synes saaledes
at være født før forældrenes ægteskab.

2. Rasmus Pedersen (opkaldt efter morfar).

i I

I
,l

Nykøbing skjfteprotokol meddeler:

1762. den 17. Larts. Skifte efter Peder Jensen Felbereders
Hustrue, Inger Rasmusdatter.

Uddrag af Registraturen:

l egebord med fod.
2 træstole med 3 hynder.

3 brændevinsglas.
l brun stenpotte.

l jern ildpande.

l brunmalet egekiste med laas og hængsler.'

l tkeflaske.
l spejL

2 messinglysestager.

i
I
J
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Den Sal. Kones gangklæder:

l stribet calle~,nstes livstøche.
l blaa cartuns trøje.
l hvid trøje.

l brun Danzig-trøje.
l skørt.

l blaa silkekaabe med sølfhægter.
l sort klædeskjole.
5 lærredssærker.

3 blaarlærreds forklæder.
l stribet grøn skørt, hjemmevævet.

Der hører en Gger ved Pors •••• , som dog er Dantsat.

Udi Brøggerset:
l kåbberkeidel i grue paa ungefehr i Td. •• 4 Rdl.
l bræt.

l ballie med 2 ører, l mindre deo, børnetræsko.

l liden korstol,(kurvestol).
l kærne af træ, l træskaal, l grynkurn med laag.

l lidet egeskrin med hængsler og haspe.

l liden skammel.
l sengested.
2 dyner.

3 puder og lagner.
l del beredete skind til landsens benoere.

2 øltønder.

3 lergryder.
l kramkiste.

l lille bænk.
l strippe.
5 smørpotter.

2 Rdl. 4 M•
3 Rdl. O M•

• • • •
....

Paa loftet og ude:
l hus i gaarden.

l sorthjelmet ko, lo Aar •
5 faar med lam.

l lille aaringsgaltgris.

l jerngreb, l skovl, l rive.

324 •



•

Gaarden besta~r af Il bindinger.

Huset i gaarden bestaar af 8 bindinger.

Det hele vurderes til 123 Rdl., heraf bygnin~erne alene

til 72 Rdl.

Udgift og gæld æøber op, sa2. der efter begravel!"en ikke

er noget til deeling.

Faderen eller Enkemanden er formynder for de 2 Sønn~r.

Peder Jensen Hørdum sad som enkemand i ca. 9 måneder.

Nykøbing kirkebog meddeler:

Den 13. Oktober 1762. Enkemanden Peder Jensen Felbere
der og Pigen Karen Nielsdatter trolovede.

Forlover: Pieter Carstens Bager, Ihver Skoemager.

Corpulerede fredagen den den 19. November.

K A R E N N I E L S D A T T E R.
=========~==============~:~=~====

Datter af Niels Kjeldsen og hustru, Maren Hansdatter,
bopæl kendes ikke.

Se nr. 230 og 231 på tavlen.

Nykøbing kirkebog meddeler:

8. August 1725 døbt Niels Kjeldsens Datter, Karen.
Sognepræsten, Hr. Hans Jerntofts kierste Kirsten Thor
gaard bar hende.

Faddere: Morten Mortensen. Qvistis Datter. Anne ~or

tensdatter • Anders Schytte. Niels Tome,søn

Farver. Niels ~je,dsen Draaby.

Om hendes død meddeler kirkebogen:

Død den 12. Oktober 1795 den 17. Peder Felbereders En
ke, Karen ••.•...•...• , 74 Aar gammel.

Der fødtes 2 døtre i andet ægteskab:
Kirkebogen meddeler:

l. 17. Februar 1765 døbt Peder Jensen Felbereder og Ka

ren Hansdatter,(Nielsdatter), barn, Inger Karie.

Faddere: Anne Marie Niels Hansens. M~ren Jensdatter.
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Rolstrup. Michel Møller. Skomager Peter

Svensk.
Læs videre om hende under nr. 56 og 57 på tavlen.

2. 30. November 1767 døbt Johanne, Peder Felbereders
og KarehNielsdatters Barn.
Faddere: Martha Borresdatter, Slegil (?) Bagger.

Jomfrue Helvig Krog. Søren Buchauge.

Nykøbing borgerskabsprotokol meddeler:

4. December 1763. Peder Jensen Felbereder.
Der står ikke mere. Han har således denne dag fået bor
gerskab som felbereder, (garvermester) i Nykøbing.

Kort før sit andet ægteskab køber Peder Jensen Ejendom.

Nykøbing skøde- og pantaprotokol, 1783, 135:

Niels Christensen Krog, skipper og indvohner her i Ny

købing sælger og skøder til velagte mand Peder Jensen
Felbereder, en mig tilhørende gaard, som hand i nogle

Aar til beboelse haver lejet, og er beliggende her i

byens Adelgade paa vester side, og paa østre side til
Sal. Christian Krogs grund. Paa søndre side er Byens

østergade, og Peder Calnsen (?) haver og grund paa nør
re side. Men huset, som stao.r paa østre side og stræk

ker sig i længden østergaden og udi Nørgaden til Peder
Calmen, haver mig self med dens grund, l alen bred tag
drob paa vestre side udi sin længde og bredde forbehol

den tillige med et lidet udskud, der staar ved den nor
dre endes vestre side, som sao. længe jeg lyster bliver

staaende, men naar det er vedtagen, skal grunden med

ovenmeldt tagdraabs bredde langs med huset tilhøre kø
beren. Sao. ald den øvrige gaards grund med sin paastaQ

ende huse og plancheværch, og skal efterdags for et frit
og frelst kiøb tilhøre bemeldte Peder Jensen Felbereder
og hans arvinger. Købesum 72 Rdl.

Sælgeren har faaet skøde paa det solgte ved auktion

3. Marts 1760.
Begiæret edle seig. Mogens Chr. Møller og velagte Peder
Nielsen Kalman at underskrive.

Nykøbing den 24. April 1764.
Niels Christensen Krog.
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Til vitterlighed: ~

Mogens Christian Møl18r. Peder Nielsen Kalman, (Kalmar). . J

Læst den 16. Juni 1764.

Året før Johan Johnsen bliver gift med Anne l~rie, kø

ber Peder Jensen Hørdum en ejendom til:

Nykøbing skøde- og pantenrotokol meddeler 1783, si1e

286 b:

Peder Jacobs. Knap, borger og skom~ger her i Byen har
den 28. Marts 1783 iudga~et og sluttet cantract paa an
ordnet og stemplet papir med Peder Jensen Hørdum, borger

og felbereder her sammesteds, om mit iboende sted belig
gende i Østergade mellem velædle Hr. Jens Vodemans hus

og Niels 0stergaards hus paa den øster side, strækkemde

sig til Strandvejen, for 46 Rdl. Peder Jacobs. Knap
har selv købt det af Peder Nielsen Dyhr, forhen møller

her i byen,

Nykøbing den 12. April 1783.

Peder Jacobsr.b Knap.

Til vitterlighed:

Jacob Iversen Sepstrup. Christen Teilmand (Spilmand).

Året efter sælger ~eder Hensen Felbereder en af sine
e:0ndorr~e til svigersønnen Johan Johnsen. Det er for

modentlig den første ejendom, der er nævnt skøde på.

Samce protokol meddeler side 312 b:

Peder Jensen Hørdum sælger og skøder til Jol1[',n Johnsen,

der efter forsynet !!led vores eneste datter Ine:er Marie
Pedersdatter ere trolovet, det sted, som jeg forhen har

beboet og endnu beboer, til evindelig arv og eje for 200

RdL

Nykøbing den 10. November 1784.

Peder Jensen Hørdu~.
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Peder Jensen.
Karen Nielsdatter.

•

Samme protokol side 344 b:

Peder Jensen skylder penge:
Peder Jensen Felbereder gør vitterligt at være skyl

dig til Hans Meldahl, residerende cappelan for Nykø
bing, Lødderup og Elsø menigheder 49 Rdl. 4% i rente.
Priotering i trende æig pan Nykøbing indrr.ark tilhøren

de agre, nemlig Vilskær, l Porshauge, l Kielagger, i
alt 3 Td. Sædelanj.

Nykøbing den 13. Juni 1789.
Peder Jensen.

T~l vitterlighed:
Niels Ettrup. Johan Joensen.

"min svigersøn"

Læst den 20 •.Juni 1789.

I samme protokol læser man side 377 b:

Peder Jensen Felbereder og Hustrue Karen Nielsdatter

skænker og iver Johan Joensens børn og livsarvinger,

fødte og ufødte o" det os tilhørende Huus i Fjord

gyde.

Værdi 90 Rdl.

Nykøbing den 6. Juni 1794.

Til vitterlighed:

Ole Nielsen. N.J.Ettrup.

Folketællingen for Nykøbing 1787 meddeler:

l. Peder Jensen, 68 Aar, 2. ægteskab, hørkræmmer.
2. Karen Nielsdatter, 64 Aar, l. ægteskab,

Ved Peder JeLsen Felbereders død 1794 meddeler Nykø

bing skifteprotokol 1743 - 1795, B. side 868 b. 35-141.

ll. August 1794 anmeldte Johan Joensen i Nykøbing, at

hans Kones Fader Peder Jensen Felbereder er i dag død

efterladende sig Enke og en kyndig Søn (?) og en Dat

ter, som er gift med Johan Joensen, og ingen flere ar

vinger.
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Vurderet 1791 •......•••••.•••...• 20 rdl.

Mere står der ikte, og der er ikke mere sJcifte.

80 rdl.

40 rdL.......................................

................................

•

Bygningernes brøstfældighed synes at have tcget til

siden sidste vurdering.

lIatfald går Peder Jensen igang med en omby~ing af

ejendommen i firserne.

Ejendommen, Peder Jensen Hørdum købte i 1760 tl81ig{"en

de hjørnet Nørregade - Øster~de får han tckserp.t og

vurderet, brandassureret året efter 1761. Ejendom~en

benævnes da som Nørregade 51, er bindingsværk, gemmel

og brøstfældig, lerldinede vægl7e med stråtag.

Det består af et forhus til Nørreg2de, stuehus med

kvist, 15 fag langt.

Et sidehue norden i gården til ildebrænde og kreaturer,

9 fag langt, ligeledes bindingsværk med strå og ler

klinede vægge.

Vurderingssum ialt •...•...•.•..••.. 80 Rdl.

Omvurdering 1771 ialt •...•.•••••••.•• 120 "

Omvurdering 1780 ialt •..•••••••••..•• 100 "

Ny vurdering

Vurderet 1791

Hidindtil havde ejendOll'Jnen haft indb~·ng og indJcørsel

fra Nørregade, nu bygger han det hele om, så der bli

ver indkørsel fra østergade, hvor ejendo~cen får nr.

100, siden forandredes det til nr. 96.

Han bygger nyt forhus med side til østergade, 8 fag,

nyt hus med enden til østergade, 7 fag, forhuset med

bindingsværk, murede og klinede vægge og stråtag, det

mindre hus med klinede vægge og stråtag.

1790 udvider han igen forretningen i Dstergade med en

ny tilbygning på 7 fag, klinede vægge og stråtag, der

ligger med enden ud til Østergade.

Huset i Fjordgyden er det hus, som Peder Jensen Hcrd~

og Karen Nielsdatter skænker og giver Johan Joensen

Samme år bygger han huset Dm i FjordVJden 1~4, nyt nry

98 med murede og klinede vægge og stråtocg.
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børn til evig arv og eje.

Peder Jensen Hørdurn begyndte på et vist tidspunkt
bryggerivirksomhed i sin gård. Efter hans død i 1794

overtog Johan Joensen såvel svigerfaderens bryggeri

og ejendom,- der lå nabo til hans ejendom og forret
ning.
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Nr. 116 og 117 på tavlen.

.i

=======================~================

Søn af Peder Christensen Tæk~er og l. hustru Dorthe
Pedersdatter af Kielstrup.

J E N S p ]<j D E R S :s N T ~ K IC "C n.

,
Se nr. 232 og 233 på tavlen.

Hillerslev kirkebog meddeler:

1731. Døbt den 21. Januar, Jens, øfdt i Kielstrur, Søn
af Peder Christensen Tækker og Hustrue Dorthe Peders
datter.
Faddere: Chr. Hogensens Hl'strue. .Jens Kiibsgap"rds

Hustrue • Hans Skomagers :F'eder. Peder Tæk

kers Brødre, Jens og Peder.

1811. Død i Kieldstrup, Jens reder~en Tæk1:er, 80~. Aar

gammel. Begravet i Hillerslev den ll. September.

Hillerslev kirkebog meddeler:

1760. 31. Januar t~olovet i Kieldstrup, Jens Pedersen
Tækker og Pigen Dorothe Christensdatter Overgaard.

1760. den 7. Karts, copulerede i Hillerslev kirke.

,

I
.~

D O R O T H E C H R I S T B N S D A T T ~ R O V E R G A A R D.
======~========~~=~=========================~:==~====~~==~=========

Datter af Christen •.•..... Overgaard og hustru •..••.

af Kieldstrup.

Se nr. 234 og 235 på tavlen.

Hillerslev kirkebog meddeler:

1732. den 27. April døbt i Hillerslev kirke, Dorothe,

født i Keildstrup, Datter af Christen •.•..•• Overgaprd

og hustru ••••••.• i Kieldstrup.
Barnet var Hj emme døbt • .~ .

Faddere: Jens Thomassens Hustrue. M"r<'m Ni'llsdatter.

Jens Kiibegaard. Peder Techer,(måske barnets

vordende svigerfar'. Anders Nielsen.

1787. Død i Kieldstrup, Dorothe Christ,~n.sdatter Over-
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gaard, 55 Aar gammel. Begravet i Hillerslev den 16.

Marts.

Der kendes 6 børn i ægteskabet:

Hillerslev kirkebog meddeler:

l. Karen, døbt 20. Trin. 1760.
Faddere: Thomas Overgaard. Jens Tækker. 1,laren Tæk

ker. Niels Povelsens Kone. Maren Thomas

datter Overgaard.

2. Christen, døbt.23. Trin. 1761.
Faddere: Peder Lynderup. Thomas Broegaard. Chri

sten Tinstrup. Maren, Niels Skomagers Kone.
Maren, Thomas Overgaards Datter i Kieldstrup.

3. Dorthe, døbt 14. Trin. 1765.
Faddere: Lars Neergaard. Christen Horrebov. Peder

Skomager. Karen, Niels Skomagers Kone.

Karen, Christen Kjærs Kone.

4. Peder, døbt 14. Trin. 1763.

Faddere: Thomas Overgaard. Peder Nielsen. Peder
Overgaard. Karen, Niels Skomagers Kone.

Else, Thomas Broegaards Datter.

5. Thomas, døbt 2. Pinsedag 1768.
Faddere: Lars Neergaard. Christen Overgaard,(barnets

morfar). Jens Tækker, (barnets far). Maren,

Niels Skomagers Kone. Anne, Mads Horrebovs
Kone.

6. Morten, døbt 14. Marts 1773.
Faddere: Christen Horrebov. Thomas Overgaard. Jens

Tækker,(barnets far). Maren, Niels Skoma

gers Kone. Bodil Overgaard.

Læs videre om Morten under nr. 58 og 59 på tavlen.

I Marts 1787 dør Jens Pedersen Tækkers kone, Dorothe
Christensdatter Overgaard.
Der blev holdt skifte efter hende.

Ullerup skifteprotokol 1713 - 1787, G.67 - 3, side 278A

meddeler:

lo. April 1787. Skiftecontract efter Jens Pedersen Tæk-
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Alle arvinger paa den yngste nær var nærværende.

Enkemanden, der havde ret til at være værge for sin0

unvndige børn, bad, at hans Søn Christen Overgaard maat
te være curator og tilsynsværge for sine øvrige saskende.

Af hensyn til sin afdøde ægtefælle og deres fælles børn
meddelte Enkemanden, at han ville skænke og give dem
udi mødrende arv 120 Rigsdaler, med vilkaar, at alle,

ogsaa Datteren delte ligeligt. Datteren havde paa mo
derens yderste paa det omhyggeligstc "opvartet" hende.
Videre oplystes, at Jens P. Tæcher har anpart i en ob

ligation udstedt af Lars Christrnsen Neergaard 1777,
lydende paa 112 - 2 - 12 sko i Kaastrup sogns kornti

ende.
Arvingerne optog med taknemmelighed deres Faders kær
ligstilbud.

Jens Pedersen.
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Mads Haardbo.

kers afgangne Hustrue Dorothe Christr:nsdatter Ove rg:cF. rd ,

beg. og sluttet lo. April 1787. Brevet er forkortet.

Anno 1787, lo. April, Jo. dacen efter at den i livet
agtbare dydi{'"e dan!lekone Dorothe Christfmsdatter Over

gaard i Kieldstrup ved døden var afg~ngen.

Enkemanden Jens Pedersen Tæcher.

Børn:
l. Christen Jensen Overgaard, tjenende mig som foged

paa Ullerupgaard, 26 Aar gammel.

2. Niels Thomas Jensen Overgaard, tjenende i Sennp.ls

Præstegaard.
3. Peder Jensen, 24 Aar gammel, i Stærvbogaarden.
4. Morten Jensen Overgaard, 14 Aar ga~~el, conditioneret

paa Aalborg Amtstue,(hvilket vel nok vil sige, at han
er anbragt der foreløbig på prøve, en slags led i
hans uddannelse).

5. Dortheo Jensdatter, 22 Aar gammel, hjemme i Stmrv

boen.

Datum Stærvbogaarden ut supra.
Christen Overgaard.

Christen Haarbo.

Til villerlighed~
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Det ser ud efter skiftebrevet , SO))' om den ældste af bør

nene Karen er død, da hun ikke n,-:vnes.

I marts 1787 dør Jens Pedersen Tæklcers kone, en Eåned

derefter i anril er der skifte efter hende, aE i maj

samme år overlader J~ns Peder:-en Tækker sin Gård i fæste

til sønnen Peder Jensen Overgaard.

Ullerup fæsteprottilkol 1719 - 1800, G. 67 - l, side 3~5 a.

Nicolai Toft til Ullerupganrd fæster til ~eder Jensen,

barnefødt i Kieldstrup, den ~,ard i Kieldstrup By, Hil
lerslev sogn, som hans Fader, Jens Pedersen Tækker sidst

i fæste havde, men nu godvillig til bemeldte sin søn
haver opladt og afstand~n. Ny I'atricul: 5 Td. 4 Slep.

l Fdk. Hartkorn, hvilken gaard Peder Jensen ~~a bruge,

nyde og beholde sin livstid paa vilkaar, at han i ret
te tider fra dato betaler alle Kgl. skatter, landgjlde

lo Rigsdaler. Fæsteren skal i alle dele underholde,

opvarte og tilsvare sin Fader sin livstid, s~mt efter

hans død lade ham christelig til Jorden bestedige efter

stand og egnen skik.
I'Jen fæsteren ska,l endog være forpligtig til, saa længe

bemeldte hans Fader for Godt befinde sig og har sinds

og legemskræfter at styre og raade til gaardens og fæ_

sterens bedste, da at være hans raad og styrelse i alle

ting underkaste og ej befatte sig med noget, som angaa
ende gaardens drift og brug, uden det er med Faderens

billigelse og samtyk1:e, langt mindre være Faderen mind

ste ulydig, min i alt om&aas hem med ald sønlig kier

lighed og agtelse, hvorimod Jens Pedersen Tækker udret

ter til fæsterens tjeneste, hvad gernine og arbejde han

formaar og hans kræfter tillader, samt i alle dele ser

hen til fæsterens og gaardens bedste.

Ligesaa skal fæsteren Peder Jensen være pligtig at give

hans eneste Syster Dorthea Jensdatter, som nu er hjem

mehørende, hendes bryllupskost, naar hun engang forsy
nes med ægteskab, alt anstændigt og efter stand passpn

de kan være, samt saalænge hun hjemce forbliver omgaa

hende kiærlig og saaledes, at ingen klagema'",l over hans

opførsel skal indløbe.

Skulle imod forhaabning hænde sig, at fæsteren ved døden
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afgaar før hans Fader Jens Pedersen Tækker, da nydpr

Faderen Sønnens fæstebrev godt af sin livstid imod.op
fyldelse af foreskrevne forpligtelser.
Dets til bekræftelse under min haand og segl.

Ullerupgaard den 5. Maj 1787.
N. Toft.

Derpaa lover Peder Jensen at holde fæstebrevet og faar

sin Fader og Broder til at underskrive.

Ullerupgaard den

Peder Jensen.

5. Maj 1787.

Jens Pedersen. Chr. Overgaard.

Af alle de mange fæstebreve og skøder, jeg er truffet på
under min gennemgcng af min slægts historie, er denne
den mærkligste. ~an må jo stille sig det Spørgsmål:
Var faderen herskesyg eller var sønnen ikke særlig egnet
til at kunne styre og lede gårdens drift? Ialtfald er

brevets opsætning uheldigt, hvad det efterfølgende vi_

ser.

Hillerslev og Hundborg herreders skøde-og panteprotokol

1795 - 1806, B. 33 D-96, side b.145, den 27. t'arts 1798.

Foreningen mellem Jens Pedersen Tækker og hans Søn Peder

Jensen af Kieldstrup af 27. fuarti 1798.
For end engang at prøve mindeligt forlig, byskriver
Brøndslun Jens Pedersen Tækkers fuldmagt til at slutte
og indgaa med hans Søn Peder Jensen Tækker følgende
forening og aooord:

a. at han, P.J.Tækker betaler sin Fader eller hvem, de'·

opholder ham, narlig saa længe han lever 2 Tdr. Rug,
2 Tdr. Byg in natura efter hvert aars capitelstaxt,

samt 5 Rdl. penge, det halve til. Maj, det andet
halve til l. November.

b. at han udleverer sin Fader en forsvarlig seng eller

inden 8 dages forløb bet: ler ham derfor lo Rdl., hvil
ket alt indstilles til hosbonden Hr. cancalliraad

Toftes approbation og tilstaaelse. Forpli~tel~en

skal hæfte ved gaarden i tilf~lde af s~lg eller fæ

stes forandring.
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I samme protokol, side 136, b. af 24. Januar 1798 læses
følgende:

Peder Jensen, Kieldstrup.
Paa Jens Pedersens vegne:

Brøndslund.

Peder Jensen var personlig for retten mødt, og han sag

de, at h~n gerne ville indgarr forlig m~d sin Fader, og

naar byskriver Brøndslund pa~ hans Faders vegne ville
frasige sig al bestyrelse af gaarden og alle øvrige ret

tigheder efter det meddelte fæstebrev af 5. Maj 1787.

Fæstebrevets uheldige opsøtning har nok voldt både fader

og sønnen kvaler i de Il år, der er gået siden brevet
blev opsat.

Jeg underskrevne dens Pedersen, o'uholdende mig i Kield

strup, Hillerslev sogn, kiendes og hermed tilstaar at
haver solgt og aghændet, ligesom jeg og herved fra mig

og mine øvrige arvinger sælger, slcøder og aldeles afhæn

der til min kære Søn Christen Overgaard, forvalter ved
stamhuset Kiølbygaard og hans arvinger, den anpart kon
ge- og korntiende, som henhører til min forhen iboede

gaard paa Ullerupgaards gods i bemeldte Kieldstrmp By,

Bom min Søn Peder Jensen nu i fæste h~ver, matriculeret
nr. 5 for 5 Tdr. 4 Skp. l Fdk. Hartkorn, hvilket forn.
anpart konge- og korntiende, der er anslaaet for tiende
hartkorn l Td. 2 Fdk. og mig tilhørende hidtil ifølge

arvet skiøde efter min Rfgangne Fader, Feder Christen
sen, udgivet af Sal. FrU Oberstleuitnantinde Thombsen

til Nørre Ullerupgaard af dato 19. December 1750 har
været tilhørende, bemeldte min Søn Christen Ovorgaard

og hans arvinger som en lovlig tilkøbt _,e jendom (forkor

tet) .••• at jeg har ladet den summa 150 Rigsdaler ud
gaa, som jeg skylder ham fra den tid af, jeg var fæster

af ovennævnte gaard, der altsaa som købesum for ovennævn
te anpart er fuldkommen betalt.

Dog fore beholder jeg min Søn Peder Jensen indløsnings

ret til bemeldte anpart for købesUHilllen 150 Rdl., medens

han er fæster af sin nuiboende gaard, hvortil tiende
hører. Men fratræder han gaorden eller ved døden af-

I
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gaar, ophører denne indløsningsret.

Kieldstrup den 24. Januar 1798.

Jens Pcd8r~en m. paaholdende.

Til vitterlighed: Anders Pedersen. Thomas Pedersen.

Læst den 13. Februar 1798.

Slægten Tækkers gård i Kieldstrup var en gammel slægts
gård.

Jens Pedersen Tækker oplyser ved salget af korn- og kon
getiende til sin søn Christen Overgaard, at han havde

arvet skøde på det og vel hele gården efter sin fader
Peder Christensen. Nu fik Peder Jensen Tækker efter
sin fader den 5. maj overdraget gården i fæste, ganske

vist ~der hårde betingelser.
Få år efter blev Peder Jensen gift.

Det var på den tid sæd og skik, at gårdmændene ved for

år og efterår mødte hos husmændene med karl, heste og

plov for at pløje for husmændene mod, at de så når behov

var derfor, gjorfrrgengæld for gårdmændene ved at yde
arbejde i høstens tid.

En søndag i maj 1799 var en 7 - 8 karle igang med at
pløje for husmand Anders Rasmussen i Kieldstrup.
Hen mod aften kom så gårdmændene for at blive beværtet
med steg, øl og brændevin i rigeligt mål.
Blandt gæsterne ved dette plovgilde, som det kaldtes,
var Peder Jensen Tækker og Christen Kortegaard. Om
den sidste hed det, at han sjældent var ædru, og det
var han heller ikke denne dag. Da gårdmændene ved mid

natstid forlod husmandsstedet, kom Peder Jensen Tækker

og Christen Kortegaard op at skændes. Det udviklede

sig til håndgribeligheder, hvor det gik hårdest ud o

ver Christen Kortegaard, der siden var syg og s~ngclig

gende, indtil han 17. dagen derefter døde.

Peder Jensen iækker blev nu anklaget for mord, m~nge og
lange retsmøder holdtes, hvor prokurator Christen Over_

gaard, var Peder Jensens forsvarer. De var som det hus

kes brødre.

I oktober samme år faldt dommen ved Viborg landsting.

Peder Jensen dømtes til 2 års arbejde i Viborg Tugt- og
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Forbedringshus.
3. juledag 1799 overflyttes han til tugthuset i Viborg.

Under de m8nge retsmøder blev der af broderen, '1roku
ratoren Christen Overgaard indhcmtet m:"nge ccttester og

udtalelser.
Her gengives en fra sognepræsten i Kieldstrup:

Peder Jensen Tækker er døbt i Kieldstrup 14. Søndag ef
ter Trin. 1763, Konfirmeret 1761 ('?). Hans Fader var

Jens Pedersen Tækker, Bom lever endnu. Hans forlængst

afdøde Moder var Dorothe Christensdatter Overgaard. De
boede i Landet som agtværdige og hæderlige borgere og
nærede sig ved deres agerbrug og huslige flid.
Disse forældre har vist en blendt bondestanden ualmin
delig omhu for at opdrage deres Børn vel, og efter de

res stand og vilkaar at bibringe dem kundskaber.

Peder Jense~ Tækker har altsaa som sine søskende de for

nødne kundskaber om Religion og Menneskepligter.
Jeg har ingen bebrejdelse i henseende til hans flittig

hed i at besøge Guds Hus eller søge Alterens Sakramenter,
som han og ~~ns Kone blev delagtiggjort i Skærtorsdag

dette Aar i Hillerslev Kirke.

Peder Jensen Tækker er gift med Inger Kadsdatter af
Skuosted.
De har 3 Børn, en Datter 7 Aar, en Søn 4 Aar, og en Do.
i det andet Aar.
Vilkaar: Middelmaadige. Jeg har ingen grund til at

holde ham for trættekær eller kivagtig.
Ingen mistanke eller misgerning er han dømt eller til
talt for tidligere.

Hillerslev Præstegaard den 7. August 1799.

Brasch.

Peder Jensen Tækker døde efter kun godt et urs ophold

i tugthuset, hvis ankiv= protokol over fangerne 1799 
1835 B. 204-58, side 44 meddeler:

Nr. 669: Peder Jensen Tækker, fra Thy, efter apnroberet

Dom. Ankom den 27 December 1799, sigtet for drab. 2

Aar. 47 Aar. 5. Februar 1801 ved Døden afgangen, og den

9. Februar næstefter begravet.
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Hen på sO'!Ulleren skrev Peder Jensen Tækker brev fra tugt
huset i Viborg. Det finies gengivet i Hillerslev _ Hund

borg herreders skøde- og pc.ntcproto':ol 1795 - 1806, B.

33. p. - 96, side 355 b. og gengives her stærkt forkor

tet:

Da Hr. forvalter Christen Overgaard paa Kjølbygaard ej

alene, før var sao. ulykkelig at blive dømt til tugthus,
men endog mere siden, har haft den godhed at forunde

mig og mine san betydelig forstrækning af korn og pen
gelaan, sao. jeg aldrig kan formode nogensinde at erlæg
ge og betale, og ikJ:e lean bestride mit fæstebrevs for
pligtelser, naar jeg kommer paa fri fod .....••..•..•••.
at han vil skaffe mig og min Justrue og mine Børn et
Hus med Græs til en Ko og fire Faar, saa min Hustrue
og jeg og mine Børn ikke skal lide for nødtørftig un-

derholding .•..•.•••..•.•••..•...• og overdrager jeg

sao. min fæstegaard til Christen Overgaard.

Datum Tugthuset i Viborg de 8. September 1800.

Peder Jensen Tækker.
Læst den 16. September 1800.

Det ser ud, som Peder Je~sen Tækl:ers ældste broder, for
valter Christen Overe:anrd paa Kjølstrupgaard, har været
den i slægten, der har ydet Peder Jensen Tæk':er og fa
milie den bedste støtte både i råd og dåd i den stren
ge tid.
Christen Overgaard har nok været Peder Jensen Tækkers

kone behjælpelig med gårdens drift, når det lmeb, og ik

ke været bange for selv at spæde til, hvis det tiltræng
tes. Denne Hjælpsomhrd er sikkert også grunden til, at
Peder Jer:sen Tæklcer vil overdrage fæstemålet af fædre
negården til Christen Overgaard.

Peder Jensen Tækker dør den 5. februar 1801.

Der afholdtes skifte efter ham, første tang den 7. marts
1801, andet møde den 12. januar 1802.

1

I skiftebrev nævnes:

Enken Inger Madsdatter.

3 Børn;:
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l. Mads 5 Aar.

2. Lars.3 Aar.

3. Dorthe 8 Aar.
Endvidere nævnes det, at Jens Pedcr~en Tækker" Peder

Jensen Tækkers fader endnu lever, han døde 1811.

Kort efter sidste sk~ftemøde 12, ;anuar 1802 bliver en

ken Inger Madsdatter gift den 2'0. marts med Chr. Chri

stensen Frost, Hillerslev.

Ved den tid må man nok formode, at Christen Overgaard

har overtaget fædrenegården i fæste.

Folketælling for Hillerslev 1787 oplyser:

l. Jens Tækker, 57 Aar, Enke efter l. ægteskab.
2. Peder Jensen, hans Søn.

3. Dorthe Jensdatter, hans Datter.

4. Else Christensdatter, 72 Aar, ugift,(sikkert Jens

Tækkers faster).

Folketælling for Hillerslev, Skousted meddeler:

l Peder Tækkers Enke, 31 Aar. (Peder Je~sen var død 1801).
2. Dorthe Pedersdatter, 9 Aar.

3. Lars Pedersen, 3 Aar.

4. Christian Jensen, tjenestekarl, 37 Aar, ugift.
5. Lars Madsen, tjenestekarl, 33 Aar, ugift.

Efter at Christen Overgaard omkring 1802 havde overta

get fædrenegården i fæste, fik han den brandassureret.

Det er helt morsomt at se, hvordan billedet bliver af
den ved den lejlighed.

Taksationsprotokol for Hillerslev herred, Thisted amt.

Brandinspektorat. 1800 - , B. 513-6, side 126.
1803, den 15. August.

Jens Pedersen Tækker havde den i sin tid i fæste.
Hans Søn Peder har haft gaarden i de sidste 15 Aar, og
nu er en anden Søn, Christen Overgaard, ejer af den.
Den har ikke før været forsikret.

Gaarden ligger i Hillerslev sogn, Kieldstrup By, ejes
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og bebocs af, Christen Overg~['.rd, !!artkor 5 Tdr. 2 Skp.

N Alb.
a. Stuehuset i nord. 16 faG. 8e

' alen dyb, d"ls eE:e- og
dels fyrre-undcrtømmer, fyrre-ov0~tømmer, dels muret

dels klinede vægge Ob straatag, indrettet til 2 stu

er, kamre, køkken og brøggers, i stuen er loft, vin

duer og døre samt en j ernbilæCcer lmkJcelovn, og i

brøggerset en indmuret 1coboorlcedel pao. i Td., sl:or-

sten og bageovn oo........................ 350 Rdl.

b. Det søndre hus, 16 fag, g-t alen o.yb, fyrre-under-og

overtømmer, klinede vægge og straatag, indrettet til

lo, lade, stald og fæhus •••••...••••••• 250 Rdl.

c. Det østre hus, g fag, 7 alen dyb, fyrre-under- og
overtømmer, klinede vægge og sta~tag, indrettet til

vOgnhus, faaresti og materialhus •.•.••• 100 Rdl.

lalt .•••• 700 Rdl.

=====================
Forsvarlig mod ildsfare og ej tilforn forsikret.
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Nr. 118 og 119 på tavlen.

J ø R G E N HANSEN r. y G I N D.

I

========================================

Søn af præ2ten Hans Jøre;ccnsen I;iygind og hustru Dorethea

Marie Madsdatter Buchtrup af Æbeltoft.

Se nr. 236 og 237 på tavlen.

Født den 8. april 1732 i Æbeltoft, døbt den 14. april

samme år.

===================~======================================

Død på Nørtorp den 12. aDril 1791, 59 år gammel. Jordet
den 20, april 1791 på Ræhr kirkegård.

Viet den 12. december 1758 i ~ulsted kirke til:
I
I A N N E M A R I E P E D E R S D A T T E R I L L U M.

,
Datter af Peder j,:adsen Illum og hustru Sibbrethe Her

mannsdatter Viller.

Se nr. 238 og 239 på tavlen.

Født den
medøbt.

4. december 1733 på ~bbelga~rd, Indslev,
Ingen faddere nævnt i kirkebogen.

hjem-

Død onsdag den 16. november 1808 i Thisted, 75 år gamÆel.

Peder Madsen Illums anden kone var Christine Hansd[1,tter

Mygind fra Asperup præstega2rd. Hun var kusine til Jør

gen Fansen IVlygind, oG det er vel dette slægtsled, der

har bevirket, at Jørgen Hansen Mygind i en ret un~ alder

er blevet foged på Vang hos Peder Madsen Illum.

Han var 26 år, da han i 1758 blev gift med datteren på

Vang, Anne Marie Pedersdatter Illum.

Kort efter giftemålet har de taget bopæl i Thisted, hvor

de boede 1759 - 60. Han nævnes her som bogholder ved

Konsumptionen. 1761 nævnes han som Konsumptionsforval

ter og 1765 som Konsumptions- og Strandforvalter, alt

sammen sikkert bestillinger, der har givet en god for
tjeneste af sig.
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Den 26. april 1766 købte h~n Nørtorp Hovcdgaard og gods

af Johan Nicolaj Schavenius, kancelliraad og byfoged i

Thisted, for 24.500 Rdl.
Hovedgaarden havde 47 tdr. 4 skp. l fjk. hartkorn, 4 tdr.

2 skp. mølleskyld.
Godset udgjorde 161 tdr. o skp. lfjk. 2~ alb. hartkorn
samt Ræhr, Vixø, Hansted og Tved kirker med tiender.

På Nørtorp boede nu familien, indtil Jørgen Hansen Hy

ginds død 1791.

I årene forinden havde Jørgen Hansen Mygind bortsolgt

en del af godset, vel under påvirkning af bonderefor
mene i forbindelsen med bondens frigørelse 1788.

Efter hans død 1791 solgtes hovedgården Nørtorp ved
auktion den l. oktober samme år for 25.776 rigsdaler.

Resten af godset købte Jens Christian Søegaard ved auk

tion for 8.450 rigsdaler.
Ved Jørgen Hansen Myginds død havde ægteskabet varet i

33 år, og ikke mindre end 15 børn var født i ægteska

bet, de 6 i Thisted og de 9 på Nørtorp.

Ægteskabets 15 børn var:

l. Hans Mygind, døbt i Thisted den 7. november 1759.
Viet i Tved kirke den 29. november 1792 til:
Ane Christiansdatter fra Tranum.
Hans Mygind er muligvis den samme Johannes Mygind,
Nortorpia Zimber, der 1777 bliver student fra Aal_
borg.

Hans Mygind var Konsumptionsbetjent i Thisted.

2. Peder Mygind, begravet i Thisted den 27. oktober 1760.

3. Peder Illum Mygind, døbt i Thisted den 30. oktober
1761. Begravet samme sted den 2j. februar 1762.

4. Sibrette Kristine Mygind, døbt den 17. december i

Thisted.1762. Begravet samme sted den 19. juni 1763.

5. Peder Christian Mygind, døbt i Thisted den 17. febru

ar 1764. Begravet samme sted den 19. juni 1764.

6. Hermann Viller Mygind, døbt i Thisted den ll. novem-
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14.Niels !..ygind, født på Hørtorp, døbt i Ræhr kirke

•

på Nørtorp, d3bt i Ræhr kirke

Begravet summe sted den 3. ok-

ber1765.
Student fra Aalborg 1784. Levede endnu i 1792.

7. Peder Illum Mygind, født på Nø~torp, døbt i Ræhr kir

ke den ll. juni 1766. Levede endnu i 1792.

Han var sindssyg.

8. illathias Mygind, født

den 5. august 1767.
tober 1767.

9. Dødfødt datter, begravet den 4. anril 1768.

10.Dorethea Marie Mygind, født pt Nørtorp, døbt i Ræhr
kirke den 9. marts 1770. Død den 14. februar 1805
i København.
Viet i Ræhr kirke den 6. november til:
Secondløjtnant i falstrerske regiment, Christian

Coldevin, Død som oberstløjtnant den 15. december

1831, 80 år gammel.

ll.Sibrette Kristine ~ygind, født på Nørtorp, døbt i

Ræhr kirke den 7. august 1771.

Se videre om hende under nr. 58 og 59 på tavlen.

12.Frederik Christian Mygind, født på Nørtorp, døbt i

Ræhr kirke den 18. februar 1773. Død i Æbeltoft den

2. marts 1831-
Viet den lo. juli 1807 i Æbeltoft kirke til:
Helene Cathrine I'~unch, døbt i Ebeltoft kirke den 31.

august 1780. Død i Æbeltoft den 2. marts 1831.
Hun var datter af købmand "eder I\_unch OG hustru Jane
Margrete Bierring.

13. Christian Hutfeld Nygind, født P~l N-o,rtorp, døbt i

Ræhr kirke den 8. juni 1774. Købmand. Død i Æbel

toft 1822.
Viet l. gang den 24. februar •.• i Æbeltoft kirke til:
Johanne Dorthea Mygind, døbt i Æbeltoft kirke den 18.

februar 1774. Død samme sted den 19. april 1812.
Viet 2. gang den 7. juli 1818 i Aarhus til:

Anne Marie Laurentzin, døbt den 20. august 1778.

Død een 30. december 1856 i Ebeltoft.
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den 27. juli 1775. Levede i 1795 i Thisted.

15.Johanne Lucie Mygind, født på Nørtorp, døbt i Ræhr
kirke den 26, juni 1777. Levede i 1795 i Thisted.

Skifteprotokol for 0rum amt 1790 - 1794, fol 7.

Uddrag:
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I stalden levende creaturer:
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sig paa amtstuens veg

far Thisted, paa Nør

efter rroprietGiren

Aar gammel.
gammel.

Ditto,

Ditto,
En
En

Anno 1791 den 13. April indfandt

ne fuldmægtigen Alexander Garber

torp for at foretage registering
afgl. Hr. Jørgen Mygind.
Tilstede var Enken Anne Marie Illum, som angav at have

følgende Børn med hendes salige Mand:
En Søn, Hans Mygind, 31 Aar gammel.

En Ditto, Hermann, 26 Aar gammel.
En Ditto, Peder, 24 Aar gamrr.el.

En Ditto, Frederik, 18 Aar gammel.
En Ditto, Christen, 16 Aar ga~~el.

En Ditto, Niels, 15 Aar gammel.

En Datter, Dorothea Marie, gift med Hr. Lieutenant von

Coldevin i København.

Zibritte Kirstine, 19
Johanne Lucie, 13 Aar

Disse var hjemme, undtagen Hermann, Frederich og Fru
Coldevin, som alle tre opholdt sig i København.

Af sølv var der følgende:

Sølv: 8 spise skeer, en portage skee, en sukker bøsse,
6 the skeer og en sukkertang, en ponce skee med sølv

beslag, et par sporer, et par knæe spænder, et bind
spænde.

En sort strierend hoppe lo Aar. en do. 6 Aar, en rød

strierend riide hoppe lo Aar, en stor graabroget koe,
har faaet kalv, en yngre ditto, en hinding koe, en sort

broget ditto, en Thomas løbers koe til tyrs den 14. Jan

uar, en hviid koe til tyrs den 26. Januar, en Wixøe koe
har faaet kalv, en sortbroget kalv, lagt til i vinter,
en graa ditto qvie kalv., en graabroget ditto, 13 faar,



Ved Havet findes:

I carret Huuset:

•

Rdl. 2 Mk. 2 Sko

" 4"9"

" 4"9"

Ved skifte't var laugværgerne tilstede, og var føle;ende:

En stor fisker baad i brugbar stand med seigl, aarer
og mast, en liden fUur baad med ditto, en gammel ditto

med ditto.

En carret med hamler og forskiær grøn betrukken, en

grøn post vogn med hamler, en blaa arbejdsvogn med dit

to, en nye blaamalet kane, en nye slæde.

hvert med lam, 6 faar uden lam, 2de gimer, et par unge

vædere, 4 par ditto, 3 e;amle væder, en soe, en ditto,
en galt pol, en rød broget koe til tyrs den 23. Febru
ar, en sortbroGet qvie har faaet lmlv.

For Enken Madam Anne Maric Illum, hendes antagne laug

værge Hr. Provst Hvass fra Nors Præste~aard, og Sønnen

Hans Mygind var nærværende paS. egne vegne, og tillige

under de=e forretning paa.tog sig at observere hans
fraværende umyndige Syskendes rett, hvorhos han blev

indsat, som Curator for hans Broder Frederich Christi

an r::Yl':ind.
Hr. Stadet til Søe og Ullerup paa Korsøe var tilstede,

og paatog sig formynderskab for Sønnen Christen Mygind.
Af de øvrige slægtninge var ingen tilstede, altsaa maat

te man følge lovens forskrift, i at ansætte de nærmest
beslægtede til formyndere for de øvrige umyndige børn,
saaledes farbroderen Hr. Stie Mygind, Kiøbmand i Æbel

toft, anordnes for Datteren Zibritte Kirstine Mygind.

Morbroderen Hans Illum, forpagter paa Hammelmose og

Nørtorp, for Sønnen Niels Mygind. Hr. Jens Juulbye

Sand, forpagter ved Sønder Elkjær, som er i slægt med

børnenes moster, for datteren Johanne Mygind. Anders

Hald i Tousgaard i ægteskab med børnenes faster, for
den vanvittige Søn Peder Atrgind.

Boets indtægt var •.. , ••••••••.•.. 29.679

Boets udgift var ••...•••••.•.•••• 29.110
Bliver igen •.........•..••.....•. 568

~-
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Skiftes bekostning ••••.•.•••• 155 Rdl. 2 ~~. 7 Sko
Igen til deeling ••••••••••••• 413 II l " 2 "

Hvoraf tilfalder Enken 206 Rd1. 3 fr3,. 9 Sk., hvor af
Sø~~erne 24 Rd1. l 1&. 13 Sko og Døtrene hver 12 Rd1.
5 f~c.
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Velsignet i dette ægteskab med lo Sønner og 5 Døtre,

hvoraf 6 Sønner og 3 Døtre begræder tabet af den bed

ste fader.

Apostlenees gerninger XLV.l:.

født i Æ B E L T O F T den 8. April 1732

gift med

===============

den 12. December 1758.

Herre til N ø R T O R P.

Herlig er hans roes, som en o~rigtig kriDten, en from
ægtefælle, som en omhyggelig fader, og en virksom bor

ger, som en sand menneskeven har han vandret i verden
i enfoldighed, og Guds retsindighed med visdom og taal

modighed løb han i den ham foresatte kamp paa livets tor

nede bane, indtil han sejrede over livet og døden den

12. April 1791, da livets herre indkaldte hQns ædle sjæl

til det bedre liv, de lønnende glæder i de eviGe freds
boliger.
S A L I G E E R E
H ER R E N, D E S

A R B E J D E R, O G
S K A L F ø L G E

Jydske Efterretninger 1791, nr. 18, Fredag den 6. Maj.
r
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Datter af Christen Persen (Pedersen) Gjølbo (Kørch)

og Anne Jensdatter r"ørch af Aalborg.

mø R c H.

KAREN

Nr. 124 og 125 på tavlen.

•

Født ca. 1696 i Damgaad på Egholm.
Død i Aalborg i december 1770, 74 år gammel, begravet

fra Budolfi kirke.
Om hans vielse meddeler Budolfi kirkebog:
Trolovet den 24. Juni 1729. Anthonius Jacobsen Skoma
gersvend og Pigen Karen Margrethe Christe~sd~tter, i

deris HuuB.

Copulerede den 26. October 1729.

Se nr, 248 og 249 på tavlen.

Søn af fæstebonde Jacob Anthoni o~ hsutru warcn eller
Dorthe Sørensdr.tter af Damga2.rd på "Sgholm.

Født 1695 i Aalborg.
Om hendes dåb onlyser kirkebogen for Budolfi, Aalborg:

lo. Majus 1696. ,Christen Persen Giølbo og Anne Jensdat
ter Mørchs Barn, Karen I,:argrethe.

Faddere: Jacob Persen (barnets farbror). Niels Chri

stensen Feltbereder. Anders Nielsen Sehrcder

svend. ~argrethe Anders Wogensens. Johanne
Jens rørchs paa Egholm.

Se nr. 250 og 251 på tavlen.

Om hendes død oplyser Budolfi kirkebog:

Død 1758. Begravet den 14. Juli 1758. Karen Kargrethe
Christensdatter, 63 Aar garmeL Anthoni Jacobsen Sl~o

magers Hustrue, Begravet paC'. Sct. Jørgens kirkegaard.

Anthonius Jacobsen er sandsynligvis på et vist tidspunkt
i sine yngre dage indvandret fra øen T~gholm tibl Aalborg,
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hvor han har lært skoma[!:erhåndværket.

Efterfølgende afskrift fra Aalborg Skoffi2germestres Lavs
bog 1672 - 1860, fol. 68 meddeler:
Anno 1729 den 20de Maj Fre~rom for Rættet pa~ Aalborg

Ra,,"dstue Anthoni Jacobsøn barnefødt P,,2 Egholm, som
begiærede at komme i det lovlige Skomager Laug for 1.e

stere, hvorefter han fre~[om med sit Mesterstøche ef
ter Hans Kongl. Majest. allernaadigste Forordning, som

af Magistraten og tilstædeværende Mestere: Oldermanden

Peder Andersøn, Ove Pedersøn, Johan Lund, Christen Ole
søn, Peter Lund og Jens Hansøn, blef dygtig kient for
Mester udi Skomager Lauget.
Derefter betalte han sin Laugs Rættighed, saa at hand

nu udi det lovlige Skomager Laug nu Laugs-Broder er

vorden.

Anthonius Jacobsøns underskrifter s1]ores i A~lborg Sko
magermestres Laugsprotokoller fra han blev optaget 1729

og til hans død 1770.

Der kendes 5 børn i ægteskabet:

Budolfi kirkebog oplyser om disse:

l. 21. November 1730, Boel.
Faddere: Jørgen Christensen Skomager (barnets mor

bror). Peter Rolfsøn Podemester. Jens
Christensen Skomagersvend. Abel (Abelone)
Jacobsdatter (barnets. fastrr). Anne Anders
datter.

Denne lille Boel synes at være død som lille, idet

hun opkaldes 2 år efter.

2. 24. Januaris 1732. Boel.

Faddere: Peter Rolfsøn Podernester. Niels Mortensøn.
Kield Christensøn Mørch. Ane Nielsdatter.

Peter Podernester. Boel Mortensdatter (bar
nets morbrors Jens' kone).

3. 15. November 1733. Christen.
Faddere: Christen Pedersøn Podernester. Peiter Rolf

søn Podemester. Thomas Madtsøn Bødkersvend.
Marie Agnete Rolfe. Niels Mortensøn Parug-
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m~ger. Dorethe ~arie Frodoriksdatter.

Se videre om hem under nr. 62 og 63 på tavlen.

4. l. Januaris 1736. Anne Kirstine.
Faddere: Jørgen Christensen Skomager. Christopher

Sørensøn. Jens Christensøn rf,øreh SkOffi2cer

svend (barnets morbror). 1.'arie A~ethe

Erichsdatter. Niels ~ort~nsd~ttcr. fficttc
Catrine Christensdatter.

5. 9. Martius 1738. Jacob.
Faddere: Jens Christensøn Mørch (barnets morbror).

Ni els Mort ens øn Parur:m8.ger. Anders Ber
thelsøn Parugmagersvend. Boel Mortensdat
ter, Jens j,:ørehs (barnets morbrors kone).

Uette Nielsdatter.
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S T 0; F R I N G.(p TI D R R S D A T T E R)

NI8LS:':i'i.

Maren Støfring er født ca. 1654 formodentlig i Skjold

borg SODl.

NI A R E N

352

Om h::ms dø meddeler Skjoldborg kirkebog:

Den 4. April 1699, Begrafet Imer Nielsøn, 49 Aar garmnel.

Nr. 146 og 147 pn tavlen.

Hans forældre kendes ikke, men givet er det, at hanE

fader har heddet Niels til fornavn o,~ mås]~E' TlTllTerscn

til efternavn.

Demle Niels (Immersen) op: hustru, der pr~," tavlen har nr.

292 og 293, har sikkert været fæstebønder af en gård i

Skjoldborg SODl.

FOrleden sønnen Immer Nielsen formoder jeg, at der har

været endnu en søn og en datter i ægteskabet, nemlig

Christen Nielsen og ~argrethe Nielsdatter, der begge

nævnes som faddere ved Anne IffiQersd~tters d~d i SkJold

borg kirke 1687, se nr. 73 på tavlen.

Immer Nielsen er født ca. 1650 formodentlig i Skjold

borg sogn.

•

Hendes forældre, fødested og fodsel ker-des ikke, men

en af fadderne ved datteren Anne Immcrsdnttcrs did 1687
i Skjoldborg kirke hedder Feder Støfring. Han er for

modentlig Maren Støfrings f2~er, han ville h-vde være

at finde under nr. 294 og 2~5 p~ tavlen, og har sand

synligvis været fæstebonde i Skjoldborg so,~.

Om hendes død oplyser skjoldborg kirkebog:

Om hems ægteskab oplyser samme kirkebog:

1686. Dom. II. post Epiph~n.

Sammenviel iiEgteskub I=er Nielsen og Haren Støfring.

Navnet Støfring kunne tyde p~, at slægten stammer fra

landsbyen Støvring mellem Hobro og Aalborg.

I
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•

Der kendes kun en datter i æct8skabet:

1699. Den 24 ••••.•.•• Begrafcn Karen Støfring. I~er

Nielsøms Hustrue, 45 Aar gammel.

Da begge ægtefællerne dør omtrent samtidig i l6~9, kun
ne dette måske tyde på, at de er blevet rr.vet bort under

en pestepedimi, der da er gået hen over sognet.

født 1687 og som kun var 12 år, da

under nr. 72 og 73 på tavlen.

Anne Imr:~ersdatter,

forældrene døde.
Se videre om hende

- ,

,,

. """"""",-" -,.-,1"
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E I D D I H o 1 (J E P S ø N

Nr. 152 og 153 på tavlen.

ANDEns

Der kendes en søn og J1'.åsl:e en datter i æ,r't e sI·:c".bet :

K I E R S T E N .

Ant8.["plsen begrundes på dette, at den førstefødt" dot

ter i sønnens ægteskab gives naVlwt Kircrsten.

Faderens forældre blev e"'ter datidp.nc sæd oe slrik først

opkaldt.

Da den lille Kiersten dør, 12 uger ga~mel, gives den

næste dattor, der fødes i SDr!,enS ægtssJwb llnvnet !~isr

sten. Det er canske givet fe.rmoderens, der i be::-r:e

tilfælde opl:',ldes.

Han er født ca. 1673.

Halls forældre oe fødested ],emies j k':e. 'Ian er sC1Y'd

synligvis født. i Sk.joldOorg sogn, h-vor hC':". cil:)'J~rt h,~.r

haft gård l fæste.

Hans hustrus navn og herkomst kendes ik):e, meget taler

for, at hun·har heddet:

Den formodede datter er:

Om hnns død meddeler SkjoldborE ki~[ebog:

1745. Den 18. August begrafet Anders Jepsøn ~iddiholm,

han var 72 Aar gammel.

Sønnen er:

Niels Anderscm ~':ideholm.

So videre om ham under nr. 76 og 77 p~ tavlen.

Det vil under kam ses, at ell c.f hans søn,.,er 2:ives n8.V

net Jeppe. Denne lille Jerne er eikkcrt oDk~ldt c~trr

sin oldefader, Anders Jepsøn Eiddiholms fader.

Anne And r :rsde>. ttcr, der næVl1es so", fadder ved ]"inls I\.n

ders~ns Lidiholms søs d~b i Skjold~org kirke 1732.
Hun skulle således være,arnets faster.
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Anders Jepsøn Kiddiholm nævnes som en af Lover~Tndene

ved sønnens trolovelse 17:1.
Ligr;ledes nævnes han også ved den førnævnte born,:dåb

1722 som f~dder vod sin sønnesøns d~b.
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O L U F :: C r.C H R I S T ~ N

Efterl:omr~lerc af de 2 brødre J ens og Olu:" !'tød['o i[(')]

nogle olægtsled ser..ere, idet de begfo er stnJ:l:"r~r:,l~r

til l:Iarie Christoffersen. Se nr. 4 oz 5 på tavlc~.

2. Oluf C!lriotcncen Baehe eller Bak, fadt 1638 i ThoT'lr:
sogn. Død samme sted 1769, 81 år f!"CrrJ·el.

Se videre om ham under nr. 188 og 18~ n~ tavlcn.

Christen Olursøn er scndsynli[,Vis født i Thorup s oGY'

ca. 1660.

Nr. 276 og 377 på tavlen.

Forældre, fødes.:ed, føde81 og hus~ru kc::dc s i~:l,e. r:u;!
er det givet, at hans fader har hoddot Olur eller Ole

og ville have været at finde undar nr. 320 og 752 pd

tavlen.

Nr. 160 og 161 n& tavlen•.

Der ses ikke mere end dette, da bo~en er mecet mcdtrcot.

3. Niels ) Christensen) Helleberg, der næVl".es som :"" ';1, r

ved nr. 81 pc. tavlen, Earcn Crc:::crsd:::.ttcrs dt.'b d~n

18 maj 1700.

Der synes at lnmne SDores 3 sønner efter hO.m:

Om hans død meddeler Thorup kirkebog:
1721. Død. Dom. 22. post Trinit. Christrn Olufsøn ..

Christen Olufsøn er 3 år før sin død med som fadrr ved

sønnesønnens Shrosten Oludsøns dåb i Thorup kirke 1718.

Se nr. 94 og 95 p~ tavlen.

Han benævnes ved. denne barnedåb som C':ri:::t~r. Ol1}ds~n

i Thorup, der sikkert fortæller, at han har været ho

siddende i Thorup sogn e::ten endnu som ['CLTl'T[')ster el

ler som aftæ['tsmand.

l. Jens Christensen Helleberg, fød.t ca. 16e~ i Thorury.
Død so.mrrc sted den 2. juni 1749, 64 år C2.r::r;;el,
Se vi 1 ere Of.' ham und8r nr. 80 og 81 r,;" tavlev .

-
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Nr. 162 og 163 på tavlen.

. .~

G R E G E R S L C D V I G S ø N.
=============~==~~=========~~=====

Hans forælare kendes ikke, kun er det givet, at h~~s

fader har heddet Lodvig og ville have været at finde

under nr. 324 og 325 på tavlen.

Gregers Lodvigsøn er født ca. 1654 s~ndsynligvis i Tho

rup sogn, hvor f~deren sikkert har været fæstebonde.

Om hans død oplyser Thorup kirkeboG:
Anno den 2. October 1729 blef Sl. Gregers Lodvigsøns
Liig i Thorup begrrrfet, 75 Aar gammel.

Gregers Lodvigsøn var gift 2 gange.

Thorup kirkebog meddeler:

Den 8. Februar 1689 hafde Gregers Lodvigsøn og Anne

Jacobsdatter, Fæstefolch Trolovelse.

Dom. Qvasimod, (l. søndag efter påske) Dtod Gregers

Lodvigsens og Anne Jacobsdatters Brøllup.

Thorup kirkebog oplyser videre:

Dom. 15. post. Trinit. 1689 haffer Gregers Lodvigsøn

eet Drengebarn til Kirchen i Daaben kaldet Jens.
Faddere: Johanne Povelsdatter holdt dett. Anders Po-

velsøn. Peder Andcrsøn. Karen Christensdat
ter. Helle Ibsdatter.

Ægteskabet varede kun i 3 år.

Thorup kj r'::ebof, meddeler:

Den 5. Januar 1692 bleff Anne Jacobsdatter begraffen.

..1

========================================

Gregers Lodvigsøn holdt bryllup igen ca.

Thorup kirkebog meddeler, at han den 25.

viedes til pigen:

A N N E C H R I S T E N S D A T T ~ R.

6 år derefter.

Oktober 1698

Hendes forældre ken~,ps ikke, Jru er det givet, at hcnd.cs

fader har heddet Christen elJer Christian og vil~e hrve

været at finde under nr. 326 og 327 på tavlen.
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Hun er født CG. 1659.

Om hences død meddeler T~orEp kirkebog:

1742. Dom. 3. Advent bleff Ane ChristeY'.sd~tters Liig

af Thorup begrafet, 8.:, Aar gaTI'mcl.

Der fcdtes 3 børn i ægtesk~bet:

Thorup kir],eboB; meddeler:

l. Den 4. December 16g8 blef Gregrrs Iodvigsøns dedfcd

te Barn begraffen.

2. 1700. Den 18. l.';:::j h:::fde Gregers !,odvigsøn et l'ige

Barn til Kirchen, som blef k[lldet L:aren.

Berethe Michelsd:::tter bar det.
Faddere: Niels Helleberg. Anders 5chredder. Bodel

Nielsdatter. Else Nielsdatter.

Læs videre om hende under nr. 80 og 81 p~ tavlen.

Fadderen Niels Helleberg er sandsynli~vis en bror til

Brødrene Jens Christensen Helleberg oc Oluf Christen~en

Bache eller Bak, se henholdsvis under nr. 80 og nr. 188

på tavlen og søn af Christen Olufsøn, se c~der nr. 160
og 376 på tavlen.

3. 1702. Dom. 5te post. Epiph. hafde Gregers Lodvi[søn

og Anne Christensdatter et Drengebarn til Kirehen i

Da"'ben ],aldet Lodvig, sib:ert o:clmldt efter farf2.r.

(Se fadde~en til nr. 40 på tavlen, reder Jensen Helle

berg).

Gregers Lodvie:søn har h~cft,gård i fæste i ~'horup sogn,

hvilket oplyses i kirl,:ebogen. Fæstebrev er iUw be

varet.

Thorup kir],ebog meddeler uIlder rubrikkcn~ Publice Ab

solverede, der betyder en slags offentlig, åbenlys skrif

te for præst og menighed af en eller cu,den begået synd

oC præstrms forladelse derfor i menie;hedens Lidte.

Der læses:

Do. 1707. 19. post. Trinit., blev Johanne 1~dsdatter

publice absolveret og beskyldte Gregers Lodvigsøn.

Sagen V<3.r, at Johanne !.Iadsdc.tter, sikl:ert ugift, havde

født en datter, som hun beskyldte Gregers Lodvigsøn for

at vær8 far til.
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Johanne Madsdo.tter blev nu den 19. søndue i Trinit.
sikkert af præsten oG i meni~hedens påhør afhørt, be
kendte sin synd og fik forladelse derfor.

Beskyldningen mod Gregers LodviGsøn kom for pr~cten oe

menighedens dom søndagen efter.

Der l!!!ses:
Do. 1707. 20. post. Trinit., blev Gregers Lodviesøn
publiee absolveret.

Det synes som om han har vedkendt sig fadersk~b~t.

Kirkebogen meddeler videre:

1706. November hafde Gregers Lodvigsøn og Johanne Mads
datter et uægte Barn til Da~ben kaldet Maren.
Faddere: Per Andersens Kone bar det. Knud Korsgaard.

Søren. mette Madsdatter. Daren Larsdatter.

Det er mærkeligt at se, hvordan nogle af fadderne til
Lodvig, døbt 1702, går igen ved det uægte barns dåb nu

1708, bl.a. Knud Korsgaard og Peder Andersøns Kone, der

bar det.

.'".. ~.
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=~==============================================

Se nr. 252 og 353 på tavlen.

Moust Andersen er født på Ahneksgaarden i Torsted sogn

1684.

A N D E R S E N.M O U S T eller M O U R I D S

Nr. 176 og 177 på tavlen.

Søn af Anders ~:rouritsen, Anneksgaarden i Torsted sogn

og hustru, der: ikke kendes.

I matriklen for Dueholm, ørum, Vestervig amter 1688
nævnes Torsted sogn som nr. 16. Anncksga~rden med hart
korn 2 Tdr. 7 Skp. 3 Fjk. 2 Alb. som fæster af den sad
Moust Andersen.
Denne !floust Andersen i matriklen 1688 må sikkert være

bedstefader til nr. 176 l\1oust Andersen. Det mellell'~ig

gende led findes der ingen arkivalier om, men da nr.

176 hedder ffioust Andersen og førnævnte bedstefader også

har heddet Moust Andersen skal faderen til nr. 176 Moust

Andersen have heddet Anders ~ouritsen.

Dette fremgår tydeligt af navngivningen, så ~oust An
dersens fader har heddet Anders Mouridsen og ville have

været at finde under nr. 352 og 353 på tavlen som oven

for nævnt.
Hans Bedstefader Moust Andersen, fæstebonde 1688, vil

være at finde under nr. 704 og 705 på tavlen. Dennes
fader har heddet Anders •....• og vil være at finde un_
der nr. 1408 og 1409 på tavlen.

Om hans død meddeler kirkebogen for Torsted sogn:

1748. Død den 13. Martii Moust Andersen, Anneksgaarden,

64 Aar gammel, Jordet paa Torlbted Kirkegaard.

Moust Andersen var gift 2 gange, l. gang som 24 årig.

Torsted kirkebog oplyser:

1708. l. August Trolovede lfoust Andersen og Else Jens
datter i Anneksgaarden.

Copulerede Festo. Kichaelis (Uikkelsdag den 29. Septem

ber samme år.).
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~eget taler for, at hendes fader har heddet Jens Tho

masen af Torst8d, hustru kendes ikke.

Se nr. 354 og 355 på tavlen.

Det har ikke været muligt gennem arkivalierne at godt
gøre, at han er hendes fader. FormodninGen bygges på

det, at han flere gange nævnes som fadder ved ægtepar
rets børns dåb, saæt det, at en af sønnerne gives nav
net Thomas.

Else Jensdatter er født i Torsted sogn 1691.

Om hendes død meddeler Torsted kirkebog:
1726. Den 26. 1,1artii døde li[oust Andersens Hustrue Else

Jensdatter, 35 Aar gammel, Jordet paa Torsted kirkegaard

den 4. April.

Det kun~'le efter Jcirkebogens meddelelse om deres trolo

velse se ud til, at Else Je~sdatter har haft ophold i
Anneksgaarden, sikkert som tjenestepige.

Vi ved, at Anders I',;ouridsen, }:Ioust Andersens fader,
havde Anneksgaarden i fæste, men vi ved il~ke hvornår
Anders Mouridsen og hans hustru er døde, på grund af

mangelfuldt ført kirkebog i Torsted sogn, hvorfor det er
svært at godtgøre, hvornår koust Andersen og Else Jcns
datter er blevet fæstere af Anneksgaarden, vel i tiden
omkring deres bryllup 1708. I alt fald har de haft

den i fæste før 1719, da de ikke nævnes i f2steDroto
ko11en, der først begyndte nævnte år.

Der kendes 4 børn i dette ægteskab:
Torsted kirkebog meddeler:

1. Thomas, født 1710.

Dom. 6. post. Trinit. hafde r,:oust Andersen og hans
Hustrue Barn til Danben, kaldet Thomas.

Faddere: Christen Smid. Christen Isaaschen. Jens

Kappels Hustrue og hendes Pige, Niels \'higs

Datter.
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2. ffiaren, født 1717.
Fest. Trinit. hafde ~oust Andersen, Annex Bonden, og
hans Hustrue Else Jensdatter et Barn til Daaben, kalT

det Maren.
Faddere:. Jens Thomasen (sikkert barnets morfar).

Anders Hvolgaard. Christen Isaaschen.
Jens Kappels Hustrue, Sidsel Andcrsdatter,

(sikkert ~~rnets faster). Jens Aaskis Hu-
strue, Karen Christensdatter.

1719. Den lo.Februar døde Moust Andersens Datter,
Maren, 2 Aar gammel.

3. Christen, født 1719.
Dom. post Trinit. hafde J,coust Andersen og BIse Jc'-:s

datter Barn til Daaben, keldet Christen.
Faddere: Jens Thomasen (sil{l:ert barnets morfar).

Jens ••••••••• }'ovel Salmandsen. Jens Ko:p

pels Hustrue. Pigen Karen ~attisdatter.

4. Jens, født 1722.

Dom. 24. post. Trinit. hafde Moust Andersen og hans

Hustrue Barn til Daaben, kaldet Jens.
Faddere:Jens Kirch. Christen Christensen. Jens

Cappels Hustrue. Pigen Else Isaaschsdatter.

Se videre om ha~ under nr. 88 og 89 på tavlen.

Den 26. marts 1726 døde Else Jensdatter.

Samme efterår giftede Koust Andersen sig igen med:

maren Salmandsdatter.

Født 1684.

Død den 25. august 1763, 74 år ga~~el, jordet på Tor
sted kirkegård den 2. septemb~r.

Der kendes 3 levende børn i dette ægtcsk"'.b:
Torsted kirkebog meddeler:

l. Else, født 1727.

Dom. DOSt. Trinit., som var 3. August, hafde r::oust

Andersen og hans Hustrue Earen Salmandsdatter Barn

til Daaben, kaldet Else.
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2. Salman, født 1731.
Dom. 8. post Trinit. hafde Moust Andersen og hans
Hustrue Karen Salmandsdatter Barn til Daaben, ]:~,l....

det Salman.

3. Anne, født 1736.
24. AUgtlsti fødte j-:'oust Andersens IIustrue Faren S~l

mandsd~tter 2 Børn, det ene et Drengebarn, som døde

i Fødslen uden Daab, det andet et Figebarn, sorr le

vede og formedelst SVctghed blef Hicmmedøbt og Jc~l

det Anne.
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C H R I S T E N S E N.

N I E L S D A T T E R.

C H R I S T E N

Nr. 178 og 179 på tav.len.

•

Datter af Niels (Jipsen) og hustru (Uaren).

De har sikkert haft fæsteeård i Thorsted.

Født 1677 i Thorsted sogn.

Om hans død meddeler Thorsted kirkebog:

1743. 25. October blef Christen Christ~nsen jordet,

66 Aar gammel.

Om hans bryllup meddeler Thorsted kirkebog:

1714. Den ll. Februaris, Trolovet Christen Christensen
og Dorthe Nielsdatter.

Copulerede 2. post. Trinit. 1714.

Dorthe Nielsdatter er født 1686.

Se nr. 356 og 357 på tavlen.

Se nr. 358 og 259 på tavlen.

Søn af f8st'ebor.de Christen Christer..sen OG hustru

(Anne) af Thorsted sogn.

D O R T H E

Om hendes død meddeler Thorsted kirkebog:

1735. Dom. 24. post. Trinit. blef Christen Christensr:r..s
Hustrue nafnl. Dorthe Nielsdatter jordet i sit Alders

49 Aar.

Der kendes 5 børn i ægteskabet.

Thorsted kirkebog meddeler om dem:

l. Anne, født 1715. Døbt 2. lOinscdag i Thirsted Js:irke.

Vi kender ikke Christen C~ristensens mocers n~vn.

men når den førstefødte datter i æ&tesk2bet ved du

ben gives navnet Anne, ligger det nær dc·rudfra e,t

slutte, at hun er opkaldt efter sin farmoder, føl

gende tidens sæc og skik.

Se videre om hende under nr. 88 og 89 på tpvleh.

I
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2. Christen, født 1718. Tal{sigelscms Frost, hafde Chri

sten Christemlen og HFstrl~e, Dorthe l:iclsd:'tter 'jr.rn

til Daaben, kaldet Christen.
Han døde 1741, 5. Februar, 23 Aar earr;el.

3. Christen, 1721. Pentecostes Hafde Christen ChristenT
sen og Dorthe NiclsdC'.ttar Barn til Danben, JG"ldct

Christen.
Død 1762, 44 Aar go.ll'.mel, begravet 5. Februar.

Når han nævnes at være 44 år garwel ved sin død, må

det være en skrivefefl. Han kan kun have været 41
år gammel.

4. Niels, 1724, 15. November hafdeChristen Christensen
og hand Hustrue Barn til Dac.ben, kaldet Niels.

5. Mrren, 1728. Dom. 12. post. Trinit. hafde Chritsen
Christensen og hand Hustrue Dorthe Nielsdatter et

Barn til Daaben, kaldet Maren.

Det er interessant her at sP., hvordan b"rnene efter

tidens sæd og skik opkaldes efter ferældrenes fædre

og mødre, først faderens forældre, Christen og som nævnt
Anne, derefter moderens forældre, Niels Of" Laren, SOr.l

hendes moder sikkert har heddet.

Efterfølgende afskrift af fæstebrev visre, at Christen
Christensen overtog fæstemålet efter sin fader Christen

Christensen, der s8.ndsynligvis er død før 1702. Hans
død findes ikke i Thorsted kirkcbog, der først begynder

1703. Der kan jo tænkes dette , at hG.ns 'lustru har dre
vet gården videre ved sønnen Christens hjælp, indtil
denne overtf'ger den i 1719.

Ullerupgaard fccstcprotokol 1700 - 1719, pag. 22.

Morten Lelius til Ullerupgaard Kientes og gier Witter
ligt at ieg haver Sted og Fæst Christen Christensen

Barnefødt i Torsted den Gaard udi samue Soen og Bye
som hans Fader iboede og fradøde.

Staccr udi Nye matricul under nr. 17. for': Tdr. 4 Skp.

3 Fjk. l Alb. Hartkorn. Hvilken Gaard med alle sine

rette Tilliggender fornefnte Christen Christensen Sin

Lifs Tid skal kunde bruge og i Fæste beholde Sar længe
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hand i rette Tide betaler alle Kongelige paabudne Skat

ter, yder sin Skyld til hver Aars Kartine, sor er 2
Tdr. Beug, 2 Tdr. Haure og 2de Slette Dalere udi Penge,
og giør foruden hertil Gaarden 2 Dages Arbejde i Host

og Hørbering med fuld Hø81ee og 2 Dages r,:øgagen, O"D

bygger, forbedrer og Vedlig8holder Huus8ne dorker Jor

den tilbørligeh er sin Hosbond og hans Bud hørrig og
Lydig, og ellers udi alt retter sig efter Loven og de

Kongelige Forordninger.

Til Stadfæstelse under min Haand og Zignete.

Datum Ullerupga8rd den l. r":ai 1719.

M. Lelius.

Gården, der nævnes i dette fæstebrev, er den saw~e som
svigersøn~en Zens Koustsøn, nr. 88 og 89 på tavlen,

får i fæste 1748. Læg m~rke til hartkornsonlysninger

ne i begge fæstebreve.

Der nævnes ikke i ovennævnte fæstebrev Christ8n Chri

stensens faders navn, kun at han iboede og fradøde går

den.

I martriklen for Dueholm, ørum, Vestervig amter 1688

under Torsted sogn, nr. 17, nævnes en Christen Christen
sen med hartkorn 3 tdr. 4.skp. 3 fjk. l alb.

Her får vi at vide, at Christen Christensens fQdGr har
heddet Chri0ten Christensen. I matriklen for 1688 står
forøvrigt nævnt, at Christen Christensen har overtaget

fæstemålet efter 8n Christen Berth81sen, der jo godt

kunne være f~',der til Christen Chrjstensen, nr ~56 på tav

len, men det har ikke kunnet bevises.

I nov"mbGr 1735 dnde Dorthe NinlRdatter.
Ved hendes død blev der gjort skifte.

Ullerupg::mrd Gods SkifteDrotokol 1714 - 1770, fol. 63.

Udskrift.

Sehiftebrev efter Chresten Chrestensens Kone i Torstod

Sl. Dorethe Nielsdatter.
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Jeg Morten Lelius til Sønder Ulleruprrr~rd Kongl. Ma2e

stæts Cancellie-Rand giør hermed witterlift, at Anno
1735, Tirsdagen den 13. Dece~b~r som var rette ~ote

Dagen var ieg udi Gaard udi Torsted Sogn og Bye, som

Chresten Chrestensen paa Boer, for at holde Registre
ring, Schifte og Deeling efter hans afdøde Hustrue Do

rethe Nielsdatter immellem hannem og deres efterlr'dte
Børn, Nemlig:

Ane ChrestenEdatter, 21. Aar gammel.

Chresten Chrestensen, 17 Aar gammeL
Chresten Chrestensen, 14 Aar gammel.
Niels Chrestensen, 11 Aar gammel.
~aren Chrestensdatter, 7 Aar garr@el.
Hvor da var ovenværende Faderen Chresten Chrestensen

og paa .Børnenes Vegne, so, Formyndere og til Siunsmænd,
den Salige Kones Broder, Jip Nielsen at Schinnerup, i

lige Ma~de blev Tereild Nielsen og Jens Nielsen begge

af Torsted om Bedet og til Betroet ~terfboens eft~r

ladte Midler Løse og Faste rigtig at registrere og wur

dere.

Af levende Creaturer fandtes:

En sort Ho~pe 15 Aar, en garr~el sort 14 Aar, en sort
Hoppe 8 Aar, en lille l;iark;Jlag 3 flar,

En sort Koe lo Aar, l graae Koe 6 Aar, l gr2ae Hielmed

Koe 4 Aar, en Stid 3 Aar, en sort hielmed 2 Aar.
14 Faar, 3 Wedere, en Svin paa Stie, l Gris.
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Forældre og fødested ke~des ikke.

C H R I S T E N S D A T T E R.

NIr~LSBN.J E N S

Da J~ns Nielsen og hans hustru Maren Christensdatter
il:ke er fundet viet i kirkebogen for Torsted sogn, der
begynder 1703, må de enten være viet før eller i an an

den kirke.

Ægteparret har utvivlsomt været gårdfæstere i Torsted

sogn, hvor deres børn er født, men fæstebrev for dem
er ikke fundet.

Hendes død er eftersøgt i Torsted og Sjørring lcirkebo
ger, men uden resultat.

M A R E N

Om hans død meddeler Torsted kirkebog:
1743. Den 28. ~arti blefJens Nielsen Aas med Chri

stelig ceremonie gelejet til Hvile i Jorden, da hand

var 63 Aar gammel.

Født ca. 1680.,

Forældre og' fødested kendes ikke.

Nr. 180 og 181 på tavlr.n.

•

2. 1710. Peder, Dom. 16. post. Trinit. hafde Jens Niel

sen 0(J I.Jaren Christensdatter et Barn til Daaben, kal
det Peder.

Der kendes 7 børl'l'i ægteskabet:
Torsted kirkebog meddeler om dem:

l. 1707. Karen, Dom. Esto. Mifi hafde Jens Nielsen

og hans Hustrue Barn til Da~ben, kaldet Karen.

3. 1716. Ingeborre. Den 26. Larti hafde Jens Nielsen
og Maren Christensdatter et Barn til Daaben, kaldet

Ingeborre.

4. 1718. Dorthe, Dom. 9. post. Trinit. hafde Jens Niel

sen og Hustrue Maren Christensdatter et Barn til Daa

ben, kaldet Dorthe.
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5. 1721. Anne. Festo. ChristL hafde Jems Nielsen og

Hustrue Karen Christensdatter Barn til Daaben, kal
det Anne. (Må nok vare død som lille).

6. 1725. Anna. Dom. Septuagesima hafde Jens Nislscn

og Hustrue Maren Christensdatter Barn til Daab2n,

kaldet Anna.

7. 1731. Nip.ls. Den 2. Januar hafdc J8LS Ni~lscn og

Hustrue Maren Christensdatter Barn til Daabcn, kalT

det Niels.

Se videre om Peder, født 1710 under nr. 90 og 91 pi

tavlen.
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Nr. 188 og 189 på tavlen.

o L E eller o L U F C H R I S T E U S E N TI A C H E.
=====================~================================~=====

Søn af Chritsen Olufsen og hustru , der ikke kendes

af Torup.

Se nr. 376 og 377 på t2vlen.

Født 1688 i Torup.

Om hans død medQeler Torup kirkebog:

1769. Den 14. Juli blev Oluf Christensen Bac, h2nds
dødelige Deel jordet 81 Aar gammel.

Torup kirkebog meddeler:
1708. Dom. l. Advent hafde Ole christensen og Kirsten
Christensdatter Bryllup.

K I R S T E N C H R I S T E N S D A T T E R.

fi

==============================================

Forældre og fødested kendes ikke, kun er det givet, at
hendes fader har heddet Christen og måske har været fæ

stebonde i Torup sogn. Hendes fader og moder ville ha
ve været at finde under nr. 378 og 379 på tavlen.

Født 1683.

Om hendes død meddeler Torup kirkebog:

1759. blef Kirsten Christensdatter begravet, 76 Aar
ga@nel, Oluf Christensens Hustrue.

Ægteparret har utvivlsomt været fæstere af en gård i

Torup sogn, men da de som f~stere har hort und~r Rostrup

eller Ulstrup [;ods, og fæstelJrotol:oller ikl:e er bevare~

fra disse to godser, kem oplysninger derom il:]:e {"ives.
Skifte findes heller ikke efter dem, idet de jo"begge
e~ter den tid blev meget grcmle. De onnå~de således i
1758 at fejre guldbryllup, en familiefest, ~er deDF~n~

var meGet sjælden.

Der kendes 2 børn i ægteskabet:

Torup kirlcebo('" meddeler om dem:
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Kløfborrig ibid. Jens Christensen

Lodvig Gregersøn ibid. Karen And~rs

ibid.

•
l. Christen. Do •••....... 1718 h~fdc Ole Chr'ctnn~en

Bache og Kirsten Chri ,t"ncdattcr et D:""'1['n))c'rn Lil

Kirche, som i Daaben blev kaldet Christen.

Ellen Lauridsdatter i Torup bar det til Dac'bcn.

Faddere: Peder Kløfhorrig i Ta~rup. Chri,tcn ICnud-

sen ved Hafkiær. Chr' sten Olufsøn i 'l'anrup,

(sikl,ert bc.rn'lts f['rfar, 2c: nr. ~76 po tav

len). Johanne Christensd8ttcr ved Hafldær.

Dorthe Andersdatter.

Se videre om ham under nr. 94 o, 95 på tavlen.

2. Karen. Dom. 4. Advent hafde Ole Christensen i Taa

rup og Chirsten Christensdatter et Pigebarn til Daa

ben, blef kaldet Karen.
Else Nielsdatter, NicIs Clemedsens Eustrue bar det

til DG.aben.

Faddere: Peder

ibid.

datter

Den Lodvig Gregersen, der her nævnes som fadder er

sikkert en broder til nr. 81 på tavlen, ["aren Gre

gersdatter. Deres fader hed Gregers LOQvigsøn, se

nr. 162 rå tavlen.
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Nr. 190 og 191 på t~vlen.

~=======~=========================

==============~=================

372

A N D E R S ø N.

M A D S D A T T E R.ME T T E

Var gift med:

Forældre, fødested, fødsels- og dødsår kendes ikke.

C H R I S T E N

Forældre, fødested, fødsels- og dødsår kendes ikke.

Af børn i dette ægteskab kendes kun datteren:

Da hun står for at være døbt i Torup kirke Dom. 2. post.

Trinit. 1730, ser det ud, som forældrene på det tids

punkt må have boet der i sognet.

Anne Christensdatter, født 1730.

Se videre om hende under nr, 94 og 95 på tavlen.

Senere er de rimeligvis flyttet til Vangsaae, da Anne

Christensdatter ved trolovelsen den ll. januar 1748

nævnes at v.re fra Vangsaae.
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Nr. 208 og 209 på trwlen.

N I E L S HAT':SElJ F O G E D.
====~~==~===========================

S øn af Hans Nielsen Fo[cd olI hustru, der iJ:kc J:enCir s.

Se nr. 416 og H7 "på tavlen.

Født ca. 1669.

Om hans død meddeler Lem kirkebog:

1754. Den 6. Søndag efter Paaske blef Kicls Foged af

Synderlem begravet i hrrns alders 85 Aar.

Niels Hansen FO'p;ed har været /rift 2 gange 1'"2.8]:e 3 g2,,"g'·.

Lem kir]cebog meddeler om ha.ns første hustru:

1724. Den 6. September blef Niels Hansens Hustrue af

Synderlem begravet, 42 Aur f2~mel. (Altså f~dt ca 1682).

Hrms første hustrus navn er ikke nævnt.

1725. Den 25. Januar blef Niels Hansen Foged af Synder

lem og Kiersten Lauridedatter af Bustrup Trolovede.

Copulcrcde den 25. Marts 1725.

K I "8 R S T :s N
====================~====================~==

Forældre kendes ikke, kun er det givet, at hendes faQer

har heddet Laurids og Q.,-,tac;elig 1121' boet i Bustrup, vil

le have vamret at finde unr;cr nr. 418 oe; ~lg ,d, t"vlcn.

Kiertsens død kendes ikli:e. Hul' flr n:æske fedt i BHs~ruD.

Der kendes 5 børn i dette æ:"'teslwb, alle før:.t i S:n:lder

lem:

Leni kirkebog meddeler oæ dem:

L 1726. 4. Søndi",r i 'i'rj,nit. hp,vde :iif'ls 'fans:C: n FoZpu

og Hustrue Kier8ten T,auridsdctter fln Sø"} til Da' 'Jen,

kaldet Hans, freæbaaren af J"anm I,auridsdp,tter.

Faddere: Peder Sønder. Iver Jensen. AJ:d"rs laurid-

sen. Christen Lauriusan. Karen ~oulsuat-

ter. Karen Pedersdatter.

Er sikkert død som lille.
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2. 1727. En Datter døbt Faren, født sidst 1'2. året.
Faddere er ikke indskrevet.

3. 1730. Den 24. Juli havde Niels Hansen Foged og Hu
atrue Kiersten Lauridsdatter Barn til Daaben, kal
det Hans, fremoaaren af Karen Lauridsdatter.
Faddere: Niels Lauridsdatter. Peder Christensen.

Anne Nielsdatter,(barnets faster). Karen
I'edersdntter. (Ingen bynavne er nævnt).

Læs videre om ham under nr. 104 og 105 på tavlen.

374

dersdatter.
Er sikkert død som lille.

Kiersten Lauridsdatters forældre kendes som nævnt ikke,
kun er det givet, at hendes fader har heddet Laurids •.

Anders Lauridsen. Hans
Iversdatter. Karen Pe-Andersen. Dorethe

4. 1732. Den 7. Søndag i Trinit. havde Niels Hansen
Foged og Hustrue Kiersten Lauridsdatter Barn til
Daaben, kaldet Laurids, frembaaren af lfaren Laurids

datter.
Faddere: Niels Lauridsen.

5. 1736. Oceli eller Ocedi havde Niels Hansen Foged

og Hustru Kiersten Lauridsdatter en Søn til Daaoen,
blev kaldet Laurids, frembaaren af Niels Lauridsens

Hustrue i Vejbye.
Faddere: Niels Lauridsen. Jacob Berentzen. Anne

Nielsdatter, (bannets faster). Dorethe
Iversdatter. Anne Kirstine Jensdatter.

Niels Hansen Fogeds fader Hans Nirlsen Foged, se nr.
416 og 417 på tavlen, nævnes i Skivehus amts matrikul
1688, side 63, Lem sogn, Sdr. Lem By som fæster af en
gård.

Fæsteprotokoller er ikke bevarede, men linien Foged har
sikkert beboet denne gård i flere slægtsled.

Men man må sikkert kunne ";2. ud fra, at alle I,auridsfnd
derne, der nævnes ved æ~teparrets børns dåb er Kierstens
søskende.

Karen Lauridsdatter nævnes som gudmoier ved dåb i 1726,

1730 og 1732.



•

Anders Lauridsen nævnes som fadder ved dåb i 1726 og 1722.

Niels I,auridsen nævn8s som fndd~r ved Mb i 1720, 17:2 Df!

1736.
Christen Lauridsen nævnes som fadder ved d~b i 1726.

Altså har vi 5 søskende, 2 søstre og 3 brødre, hvis for
ældre vi ikke kender, kun er det givet, at dreres felder

har hrddet Laurids ••.•.•••
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S K R Æ D E R.

Nr. 216 og 217 på tavlen.

J E N S

..

376

Derimod kendes der i alt fald 7 børn efter ham, dels

fra Krejberg kirkebog, dels fra et skiftebrev vedrøren
de et af børnene.

Født ca. 1688.

Der findes ingen skifte efter Jens Nielsen Skræder,

skifteprotokol er først ført fra 1771.

Jens Nielsen Skræders hustru kendes ikke.

Se nr. 432 og 433 på tavlen.

Søn af Niel's Christensen Skræder og hustru, der ildæ

kendes.

l. Peder Jensen Skræder.

Han er født ca. 1715 i Krejberg, men da denne kirke
bog er meget defekt, har hans fødsel ikke lmnnet fin

des.
Rødding kirkebog meddeler om hans død:

1783. Den 23. karts begravet I'eder cTonSen Skræder
af Grundvad,.68 Aar gammel.

Se videre om ham emder nr. 108 og 109 på tavlen.

Om hans Død meddeler Krej'oerg kirl;ebog:
1766. Den 2. Søndag efter Helligtrekonger blef Jens
Nielsen, Krejberg, Jordet, 78 Aar gammel.

Hans fødsel er ikke fundet, men skulle efter dette være

født ca. 1688.

2. Anne Jensdatter Vestergaard.
Krejberg kirkebog meddeler:

1793. Den 12. Januar, død, Jordet Anne J"lo.sd~tter

Vestergaard.

Hun var enke efter Niels Ander:cen Besh, Bistrup.

Skifte efter hende af ll. februa.r 1793, der ::wnr;re

vil blive gengivet.

Hendes fødsel kendes ikke.
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•
3. Niels Jensen Gkræder.

Krejoerb ldrl~ebog mr.ddelcr:

1729. Den 19. Juni hc-vde Jens lIi 2'_,:,en :::'~r--;er !'!t

Barn til Dac:ben, lmldet :!iels.

4. Krejberg kirkebog ~cddeler:

1732 havde Jens Nielsen Skræder en Søn til Daaben,

der blef døbt ~iels.

I det førnævnte skift'Jbrcv nævnes er. '!iels Jensen

Skræder, d~r endnu levede i 1793 og VQr da 64 Qr.

En af de Nilser er sandsynligvis død som lille. Det

formodes, Qt d~t er den ældste, da en senr.re født næ

sten altid fik en afdøds navn. Der har nok fundet

en fejls}[rivning sted i skiftebrr,vet, bvil".et tit

kan konstateres.

5. Anne Jensdatter.

Fødsel og død l~er:des ikke, var gift med Gert Ander

sen, Volling, kendes kun fra skiftebrevet.

6. Maren Jensdatter Skræder.

1749. Den 17. September blef Sør2n Chri~tcnscn ~f

Svendsgaard ndi Kre jbcrg og L=aren LTcrlsdi~tt er S>ræder

ibidem Trolovet.

Copulerede den 13. liovcrr1Jer 1749.
Hendes fødsel og død kendes ikke. Hun nævnes i skif

tebrevet.

7. Else J-nsdatter.

Krejberg kirkebog ffi0ddelcr:

1758. Torsdagen den lo. August blpI den ærlige og

velagte Un,~k2.rl Chrj.sten ]'edr:rs,-,;'. Høe&: af Røddin,r;

og den erlige og gudfrYi':tiEe Pige Else J'C:tsdattcr

af Krejberg Trolovede.

Copulerede i Krejberg den 24. Trinit.

Elses fødsel og død l[endcs ikJ~e. Hun lO'v("de endnu

i 1793. Len da var ifølCe s':iftebrrvet hendes mQnd

Christen federsen Høeg for ungefær 20 år sL~('ll ::rc'.

hende bortrømt.

Krejberg kirkebogs oplysninger om Jens: ielcBns børn er

meget mangelfuld, da bogen er IDP.[rct defeld, skrift'Cn 0.1

bleget og mange steder helt ulæseli[t,
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Jens Nielsen Skræder må formodes at have været fæster

af en gård i Krejberg.

Det førnævnte skiftebrev gengives her i uddrag:

Spøttrup skifteprotokol 1793, side 338, ll. februar.

Skifte efter gaardfæsteren Niels Andersen Bech, Eistrup,
afg. Enke Anne Jensdatter, død den 12. Januar 1793.
(Krejberg kirkebog kalder hende for: A~~c Jensdatter

Vestergaard) •
Derefter nævnes afvingerne efter hende, hendes 5 søsken
de, hvoraf 2, en søster og en broder, endnu levede i

1793.

l. Arving, en Broder, Niels Jensen, 64 Aar Krejberg.

2. Arving,' en afdød Broder, Peder Jensen, forhen gaard

fæstere i Rødding, Grundvad. (Læs videre om ham un

der nr. 108 og 109 på tavlen).
Der nævnes 4 af Peder Jensens børn;

a. Jens Pedersen, fæster i Eistrup, født 1749.
b. Laust Pedersen, 42 Aar, gaardfæstere i Kiær.

Læs videre om ham under nr. 54 og 55 på tavlen.

c. Uaren Pedersdatter, født 1758, gift med gaardfæ
stere Niels Andersen Bech her pRa stedet.

d. Maren Dedersdatter, 20 Aar, tjenende i Rødding.

3. Arving, en afdød Søster, Anne Jensdatter, forhen
gift med selve j ergaardmand, Gert Andersen, Volling.
Der nævnes i sl.iftebrevet 7 børn efter Anne JenfJdr't-
ter:

a. Anders Gertsen, 18 Aar gammel.
b. Peder Gertsen, 14 Aar gamrcel.

e. Christen Gertsen, 12 Ao,r gammel.
d. Jens Gertsen, 8 Aar garrl:J01.
e. Thomas Gertsen, 4 Aar gammel.
f. Anne Cathrine Gertsdatter, 2 Aar gammel.
g. !\,aren Gertsdatter, "" Aar p!EJ:1.cl."

4. Arving, en afdød Søster, ~aren Jensdatter, forhen

gift med Søren Christensen, Vester Lyby.

Der nævnes i skiftebrevet 4 børn efter Karen Jensdat

ter:
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a. Christen, 40 Aar, Vester Lyby.

b. Guddik, 36 Aar,
c. afdød Datter, Zidsel, forhen gift med hans Niel

sen, Sognedegn i Vester Lyby.

Der'kendes 3 børn i Qette æ~t~~knb:

r. Niels, 12 Aar G~IT~el.

rI. raren, 8 Aur (c'.rnJ:'.ol.
rrI.l,"ette ;',arie, 6 !'_ar gammeL

d. I":aren Gift med Es"er GuddH:sen, Krcjbrrc:.

5. Arving, Else J",nsdctter, gift med Chri:otcn Pedrrcrn
Høeg, der for ungefær 20 Aur siden fra hende er bort
rømt.

Dette skiftebrev er meget værdifulQt, idet det er sjæl

dent, at skiftebreve giver så udførlige onlysninger om
slægtsforhold, som tilfældet er i dette.
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Datter af Jens Tommesens og hustru, der ikke kendes.

o L L U F S ø N.

J E N S D A T T E R.

L A U R I T S

A N N A

Født ca. 1689.

Se nr. 438 og 439 på tavlen.

•

Samme kirkebog meddeler:
1709. Den 21. Maj blef Laurids Ollesenudi Kiær og Jens
Thommesens'Datter, Anna Jensdatter Trolovede.

Copulerede den 8. December 1709.

Født ca. 1680, sandsynligvis i Rødding.

Om hens død meddeler Rødding kirkebog:
1756. Den 21. November, begravet Laurs Olesen af Kiær,
Anno Ætatis, 76 Aar, 2 Maaneder og nogle Dage gammel.

Nr. 218 og 219 på t2vlen.

Se nr. 436 og 437 på tavlen.

Søn af Olluf ••••••••• og hustru, der ikke kendes.

Der kendes følgende born efter dettc ægtcs!':ccb:
Rødding kir~ebog m~ddcler om dem:

l. 1710. De~ 19. Oktober blaf Laurids Ollufsøns Søn i

Kiær døbt, som tilforn var hiemmedøbt og kaldet Olluf,
ba2.ren til KirJ.:e af Niels Zensens lkstruc i )Uær.
Faddere: Anders Jensen,( Niels og Anders Jensen sik-

kert barnets 2 morbrødre, Anders Je~sen var
kusk på Spøttrup). Jens Ollufsøn, (barnets

farbror). Jens Thommescn,(barnets morfar).
Birgit Ollufsdatter pas Spøttrup, (barnets

faster). Maren Lauridsdatter.

Om hendes død meddeler Rødding kirkcbog:

1760. Den 9. Marts blef Anna Jensdetter af Kiær begra
vet i sit alders 71 Aar,

I
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2. 1719. Den lo. April blef Laurids Ollufsøns Søn i
Kiær døbt og lmldet Christen. An,m Lauridsdatter

af Røddin[ bar hannem.
Faddere: r;;aren JensuDtter, ( be.rnets moster). l.'~rcn

Lauridsde.tter • •.•.•..• Ollufsøn,(02rnets
farbror). Søren og J'oder Chriotrnoen Hør~

alle af Kiær. ,

3. 1721. Den 2. Juni havde Laurids Ollufsøn en DD-t'trr
til Da:lben, blef kaldet Anna. Ee.ren 1::l.Uridsd2,t~er

af Kollerup bar hende.
Faddere: l'eder Christcns()!l Høcg. Jer,o Oluffsøn, (

barnets farbror). Inger Ollufsd2tter,(
barnets f2_ster). Olluf Sørensen. rar['re

the Pedersdatter.
"

4.1724., Den 3. December havdc Iaurids Olludsøn i Kiær

en Datter til Daaben, blef ~aldet Anna.

Faddere: Jens Ollufsøn,(barnets farbror). Tho~as

Jensen, i Røduing,(barnets morbror). re

der Christensen Høeg. Inrer Ollufsdatter,

(barnets f~ster).

Således overfrager Laurids Ollufsøn sit he.lve fæste til

sin søn ved navn Jens Lauridsen.

Da Rødding kirkebog er meget defekt, har det ikke væ
ret muligt at finde flere fødte eller døbte børn efter

Laurids Ollufsøn og Anne Jensdatter, r.;en nOG'-t tyder ]J2_,

der har været flere cnd de n:::vnte.

Ligeldes nævnes der i sl~iftebrevet efter Anne Laursdat
ter, der døde den 18. december 1795, en søster, Joh~p~e

Laursdatter, der var født ca. 1715.
Se videre om hende under nr. 108 o~ 109 på tavlen.
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også en broder, Jens Laursen,

den halve gård i f~ste af fa-

5. 1726. Den 24. november blev Laurids Ollufsøns Kone
introduceret, hun har da altså haft et barn i kL'ke
der sikl:ert er belvet døbt Laurs, der ,".ret efter dør

og bliver begravet den 22. maj 1727.

I samme skiftebrev nævnes

sikkert den samme som får

deren i. 1741.



•

2. Arving~ en afdød søster, Johanne Laursdatter, født

at an
går-

Det ligger jo nær
er blevet b08nde i

Fæstebrev er sålydende:

Laurids Ollufsøn er da 61 år.
tage, at det aldrende ægtepar

den som aftægtsfolk.

Laurids Ollufsøn har været gårdfæster af en h~lv gård i
Kiær, Rødding antagelig fra omkring den tid, d~ han blev

gift i 1709, men da fæsteurotokoller ikke er bevaret,
kun dette ikke. oplyses.

I 1741 bortfæster han den halve gård til sin søn Jens
Lauridsen.

Og endelig nævnes i S~h~e skiftebrev en afdød søster

Iaren Laursdatter.

Det nævnte skif tebrev gengives her i uddrag:

1741. Den 21. Juli.
Mohens Rosenkrantz til Spøttrup fæster til Jens Laurid

sen, barnefødt udi Kiær, den halve gaard i Kiær, som

hEms Fader, Lars Ollufsøn i bor. Hartkorn nu matrikul
3 Tdr. O Skp. 3 Fjdk. l Alb. tillige ~ed M611erups øde

boel, Hartkorn O Tdr. 6 Skp. l Fjdk. l Alb., efter sin

Faders død, eller naar han det formedelst alderdom og
svaghedhor hennem vil afsta~.

Landgilde i rede Penge, l Rigsdaler.

Datum Spøttrup den 21. Juli ~~O 1741.
lftogens Rosenl~rantz. Jens Lauridsen. Laurids Ollufsøn.

l. Arving, ·en afdød TJroder, Ole LaU!~sen. Hans Børn:

a. Karen, 70 Aar, tilhuse paa stedet. (70 år må væ
re en skrivefejl, slml sikkert være 60 år).

b. A~~e, 61 Aar, ~ift med Jens Frandsen i Ejstrup.
c. Laust, 59 Aar, gaardfæster her pau stedet. (den

før nævnte Laust Olesen.

Spøttrup skifteprotokol side 371.

1795. Den 17. Juni, skifte efter Enl~en Anne Laursdat

ter, der døde den 18. December. Hun havde til huse hos
gaardfæster Laust Olesen i R0dding. (Laust Olesen er en
søn af Anne Laursd~tters broder, Ole Laursen).

~.
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ca. 1715. Hendes Børn:
a. Jeps Pedersen Grundvad, E~ctruv, 40 har.

b. Laust Pedersen Grlmdvad, i Kiær, :.8 har.
Se videre om ham tmder nr. 216 og 217 pr1. tavlen.

c. r:are.n Ped.e!'sdatter, gift med r;j els BflCh, l;,jotrup.
Se videre om Johanne Laursdntter under nr. 108 og

109 på tavlen.

3. Arving, en Broder, afgangne Jens Laursen. Hans Børn:

a. Bodil Jensdatter, gift med gaardfæster Niels An

dersen Bech, Ejstrup.
2 børn i ægteskabet:

I li.aren :helsdatter, 13 Aar.

II. Anders Nielsen, 11 Aar.

b.Laust Jensen, gaardfæster i Kiær, 40 Aar.

c. Anne Jensdatter, gift med Jacob Bech, Mollerup.

d. Maren Jensdatter, 30 Aar, tjenende i Ginnerup i
Krejberg sogn.

4. Arving, en Søster afgangne !',:aren Laursdr.tter. Een
des Søn:

Anders Christensen, 32 Aar, tjener paa Kiærgaards

holm.
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Peder Hielsen.

Il I To: L S "; l'!.s ø R E n

Nr. 220 og 221 uli tavlen.

•

Hans hustru kendes ikke.

Bomærker.

Spøttrup fæsteprotokol 1730 - 1851, side 45, nr. 14
meddeler i uddrag:

Mogens Rosenkrantz fæster til Søren Nielsen, barnefødt

i Rødding en gaard i Knud, sow Christen Bundgaard sidst

beboede og har.maatte:t; afstag.
Hartkorn 2 Tdr. 6 Skp. l Fjk. l Alb.

Gaarden er besat med 4 Køer, 2 Stude, 2 Qvier, l Plov,

Jornharver og alle de redskaber, som behøves til en

Gaards drift.
Til Vitterlighed omlJedet Villads Jensen og Peder Niel
sen begge af Knud, at underskrive.

Spøttrup den 21. Juni 17~2.

Søren S. H. Q. Nielsen._
Villads V. J. S. Jensen.

Forældre, fødested, fødsels- og dødsår kendef! ikke, kun

er det givet, .at hans fader har heddet ,Tiels . Han le
vede endnu som aftægtsnyder i so=eren 1771, .. idet haJ;}
da var med som fadder ved sit barnebarns dåb. Se nr.

110 og.ll på tavlen. Han ville have været at finde un

der nr. 440 og 441 på tavlen.

tian må formode, at Søren Nielsen er blevet gif:t; omkring
den tid, da han overtager fæstemålet af gården. Men da

defekte Rødding kirkebog ikke er tilført trolovelser og

vielser i tiden 1731 - 1748, kan hans vielse ikke fin
des.

Sønnen Peder Sørensen Knud overtog senere fæstemålet

af gården ... Læg mærlee til h2.rtkornsbetegnelsen_i de 2

fæstebreve. Se under nr. 110 og 111 på tavlen.

Ægteparrets førstefødte, Peder, kan heller ikke findes
i kirkebogen under fødte eller døbte, da slige kirke-

I
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h2.ndlinger ikke er indført i årene 1732 - 17: 5.

Men under introducerede i samme kirkeJog får vi fuld
klarhed over Peders fødsel og dab.

1733. Dom. 7. Søndagen i.Trinit, blef Søren nielsens
Kone ad Y~ud introduceret.

Det må have været efter oønnens Peders fødoel. da in
troduction ofte var samme dag som barnets dåb. LIan må.

formode, at Peder er døbt dette år og denne søn~ag døbt,

hvilket stemmer med alderen ved hQns død i 1787. Se
under hr. 110 og 111 på tavlen.

Foruden Peder kender vi 6 børn til efter Søren Nieloen.

Rødding kirkebog meddeler:

2. 1735.' l. Januar havde Søren Nielsen i Knudbye eh

Datter til Daaben, kaldet Dorethe. Anders Laursens

(Lauridsens) Hustrue Anne lTielsdatter i Uolleru'P
gaard bar det, (barnets faster).

Faddere: Christen Christensen. Olle Boesens. An
ders Christensen SkOillQger. Anders Laursen

(Lauridsen) V:ollerupga::-rd, (bf'.rnets onkel).

L":argrethe Pedersdatter. _ raren Laursd8.tter,
(barnets onkels søster). Ane Nielsdatter

Skiøt.

3.1738. Qvasimodo, 'Ividesøndag, L Søndag efter Paa
ske, hevde Søren Nielsen i Knud Barn til Kirke, der
blev døbt Else.
Fadderenes navne ulæselige.

4. 1741. Purif, Marie, (en jødisk forårsfeE:t, der fej
redes omkring marts), hp.vde Søren lIielsen en Søn til

Daaben, kaldet Nielss.

5. 1742.,Havde Søren Nielsen i IDlud en Datter til Daa

ben, kaldet Ellen. Ellen Sørensdacter i Rødding
bar hende.
Faddere: Laurs Jensen Kiær. Anders Laursen, (Lau

ridsen), (barnets onkel). Jens Knudsen

Rødding. Ane Nielsdatter Skøtte. Else

Christ"nsd~1tter Skøtte, begge af l.'ollerup.

385

••

"



I

I
, .

•

Ellen var gud~oder ved d~b i 1772, Se nr. 110 og
111 pil. tavlen.

6. 3. Søndag i Trinit. ttavde Søren nielsen en Søn til

Daaben, kaldet La~s.

Faddere: Ka ..••.•••• sens Hustrue af Kjærgaard.
Qh:c;\,§ten !,,'ichel,sen af Knud Bye. Jens ••.

• • .•• søn i bid. Peder Søren1;en Smed. I'aren
Nielsdatter,(barnets faster). Anne Niels

datter, (barnets faster), begge r,;ollerupgaard.
Laurs dør som lille.

7. 1747. 9. Søndag i Trinit. hEvde Søren Nielsen en
Datter til Daaben, kaldet Mette.
Fadderens navne er ulæselige.
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Nr. 222 og 223 på tavlen.

A il D TI: R S LAURSEN (L A U R I D S E H).
==============~=====================~=============

Søn af.Laurs (Laurids) ••••..•••• og hustru, der ikke

kendes.

Se nr. 444 og 445 p~ tavlen.

Anders L~ursens fødested og fødsels- eller dødsår ken

des ikke.

Anders Laursen var gift med~

A N N E N I E L S D A T T E R.
================================

Datter af Niels ••.•.••••• og hustru der ildee kendes.

Se nr. 446 og 447 på tavlen.

Anne Nielsdat~ers fødested, fodscls- eller dø~sår ken
des ikke.

Anders Laursen havde fæstebrev til 21. oktober 1769 på
r,lollerupgaard.

Det vides, at Anders Laursen. og Anne llielsdo. tter ialt
fald har haft 3 måske 4 børn.

l. Kiersten Andersdatter, hendes fødsel og død har ikke

kunnet findes på erund af defeJcte ],irkebog,

Hun mår være født og døbt i tiden 17~2 - 1735.

Rødding kirkebog meddeler:

1765. Anno Tirsdagen den ll. JWli blev Peder Søren

sen af YJlud Trogiven til Kiersten Andersd~tter af

Krejberg.

De copulerede 20. Søndag i Trinit, 20 O],tobcr 176:;.

Se videre om hende under nr. 110 og 111 på tavlen.

2. Christen Andersen, sikkert født i perioden 1722 

1735, fik fæstebrev på den ene halvdel af.faderens

gård, Nollerupgaard by, den 22. juni 176~.
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Rødding 1,irl~ebog mede.eler:

1763. 3. Pinsedag blev Christen Andersen, i ollerup

ga2.rd, gift med Pigen [:are;l Ahderf':dC'.tter (Skor ~'.[;ers) •

Hun er sandsynligvis en slægtning til Christen ~nder

sen og datt er af en Anders Christ8nsen ::,l~oJT,::-,c:er, ,lier

nævnes som fadder Søren r:ielsens barns dåb den l.

januar 1735, se nr. 220 og 221 på tavlen.

Der~1e ~aren dør den 15. december 1767 i barselsenE,

skifte efter hende oplyser:

Spøttrup skifteprotokol, 1771 - 1829, side 419.

Skifte efter r.~aren Andersd8.tter i rollerup, '::0 Dagen

efter hendes død i ~ollerupgaard.

Enkem['.nden Christen Andersen.

Børn:

a .• Anders Christensen, 5 Aar galW~,el.

b. Niels Chris~nsen, 2i Aar ga~"el.

c. lzren Christensdntter, 6 Ucer gar~el.

Faddre~ var børnenes værge, var gift igen inden årets

udgang.

Se under nr. 110 og 111 på tavlen under dåb.

3. Laurs. (Laurids A:ldersen får den 31. ol:tober 1769

fæstebrev på del: anden h2.1vde1 af faderens gård, ! 01

lerupgaard.

4. Anders Degn i KerjJerg.

Han havde datter til dub i 1769, hvis faddernavne

tyder på meget nært slægtskab med forannæv~,te søsken

de, så han hormodes at være en broder.

Krejberg kiekebog meddeler:

1769. Den 2. Februar h2.vu· Anders ~)eG' :'.latter til

Dat~ b~n, 1:C1.1det Else, freLba::-xen af :'C'eder ::; orensens

Hustrue i Knud, (Kiersten Andersdo.t"er)

Faddere: reder Sorc;ns8n ['.f Knud. ClE'i, tre, Anclersen

af r,:ollr.rupga2.rcl.

Det fæstebrev der nævnes un2er sønr~en Christc~ A~dcr:0n

gengives her:

Uddrag og gengivelse af Spøttrup fs:lsteproto]~ol.

Jeg r,;ogens Rosenl:rantz til Spøttrup, Deres Kongl. r:ajets.
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Kammerherre og Konferensraad fiør vitterlig et hove

Stæd og fæst ligesom ieg her~ed stæder og f8ster til

Christen Andersen, barncfød paa mit Gods udi Rødding
Sogn, ~ollerup Bye een mig sarr~e sted tilhorende geard,

som hans Fader Anders Laursen sidst ;Jcbocde og forme

delst alderdom og skrøbc;lighed for h2.T'cnem o··,le.dt Ot! e.f

staaet haver, hvilken fornævnte gaard a"sat udi ny ;:a

tricul for 3 Tdr. 4. Skp. l Fjk. t Alb., ovennævnte Chri
sten Andersen pap livstid i fæste er forundt med ald

dets tilliggendr i By og j,;o.rk, SOL' hans Fader og for

mænd for hannem nødt og brugt haver og dertil med.ret-

te for ald den stund hand deraf svarer alle Kongl. SLat

ter og contributioner, som nu var eller herefter paE.

byrdes der vorder, landgilde efter jordebogen til rette

og forfalds tiden erlægger og beteler, ilige msede for
rettet ægt og arbejde ligesom af samme sted forhen er

gaaet og svaret, Bygnineer, Besætningen og Avlingen er

hlillder i forsve-rlig st,md og drift, og intet i nogen

mande entet af agGer, eng, hede eller tørveskær til an

dre bortlejer eller hvad nevn hand til upligt bruge el

ler bruge lader. Lignsom og intet hør, slcQft-korn el

ler fodrig fra stedet, afhænder el18r bortsælger, i det

øvrige haver hand at rette sig efter Kongl. Allernaadig

ste Lov og Forordninger samt være si t Hersl[ab 0E. BeskH:

kede Fuldmægtig hørig og lydig alt under dette fæstes
forbrydelse og anden ved lovlig straf.

Spøttrup den 22. Juni 1763.
r. Hosen};:rantz.

Ligelydende original festebrev tillige med levit~:nts bog

haver jeg annaLJ];'.et og imodt~'get, som jeg i alle m:::\ader

skal holde mig efterlevelig.

Datum utsupra.

Christen Anders0~.

Det fæste brev der nævnes und0r sønnen I.aurs And0rsen

gengives her.

Uddrag og gengivel se after Spøttru-p fæ::te;:,:,oc 0':01.
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Jeg. Mogens Rosenkr~ntz til Spøttrup, Hans Kongl. r~j

sts. bestalte, Geheimeraad, Kammerherre og Justisiarius
udi højeste Ret, giør vitterlig at have stæd og fæst
som jeg og haver stæder og fæster til Laurs Andersen,

barnefød pas. mit Gods, og samme tilhørende den halve
part af Mollerupga~rd, som h~ns Fader, Anders Laursen,
hidtil i fæste haver haf1; og paaboer, pestacerlde af Hart

korn, ny matricml, 3 Tdr. 4 Skp. l Fjk. ~ Alb., hvilke
forarillævnte sted med ald det i By og lliark tilliggende
have Laurs Andersen efter omskrevne h2,nds ::"aders død el
ler naar hand det til hannem gmdvilligen vil afstaa, for
livs tiid i fæste skal have og beholde paa de conditio
ner at deraf i rette tide betaler alle Kongl. Skatter og
Contributioner, som nu paabuden er eller herefter paa by

dendes vorder saa og svare Landgilden efter Jordebogen
aarlig til rette terminer, samt at hend forrettet det

sædvanlige hoveri med ægt og arbejde tilbørlig og lige
som det af stæd forhen gjort og svaret er. Dernæst hol

de stedets Huse og Bygninger forsvarlig vedlige, bygge o[
forbedre, Besætning af Bæster og Fæhøvder, saavel l'lov,

Harver og Vogne med anden Ga2.rds Redsko.ber og Inventarium
aldtid i behørig stand haver og konserverer r,iark ejendom
men lovlig og rettelig om gaas, giøaer, dørker og driver
og intet øder af agger, eng, hede eller tørveskær til an
dre bortlejer eller i havd nafn have kand til upligt bru
ger eller bruge lader ligesom og intet slmft-lcorn, hør
eller forring fra stædet afhænde eller bortsælge, og ne
delig at hand retter sig efter Kongl. allernaadigste lov
og forordninger samt er sit Herskab og Deris fuldmægtig

hørig og lydig alt under dette sit fæstes fortabelse og
lovens tvang.

Indfæstningen er betalt efter aceordt.

Spøttrup den 31. October 1769.

r. Roscmkrantz.

Ligelydende original fæstebrev haver jeg imodtaget til
ligemed kvitants. bog, som j eg i alle m2.2.der skal holde
mig efterlevelig.

Datum utsupra.
Lal}rS Andersen.
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Nr. 220 og 221 på tavlen.

N I J~ 1 S K I 3 L D D ~ TT.
===========================~

Søn af Kield •••••• og hu::; trv. , der ik'ce l:endes.

Født ca. 1700, mi'Ls':e i IiykCJbinC Lors.

Død saml.le sted den 30. juni 174\:, ca. 50 år game1.

Begravet den 4. juli i Nykøbing.

Viet ca. 1723 til pigen:

t:AREIl H A IT S D A T T E R.
=======~=============~=~========

Datter af Hans •...•.•. oc hustru, cler ik>c kenuss.

Født ca. 1700.

Død i Nykøbing ]\ ors i maj 1745, ingen alder oogivet i _

kirkebogen, b0gl'avet løverd".ten den 29. me. j i l:ykøbing.

Der leendes .3 børn i ægtesk'.bet:

IJykøbing kirkebog mc;dc1elcr om dsv:

L Den 5. Larts 1724, døbt lTiels Kieldsens Søn, j'iche1.

Niels Smeds Kone, Anne Andersdatter 'oar hc-.m.

Faddere: Dorethe Andersdatter, tj~ner ved Peder GcUl

derslevs Enke. ChrL:ten Lichclsen Uttrup.

Anders Christenoen Skytte. Tricls Hielsen,
t jener og hos reder GunderslGvs .·~nlce.

2. Den [J. August 1725, døbt Niels l:ielclscns Datter, rearen.

Sognepræsten Er, Hc,ns Jerntofts ldel'ste, l:irsten Thor

gaard bar .hende.

Faddere: Eorten I::ortensen. Qvistis Datter, Anne lor

rortensd2.tter. Anders :::ehytte. l'icc1s '1'0-

lL2søn Farver. Hic:ls l,ac1sen TIrC',,[10y.

Se videre OR hende under nr. 114 og 115 uå tavlen.

3. Den.27. August 1728, døbt ];ie1s ICiclclc""S Søl', l]a:1s.

Faddere: ~orten Qvictes Ko e, Kirsten Vils. lette

Schytte. j athiaa Drochnlann. Christen Jen

sen Fræst. Jens Co1ding.
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TT,KK"SIL

r B D E R S D A T T ~ D.

C H R I S T E TI S ~ N

Nr. 232 og 233 på tavlen.

P E D E R

D O R T H E

Hillerslev kirkebog meddelr:

Døbt, 25. Darts 1694, Peder.

Død i Kieldstrup 1778, 84 år gammel.
Begravet i Hillerslev den 2:. november.

Født ca. 1693.

Se nr. 464 og 465 pu tavlen.

Datter af Peder ••••.• og hustru, der ikl:c kendes.

•

Søn af Christen ••.•• og hustru, der ilel:," lc:e:ldes.

Peder Christensen var gift 2 gange.

Fødste gang trolovet og viet ca. 1729 til pigen:

Fra dette ægteskab kendes et barn:

Død i Kieldstrup ved nytårstid 1743, 49 år gClmmel.

Begravet i Hillerslev.

Se nr. 466 og 467 på tavlen.

Jens, døbt Spetuagesima, den ni ende søndag før :r'aasl:e.
Faddere: Chr. j,;ogens ens Hustrue , J ens Ki1)'Jsgar;,rds Hu

strue. Hans Skomaeers reder. }'eder Tæchers

Brødre, Jens og reder.

Se videre om haD under nr. 116 og 117 på tnvlen.

I dette ægteskab kendes 4 børn:

l. Christen, døbt 20. Trinit. 1744.

Faddere: Ch,isten Kiærs Hustrue af Kieldstrup. raul

net hurtig efter sin første ,hm::true d0d 'Jlev reder C''lri

stensen Tækker gift igen ccc. 1743 med Icaren Gl:ristens
datter.
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Skomager. Laurids Rask. Christen Tæcher

i Hoe. ~,;aren Skom2.ger. Anne r;;ikkelsdutter.

(Christen er sikkert opkaldt efter sin f~rfar, far
faderen er måske fadderen ved Christen Tæcher i Hoe.

2. Dorethb, døbt 2. Advent 1747.
Faddere: Christen Kjærs Hustrue 'JUl' Th?rnet.

Laurids Rask. Laurids Skomager. Jens Chri

stensen.(barnets farbror). lovel Skomagers
Hustrue. Else Tæcher.

(Barnet er sikkert opkaldt efter Peders første huetru.

3. Christen, døbt den 26 December 1748.
Faddere: Fovel Skom~gers Hustrue bar Barnet.

Chri [,l t en Horre bov. Lars "leerne,ger. SalEs.nd
Smed. Chriroten I:ogensens Jens. Lars Raskes
Hustrue.

4. Dorthe, døbt 3. Advent 1751.

Faddere: Christen Kjær. Lars Rasle Lars SkoID2.ger

lille Kieldstrup. Laren, Peder Lynders

Hustrue ibid. Karen, J 0 ns Kaastrups Kone
i bid.

'o.,
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Anden gang den 19. juli 1730 i Æbeltoft kirke med:

B U C H T R

baaren af

Christian Ber

Rachel I~nuds-

l:YGIITD.

ru A D S D A T T E Rr,!ARIE

J 0 R G E N S E IT

Nr. 236 OG 227 på tavlen.

H A N S

Søn af Jørgen Hansen Sandager og hustru Kiersten Jør

gensdatter Nygind af Assens.

Hans Jørgensen Kygind var gift 2 gange.

Første gang den 13. juni 1723 i Æbeltoft kirlee til Sop

hie Hutfeld, født den 2. februar 1701. Død den 3. ja

nuar 1730, 29 år gammel.

Død af plettyfus den l. februar 1742 i Æbeltoft, 53

år gammel. Begravet den 4. februar.

Asse~s daabsbog meddeler:

1690. Fredagen den 28. November ~lev Jørgen Hansen

sandager hans Søn Hans Christnet.

Anna Johan Clausens Bar hannem.
Faddere: Jesper Ifursøn Skræder. lcaarten Kandstøber.

Hans Vintappers Hystrue.

Se nr. 472 og 473 på tavlen.

D O R E T H E

•

Datter af l~ds Hansen Buchtrup ~g hustru Dorthe Nielsen

Stiesdatter Aastrup af Æbeltoft.

Født 1703 i Æbeltoft.

Se nr. 474 og 475 på tavlc:d-.

Død på Nørtorp i Ræhr sogn hos sønnen Jørgen Hansen l'y-

Æbeltoft kirkebog meddeler:

1703. Døbt Dom. Rogate i Æbeltoft ~irke,

Anders Sørensens Hustrue i ~lsgaard.

Faddere: Fin Søn Joh::m, (præstens søn).

thelsen. Laurits Lindenberg.

datter. Rasmus Boes.
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gind,1775, 72 år gEmLlel. Begr~vet den 18. a~ril i

Ræhr.

Hans Jørgensen l..ygind var rr~st

beltoft fra 17.22 til sin død.

og lærer, rektor i

L. J. Bøttiger= Ebeltoft og Omegn, o~lyser side 176.

Et Kgl. Reskript af 31. maj 1692 befalede, at Kapella

niet og Rektoratet skulde annekteres og af en peraon
betjenes. Dennes Forhold til Sognepr~sten synes først

at være fast orq.net ved den nærmest følgende l'ræi;Jtele
dighed;o den 19. SeIJt eruber 1711 udgik nemlig Kgl. :Be
faling til Stiftamtmanden og Biskoppen, Anlangende et
Reglement at forfatte mellem Præsten og Kapellanen i
Ebeltoft. ----- Ved Latinskolens Nedlæggelse i 1759
ophørte Kapellanens SkolevirksO~led, og hedder det i
Lachmanns lJanuskriptsiden Kapellaniet har gans],e faa

Indtægter, er det befalet den 2. mQrts 1742, at Sogne

præsten skal give Kapellanen 20 Rixd. Aarligt, hvor- _

for denne skal være behjælpeligt i Embedsforretninger.

Det fremgår af dette, at Hans Jørgensen L;ygind var ka

pellanen.

Hans økonomiske forhold synes at have været ret goee,

idet han,1722 købte gård i Hederg-de. l:uvær'~rJ.de nr.
lB.og 20.

I efterfølgende afskrifter, det første, skiftebrev,
ved hans første kones død, det andet, sldftebrev, ved
hc,ns egen d0d, fås ode oplysninger i det f:;r:cte om

hans løsøre, i det andet, både om løsøre og især om
hans familieforhold.

Det var på den tid skik og brug i -~ræstekred:::e, at søn

ner kaldte sig ved @oderens e:ternavn, især hvis det
var et stednavn eller et s12gtsnavn. Dette synES at

være tilfældet Illed Hans Jørgensen I"ytind.

Hans Jørgensen l~gind blev student fra Odense 1709,

19 år gan®el, cand theol. den 14. april 1712, ka~el

lan i Æbeltoft den 26. juni 1722. ordineret saLID,e år
den 26. september.
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Hans første hustru var datter ~f provst Christen Hut

feld og hustru Johanne Helsing.

Der fødtes 13 børn i dette præstehjem.

5 i første ægteskab.

l. Kirsten, døbt._den 23. Juni 1725 i Æbeltoft kirke.

Død som lille.

2. Jørgen, døbt den 27. Marts 1726 i Ebeltoft kirke.

, Død som lille.

3. Kirsten, døbt den 21. Karts 1727 i Tcbeltoft kirke.
Død den..l. Oktober 1791 i Aarhus, begravet den 7.
OktobeJ;'.
Viet l. gang til Niels Simonsen Koldt, den 28. De

cember_l746 i Aarhus.
Viet 2. gang til købmand Jacob Assendrup, den_7.

Juni i Aarhus. Han døde den 20. Oktober 1805.

4. Christen Hutfelq. mygind, døbt i Æbeltoft kirke den

ll. August 1728.
Er muligvis den sarr~e Christen Hutfeld Mygind, der

begraves som ungkarl i Aarhus den 12. August 1770.

5, Hans Jørgen, døbt i Æbeltoft ldrke den_S. April 1729.

Begravet samme sted den 8. August 1731.

8 i andet ægteskab.

l. Mads Mygind, døbt i Æbeltoft kirke den 9. Maj 1731.
Begravet samme sted den 21. August sa~~e år.

2. Jørgen Hansen Kygind, fØdt den 8. April 1732 i Æbcl
toft, døbt den 14. April.

Død på Nørtorp den 12. April 1791, 59 år gammel.

Se videre om ham 1L~der nr. 118 og 119 på tavlen.

3. Mads, døbt i Æbeltoft den 27. Februar 1733.

4. Sophie, døbt ~ Ebeltoft den 12. Marts 1734.

5. Dorthe, døbt i Æbeltoft den 31. AUGust 1735.

6. Søren, døbt i .~eltoft den 31. August 1737.

7. Anna Johanne, døbt i Ebeltoft iIl738 .•
Vi~t ifolge Hørdum kirkebog den 14. Maj 1771 til
Andreas Hald.
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Udskrift:

•

Begravet den 16. Oktober.

1767 i Æ~Jel toft kirke til enlce,

døbt i Ebeltoft den 29. Se~tem

sted 1791, Begravet den l. Fe-

8. Stie.Lygind, døbt i Æbeltoft kirke den 16. Oktober

1740.
Død samme s~ed 1801.
Viet den 20. Febru~',r

Anna Dorethea Halse,
ber 1141. Død samme
bruar.

1Eols herreds ge j stlige ski fteprotolcol 1692 - 1748. fol.

136 b.

Skifte Bref efter Hr. Hans Myginds Afgangne Kiæreste
Væelbaarne Matrone Sahl. Sophie Christensdatter Hut
feld i Ebeltoft lyder sa21edes:
Anno 1730, dend 20. 1.1arty vare underskre fne Hr. Rasmus

Hirtznach Provst ofer 1'018 Herred og Sognepræst Helnis

Menighed, Hr. Hans Meijer Sognepræst til Wistoft ffienig
hed, Assessor og Notarius Hr. Christen Bagge Sognepræst

til Tved Menighed, Assessor paa Rettens Vegne atter for

samlede i Stervboen udi Eb~ltoft til Erværdige Hr. lhns
Myginds efter forhen forf~ttede Registrering og ~urde

ring Skifte og Deeling imellem hannem og Hans Børn at
forrette var da tilstede Enkem2nden Hr. Hans r,:ygind med

sine 3de Umyndige Børn, paa de Umyndiges Børns Vegne
var indlmldt saa vel til ::;kifte, som Wnrderingen Deres
Morbroder Velærværdige Hr. Jesper Hutfeld Sogne~ræst

for Todberg og Ileilbye Lenigheder.

Een som hand efter undskyldning i sin Skrivelse af l.3de

Marty sidst iche indf~ndt sig, var Sr. Je~s Lensøn pan
hans \'le018 tilstæde , samme l'iid V2,r og ;:æl"v:"rende \'!ur

deringsmændene, Som i Wurderingen findes an:"ort og I:afn

gifen, og blef da i ofer r:eldtes Overvær"lce med Skif
tet fortfarret s[l,aledes:

Var da tilstæde Er. Hans I,:y,zind !:led SiEC t:.'cnde 8Im::'~.e

Umyndige Børn, Dend ældste en Datter Kiersten Hansd2t
ter, nu næ2ten .3 Aar, Dend ælQ~te Søn Christen :~nscn,

nu udi i sit andet Aar, Dend yngste Søn Huns J:::r,::'cn
Hansen nu 15 Uger g2.nm,el, pa~ de Umyndiges ·.7et;ne var

Velærværdige Hr. Jesper JIutfeld, Sognepræst for Tod-
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berg og Meilbye Menigheder dend_Saliges Broder indkaldt,

men indfandt sig iche udofer Sr.Jens Jensøn, Borger og
Handelsmand her i Ebeltoft efter Begiering af Rettens
Eiddel_paa Hans Wegne Coparerede, l'Iurderingens r.:anden

var Sr. Peder Mathisen_Constitueret Bye og Herreds Skri

fer her i Ebeltoft, Sr. Niels Poulsen Borger og Nego
tiant her sammesteds og blef da i ofern ~eldtes Nærvæ

relse Registrering og ~rnrdering forrettet som følger:

Fødder .. ~ " ..

o

4

o

o
o

o

o

o

o

8

Sko

8

12

lo

o

lo

5

o

2

4
3

o
o

o

o

o

2

o

3
2

6

7

o

o

l

2

o

l

Rdl. r,:k.

38 l

24

112

4
2

l

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Guld.

Een liden Guld kæde

Skeer a.t. ........ • A. ....

ne udi ~ ..

Een forledes Guldring, Een en

kelt Ditto Tomm~lring Een !!lin-o
dre Ditto med S.Ch.M. og H.J.M.

udi. Een anden liden Ring med ..

Een liden Ring med 6 smaa Qte~.

l Fiske Kedel .......... t .......... " ..........

E.B.H. udi .

Sølf.

Een Sølf Kande, 3 Sølf Begere,

l The Kande og Fad med 4re Ske
er, Noch l Barneske, 2 Sucher
Bøsser. 4re Salte Kar,lo Spise-

Een Brindeviis Kedel med Behør

l lang Kedel ,,! .. oll! '!. "o ....

Kaaber.

l fortiru~et Gryde ••.•••.•...••

Eet Kruus med Sølf Log •••• 44.4

l Par Sølf Knife •.••....••••••
1 Par mindre Ditto ••••••.•••••

l Fiske Log med Jeirn llanche

l fortinnet Pande med Jeirn

Skafteføder og Log •...•..•.••
l Dørslag med Træeskaft •...•••

l Fyrfad med Jeirn SJmfte og

I

r,

I

I ,
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..

l Ditto med Ka~ber Fødder ..••
l The Kedel .....•.... . ...•.•
l fortinnet Ka~uer Potte med

Jernfødiler .Il'

l Ditto Større ......•..•.•..•
l liden Diseliter Kedel med

behør ..

l Ri f e J e irn ~ ~

l Log .. .
l Tobags Fyrfag og ect ub~ge~

lig Ditto .

1 Fiske Log .

Tin.

Rdl. 111:. SJ:.

120

120

o 2 8
o 8

o o 4
o l 8
o o 8

o l 8

o l 4

Eet Dusin Engelske Tallerkner_

t Dusin Dybe Ditto •••••••.•••
4re Engelske Tiinfade •....•• A

2de Fade Crob Tiin •••.•••••••
3de mindre Ditto ligeledes •••
jde endnm mindre ••..•••.••..•
2 Par nye Smaa Tiinstager •..•
l Par gamle Ditto •••••.....••
l Tiin Kruus uden Log •....•••
l Nye Kaffe Kande med Slca::cle:r;.

l Tiin Flaske .

Messing.

Eet Par f.;alm Lyse Stager •••••
l Enkel t Ditto .•..••...•.••••
l f'lortel med StQder ..•••...••
l Stryge Jeirn ~ .

l Messing Lyse Stage ........•.

l I.essing Kedel •........• ~ ........ A

l ~indre Ditto ..............•
l Tilessing The Kedel og Lelshe

Kande .

l Fyr Bechen ..

l Senge Dechen og en gammel u-

2

l

4
l

l

l

o

o

o

l

o

o

o

2

l

o

o

o

2

l

4
3
l

5
5
2

4
2

l

4
l

5
l

o

o

o

3
l

o

2

8
6

8

4
4

12

8
o

4
o

8

o

o

o

o

12

o

8

o

o

bnlgelig ~ ~

l Messing Dørslag ................
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Een Vand Kande .. ..

o

o

o

o

8
8

4
o

o

8
6

6

4

o

o

o

o

o
o

lo

12
8

8
8

12

8

8
12

8

8
12

l

o
2

l

l

l

l

l

l

o

o

o

o

o

o

2

o

l

2

l

2

l

o

l

2

l

2

2

l

o

o

o

o

o

o

o

o

o
l

2

l

4

l

l

o

o
o

o

o

o

o

o
o

o

o

o

o

2

o
o

12
8

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Jernfang:

Een Kachellofn

l ~adøxe " ..

lIldklemme ..

l Ditto mindre ..

l Spade ..

l Rist ..

Blichtø j:

l Tre Fooed .

Tude ..

l Vafel Jern " ..

2de Krafpinde ..

l Pande ..

l Liden Kachellofn med gammel
IBielægger .. . ..

l Braadspid ...•.•••.•••••••••.
l Jern Fyrfad •.••..•••..•.••••

•
l ~essing Lygte •.•......•.•.••

l Messing Fad " ..

l Skum Skee ..

2de Ul.dsaxer ..

l 2 Lispunds Bismer ••••.•.••••
2de gode Raadjern ••••..•••••••

lo Kuskerit Forrre .

l Stor Øxe forslidt •.•.•••••••

2de Blichdecherner ••••••••.•••
l Egost Forn og 7 andre smaa ••

l Stor Blish Tracht og l Ditto

mindre "..

Tvende Blish }'otte Na21e •..•.•
2de Blich Lampetter •...•••..••

Steentøj:

4re srnaa Kalede Steenfade •••.
2de store Grofvere Ditto •••••
2de Dosin malede Steen Tal-

l erchener .



l Steen Kande . ~ .

l mindre Ditto .

.~
I

o

o

8

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4

o

o

o

o

o

o
o

12
8

o

lo

14
12

8

2

5
4
2

2

4

5

o

l

o

o

o

o

5
l

3
3
l

o

o

2

l

o

3

l

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

3

o

o

o

o

o

o

l

2

4

o

o

o

2

9
5
2

o

l

5

40
5

.. .. .....
•

...................
Glas:

2de Pocaler

l Dosin med hvid Bund

6 Par store Kopper •••..•••.•.•
l Saaøl Skaal ....•.••.........

2de Kold Ska8.1s Kruser .•.•..••
3de Steen Kruuser med Tin Loger
l Barsel Potte .

4re Par Porcelains The Kopper •
6 Par Ditto forgyldt ..•••••.••

8 Ølleglas .

4re Smør Kopper .........•.....

Træetøj i Stuen:

2de Smør Kander •.......•...•..

6 grofvere .

Ben rød Stolpeseng .........•••

Femb Viin Glas •••.•••.....•••..
3de Brendeviins Glas .••......•
2de smaa Carafler •.•••....•.••
l Forgyldt Speil ..........•..•

l Ditto med sort Træsramme ••••
l Ditto Sprechen og glo .•...••
l Speil med Foderal .

l Ditto mindre •...•...........
4re Tabretter med Ofvertrech .••
2de Høje Tre Stoele .•••••••.••
2 Ditto mindre Ofverdraget ••••

l Ditto grøn l..alet .
l Engelsk Slaa Uhr •....•....••
8te Rysleders Stoele ••..•..•••

l Malet Cantor •.............•.

l stor Drag Kiste ••.•..•••...•

l lidet Skab der ofven paa

Skuffer .
Et firkantet Bord •...••.....••
En opslagen Seng Maalet •..••••

l
l

2

o
o

o

o
o

o
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Træero ..

l Løb ....••••••••••.••••.••.•.

l Saar ..

o

o

o

o

o

4

o

o

o

4

o

o

o

o

o

o

o

8

o

8

8
8

o

8

8

8
6

8
8

o

12
8

2

o

o

o

o

o

2

2

3
l

o

o

o

o
2

2

l

2

2

l

l

o

l

4

l

l

l

l

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2

o

o

o

2

l

2

2

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

..............hver ' ..

l furst er ..

l Hache Bret ..

l Slagbeneh ..

l Sp::tnd ..

l Bett Spil ..

l stor Balle ..

2de Nye Ballier Een Ditto mindre

2de gl. Ditto ..

Træetøj i Kiøchenet og Bryggerset:

2de Bage True ..

•

3de 011kar til 2 Tønder nesten

l Selde .••...•••....••....•...
En. Kuffert .

Et Flaske Faer .•••••••••••..••

Et Slag Bord •.••.•••..•••••...
En Liden Seng ..

2de Gryn Kuber ..

En Klude Kurfve ••..••••••••..•

2de store Tvende Spech Fielle •

och Toe mindre Ditto •••••••.••
l Mangei Træe och Fiell ......•

3de Stripper 2 gl. Ditto •...••

l mindre Ditto ~ ..•...•.•.•••••

l Hollands The Bord ••.•..•••••
l Hiem giort Ditto •••••••••..•

l The Bret. • . . . . •.•.....•...•

1 Skriin ..

2de Klæde Børster .•••.•...•.••

l Dranch Tønde och Eet Dransh

l sort Maalet Slagbord ••••••••

Paa Loftet:

l gamoel ~adskab •..•........••
2de smaa Kerner •......•.......
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•
2de Rocher •...................

2de Garn Vriedler ••••••••.•..•

Paa Præstens Kammer=

Een gan~el Stolp Seng ••.••••••
l gammeldags Klædeskab ....•..•
lSlagbord ..

l Fyrskab med 9 Skuffer .•••.••
l lille Skrin ofver trech med

Guld Leder .

2de andre smaa Ditto ••••.....•
l stor ~alet Kiste ....•.......
2de bare Træe Stoele, 2de gl.
ofvertrechet " .
l Skrin ..

I Kammeret Nedenfor:

En gl. Kiste ..

Et Skrin ..

Nogle Salt og andre Træer her
og der i alt Taxeret for ••.•••

I Kielderen:

4re half Tønder brugeligt •••••
En gammel Ditto ..

3de 011fierringer .

2de Wiin Ancher .

Sengeklæder i Stuen til Gaden:

Tvende Hørearns Nye Bolster

Underdyner ..

2de Hørgarns Ditto Hofvet Dyner
l Linnet Olmersdugs Ofver Dyne

2de Ditto Hofvet ruder ••••••••

I Gaard Stuen:

Een Blaa Hiemgiord Olmersdugs

Gfver Dyne ..

403

l

o

l

2

o

l

o
o

6

o

o

2

o

l

l

o

o

o

lo

2

5
2

2

o

l

o

o

4
o

l

2

4

5
l

4

2

o

o
l

3
l

4
2

o

4

4

o

o

o

o

o
o

o

4

o

o
8

o
8

o

o

o
o

12

o
o

o

o

o



f

I

Ol

l Grovstribet Bolster Underdyne

l Brandgul Stribet Ditto ••••••
l gl. Blaastribet Ditto •••.•••
l Grønstribet Bolster Hofvet

Dyne ..

Een Smal B1Qastribet Ditto ••••
2de Olmersdugs Puder ••••••••••
l Rødstribet Olæersdaugs Hofvet

Pt.1de ..

l Liden Cartons Hofvet Pude •••

I Kiøchenet:

2de Rampe Under Dyner i Pigens

S eng ..

2de Brandguul Ditto Hofvet

Pllder ..

l gl. Sort stribet Olmersdugs

Overdyne ..

l Blaastribet Hiemgiord Ditto T

l Rødstribet Olmersdugs Ofver

Dyne i Ammens Seng ••.•••••••••
l Brandguv~ Hørgarns Hofvet Dyne

l Hvid Hampe Hofvet Dyne ••••.•
l Hampe Under Dyne med Graa og

Brandguulstriber ••••••..•....•

Paa Præstens Kammer:

Tvende Nye Bolster Under Dyne .

2de Ditto Hofvet Dyner ••..•..•
l Nye Cartons og en gl. Ditto

Ofver D~ ne ..

Een Nye Slind Hofvedpude og en

mindre Ditto I

I Kammeret Nedenfor:

Een Brandgull Hampe Under Dyne •

l Blaastribet Bolster Ditto ••••

l Brandgull Hampe Hofved Dyne ••
l gl. Blaastribet Bolster Hofvet

Dyne ..
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•
2de gl. Olmersdugs Hved Puder.

l Nye Hiemgiort Olmersdugs Of-

o 3 o

verdyne

Lintøj:

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 4 o

Et Par fine Hørg::orns Lagner
Tvende Par grofver Hørgarns

... 5 o o

Ditto .. 6 o o

l Par fine

Kniplinger
Elleve Par
l Damaskes

Kramleridz Puder med

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Blaagarns Lagner '"
Dug 3 Allen bred 3~

4
lo

o

o

o
o

Allen lang ..

2de Hørgarns Duge hver 3t Allen

lang ..
2de The 'Duge ..

to Cartons mindre Ditto •••••••
23de Hørgarns Serveter •••••.••
lo Bygkorns Dreils Duge •••••••
6 af et andet Slags •••••••••••
20 Blaagarbs Serveter •••.•..••
l Hørgarns Haandklæde ••.•••.••
6 Blaagarns Haandklæder ••.•.••
2de Haandklæder .

6 fine Hørgarns Gardiner med

Ka"pper ..

8te grofvere Ditto med Kapper

51 Allen Blaagarns Dreiel, 47
Allen Dug Dreiel alt Ubleget ••
l Bruuen Hiemgiort Omhæng med
Behør ..

l Guul Ditto ..

l Hvid med Grøn Kantning •.••••
Fem Par Hørgarns Pude Vaar •.••

Quæg:

Een sort Hielmet Koe ••••.•••••
l sort aldert Ditto •••••••••••
1 rød Qvie ..
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Her foruden angaf Hans Iygind udestaaende Gield efter

Oblicationer og Nissiver som følger:

Dend Salige Kones Leetøj blef iche Specificeret Eller
~mrderet i Henseende det efter Faderens Løfte til s2mt
lige Børnenes Nytte skulde anvendis.

o

o

8

o

o

2

o

4

4
3

l

2

l

o

26

lo O O

6 4 O

6 O O

8 O O

2 O O

2 O o

l 2 O

2 o O

659 Rdl. 2 tlli. O Sko
===============~========

.. ,. .. ,. .
•

,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,.

... ,. .. ,. ... ,. .... ,.

til

Saa Heclle Boens Middel efter Registering

Eet Wederlam

Faar og et ungt Faar

Bøgerne:

2de Lam og

Tvende gl.

l Ditto Større

Blev allesammen er agtede for •

Feem smaa Polter .............•

Den Salige Kones Gangklæder:

S øl f Smeche ,. ,.,.,..

En Sort Schachrings Klædning
underdraget med Sort Morr og Een

Sviin:

Eet Skiærf .,.,.,. .. ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.

Nattrøie ,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..

Een Affarvet Damaskes Kiortel ••
Een Graa Silchestoffis Kiortel

med Guldtaeher paa ••••••...••••
Een Sort Klæde Klædning •...•..•
Eet Brun Taftes stuehen Ski ørt •

Een Rød og Een Hvid Schachrings

Een Blaa Hvidstribet Damaskis

Beitrager sig
og \'!urdering

Nr. L

Sr. Niels Poulsen udi Ebeltoft Hans Oblicatin Dateret

Ebeltoft den 2. April Aar 1728 paa •..••• 200 Rdl.

Nr. 2.

Hans Henrich Hoolm~mds Borger og Skom2.ger udi Assens
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i Fyen og Hans Svigermoders Nette H8nsdatters Bruuns

Oblicatin Dateret Assens d. 15de Naj Aar 1717 lydende

paa Capi tal 40 Hdl.

Nr. 3.
Claus Mørchs udi Sbeltoft Hans ~issi~e Dateret Ebeltoft

d. ll. Juni 1724 lydende paa •••••..•.••• 330 Rdl. ..

Nr. 4.
Michel Medersen Kolding i Ebeltoft Reurs Dateret Ebel-

toft d. ll. Juni 1727 lydende paa •.••••• 100 Rdl.

Her paa tilspurgte Skifteforvalteren Hr. Hans Mygind
og Hosværende Sr. Jens Jensen pa8 de umyndiges Vegne,
Samt lVurderingsmændene om de vidste mere, som burde el
ler kunde Wurderes eller Sterfboen i nogen Maade kunde

komme tilgode, hvortil de Samtlige svarede, at de intet

vidste som de kunde angife., Der kunde komme til Skifte
og Deeling uden som forhen er forfattet.

Thi Renterne af Ofvenførte Capitaler forfalder til1ste
Omslags Tiid Efter en hver Oblications og !'.lissives Datum
blef Hr. Hans Kygind ofverladt, uden at giøre no~en Regn

skab for, Saasom Hand intet vider fordrer af Sterfboen

til Husholdningen at holde.

Blifver saa Boens Uidel in allis baade i Udest8~ende

Gæld oeg efter det som Wurdereter ••• 1299 Rdl. 2 ~lc. 8 Sko
====~==================

Bortskyldig Giæld, og anden Boens Bekostning angaf Hr,

Hans Mygind saaledes:
Til Hans Salige Konis Søsters Datter Wiueche Jensdatter
80 RdL Hr. Jes-oer Hutfeldt 11 RdL 5 rilk. Sr. Christen
Holm udi Ebeltoft 50 RdL Skoelens Opbørsel 30 RdL l l:'!c.

13 Sko Hr. Aarhus for Liigprædichen 16 Rdl. )}hristen

1:1ørch Udi Ebeltoft 25 Rdl. l.l'.':ak. 12 Sko Hr. Isach Gøe
i Eebltoft 15 Rdl. 5 t~. 7 Sko

Adskillig Pluchgiæld til Een og anden i og uden Byen efter
foreviste Spccification 29. Rdl. 4 l~. 11 ~k.

Bedrager sig saa Boens Bortskyldige Gi511d til. 259 Rdl
=========
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Dis foruden korner Boen til Udgift Som Enchemanden H~.

Hans Mygind fordrede til sin Begravelse 23 RdL 4 rk.

13 Sko
Til Stemplet Papir 3 Rdl. til Salarium lo Rdl.

For Skiftebrevet af Skrifve, som ere 3 Rdl. 3 rik.
Beløber sig Saa in allis Heele Boens Ud~ift Giæld og

Besværing til:

Summa Summarumi 299 Rdl 2 B&. 8 Sko
===============~====

Naar det drages fra foranførte Tolf Hundrede Nie og

Half Femte Sinds Tinge Rigsdaler Toe Earch og Otte Skil

line:. Blifver Boens Beholdende middel 1000 Rdl. siger
Tusinde Rigsdaler.
Til endelig Slutning paa denne Dags Forretning blef Hr.

Hans Mygind s~avel som og Sr. Jens Jepsen paa de umyn
diges Wegne af Skifteforvalteren til spurt om de med

denne Registrering og andet hvad der i Dag udi Sterf

boen Er forrettet, Var fornøjede, hvor til De svarede

Ja.
Dernæst til spurte Skifteforvalteren Ermeldte Hr. Hans
Kygind om Hand sin Boes Løsøre, og Formue, efter ~ur

deringen self vilde beholde og svare sine Creditorer

Deris fordringer, og sine Børn Deris Arfvep~rt Efter
Deris Salige moder Ued Rede Penge, Hvortil Hand Svarede,

at Hanf self sin Boe som Nu Registreret og Wurderet u
den at lade giøre Nogen Udlæg deraf til nogen Vilde be
holde og betale Creditorerne Deris Karf, og Hans Børn,
Naar den Tiid komme Deris Patrimonia Med Rede Penge.

Efter som Boens beholdne Kiddel efter at Gielden og an
den Boens besværing, Som i Wurderingen findes opført,

Er fratagen, blefve Penge Tusind Rixdaler skiftes og

deelis de i tvende lige Deele imellem Enehe Tanden Hr.

Hans BWgind og hans 3de Børn og Blifvcr da Børnenes
anpart Femb Hundrede Rixdaler.

Der af tilkommer dend "':ldste Søn Christen Ilutfc'ldt Hem
sen En Broder Lod, som er Toe Hundrede Rixdaler. Her_

for uden forærede hans Mor-Kor Edle Tadame Anne lI:iehels_

datter SalL Fæ. Christen Hutfeldt Hansen Hannem 200

Rixdaler som Hun forsiehrede at giøre anstalt for at
Hand efter Hendes Død skulle Bekomme dem forlods udaf
HenJes Boe.
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Dend Yngste Søn Hans J"rgen ITYE;ind till,ol7rrer ligeledes
en Broder Lod Toe H~~drede Rixd~ler, der foruden for

ærede Faderen Hannero Sit Bibliotek forlods ud efter
sin Død.

Datteren Kierstine Hansdatter Kygind tilkoIP~er en Søcter
Lod som er Hundrede Rixdaler, herforuden forærenc Fade

ren af egen frie Vilie og Faderlig Kierlighed sin Datter

Kierstine Hansdatter Hundrede Rixd:::ler Sa~ vel som ~lle

de Hendes Sall. Koders i Wlrrderingen ocførte ~ng Y~æ

der Uldet Og Linned, desfor uden er ofenrreldte Kiersti

ne Hansdatter Mygind Ejer af en Guldkæde com Hendes ~or

Moder Edle Madame Anne Nichelsdatter hafde foræret hen
de.
Noch en liden Diam~nt Ring med :de Steen udi blifver Saa
Datteren Kierstine Hansdatter Patrimonium foruden anfør

te Guldkiæde og Hendes Sall. r,'oders Klæder.

Børnenes Wmrge og Form ynder Efter Loven Er Faderen me
re bemeldte Hr. Hans ?~ygind, hvorfor alle Trei Deris 1'a

trimonium betroes Og hos Hannem bliver bestaaende, Ked

hvilehen Hand Harver at Omgaas forsvarligen.
Og forpligter Hand sig til her for Retten at forskaffe
bemeldte Børn Klæde Og Føde.

Sønnerne indtil de blifvcr deris fulde Atten Aar, og Dat

teren indtil Hun Kone udi Kands Vold, uden Nogen afl,ort

ning udi deres Arvep~.rt Efter Dcris Sall. Moder. Hvori
mod Faderen Hr. Hans Mygind sk21 v~re frie for at svare
Renter af Børnenis Capit~ler, indtil Sø~~crne blifvcr
af dend Alder Som før er l, eldet, og Datteren keIrU:ler udi

Mands Vare. Saafremt Hun Steedig blifver udi sin Faders

Huus, men sJrulde Hun Naar Hun Blifver '.'loxen, eller før,

enten Kome ud til nogle sine Sgne Venner, eller Fren~ed

at tiende, for sit Brød, forbinder hendes Fadef·Hr. E:::r.s

~ygind sig fra dend tiid af og l~ngs frem, S~Q l2nge

Hun er under Hans Huus, st SV2re Hende Aarlic Lovens

Renter af sin Capital soJr: er ial t :1cde J'ence 200 Rix
daler.

Til Slutning paa denne Forretning til spurte Skjfte For

valteren med sin Assessoribus Hr. Hans I:ygind Sc:" vcl
som ogsaa Sr. Jens Jepsen pro. de urr.yr..d"ig~s '.'!e{Y e , Om
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Hans Jørgensen Lygind var skam boglærd.

26 Hd!. og 4 Sko

•

l:'ygind.Bagge.

Wurderinesmændenc:

Peter ~athiasøn, Niels Poulsen.

Anno et Die ut Supra.

Hans l,-e jer.

AumA

Jens Jepeen.

Paa de umyndiges Wegne:

H. Hirtz.

de med dette Skifte og Deeling samt hvad der ved Skiftet

var Sluttet, Vare forniøiede, hvor til De ~lle sv~rede

at de slet intet ho.fde at Klage pc~a Skiftes Forretnine,

Lcm var dermed i alle lJa.ader fornøiede.

Hermed er dettEr Skifte dO'. s~aledes til Endebragt og til

dets bekræftelse og Stadfæstelse hafver vi IT:ed vore '::["11e

Hænder dett underskrevet og Voris Sædvanlige ~:igr:.eter

Hostryet.

Dette skiftebrev er taget med, fordi det giver et meget

udførligt billede af, hvord~n en gjestlig fanilie boede

og levede i tiden omkring 1700 t~llet, ligesom det også

giver et godt indtryk af familiens ølwnomiskc forhold.

Hans Jørgensen I','ygind var jo samtidig med, 'lt han var

præst, lærer og rektor ved skolen og h:cr gcncke sikb:lrt,

alt taget i betragtning, været ret godt stillet økono

misk. Skiftebrevet giver indtryk af velstcnd i hjem

met.

Vi ved, ~t Hans. Jørgensen I','ygind ejede eget hus i 1':-der

gade. Af skiftet fremgår det, ~t det må h've været et

ret stort hus med m,,-,'ge stuer oe; rum.

Ski f tebrevet givecr et Godt indtr;!lc og redegørelse vrdry

hjemreindustrien i en såd"n præ::Jtefc.milies da,.,-lige til

værelse. Der brændtes -t>ræl~devin, brygged'.s øl, ba;tes,

støbtes lys. Der var 12ndbrug med får~hold ol' avling.

Uld og hør forarbejdedes til;ruG~tin;- for fcmiliens rlo[:

lige fornødenheder. Tunge digre møbler or: J::-Jd>::elovne

f::mdtes i stuerne. Gardir.er var der for vindll'Crne.

I præ;:;tens stue fandtes lJøger til en s:mlet v:2rdi o.:"

•
J'
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Udskrift:

Mols Herreds gejstlige skifteprotokol 1692 - 1748, fol

213 f. f.

Anno 1742 dend 23. Juli var Sldftesamling udi Sal. Hr.
Hans Myginds Sterfboe i Ebbeltoft.
Skifte Rættet fandt fornøden for sin Sikkerhed i Læng
den at Ladde Oplæse, Registere og Skifte Acten tilfører

Provstens Hr. Laurids Glerups gjorte Indkrldelse til de

Ham bevidste dend Sal. mands Sal. Hr. tWginds nær~este

Beslægtede som hands efterladte Børns fødde Wærge efter

Loven:
Og blev da først Oplærst No.l. Registeret Provstens Hr.

Laurids Glerups Brev af Dato den 6. April 1742, til Hr.
Johan Rask Aarhuus, Sogne Predst til Asperup Menighed i

Fyns Stift: Brevet er lydende af indhold som følger:

Welærværdige og Høilærde Hr. Johan Rask Aarhuus, det

kand vel ikke være Dem ubekjendt, at nu Sal. Hr. Hans

r,lygind fordum Cap:gelan i Ebeltoft er ved Døden afgangen
l. Februar og har efterladt Sig 2de Kuld Børn.
Med sin første Srl. Hustrue En Søn i 15te Aar, og en

Datter 16 Aar og med sin anden nu efter levende Enke

3de Sønner og 2de Døttre, af hvilke den Eldste er kunds

i sit lade Aar, foruden Hands Enke er i frugtsommelig
Tilstand.
Som de alle ere umyndige og behøver deres Wærge, dr.r
kand antage sig baade dem og deres tilfaldne Arve Eid
ler efter Loven.

Og her paa Stedet eller i Landet, er ingen eller vides

. nærmere fødde Wærge paa den Sal. Mands Side endsom først

dend Sal. l,cands :2roder Isaac Jørgensen som endnu skc.l

Leve og Boe i Mygind i Hollevad Sogn, dernest den Sal.
Mands Søskende Barn Hr. Jørgen Hans8n !',;Y["ind, Sogne

Prest i Dreslette, og endelig Deres Welærværdighed celv
som dend derfor dend Sal. I::ands Farbreders eftrrl,.-dte

Hustrue til Ægte derved er sao. god at træde l Deres

Salig Formands Pligt, som de har traaden ud i Hans Sted.

Dernest blev foreviidst Copie af Provstens Brev til ~r.
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Jørgen Hansen Mygind Sogne Fredst for Dreslette ~enig

heder i Fyen, lydende sa~ledr.s:

Hr. Jørgen Hansen J:ygind efter Deres Welærv:crd' gheds

Sødskende Barn Sal. Hr. Hans rygind fordum Capp 0 1an i
Ebeltoft har efterl~dt sig ~ .

Endnu fremviist det 3die Provstens Brev til W~lagte

Isaac Jørgensen boende udi Eygind i Hollevad Sogn i

Fyen, og lydende ordret:

Hr. Isaac Jørgensen efter Deres Sal. Broders Søn Hr.
Hans Mygind fordum Cappelan og Hector udi Eboeltoft

har efterladt sig ~ ..

6. April 1742. Til Bevis paa disse 3 Breve af Provsten
afgaaet har hand forsynet sig med Fuldmægtigens Ved Aar

hus Post Cantoir hsns Beviis og Attest, som siden om det
skulde fornøden gjøres, sknl blive i Skifte Hætten pro

duceret og tilførte:

Efter da ingen Svar eller Efterretning fra nogen ~f dis
se 3 gode Mænd er indkommen, saa blev i følge af disse

forindførte Indkaldelser af Skifte Hætten. Lydigen
spurt om der var nog0n her til stæde, som i Dag paa
nogen af disse gode Mænds Wegne er bivaae Ob iagttage
deres Fartes.
Og da ingen eftc'r 3 ganges Lydigen Paarab indfandt sig

eller svarede noget paa deres Wegne, maatte Skifte Hæt
ten beskikxe den ved Ha~nden nærmeste værende den Sal.

Mands Søskende Barn Hæderlig I1ans Eygind Sko18holder i

Drsaby saa at overvære paa de umyndiges Wegne denne Saa
vel som vodere Skiftesamlinger:

Hvorudi Enkens som Vor Herre s~dcn sidste Samling hovde
forløst med et Pigebnrn, som ved Da' ben V<',r knldet Jo

hGnne Dorethe, og endnu levede der snaledes bliver det

8de Barn i Tallet af dem, dr;nd Sal. ~and har eftr;rl~dt

sig, heneles ti.llige med til tagne Laugsverges Sr. Tho

mas Jacobcen Byefoc;lid her i :Sbeltoft, saa og Hans rey
gind paa Børnenes Vegne, Deres Overværelse blev forcta-

c:ct af Ski f t e Rætten ~ .
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AIL~O 1742 dend ll. Decembries blev atter efter rrovstens
foregaaende Bekjendtgjørelse til Vedkollunende holden Sl:i_f
tesamling efter Sal. Hr, Hans r,:;rgind udi Hans Svogers

Christen Holms Huus i Ebeltoft formedelst at Enl:en si

den sidste Samling var flyttet af Cauellan Residentzen,
og ikke havde Lejlighed til at tage imod nogen Skifte
Samling. Hvor da ove~rende Provsten Hr. Laurids Gle

rup, Assessor ~elærværdighed Hr. Itns Berlin i Agri og

Assessor og Notarius Hr. Christen 3agge i Tved, deTnest

Enken med sin tiltagne Laugværge C~riGt€n Holm, og Te
sticicanterne Christen Sørensen Teglbrænder og ~cder

Coort beGge Bor~er og Indvaanere her i Byen, og blev
forrettet følgende ved denne Skifte Samling~

l.
Producerede Provsten tml Oplæsning og Tilføring i Skif

teaeten 2de Breve som Hannem sidste Samling p~r Postex

var tilkommen fra Fyen fra Hr. Jørgen !!.ygind i Dreslette
og fra Hr. Johan Rasch Aarhuus i Asperup. Det første

fra Welærværdige Hr. Jørgen 1~sind, Sogne ?redst til
Dreslette Menighed i Fyens Stift af Dato den 25. Septem

ber 1742, som blev for Skifte Retten Oplæst lydende Ord
efter anden som følger:

Welærværdige Hr. Laurids Wogensen Glerup, Deres Wel~r

værdigeheds ærede Shrivelse af 6. Aprilie, hvorved ~e

behager at indkalde mig til Skifte Sawling efter 3.fG~ng

ne Hr. Hans Mygind, i Live Capellan og Rector i Bbbel

toft for at paat~ge mig Wærgemaal for en Deel af den Sal.
Mands umyndige Børn er mig nu Hændiget den 29de ejusd.-,l".

tens Aarsagen hvor Jeg S3.n~e Deres Welærværdigheds ærede
til Dato il:ke har Besvaret ere denne:

Jeg har ich Tanker at der var andre som eftrr Loven nær

mere er falden til Wærgemaals Antagelse end Jeg, n~mlig:

Hr. Niels Jørgensen Mygind, Sogne8rest i Ra~bjerg ved

\'/ester Hav og Isaac Jørgensen I,;ygind i Fyen begge den
Sal. r::ands Kjødelige Eorbrødre i reten som jeg sidst

leden af min Fader Hr. Johan Rask blev anmodet om at

besvarer Deres Welærværdigheds forl~ngst indkomne S',ri
velse, erbyder Jeg mig herved at paatnge mig ~ærgemaal

for den Salig ~ands mldste Datter, som han med hans første
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Hustrue avlede og altsaa nu er ulen Kjødlige Forældre.

Naar samme Barn mig med hendes tilfaldende Fædrende og

Møderne Arv mane blive betroet.
Den ældste Søn, som ligeledes skal være Fader og Moder
løs vil Jeg vente min Broder Hr. Jens Mygind Capellan i
Nyborg i Fyen paa lige Condition antagelig.

De øvrige den Salige Mands Børn, som han avlede ved dend

Hands nu i Enkestand efterladte Hustrue, vilde deres Wel
ærværdighed som Skifte Forvalter see forsyned . med veder

heftige gode Guds l'ænd, der som Curatores kunde have OP

syn og inseende med dem til deres bedste, især at de kun
de blive velopdragne og anførte til det, som har Samfund

med Vor Frelsers Jesuhs Rige.
Hvornæst Jeg forbliver med megen Ewttime Deres Welærvær

digheds Tjenest Ydmygende Tjener.

Dreslette Pretse~ard den, 25. September 1742.

J. Mygind.

Det andet Breb fra We12rværdige Hr. Johan Rask Aarhuus
Sogne Præst for Asperup Eenighed i Fyns Stift af Dato

den, 16de Oetober 1742, som blev for Skifte Retten Iy

deligen Oplæst, lydende ord efter anden som følger:

Ædle Welærværdige Hr. Provst Laurids Vogensen Glerup.

Begge Deres Welærværdigheds Breve af den, 6. April oe
Jde September indeværende Aar Har Jeg riGtig bekommen.
ren at Jeg ikke svarer førend nu, forvolder at Jpg har
faret med og tilskrevet Hr. Jørgen !,,:ygind, Sogne Præst

i Dreslette Udi Fyens Bo~ H0rred og Hr. Jens I'ygind, Re

siderende Capellnn i Nyborg begge Hr. Hans rygind af ~

beltofte Hands Moeders Broders Sønner samt at der lever

endnu afgangne Hr, Hans !l:yginds 2de r,"oeder Br.~·dre, nPffi

lig Hr. Niels l~gind udi Raasted Udi Vensyssel og Isaae
Mygind boende udi T.ygind i Sand"ger Sogn i Fyns Bo!," h 0 r_

red hvilken sidste Jeg strax tilsendte Deres Welærvær
digheds Brev til Ham af den 6. April indeværende Aar,

som alle ere nærmere pa~rørende end Jeg, som ere frem

met, og de ere alle formuende Næmd, og om de end alle
ere lanet fra Haanden.
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Saa har Deres 1flelærværdighed Eans !.ygind Skolehelder i

Draabye i Nærværelse sorr er ligesaa nær paarørende sorr
nogen af de foranmeldte, Han bør være overv~rende ved
Skiftet efter Afgl. Hr. Hans Mygind of: see til de orr~[;2cr'ev

ne Børns 3edste ••.••••••..• Siden Hand er en god Euus
Holder kand Hand uden ••••..••••. sættes til at være
Formynder paa de 'Nilkar:r at Deres Welærværdighed :Besør

ger Deres Capital vel udsat PQU Renter. ~hi med de

langt fra værende gives ikun fortræd for den endelig

Ousyn som behøves for dem.
Jeg er i saa Kaade udfriiet for ditte Formynderskab og
hermed frasiger mig at have noget der med at bestille.
At Jeg ikke skal melde det Jeg selv sidder i~de med en

stor Deel mine Stiftbørns Fædrende Arv: Og Jeg har Vær
gemaal med for 2de Min Kones Brødres Børns og 2de Søs
ters Børns Arve Lod, en Capital over alt paa 700 a 800

Rigsdaler, saa Jeg ikke veed, at min ~oe kand udrede

meere.
Herrens Naade troligen Befalet af Deres ~elærværdigheds

Ydemygeligste Tjener.

Johan Rask Aarhuus.

Asperup Prestegaard den 16 Oetober 1742.

Som da Hr. Jørgen Mygind i sit lste Brev vel erbyder

sig at paatage Werge~aal for den ældste Daatter og 10
versaavidt for sin Broder at Hand vil værge for den æld
ste Søn, beggepaa sao.dan condition som I'rovsten ikte
syntes at kQ~de være børnene tjenlig eller ham selv,

som Skifteforvalter og Overformynder, der staar i Læng

den til Ansvar for Børnenes J~idler sikkert nok.

Hr. Johan Rasle Aarhus i si t 2de Brev, re:nt frasiger

sig o.t have nogen Værge=al idenne Stervboe at bcsti.l
le, Provsten og aldeles ingen Svar po."" si t Brev til ha.m
har faaet fra Hr. Isaac li'ygind i mygind Ol! heller ik];e

har kundet udspørge ret Addresse til Hr. Niels I.'y["ind

i Racested ved Vester Hav, endskjønt HG.nd h2.r gjort sig

umage derfor og især giver ronsr. Anders Fadelund, '::n

kens rette Laugsværge den Sag i Commission, da ::and for

nogen Tiid siiden var i Aalborg, som har i sit Brev om
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den I':atene til Notarius Hr. Christen :Bagge meldet O-t
Hand ikke kunde opspørge, hvor det var just i Landet,
bemeldte Niels I:ygind boede og hvorhen Adressen skul

de skee til Ham.
Da som alle disse fødde Wærger ere saa langt fr~ boen
de, og Provsten ikl:e uden tilstræld:elig forsilcring og

Caution imod Loven kand tillade Børnene P0ngene uden
selv at staa ald Hazarten for hvad deraf i Længden kun

de flyde at føres uden Herredet, mindre rrovinsen og
Børnene dog behøver deres Wærger.

Saa resolverede Provsten at sette de 2de Fader og I,'oder
løse Børn hver sin Wærge for Sønnen Ch~isten Hutfeldt
Mygind. Welærværdige Hr. !'.'elchior Sornmerfeldt Sogne

Prest og Helgnis n':enighed her i Mols !lerret , og til
Wærge for Daatteren Kiersten Hansdatter Kyei~d, Welær

værdige Mast. Eric Giørup Begtrup Sogne Prest for Vi

stoft Menihhed her i samme Herret.

Hvad de øvrige sex sidste Kuld Børn, der har Enl:en De

res Kjødelige I:loder endnu Levendes angaar. Da bliv~r

for det lste til videre deres Sal. Fader Hr. N~ginds

nær ved Haanden værende Søskende Barn Sr. Hans !,;ygind

Skoleholder i Draabye til ~nden ved Skiftet, ligesom
Hand og har været fra Be~Jlldelsen paa samtlige Børne
nes Wegne for at see p~a disses tarv. Da det nærmere
naar Enken ved Slutning giver sin Resolution til Kien
de, paa hvad Foed hun vil beholde sine Børns hos sig

skal blive observeret, hvem og paa hvad Condition, den
nem til Wærge blive anordnet og ordineret, som Skifte
Forvalteren maatte finde tjenligt og Lovligt.

})roducerede Sr. Cl1ristcn Holm en Hands Kongl. tajestæts

all'Tnaadigste Bevilling for Sr. Chri.sten Holm udi E
beltoft pan egne og ~edarvningers Wegne at den Andecl

Arv stor 622 Rdl. 2.t~. ~ Sko som Deres Svo;er Hans
~,"adsen Bnchtrup efter !lands af[Sangne Forældre er til

falden, maae dem til bedste, og delles imellem dem, dog

at de stiller vedkommende Rettens Betjente Caution at

holde ham Skadesløs, Ifald Arvingen skulde optpges.
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Samme Bevilling ønskede Sr. Christen Holm for Skifte

Retten oplæst.

Vi Christian Den Siette af Guds Na~de ••..•..•••...•.

giøre alle vitterligt at eftersom Christen Holm Borger
udi Vor Kjøbstad Ebbeltoft for Os allerunderdannigst
havr·r ladet andrage at derpaa Skiftet efter Hands Hustrue
Birgitte Madsdaatter afgg2cngne Forældre Mads Hans0n CR\

strup og Hustrue af Byefogden Thoærrs Jacobsen den 22.

December til Hands og Svogers forrige Cappellan Hans
Mygind ansvarelse skal være bleven udsat en Arv paa De
res Hustrues Broders Hans h2dsen Buehtrups Andeel stoer
622 Rdl. 2 Mk. 3 Sko foruden ~ogen anden uvis Gjæld.
Men Bom bemeldte Deres Svoger for 20 Aar siden skal være
begivet sig paa Søefart og lC1:,ge Rejser, og de siden den
Tiid ej' skal ho.ve hørt noget fra Eam, saa at det formo

des, at Hand længe førend Arven faldt ved Døden skal væ
re afgangne, det de dog umuelig skal kunde bevise. Saa

haver bemeldte Christen Holm p2.a egen og 1.:ed Arvingernes

Vegne allerunderdannigst været begjærendes, at vi aller
underdannigst ville tillade at denne Arv imellem dem maa

deeles ...........•................

Endelig lod bemeldte Sr. Christen Holm Skifte Retten vi

de, at h~lVd Sal. Niels Poulsen i Aarhuus hn.nds Debet til
Sterfboen angaar som er stor Capital 380 Rdl., da st8.ar
deraf for Sr. Hans Jensen 3uehtrup i Aarhuus til Udfælg

ning naar forlanges 200 Rigsdaler og de øvriEc resteren
de 180 Ri..:c:sdaler vilde Enken Sal. Hr. Eyginds efer epan

TilbydeIse tage siin Søster Sal. Niels Pouls,m i Aarhuus

Hands Enke god for og lade sig beregne og tildele i sin

L od .•••••••••••••••••••••••.••••••

Endnu begierede Enlcen mc,d sin Laugværge Sr. HadC'lund a t

de gang Klæder som Do.atteren Kiersten I1ansd"tter l."YEind

af sin Sal. Fader efter sin Sal. ~.:oder, ifølf;e ",J~iftc

brevet efter Hans af 20. E::J.rtii 1730 er eiven Of! slcjen
ket, og under dette Skiftes Iddtægt er indle~et ob ef

ter bemeldte Skiftebrev som er herved in Cr{!inole frem-

lægges som fælger .
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Kiersten Handsdatter l:::n:::ind ejer af Guld en Kiæde r.lcd
arreleret Laas betegr.et med føl~ende Jogstaver Ch, J, H,
og A,M,D. OG Aars-tal 1690, SOr.l hendes ~our-E'odcr, Edle
Madame Anne !r;ikkelsdatter Sal. Hr. Christen Hutfcldt
Efterleverske havde foræret hende o~ en liden DiaIT.ant

Ring med 3 Steene udi. Hvilke Foster Enken begjerede
at Skifte Retten nu vilde modtage til Overlevering til
nu herværende Daatters Kiersten Hansdaatters Lyginds 
anordnede Formynder Welærværdige Hr. MagstI'. Eric Big

trup f Ea Vistoft og fra ham igjen til sin Myndling an

tagne Barnet allerede forhen til Brug og Nytte har be
kommet, og har nu med sig til Sr. na.;'ls Jensens Buchtrups

i Aarhuus, hvor hun nu har været siden 14 Dage efter
Pintse Hellige Dage var 1742 .•.........•.•..•..... 4 •••

Hvad Sønnen Christen Hansen Kygind hands Arv efter hands
Sal. ~"oder angaar da formelder Skjftebrevet, r't Hand er

tilfalden efter sin Sal. Moder Sophia Christensdaatter
Hutfeldt i Arv den Capital stor 200 Rdl. Desudnn mel
der Skiftebrevet saaledes:

Herforuden forærede Hans lf!ormoder ædle l,!adame Anne I,:ik
kelsdatter Sal. Hr. Christen Hutfeldts, Ham 200 Rdl.
som hun forsikrede at giøre anst~,lt for at hand efter

hendes Død Skulle Bekomme Forlodes udaf Hendes Boe.

I anledning af dette sidste tilførte gav Provsten Hr.
GIerup herved tilkjende at hand for nogen ~iid siiden

havde tilskrevet L'adame Anne l.lik':elsdcct ter Sal. Hr.

Christen Hutfeldts Efterlevcrsl~e, 0['; arll'.odet hendn om
at give bemeldte Sal. Hr. Hans /.~yginds og lIendes Sal.
Stifdaatters Sophia Christcnsda~tterHutdeldts Søn,

Christen Hansen Lygind nogen Forsikring for dette sit

til ham tilgjorte, og i Skiftebrevet efter Hands S;:clige

)·.:oder, Hendes r:iære Sal. Stifdaatter indførte løfte og
Donation.

Copie af samme sit Skifte Brev Leverede Provsten i Skif
te Retten til Oplæsning, lydende saaledes:
Ædle lI:adame Sal. Hr. C;~risten Hutfeldts, Da /,:adame be

findes i Skifte Brevet efter hendes Sal. S·tifd<':-tteJ"
Sophis Christensda3.tter Hutfeldt Sal. Hr. H3.ns Ty['inds
første Hustrue at have foræret disse Forældn,s Søn Chri-
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sten Hansen r~Yeind, som er oplco.ldet efter hendes go:'e
Sal. rr.and den CCLDitc.l - 200 Rdl. med ho:::?øjeC'.c Fors;],
ring ftt giøre Anstal t, at Be.rnet cfter !l(>ndes Død sknl

de bekomme samme Cupital forlods ud af hendes Boe .•.•.•.

Endeligen gav CapelIan "'elærværdige Er. T~ric evist Sl:if
te Retten tilkjende at ho.nd var Hæst Søslcende ]} rn til

Sal. lIT. Hans f[yginds Børn, som hund h~r ~vlet i Æcte
skab med sin første Sal. Kone. frovsten maatte hcrpc.a

Replicere saaledes at hand forblev ved den af ham gior_
te Constitution af Formyndere for de 2de Fader og Eoder
løse Børn, Takkede ham ellers for den oplysning hand
dog først nu he.vde giort Skifte Retten om si t Forvand
sl,ab i 3die Led med Sal. Hr. Hans ]\';ygind.

Sal. lIad. r.:yginds, S8.l. Hr. Hans r.'yginds første Sal.

Hustrues Søster Daatter i Borup pan Helgenis, Navnlig
Johanne Chatarine Borup som Sal. Hr, ~ygind var Formyn

der for, har tilgode i Boen en Arve Part paa Canital

den sumca 73. Rigsdaler 2 tfr.
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Mads Hansen Vygind.

Jørgen Hansen Kygind.

.. ~

I

Sko

15o

l

962 Rdl. o M1f. 4 Sk.

Rdl

2248

1286

===~=:===========~======

Hele Stervboets Indtægt den summa

Drages herfra Stervboens Udgift

Surr..ma ..

Den ældste Søn Navnlig Chri[:tcn Hutfeldt MYl'"ind.

Som ere Moderen og Otte Børn 4re Sønner og 4re Døttre,

hvor af den ene Søn og ene Daatter ere hendes :::tifbørn,
og de 3de Sønner og 3de Døttre hendes ecen Bom.

Den ældste Da2.tter r,avnlig Kiersten Eensc1~f'tter Lyc;ind.

6 øvrige Børn sor.: Enl{cn sclv er r oder til:

Stie Hansen ],':ygind.
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Sophie Hansdarrtter Myg~nd.

Anne Joha=e Hansdaatter r,:ygind.

Johanne Dorethe Hansdarrtter Mygind.

Brevvekslingen, der er nævnt i dette skiftebr9V i an
ledning af skiftet ved Fans Jørgenf'en I"ygind død, be

kræfter, at h['cns moder !':iersten JørCcnsdc.ttcr l'-:/Cind er

en datter af Jørgen Jensen I':yond og Kar9n ISic.ksdatter

på Hygindgård.

Dette har ikke kunnet bevises nd andre veje, da det er
vanskeligt at bevise sligt på spindesiden, når mnn lwm

roer så langt tilbage.
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Søn af Mads Frandsen Illum og hustru Anne !.:arie Henril[s
datter Meyer af Fåborg.

Nr. 228 og 239 på Tavlen.

ILLUK.~~ADSEgP E D :s R

Se nr. 476 og 477 på tavlen.

Født den 4. marts 1708 i Fåborg.

Død den 29. august 1766, 58 år gammel på Hovedgården
Vang i Vensyssel, jordet på Sulsted kirkecård.

Døbt den 7. marts 1708 i Fåborg kirke.

Sara Hans Haagerups br.r Barnet.
Faddere: Johan Diderik =:k::off. BørGe Jensrn. Henrik

Alsing. !:::agdalene Bukholtz. Ingsr Hansdat

ter I'foller.

•.~
I

===========================================================

Peder Nadsen Illum var gift 2 gange, første gang med
Enken Sibbreth Hermannsdatter Viller, anden gang med

præstedatter Christien Hansd2.tter l".yc:ind, Asperup.

S I B B R E T H H E R M A N N S D A T T E R V I L L E R.

Datter af borgmester Hermann Viller og hustru Ane Hans

datter Juul af Middelfart.

Se nr. 478 og 479 på tavlen.

Født ca. 170~ i Middelfart.

Død på nubbelgård forå.ret 1742, 29 år gamr::cl, jordet

den 6. marts på Indslev kirkegård.

Sibbreth Kern.Qnndatter Viller blev første g.~.ng viet

28. oktober 1722 til Absalon Friderichsen, der siden

1715 havde ejet Bubbelgård, og 30m døde der den 17.
febr1'.ar 17:'0.

Der var 2 børn i dette ægteskab:

Freidirich Absalonsen, født 1722.
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Samme år, den 22. septeJr.ber 1730 blev :':'ec.er Fndsen Illum

i en alder af 22 år viet til enken Sibbreth Kermanns

datter Viller i Indslev kirke.

Efter 12 års ægtesknb døde Sibbreth, og Peder ~adsen

Illum sad ene tilbage med 8 børn, deraf 2 af Sibbreths
første ægteskab, forannævnte Friderich, der da var 19
år, og Anne, der var 16 år.

I Sibbreth og Peders ægteslwb var der bornene:

11. Sko
2 ""

1594 Rgd • ..;.
1280 " /

Anne Absalonsdatter Juel, født 1726.

Ifølge skiftebrev var boets formue
boets gæld

liads Pedersen 1llum, der 1: 'le si t liv w,r vod l::,nd

bru,<;et, nævnes flere gange som forpO-cter ~,f meget

store g&rde i Jylland, således nævnes han som for
pagter den 21. juni 1766 på VillesLrup Hovedgård,
ved SQmme tid nævnes han som forrs.g;er af herre,~år

den Villernp, hvilket h::m sild~e:tt er blevet efter

sin farbror, sagfører oc købmcnd Frands Madsen 11

lums død 1764, der ejede Villerup fra 1756.

Peder J~adsen Illum slægtede sine forældre "på i gåp;'\.mod

og driftighed. Allerede fra sine helt unge år sejle-
de han med faderens skibe mellem Fåborg og København

som købmD.ndskarl o:;:; ski"per 0& sikkert t j er.t sig JT.angen
god skilling. Siden gik han i land og kastede sig o
ver landvæsenet, synes således at have været herregårds
forpagter forskellige steder på Fyn, indtil han ved

sit ægteskab med enken Sibbreth blev ejer af Bubbelg~rd,

der 1774 nævnes som ejendomsgård på 17~ tdr. hartkorn.

l. Mads Pedersen 1llum, hj emriedobt den lo. septem1)er
1732, fremstillet i Indslev l,irke den 27. septem
ber.

Faddere: Ditlev Madsen 1llum, (barnets fnrbror).

Anne I~istine ladsdatter 1llum, (barnets

Faster), af Fåborg. Jørgen J-ygind 2f Aspe

rup. earen Jørgensdatter Juel, af Nørre
Aaby. Anne Villers, Qf r:iddel:c,rt.
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Peder l[adsen 1llum hrevde inden sin død ved købe]~on

trakt solgt Vang 1766 til sin ældste sø:" i',';- ds for

34 000 Rdl • ••• Denne h~ndel synes at være gået til
bage måske .af faderens sygdom. Efter faderens død

1766 blev Mands ejer af Vong, men solgte den alle
rede året efter til krigsråd Jens Gleerup til Rød

slet og købte så i 1768 herregården Irup i Hørdum

sogn, Thisted amt for 36 000 Rdl. af generalauditør

Andreas Høyer.

Mads Pedersen 1llum synes at have været meget rig,
thi i flere år sendte han lommepenge til sin gomle

bedstefar, Frandsen 1llum, i Fåborg, fordi den gam
le mand blev meget usselt behandlet af sin gerrige
hustru, der endog nægtede ham det allernødvendigste
til ltvets ophold. På den måde forstrakte han ham

i årenes løb med 1150 ~dl.

2. Anne Marie Pedersdatter Illum, født den 4. december

1733, hjemnedøbt deb 9. dev-ember.
Der er ingen faddere nævnt i kirl[ebogen.
Hun var gift med Jørgen Hansen Mygind på Nortorp.

Læs videre om hende under nr. 118 og 119 på tavlen.

3. Frands Pedersen Illum, hjemmedøbt den 6. søndag ef

ter Trinit. 1736, fremstillet den 12. søndag efter
Trinit.

Faddere: Niels Hellesøn. Jørgen Rasmussen, begge af

F8borg. Hans Jørgensen af Indslev. Bircit
tp Catrine Mygind af Asnerup Dræctega~rd.

Dorthe Pedersdatter af Middelfart.
Ved faderens død 1766 boede hOen i T-isted.

4. Lucia Cathrine Pedersdnttcr Illvm, fedt 1:~7, hjem
medøbt den 4. september, fremstillet den 9. oktober.

Faddere: Velærværdige Hr. Johan Rasch i As~erup.

Velærværdige Hr. Peder Stochem~rch i Bal
slev. l.on'r. Castrup, Collegn Skole i Kol

ding.
Gift med Jakob Chr. Tamdrup. Se skiftebrevet.
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5. Elisabeth Pedersdatter Illum, født 17~9, hjenme
døbt den 20. november, fremstillet den 27. novem

ber.
Fs ddere: Hr. Johan Rasch i AS'Jcrup. r"on' r. Eolm

præcetor ibid0m. Friderich Absrrlonsen,
(barnets halvbroc>r), på Bubbelgård. liJa
dame Winther fra Balslev. I'ræGtekonen i

Nr. Aaby.

6. Christine Pedersdatter Illum, født 1741, hjemme
døbt søndagQuinqua'gesima,(fastelC'vnssøndag).

Fremstillet Palmesøndag.
Faddere: Mon'r. Albrect Smit, studiosus fra Aspe

rup. Jens Christensen Jul fra Balslev.
Peder IbGen fra Brænderup. Hans Jørgensens

hustru i Indslev.

Hun var gift med forpagter Friderich Klit[,8.ard paa

Sønder Elkjær.

Efterfølgende ekstraktudskrift af Assens-Hindsga.vl
skifteprotokol 1738-62 giver et !,"odt indblik isavel
Peder Madsen Illums økonomiske forhold som hans om
sorgsfuldhed for børnene.

Ski f te efter :reder K.adsens HL!strue SI. Zibbret Hermans
Daatter.

Påå Bubbelgåård i Hindsgavls Arnt indf~ndt sig i Dag
lste !',larty 1742 Amtmandens Høyædle og Velbr. Justits
Raad Hans Simonsens Fuldmæctige Lauridtz Struch af Od

ense, for efter Loven at forseic;le Sterboen ibdm. efter

SI'. Peder Illums afdcde Huustrue Zibbret !lermo.ns Datter
Viller udi Overværelse af 'lent. [,innsr, Illum Self, hvis
med den SI. ronne havende u-rc;,'ndige Bern ere r,'a.ds "e;1.er

sen 9 Aar, Frands Pedersen 6 Aar, Anne ~arie leders Do.-t

ter 8 J.ar, Lucicc. Cathrine 4 A: r, flisabeth 2 IW.r o{" Chri

stine l Aar Garr~el, foruden Stifborn, som ere dend SI.
KOrL"les egne Bø:!:'n ved hendes Forric;e !'."and Ab:::o.lon Fride
rich:::en feF.~. Friderich Absalonsen 19 Aer og Anne Juel

Absalons Daatter 16 Aer.
Thi blev da nu Forseiglins Forretningen i 2de Dannrm~~ds

Overværelse, Anders Chcistoffersen her af Bu~el og Chri-
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sten I'cG.crE'en af Bremr.:erod, beg~'ndt og frcrm.et som føl-

ger .

Naar nu Boens Kidelog Formue
be8t~'.ar af 199': Hd. o r~. l' Sko

lignes og mod dend bortskyldige
Gield 546 " 4 " 4 2/3 Sko

bliver da til Skifte og
Deeling 1446 Rd. 2 tfr. 9 Sko

==~==================

Hvor af Enkem~nden Sr. Peder Illum tilfalder drt Half

ve som er ••• 723 Hd. l lfu. 4i Sko

Det andet Halfve deeles imellem
samtlige Børnene og kommer paa

enhver Lod af Sønnerne 131 Hd.

J tfr. 12 Sko og pal". hver af

Døttrene 65 Hd. 4 tfr. 6 Sk.,
der saaledes er best~~ende:

•

l. Friderich Absalonsen 131 Hd. 31,x .12Sk.
2. J'ilads Pedersen Illum l l " " " 12 " •
3. Frans Pedersen Illum 1.31 " : " 12 "~

4. Anne Juels Absalons Daatter 65 " 4 " 14 "
5. Alli1e r:arie Pedersdaatter Illum 65 " 4 " 14 "
6. Lucia Cathrine Illum 65 " 4 " 14 "
7. Elisabeth Illum 65 " 4 " 14 "
8. Christiana Illum 65 " 4 " 14 "

Og som Ff'.deren fandt at Forskelde vrcr lidnn at giørr

eenhvers Arfve Lod til een lige SUllL'7'.3., sa8.'~rld~rcc1e

Hand af Been Lod at ville tillægge enhver af Sønner

ne l Hd. 4 J:k. 4 Sko og cenhver af Døttrene 5 1~. 2
Sko sal". at eenhver Søn nyder i ~øderne Arf 200 Hd. Sølf
og eenhver Daatter 100 Hd. Sølf. For hvil!:em Arf s~c~.

vel som dend efter hons Fort1~mds Sld:te, 3~rYlcne 7Jli
ver berettiget i Bubbelgav.rds med dets Jl' rtkorn, og

vhor Enkemr.~nden obligeret sig at gifve I'andte Obligo.

tion til AmtlK'nden so, Over Formynder n2f'T Hand dend
til sin Securite maatte forlange. r~en h-yd Hendtcm

angaf'r af 'rfven, d~ Declf'rede Sr. Illum den ældste
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T. Lunde.

H. J. Hollender.

r. M. Illurr:.

Søn at vilde bet~lle icke allene sinne Rendter, ren og

sin Capi tal naar hand og h~,ns Cur~.tor det forl~.nc;ede

oe de til hens beste med Ober Formynder COl'lf:CnS kunde

vorde anvendt.

Stif Daatteren betref=ende, der om anlovede H~ndes ~ær

ge at vilde foreebe sig med I:n.ehemandcn om ,lUn knnde

ferblive hos ham, for sinne Rendter eller de pa~ anden

Stæd o", Maade, lige som det lrunde være hende tienligst

vilde se Placeret.

•

Giclden til Boe~, der ey Allene anførte er, men om vi

dere maatte opdages, Scarcr Enchemnnden Skifte Retten

uden nogen Ansvar og Børnene ud~n Afgang i Deres til

falden og tilst0e2ende Lodder.

Sr. Tllums Egne Børn angaaende, mod dem forbOendt ho.nd

sig med Ald nødtørftig U~derholdning til Y~2dcr og Føde

samt Lærdom Der~em efter sin Stand at vilde lade opdra

ge udi indtil de opnaaede deres 18 Aar, ir od h:.nd er

befriet for ~endter af Deres Arf at svare som og blef
Conseteret.

Actum ut Supra.

K. Belliger.

Paa Velbr. Hr. Justits Rand 0[' Amtmcnd SimoJ::.scns Veigne

som Fuldmægtig.

SOlT: ',','urderingsmænd:

Det blev også her, at Peder ludsen Illum hentede sin

anden hU0tru, idet h3n den 17. jUui 1744 viedes til

Fræsteda.tteren, Uhristina Hensdatter l'Tygind.

Hun var d~'.tter ~f prr::~8tc~ IInns J0r~:enf~r'n :,,'y ......ind 0f:

hustru Catrine Hnnsda.tter Hern.

!.1::.n !cem ud af fCJ:lderl1ClV'lCr,e ved bornenes d~d lr:;:::e, at

der har været e11 jævn.lie ::orbindelse mellem beboerne

i Asperup præstegård og på Bubbelcård.
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Se under pr. 946 og 947 pt tavlen.

Hun vnr født den 24. jUl'J.i 1710 i AS7:C~P :J!'æstegård of!:

døde den 1. m::rt 1781, 71 år gcmmC'l hos Gvigersonnen

Jens Stadil på Sø på ~ors.

Hun blev døbt den 31. ju:i 1710 i Asperup l:irke.

Faddere: Hr. Jørgen Frederichsen. Hr. Arent Steen-

strup . !Ir. iIi els Aa3!borg. Hr. I.:ods Fe:ber.
Benthe Catrine, Hr. Srich Hviids. Chrjsti-

nc, ~~. H2.ns TorssatTgers, com bo.r Barnet.

Året efter viel~en med Chistine Eygind ~olgte ~eder

Madsen Illum Bubbeleård til Arh~e TrolIe von Gorsdorff
for 4.000 Rd1.

pC'milien boede nu indtil 1749 i Asnerup, dr> han dette

år købte Herregården Villerup ~ Vendsyssel for 900

Rd1.

7 år efter solgte han Villerup til sin ugifte far

bror.Frands Madsen Illum, der hidtil havde været sag
fører og købmand i Fåborg for 16.000 Rd1. og købte så

hovedgården Vang i Vendsyssel for 24.000 TIdl.

Vil1erup var med hartkorn 21 tdr. 2 sko l fjd. ~ alb.

bøndergods samt Skallerup, Jelctrup OG I,ynChy Kirlcer.

Hovedgården Vang bar med hartkorn af herrecirdstrJcst

48 tdr. 7 sko 2 fjd., bøndergods 2~6 tdr. 2 sk., ~øl

leskyld 2 tdr. 3 sk., skOV8]r~'ld l sl·:. l i'jd. l ['.lb.

Peder T.·~clsen Illum boede nu på VfIng i lo år, mtwlce h8.r

hans hel"brcd ild:e været hrl. så godt, ic-.ltfald soCtc

han som før nævnt ved købekontrakt at Rfhænde Vang
til sin ældste søn twds. Det VRr i 1766, wen h~ndlen

må af en eller anden grund være &±et tilb·~e, idet Mads

efter faderens død 176E bliver ejor of ~nc.

I Peder Yadsen Illums andet ægtesk~'b med ccTæstcdc-.tte
ren Christine LYCind fra As_orup på Fyn 1:')1'1des ~ '30rn:
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l. Ditlev Henrich Federsen Illum,
Født 1747 i Asperup præstegård på Fyn.

Døbt den 13. september sa=e år i As-::erup kir]:c.
Faddere: Hr, Clausens Kone af Asperup bar Barnet •

. Hos Hende gik !"icls Hiortes Kone fra Snog
høj. Hr. Johan Raach Aarhuus af Asperup.

Niels Hiort fra Snoghøj. moderen Kirsten

Mygind, (skal sikkert være Christine).
Man lægcer tJed den"e di!.b mærke til, at drengen får

navnene Ditlev Henrich. Dette kunne måske tyds der
hen, at faderens 2 brødre, Ditlev og Henrich da er
døde, og derfor opkaldte Peder Madsen Illum og Chri
stine ~~gind deres førstefødte søn efter dem.

Som før nævnt købte Peder {,"adsen Illum Herregården

Villerup i Vensyssel i 1749, derfor kom Ditlevs og
hans senere fødte søskendes skolegang til at fore

gå i nordjylland.

Ditlev Henrich Pedersen Illum blev privat student

fra 1764, 17 år gammel.

Den 12 juni 1772 blev han viet i Hallund kirke til
Ida Kirstine Lykke, Kølskegård.

Hun var datter af Peder Markved Jensen Rodsten Lyk
ke, der døde den 2. december 1775, 51 år gammel, og
hustru Birgitte Johanne Henriksen.
Dette ægtepar hevde brylJup den 24. februar 1747.

Om Kølskegård kan oplyses, at prder Lykkes fader,

Jesper Ped"rsen Lykke købte gården i 1725, af! at den
var i slægtens eje til 1827.

Da Ditlev Henrich Pedersen Illum blev gift med Ida

Lykke, var han forpagter af Teglgårdcn. 3 år efter

brylluppet købte han Rønnovsholm, som han atter skul
le have afhændet efter 2 år, i 1777.

Men da han dør 1780, kun 34 år gammel oplyser Vrej

lev kirkebog:

Den 3. Marts 1780 begravet i Vrejlcv kirke Hr. 11
lum pau Rønnovsgaard.
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Efter denne oplysning s~~es han at have v~ret ejer

af gården endnu ved sin død.

Efter hC'.ns. død giftede h"ns enlw, Id~, lykJ.:e sig m~d

bager Haagen i Aalborg.

Ditlev Illum og Ida Lykke havde ~ børn:
a. Peder Ditlevsen Illum, født e2. 1772, a~tG[,eli[,

på Teglgård, død den 7. jam:ar 179~, 19 år g::1lTI

mel, ugift, latinsk skoledicmpel fra Aalborg.
b. Birgitte Johanne Illum, født den 24. august i

Vrejlev sogn, dobt, Dom. 19. p. Trin.
Hun var gift med Jens GIerup.
Om børn i deres ægteskab vides intet.

c. Peder Markved Illum, født i Vrejlev sogn 1775,
døbt 3. søbdag i Advent samme år.

Død l. marts 1862, 87 år g2mmel.
Han var gift med Karen Kirstine Lassen,

Peder ~.!ahved Illum var ejer af Atrup Hovedgård

i Hammer sogn, Aalborg amt.
Der kendes 6 børn i ægteskabet, alle født på

Atrupgård:
I. Ida Kirstine Illum, hun var gift 2 gange, men

efterlod sig ingen børn.

II. Katrine Illum, hun var gift med Søren Jensen,
ægteslmbet var barnløst.

III. Helle Dorthe Illum, gift med snedker og gæst
giver Sehaek i øster Svenstrup gæstgivcrgc.rd,

Hørmested, der var ingen børn i ægteskabet.

IV. Karie Pauline Illum, se videre om hende se-
nere.

V. Carl Johan Illum, død ugift.
VL. Henrikke IllUm. se også videre om hende sc-

nere.

Om barn nr. IV oplyses følgende:

Larie J'ouline Illum, født den 16. oktober 1828
på Atrup Hoved[ård. Død den lo. septem~er 1873
i Skydebjerg sogn.
Viet den 21. juni 1855 til:
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Hans Halvor Hansen, født den 17. Marts 1827.
Han var i 1866 ejer af kroen i 3kydebjerg og
blev senere sognefoged i Aarup, Skydebjerg sogn.

Der var 7 børn i dette ægteskab:

l. Petrea Kirstine Emilie Hansen, født den 14.

december 1855, ugift.
2. Niels Peter Carl Hansen, født den 24. maj 1357

ugift.

3. Johan Henrik Hansen, født d0n 17. novemQer

1858.
4. Cr,ristian !,'nrius Hansen, født den l. august

1860, død den 3. august 1867.

5; Ida Dorothea Hansen, født den 23 juli 1862.
6.• Helga Marie Hansen, født den 22 december 1864.
7. Christian Marius Hansen, født den 3. december

1867.

Om bar nr. VI oplyses følgende:

Henrikke Illum, født på Atrupgård, gift med~

malermester Lund Aalborg.
Der kendes .3 børn i dette ægteskab:

1. Anna Lund.
2. Agnes Lund •

.3. Thor Lund.

2. Hans Pedersen Illum.

Født i Asperup præstegård 1749, døbt den ~. søngag
efter paaskc.

Præstekonen bar barnet.

Faddere: Hr. Clausen i Asperup. Kads Sørens af Baar,

(skal nok være Baaring). De~lekonen i Baar.

Koderen Kirsten Mygind, (sJ,al nok være Chri
stine ).

Om vielse og børn efter ham vides intet, Kun at
han ejede godset Nandrup i Flade sogn, Thisted amt

fra 1771 til 1776.

3. Zibrethe Pedersdatter Illum. (sikkert opkaldt efter

Peder Madsens Illums fcrste kone).
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Hun må være født efter 1749, ant::cgd:'.g p0. Villerm.J.
Hun døde 1831, ca. 80 år g;~I!'_'ncl, på Ullerup p~, rors.
Hun belv ca. 1772 ,Ti f t med Jens Stadil ~U Sø på

Mors.

Citat efter slotte og herregårde:

Jens Peter Woydemann solgte 1772 eodset Sø på I:ors
til Jens StadiL 1788 var de 20 'l'dr. '[::crtkorn, Ti

ender 76 og Bøndergaf'.Tde 256. 'cfter eT Cl'S Sto.dil~

Død 1820 Ejedes Sø af hans Enke, Sigoret Illum til
1831. Da overtoges den af Sønnen Justitsraad Pr.
Jl. Stadil, der da allerede ejede Ullerup. 1560 gik
den over til hans Datter SiCoret, der var -:'11\:8 efter

Pastor Sonnese. Derefter gik Sø til hendes Sviger
søn Premierløjtant C. C. Lansa, død 1911. Sø til
hørte derefter blandt ::cndet hano Eruce, hans Sør F.

M. Basballe og en anden Søn, N. Basballe. Derefter

blev den solgt til et konsortium, der udstykkede

den.

Om hovcdgården Ullerup, hvor Zibrethe døde 1'331 h,n
oplyses:

1786 solgte Jens Peder '.'roydem:lnn i Nykøbing Lors

Hovedgaarden Ullerup i Galtrup sogn for 18.500

Rigsdaler til Jens Stadil til Sø, død 1820, der ~t

ter kompleterede den. I h~ns facilics besiddelse

foreblev Ullerup i ca. 150 ~r.

Enken Zibret 1llum dør 1331, sønrlen Fr. H. ~tadil

dør 1860, dcnn'Cs søn eT ens Stcdil dør 1888, 0['. hc·ns

søn Fr. H. Stadil solgte hovedeården Ullerup i 1923

til Propritær Toft, Rolstrup.

Uds;:rift eS skifteslutnin,€'oprotolwl for Aalborghus med

flere amter 1756 - 1775.

Skifteslutning efter reder 111m;} på Vrcng:

Summarich beregning over Stervbocns indtægt 07 udcift:
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23.910

9.498 " 00 "

07
05

Sko

"

•

Bliver stervboens midlers

endelige beholdninE den

summa ••.••..•....••. 14.412 Rgl. oJ 1,:k.02 Sko
======================~==

Som imellem Enken og hendes afg:o,ngne L,c',nd Salige :o'eder

Illums efterladte Børn ifølge Loven saQledes bliver at

Skifte og Deele:

Enken nmdame Illum tilfalder den halve Part af Boens
midler, der beløber

7.206 Rgl. l n'~. 9 Sko

og Børnene den anden halve Part sa~lede:

l. Sønnen Herr. Mads Illum, Forpagter paa Villestrup
en Broderlod, som er

1.108 Rgl. 3 &lli. 14 12/13 Sko

2. Sønnen Frands Illum i Thisted,
ligesaa en Broderlod

Ll08 Rgl. 3 !ll\:. H 12/13 Sko

3. Sønnen studiosus Ditlev Henrich Illum,

i ligemaade en Brodcrlod

Ll08 Rgl. 3 Mk. l~ 12/1~ Sko

4. Sønnen Søren Hans Illum,

ligeledes en Brod~rlod

1.108 Rgl. 3 &J.:. 14 12/13 Sko

5. Datteren Anne ~arie Illum i ægteskab med Sr. Jørgen

Mygind paL: Nortorp en Søsterlod som er

554 nel. l KJ.:. 15 6/1:; Sko

6. Datteren afgangne Lucia Catr±ne Illum, som var i

ægteskab med Jacob Christian Tamdrup, Deres sammen

avlede Søn, Søren Tamdrup, træder i sin Se,l, !,'oders

sted og Arver hendes Søsterlod

554 Rgl. l tlli. 15 6/13 Sko

7. Datteren Ilisabeth Illum,

ligeledes en Søsterlod
554 Rgl. l ~J.:. 15 6/13 Sko
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8. Datteren I:'adm. C1:ri::;tine Illum a::cangr-c For ':'cter

Friderich I:li t g;::to,ra s Enke paa Sønder ra::jær, i lige

muade en Søsterlod

554 Hgl. l D~. 15 6 IL ::k.

9. Datteren Zibreth Illum,

ligeledes en Søsterlod

554 Hgl. l I;;](. 15 6/L Sl~.

------------------------------
Som saaledes udgør lige Summa

med Stervboens beholdne midler.

14 • 412 Hgl. 3 lJ(. 2 Sk.

=~========~~=====:=;=====

Forskrevne Enken I,:adame Illum og de I ;,'ndigc ArvinGer

Sr, Mads, Frads, Detlevf og nan Illum, de to sidste

med Curator, samt Iead. Anne !.arie IIIUlL i !"['"tcclmb med

Sr. Jørgen r.:YCind til Ncrtorll og I.ad. Chatrine Illuæ,

af['"~ngne Friderich Klitgaards ~~$e og Jomfrue ~lisabeth

Illum, som allernaadigst er bevilget at være sine Arve

midler Haadig'under cUEators Tilsyn, Deres tilf~ldne

Arvelodder oC hvad dem videre tilkommer udbet2.1cs en

hver Dled Lovlig Afknld og ~vitterincer, ligesom og de
umyndige Arvinger Qøren Tamdrup og JOEfrue Zibrethe 11

lum deres beskiklæde Værge ;c.r. Lorentz Eli tga~ord pa::.

Bangsbo annammer, hvad delT. er tilf~'lden FEder Værgemaal

efter Loven, da de anførte Fordringer irr:od ForlovsDen

ge erlægGes pr. Lod l R::l., oe Udcift0r til Cll1lVcr 'T'od

Qvitterin&er ere udbetclte .•........... ............
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SLÆGSTHISTORIE

for

SMED OG HUSMAND

MARTIN JENSEN

og

HUSTRU

KAREN NIELSEN

GENNEM

HUNDREDE

AR

HOLGER JENSEN

1969

4. bind

,
·'.'1
, l
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INDHOLDSFORTEGNELSER.

4. bind

Christen Olufsen, samme stamfader som nr. 160

Laurs (Laurids) ..... samm. stamf. som nr. 418

Laurs (Laurids) ••••••• samme stamf. som nr. 444

Jakob Anthoni
Maren eller Dorthe Sørensdatter

Chr. Persøn (Pedersen) Gjøl (Mørch)
Ane Jensdatter Mørch

Anders Mouritsøn

Jens Thommasøn, samme stamfader som nr. 438
Maren Nielsdatter, samme stamm. som nr. 439

Christen Christensen
Anne •• " ••• ""."" •• ,,"

Niels Jipsøn
Maren .

Hans Nielsen Foged
" " " " ." . " " ." " " ." " " .
·." " " " " " " " " " ." "

Niels Christensen Skræder·." " " " .
Olluf

Jens Thommasøn, samm. stamf. som nr. 354
Maren Nielsdatter, samm. stamm. som nr. 355

Niels •••••• samm. stamf. som nr. 446
" " " " " .

Niels ••••• samm. stamf. som nr. 440
·... " " " " " " "

Christen ••••• Tækker

Jørgen Hansen Sandager
Kirsten Jørgensdatter Mygind

Mads Hansen Buchtrup
Dorthe Stiedatter Aastrup

Madtz Frantzen Illum
Anne Marie Henrichsdatter Meyer

Hermann Viller
Anne Hansdatter Juul

Søren Simonsen
Anne Jensdatter

Peder Christensen Mørch

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Jens Christensen Mørch
Ane Andersdatter
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Stambogsnr. 248
249

250
251

352
000

354
355

356
357

358
359

376
000

416
000

418
000

432
000

436
437

438
439

440
000

,
444 ' .,

000 h
i I

446
000

464
000

472
473

474
475

476
477

478
479

498
499

500
000

502
503



Moust Andersen
...........................

•
(se 352) Stambogsnr. 704

000

Hans Boesen Arnou
Ingeborg Jørgensdatter

Jørgen Jensen Mygind
Karen Isaksdatter

Hans Rasmussen Buchtrup
Dorthe ...•..........•.
Frantz Pedersen Illum
Kirsten Nielsdatter

Hans Jepsøn Juul
Karen Matzdatter

Simon Pallesøn
Else Pedersdatter

Jens Pedersøn
Elin Jørgensdatter Mørch

Christen Nielsen Mørch

Christen Kjeldsen

Isak Mouritsen
Kiersten Isachs

Jørgen Pedersen Mørch
Bodil Andersdatter

Niels Jensen Mørch
Karen Nielsdatter

Kjeld Sørensen Mørch d. yngre
........................................
Mouritsen Isaksen
Karen Hansdatter Lang

Peder Kjeldsøn Mørch, bror til 4016
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Jens Pedersen Mørch
Sofie Nielsdatter

Søren Kjeldsøn Mørch d.·ældre bror til 3996
........................................
Isak Mouritsen
Christine Gans

Hans Lang
Birgitte Jensdatter

Kjeld Sørensen Mørch d. ældre, samm. stamf. som
nr. 8032

........................................
Peder Therkelsen Mørch af Knolde
Anne Kallisdatter af Knolde

436

944
945

946
947

948
949

952
953

958
959

996
997

998
999

1000
0000

1004
0000

1894
1895

1998
1999

2000
2001

2008
2009

3788
3789

3996
0000

4000
4001

4016
0000

7576
7577

7578
7579

7992
0000

8000
8001





•
Niels Sørensen
Maren N!elsdatter
Kjeld Sørensen Mørch d. ældre, samme
stamfader som nr. 7992....................
KalI! Palnesøn af Knolde

Søren Svendse~

Palle •.•• af Knolde - Størup - Kl!ttrup....................
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8003

8032
0000

16002
16003

16004

32004
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Nr. 248 og 249 på tavlen.

JACOB ANTHON I

Forældre, Fødested og Fødsel kendes ikke.Kun er det givet,
at hans fader har heddet Anthon.

Faderen ville have været at finde på tavlen under nr. 496.

Jacob Anthoni er antagelig død mellem 1696 og 1705.

Han var gift 2 gange. Hans anden hustru gifter sig igen 1705.
Hun hed Mette Lausdatter, f. 1648, d. 1721.

Jacob Anthoni er blevet gift første gang ca. 1694. Hans
første hustru hed enten

MAREN eller DORTHE SØRENS DATTER

Datter af Søren Simonsen og hustru Ane Jensdatter, Damgård,
Egholm, Se nr. 498 og 499 på tavlen.

Efter Søren Simonsens død 1683 sad enken Ane Jensdatter i en
halv snes år ved fården sansynligvis med sønnen Lars Simmonsen
som bestyrer, indtil svigersønnen Jacob Anthoni overtog fæstet
ca. 1694.

Man må vel formode, at Jacob Anthoni ved den tid er blevet gift
med datteren.

Der kendes 3 børn i ægteskabet.

l. Anthonius Jacobsen, født ca. 1696 i Damgård, Egholm.
Læs videre om ham under nr. 124 og 125 på tavlen.

2. Karen Jacobsdatter, nævnes af Kr. Værnfeldt i Egholmbogen
side 214.

3. Abel (Abelone) Jakobsdatter, der nævnes som fadder ved
Anthonius Jacobsens datters, Boels dåb den 21. nov. 1730.
Se under nr. 124 og 125 på tavlen.
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Nr. 250 og 251 på tavlen.

CHRISTEN PERSEN (PEDERSEN) GJØLBO MØRCH

Søn af Peder Christensen Mørch af Bakgården på gjøl og
hustru, der ikke kendes.

Se unde;r nr ,. 500 og Sol på tavlen.

Født 1661·i Bakgården på gjøl. Død i Ålborg 1714, 53 år gl"
begr. d. 14. jan. på set. Jørgens Kirkegård.

Gift 1695 med

ANNE JENSDATTER MØRCH

Datter af Jens Christensen Mørch i Vejlegård på Øen Egholm
og hustru Anne Andersdatter.

Se under nr. 502 og 503 på tavlen.

Født i Vejlegård på Egholm ca. 1660. Død i Ålborg efter 1708.

Der kendes 4 børn efter ægteparret.

Kirkebogen for Budolfi Kirke, Ålborg meddeler under døbte
om Christen Persen Gjølbo og Anne Jensdatter Mørchs Børn:

l. lo. Majus 1696 døbt
Karen Magrethe Christensdatter Mørch.
Faddere:
Jacob Persen (farbror). Niels Christensen Feltbereder.
Anders Nielsen Schredersvned. Margrethe Anders Vogensens.
Johanne Jens Mørchs på Egholm.

Se videre om hende under nr. 125 og 126 på tavlen.

2. 9. Majus 1700 døbt
Jens Christeneen Mørch.
Faddere:
Christen Nielsen. Peder Andersøn Rebslar. Johanne,
Jens Mørchs d. på Egholm. Peder Simonsen til Henrich
Froms. Karen Larsdatter Peder Mørches.

3. 16. Janius 1702 døbt
Kield Christensen Mørch.
Faddere:
Anders Vogensøn. Kirsten Thomsdatter. Niels Christensen
Feltbereder. Dorethe Christensdatter, Christen Skomager.
Christen Jensøn Mørch på Egholm.

4. 2. September 1708 døbt
Jens Christensen Mørch.
Faddere:
Kirsten Jensdatter. Svend Calmars. Frederik Pedemester.
Cidzel Persdatter Giølbo (barnets faster). Jens Christensen
Bødker.
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Denne sidstnævnte Jens Christensen Mørch var skomager i
Ålborg og løste borgerskabsbrev d. 16. september 1735.
Han blev viet den 25. april 1731 til Boel Mortensdatter.

Jens Christensen Mørchs døde 1761, 52 år, 6 mdr. 8 dage
gammel. Begravet på Budolfi Kirkegård.

Boel Mortensdatter·døde 1743. Efter skifteprotokollen ses
der kun at være 2 levende børn efter dem. Boel er sikkert
død i Barselseng efter den sidste.

De 2 børns navne er:

Christen Jensøn Mørch, født 26. aug. 1738.

Anne Jensdatter Mørch, født 13. april 1743.

Christen Jensen Mørch blev stamfader til de vestindeske
Møreher. Han var kongelig vejer og måler på St. Thomas,
blev 1763 gift med den 19 årige Anne Marguerithe, datter af
Baron Johan Balthasar Uytendaele de Bretton og Helene de Moalyn.
Baronen var af fransk-hollandsk slægt og skulle nedstamme fra
selveste den berømte franske Hugenotfører Admiral Coligny.
der blev myrdet 1572.

I dette ægteskab kendes 2 børn:

Jens Christensen Mørch, født 1766, død 1824 •

Helene Christensdatter Mørch.

Jens Christensen Mørch var postmester, Købmand og Plantage
ejer på St. Thomas.

Han var gift med Anne Marie Lind af skotsk afstamning •

søsteren Helene Christensdatter Mørch blev gift med
Anne Marie Linds Broder, J.H.S. Lind, så der er dobbelt
svogerskab.

Skomager Jens Christensen MØrch giftede sig få måneder
efter sin første hustrus død, Boel døde antagelig om
foråret 1743, d. 18. dec. 1743 blev han viet til Kirsten
Berthelsdatter. I dette ægteskab var der 3 børn:

Bodild, født i marts 1745, opkaldt efter Boel.

Berthel, født 16. maj 1746.

Axel Møller, født 20 dec. 1747.
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Nr. 352 og 353 på tavlen.

ANDERS MOURITS0N

Søn af Mourits Andersen af Torsted og hustru, der ikke
kendes.

Se nr. 704 og 705 på tavlen.

Født ca. 1650 på Annexgården o Torsted sogn, som faderen
havde i fæste.

Død mellem 1684 og 1703. Krikebogen for Torsted song
begynder først 1703, og deri er hverken han eller hustruer
fundet døde.

Anders Mouritsen har sikkert efter 1688 fået Annexgården i
fæste efter sin fader, Moust Andersen, om hvem der kun vides
dette:

I matriklen 1688 for Dueholm - Ørum - Vestervig Amter i
Thorsted sogn nr. 16. Kartkorn 2 Tdr. 7 Skp. 3 Fjk. 2 Alb.,
kaldet Annexgården, nævnes Moust Andersen som fæster af den.
Han er død efter 1688.

Anders Mouritsen er sandsynligvis blevet gift ca. 1680 og har
formodentlig efter sit bryllup boet på Annexgården sammen
med Faderen, indtil han efter dennes død har overtaget
fæsternålet.

Der kendes et, måske to børn efter ham.

1. Sønnen Mpust eller Mourits Andersen,
født 1684 på Annexgården.
Se videre om ham under nr. 176 og 177 på tavlen.

2. Formodentlig en datter, Sidsel Andersdatter, der nævnes
som Fadder ved Moust Andersens datter, Marens dåb 171. Se
under nr. 167 og 177 på tavlen.
Sidsel Andersdatter var gift med Jens Kappel, der også næv
nes som Fadder ved flere af Moust Andersens børns dåb.

Nr. 704 og 705 på tavlen.

MOUST ANDERSEN

Moust eller Mourtis er hans navn.
Måske født på Annexgården i Torsted. Forældre kendes ikke,
kun er det givet, at hans fader har heddet Anders.

Det eneste, der vides om ham er, at han 1688 var fæster af
Annexgården i Torsted.

I matriklen for Dueholm - Ørum - Vestervig Amter Torsted
song nr. 16, nævnes han som fæster af Annexgården, hvis
hartkorn var:
2 Tdr. 7 Skp. 3 Fjk. 2 Alb.
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•
Nr. 356 og 357 på tavlen.

CHRISTEN CHRISTENSEN

Antagelig søn af Christen Berthelsen af tors ted og hustru,
der ikke kendes.

Se nr. 712 og 713 på tavlen.

Christen Christensen er født ca. 1650 i Torsted sogn.
Død samme sted rimeligvis før 1703, da kirkebogen for
Torsted sogn først begynder det år, og han ikke er fundet
død.i denne.

Christen Christensen var gift med

ANNE •••••••••

Hendes forældre, fødested og fødselsdataer kendes ikke.
At hun har heddet Anne, bygges alene på dette, at hendes
førstefødte sønnedatter gives navnet Anne. Se under nr.
178 og 179 på tavlen, hvor sønnen Christen og hans hustru
Dorthe giver deres førstefødte datter navnet Anne i dåben
2. pinsedag 1715 i Torsted kirke.
Se også vedr. dette under nr. 88 og 89 på tavlen.

Der kendes kun en søn i ægteskabet, nemlig

Christen Christensen.
Født 1677 i Torsted sogn.
Se videre om ham under nr. 178 og 179 på tavlen.

Christen Christensen og hustru har været fæstbønder af
en fædrenegård i Torsted sogn, som sønnen Christan Chri
stensen overdrages fæstet af i 1719. Der nævnes i dette
fæstebrev, der findes i sin helhed under nr. 88 på tavlen,
følgende:

"Morten Lelius til Ullerupgård Kientes og giør Witterligt,
at ieg haver Sted og Fæst Christen Christensen, Barnefødt
i Torsted den gård udi samme sogn og bye, som hans Fader
iboede og fradøde. "
"Staar udi Nye Matrikel under nr. 17 for 3 Tdr. 4 Skp.
3 Fjk. lAlb.".

I matriklen for Dueholm - Ørum - Vestervig Amter 1688
under Torsted sogn nr. 17, nævnes en Christen ahrlstensen
med hartkorn 3 Tdr. 4 Skp. 3 Fjk. l Alb.

Her må man lægge mærke til, at hartkornsmængden eller
benævnelsen er den samme begge steder og er med til at
bevise, at faderen til nr. 178 på tavlen også har heddet
Christen Christensen.

Ovenfor nævntes, at Christen Christensen muligvis er død
før 1703, der kunne da deraf måske sluttes, at enken har
overtaget fæstet af gården efter mandens død og først af
givet det til sønnen Christen 1719, som fæstebrevet viser,
skønt han blev gift 1714.
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•
Nr. 358 og 359 på tavlen.

NEISL (JIPSEN)

Forældre. fødested, fødsels-og dødsår kendes ikke.

Hans kone har sandsynligvis heddet

MAREN .

Forældre, fødested, fødsels-og dødsår kendes ikke.

Der kendes 2 børn i ægteskabet:

1. Dorthe Nielsdatter.
Læs videre om hende under nr. 178 og 179 på tavlen.

2. Jip Nielsen. Om ham vides kun, at han i skiftebrevet
ved søsterens død 1735 nævnes:

"Der læses: Paa børnenes vegne, som formynder og
Siunsmand den saglige Kones Broder Jip Nielsen af
Schinnerup" .
Se skiftebrevet under nr. 178 og 179 på tavlen.

At nr. 358 har heddet Niels til fornavn godtgør hans
2 børns navne, at hans efternavn har være Jipsøn, er
mere usikker, men formodningen kan være rigtig.

Datteren Dorthes navngivning af sine 2 yngste brøn peger
sikkert mod hendes forældres navne, når hun i dåben
giver en søn navnet Niels og en datter navnet Maren. Det
er ganske sikkert sine forældre, hun der opnævner, som
skik og brug jo var på den tid.
Se vedr. dette under nr. 178 og 179 på tavlen.
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HANS NIELSEN FOGED

Nr. 416 og 417 på tavlen.

Bustrup.

Forældre, fødsel og død kendes ikke, heller ikke kendes
hans hustru.

•

Niels Hansen Foged, der er født 1669.

Hans Nielsen, gl. matr. 7 Tdr. 2 Skp. 1 Fjd. 1 l/S Alb.
ny 5 2 3 1 l/S

Lem kirkebog meddeler om hans død:
1708, den 9. dec. begravet hans Nielsen Foged af Synder
lem i sit alders 65 år. Altså er han født ca. 1643.

Det fremgård af det følgende, at Hans Nielsen Foged har
været fæster af gård i Sønder Lem.

Skivehus Amts matrikel 1688 Z 9 - 5, side 63.
Lem Sogn, Sdr. Lem by.

Proprietarrius (ejeren):

Der kendes kun en søn efter Hans Nielsen Foged, nemlig

Det formodes, at. den gård, hans Nielsen Foged her nævnes
i forbindelse med i 1688 ved matrikuleringen er gået i
arv i fogeds lægten i flere slægtled. Desværre er fæste
protokoller ikke bevarede.

Læs videre om ham under nr. 208 og 209 på tavlen.



Olluf

Nr. 436·og 437 på tavlen.

.............. ,
Forældre kendes ikke. Heller ikke fødsel, død eller hustru.

Rødding Kirkebog meddeler om hans søn Laurids'trolovelse:
1709. Den 21. maj blev Laurids Ollesøn udi Kiær og Jens
Thomesens datter Anne Jensdatter trolovet.
Copukerede d .. 8. dec. 1709. Se nr. 218 og 219 på tavlen.

Anne Jensdatter og Laurids Ollufsøn fik efterhånden ret
mange børn.

Rødding kirkebog er meget defekt, men 4 af disse børns
dåbshandlinger er fundet. og som fadder formodes 4 at
være børn af Olluf •••...•• altså søskende til Laurids
Ollufsøn.

l. Jens Ollufsøn. fadder 3 gange. 19.10.1710. 2.6.1721.
3.12.1724.

2. Birgit Oluffsdatter. fadder l gang, 19.10.1710.

3 •.•.•.••.Ollufsøn. ulæseligt fornavn. fadder 10.4.1719.

4. Inger Ollufsdatter. fadder 2 gange. 2.6.1721. 3.12.1724.

Rødding kirkebog:

1710. den 19. oktober blev Laurids Ollufsøns søn i kiær
døbt. som tilforn var hiemmedøbt og kaldet Olluf. båren
til kirke af Niels Jensens hustru i Kiær. Anders Jensen.
(sikkert 2 morbrødre). Anders var kusk på Spøttrup.
JENS OLLUFSØN (farbror). Jens Thomesen (morfar). BIRGIT
OLLUFSDATTER (faster) på Spøttrup. Maren Lauridsdatter.

1719. Den lo. april blev Laurids Ollufsøns søn i Kiær døbt
og kaldet Chrisen. Anna Lauridsdatter af Rødding bar han
nem. Maren Jensdatter (moster). Maren Lauridsdatter •...••
•..••.. OLLUFSØN (farbror. navnet ulæseligt). Søren og
Peder Christensen Høeg. alle af Kiær.

1721. den ". juni havde Laurids Ollufsøn en datter til då
ben. blev kaldet Anna. Maren Laursdatter af Mollerup. Pe-
der Christensen HØeg. JENS OLLUFSØN (farbror). INGER OL
LUFSDATTER (faster). Olluf Sørensen. Margrethe Pedersdatter.

1724. Den 3. dec. havde Laurids Ollufsøn i Kiær en 'datter til
dåben. blev kaldet Anna. JENS OLLUFSØN (farbror). Thomas
Jensen (morbror). Peder Christensen Høeg, INGER OLLUFSDATTER
(faster) •

445

•

I.

·1
, '

. I



•
Nr. 43B og 439 på tavlen.

JENS THOMESEN.

Forældre kendes ikke, fødsel og død heller ikke.

Han er død efter 19. oktober 1710, idet han denne dato
var med som fadder ved sin datter, Annes førstefødtes
dåb i Rødding kirke. Se nedenfor.

Rødding kirkebog meddeler:
1709 den 21. maj blev Laurids Ollesen udi Kiær og Jens
Thomesens datter, Anne Jensdatter, Trolovede.
Coppulerede den B. dec. 1709. Se nr. 21B og 219 på tavlen.

Det er sjældent, at man i en sådan kirkebogsmeddelelse om
trolovelse får pigens fars navn at vide, men det gør man
altså her.

Hans hustru kendes ikke.

Derimod kendes nogle ag hans børn som faddere ved ovennævn
te datter Annes børns dåb.

l. Anne Jensdatter gift med Laurids Ollufsøn, se nr. 21B
og 219 på tavlen.

2. Niels Jensen var gift og boede i Kiær, hans kone nævnes
som gudmoder ved dåb 19.10.1710.

3. Anders Jensen, der var kusk på spøttrup, nævnes som
fadder ved dåb 19.10. 1710.

4. Maren Jensdatter nævnes som fadder ved dåb 10.4.1719.

5. Thomas Jensen nævnes som fadder ved dån 3.12.1724.

Her anføres de 3 barnedåb, hvor ovennævnte personer var
Faddere og derfor formodes at være Anne Jensdatters sø
skende, børn af Jens Thomesen. Rødding kirkebog meddeler:

1710. den 19. oktober blev Laurids Ollufsøns søn i Kiær
døbt, som tolforn var hiemmedøbt og kaldet Olluf, Båren
til kirke af NIELS JENSENS's hustru i Kiær, ANDERS JENSEN,
sikkert morbrødre, Anders var kusk på Spøttrup, Jens Olluf
sen, JENS THOMMESEN, morfar, Birgit Ollufsdatter, Maren Lau
ridsdatter.

1719. Den lo. april blev Laurids Ollufsøns søn i Kiær døbt
og kaldet Christen. Anne Lauridsdatter af Rødding bar han
nem. MAREN JENSDATTER, moster, Maren Lauridsdatter, Ulæse
ligt navn Ollufsøn, Søren og Peder Christensen Høeg, alle
af Kiær.

1724. den 3. dec. havde Laurids Ollufsøn i Kiær en datter
til dåben, blev kaldet Anne. Jens Ollufsøn, THOMAS JENSEN i
Rødding, morbror, Peder Christensen Høeg, Inger Ollufsdatter.
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Nr. 418 og 419 på tavlen.
Nr. 444.og 445 på tavlen.

LAURS (LAURIDSEN ) •.••••

Forældre, fødsel og død kendes ikke, heller ikke hans
hustru.

Derimod kendes 5 af hans børn, 3 sønner og 2 døtre. De 5
søskendes personlige dataer har ikke kunnet oplyses på
grund af defekte kirkebøger. De kendes kun fra dåbshandlin
ger fra Søren Nielsens børns dåb, se nr. 220 pg 221, Rød
ding kirkebog, og fra Niels Hansen Fogeds børns dåb, se
nr. 208 og 209, Lem kirkebog.

l. Anders Laursen (Lauridsen) var fæster af en gård i
Mollerup by indtil 31.10.1769. Han var gift med Anne
Nielsdatter, der var søster til Søren Nielsen, nr:-220
og 221.

2. Niels Lauridsen og hustru boede i Vejby.

3. Christen Lauridsen.

4. Kiersten Lauridsdatter.

Lem Kirkebog meddele:
1725. Den 25. jan. blev Niels Hansen Foged af Synderlem
og Kiersten Lauridsdatter af Bustrup trolovede.
coppulerede den 25. marts 1725.

5. Maren Lauridsdatter.

Rødding kirkebog meddele om dåb vedr. Sørens Nielsens
børn:

1735 den l. jan. havde Sørens Nielsen af Knud bye en datter til
dåben, Kaldet Dorethe. Anders Laursens (Lauridsen) hustru
Anne Nielsdatter i Mollerup bar det.
Faddere:
Christen Christensen, Olle Boesen, Anders Christensen Sko
mager, Anders Laursen (Lauridsen) af Mollerupgård, Margre
Pedersdatter, Maren Lauridsdatter i Kiær.

1724 havde Sørens Nielsen i Knud en datter til dåben, kal
det Ellen, Ellen Sørensdatter i Rødding bar det.
Faddere:
Laurs Jensen Kiær, Anders Lauridsen, Mollerup, Jens Knudsen,
Rødding, ane Nielsdatter Skøtte, Else Christensdatter Skøtte
begge Mollerup.

1743. Den 3. søndag i Trinit. havde SØrens Nielsen en søn til
dåben, kaldet Laurids.
Faddere:
bl. andre, Ane Nielsdatter, Mollerupgård.
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Lem kirkebog meddeler:

1726 den 4. søndag i Trinit. havde Niels Hansen Foged og hustru
Kiersten Lauridsdatter en søn til dåben, kaldet Hans, frembåren
af Maren Lauridsdatter (moster).

Faddere:
Bl. andre Anders Lauridsen og Christen Lauridsen, (morbrødre).

1730. Den 24. juni havde Niels Hansen Foged og hustru Kier
sten Lauridsdatter barn til dåben, kaldet Hans, frembåren
Maren Lauridsdatter (moster).

Faddere:
Niels Lauridsen (morbror) og Anne Nielsdatter, gift med
Anders Lauridsen.

&
1732. Den 7. Søndag i Trinit. havde Niels Hansen Foged og
hustru Kiersten Lauridsdatter barn til dåben, kaldet
Laurids, fremb!ren af Maren Lauridsdatter.

Faddere:
Bl. andre Niels og Anders Lauridsen (morbrødre).

1736. Oceli eller Ocedi havde Niels Hansen Foged og hans
hustru Kiersten Lauridsdatter en søn til dåben, kaldet
Laurids, frembåren af Niels Lauridsens hustru i Vejby.
(Niels er barnets morbror).

Faddere:
Niels Lauridsen (morbror), Anne Nielsdatter gift
med Anders Lauridsen Mollerupgård.
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Nr. 440 ~g 441 på tavlen
Nr. 446 og 447 på tavlen.

NIELS •. ,. ,. ,. .•• ,. • ,. •

Forældre, Fødsel og død kendes ikke, hustru heller ikke.

Niels har formentlig været gårdfæster i Rødding.

I hans søn, Søren Nielsens fæstebrev af 21. juni 1732
nævnes denne som værende født i Rødding, barnefødt i
Rødding, se nr. 220 og 221.

Der kendes 3 børn efter Niels •.•.•....

l. Søren Nielsen, der den 21. juni får fæstebrev på en
gård i Knud. Se nr. 220 og 221.

2. En datter, gift med anders Laursen (Lauridsen) Molle
rupgård. Hans hustru hed Anne Nielsdatter.
Se nr. 222 og 223.

3. En datter Maren Nielsdatter, der nævnes som fadder
ved broderen Søren Nielsens barns dåb 1743 sammen med
søsteren Anne Nielsdatter, der var gift med Anders
Laursen, Mollerupgård, Maren nævnes som værende på
Mollerupgård sammen med søsteren Anne.
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Nr. 472 og 473 på tavlen.

JØRGEN HANSEN SANDAGER (ORELUND).

Søn af præsten Hans Boesen Arnou af Sandager i dennes
3. ægteskab med Ingeborg Jørgensdatter.

Se nr. 944 og '945 på tavlen.

Født efter 1642 i Sandager præstegård.
Død i Assens 1712, begr. den 25. juli på Assens kirkegård.

Viet i Assens kirke ca. 1685 til

KIRSTEN JØRGENSDATTER MYGIND

Datter af Jørgen Jensen Mygind og hustru Karen Isaks
datter af Mygindgård.

Se nr. 946 og 947 på tavlen.

Født ca. 1665, antagelig på Helnæsgård, hvor faderen da
var fæster fra 1653 til 1667.
Død Assens 1710, begr. den 27. febr. på Assens kirkegård.

Assens tingbog, 1688 - 1699, fol. 312 har følgende vedr.
deres bryllup:

"Rector Scholæ Hans Stub stævner Jørgen Hansen af Rams
herred, (her boede Jørgen Hansen Sandager), til betaling
af 2 Rdl. for opvartning u kirkens kor, medens gæster
ne forsamledes der ved Jørgen Hansens Bryllup, dateret
7. december 1697."

Videre meddeler tingbogen 1699 - 1712, fol. 60:

~at Knud Jørgensen og hans svoger Jørgen Hansen Orelund,
køber jord af præsten i Gamtofte."

Jørgen Hansens søster, Karen, var gift med Knud Jørgen
sens broder, Jørgen Jørgensen, forpagter på Barløsegård,
se endvidere vedr. dette under nr. 944 og 945 på tavlen,
udskrift af tingbog, 1699 - 1712, fol. 104.

I Assens skifteprotokol I fol. 178 læses 25.6.1695 i skif
te efter Peder Nielsen Byfoged:

"Peder Nielsen havde været byfoged i Assens, en tid boet
i Mygind, senere i Strandgade i Assens. Jørgen Hansen havde
indfriet gården (i Strandgade) ved at betale gælden, men
solgte den 1702."

Noget tyder på, at ægteparret efter brylluppet har boet
i nærheden af eller på Hovedgården Orelund I Sandager Sogn,
men dette har ikke kunnet oplyses gennem arkivarlierne.
Sikkert er det derimod, at ægteparret ved efterårs tid 1687
har taget fast ophold i Assens, hvor Jørgen Hansen Sand
ager foruden at have drevet landbrug har haft borgerskabs
brev som købmans, hvilket fremgård af det efterfølgende:
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Ekstrak~udskrift.

af Assens købstad rådstueprotokol 1676 - 97 folie 130.

Løfuerdaugen den 8 october 1687.

Præsentis. Thomas Iffuersenn Borgemester, och

Jørgen Pouelsen R.M.

Det i Dag angaff Sig eftterschreffne: och giorde

deris Borgerlig æd.

Nemlig: ..

Jørgen Hansen Barnfød i Sandager, Kommen fra Ore-

lund: angaff Sig at bruge liedet Kiøbmandschaff:

................................................ Io ..

Disse giorde deris Borgerlig æd, lofuede och til

sagde at vere Hans Kongl. M. voris Allernaadigste arff-

ue Herre och Konge: huld och troe. Borgermester och Raad,

Sampt Kongens Fouget hørig och lydig: Siine Med borgeres

gaffn at søge, deris schade at aff Verge, Saa meget, och meest

dennem mueligt Vere Kand, Saa Sandt dennem Gud och Hans

helleige ord hielpe Schulle: med viedre.

Der kendes 4 børn i ægteskabet:

Sandager kirkebog meddeler:
1685, den 26. april.
Døbt Jørgen Hansens datter fra Orelund, kaldet Ingeborg.
Faddere:
Karen Jørgen Jensens i Mygind bar barnet (barnets mormor).
Oluf Bang, Jørgen Bang. (barnets Faders halvbrødre, sønner af
hans moders andet ægteskab med Jørgen Jørgensen Bang, der
blev hans faders eftermand i embedet i Sandager).
Ingeborg er sikkert død som lille.

Sandager kirkebog meddeler:
1686. aug.
Jørgen Hansens søn på Orelund, kaldet Niels, døbt om en onsdag.
Faddere:
Maren Hansdatter bar barnet, (barnets ældste faster).
Jørgen Bang, (barnets faders halvbroder).
Isaac Jørgensen Mygind med søster Anne Jørgensdatter,
(barnets morbroder og moster).
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Hr. Jørgen Bangs børn var:

2. Anna Jørgensdatter Bang, gift med Hans Tandrup,
Kiøbmand i Assens.

•Assens kirkebog meddeler:

Endvidere henvises til folie 104 under nr. 944 og 945 på
tavlen.
Endelig til efterfølgende:
Vi læser under nr. 944 og 945 på tavlen, at Hans Boesen
Arnous enke, Ingeborg Jørgensdatter d. 22 juli 1660 blev
anden gang gift med præsten Jørgen Bang, hendes første
mands efterfølger i embedet i Sandager.

1689. den 6.2.
Blev Jørgen Hansen Sandagers barn, Jørgen døbt.
Jørgen Jensens hustru i Mygind bar hannem, (barnets
mormor) •
Peder Fougel, Hans Nielsen Skomager,
Oluf Andersen og Anne Søren Tandrops.

Assens kirkebog meddeler:
1690.
Fredagen d. 28. november blev Jørgen Hansen Sandagers
søn, Hans, christnet. Faddere:
Anna Johan Clausens bar hannem.
Jesper Ifuersøn Schræder, Maarten Kandestøber og Hans
Vintappers hustruer.
Se nr. 236 og 237 på tavlen.

Der har ikke lige ud gennem arkivarlierne kunnet findes
beviser for, at Jørgen Hansen Sandager er søn af præsten
Hans Boesen Arnou, Sandager. Forannævnte oplysninger om
Jørgen Hansen Snadagers børns dåb giver fingerpeg, for
det første, at han nævnes Jørgen Hansen Sandager. for det
andet, at hans ældste søster, Maren, Peder Nielsen Kjøges
første hustru, holder sønnen Niels over dåben, for det tre
die, at Jørgen Hansen Sandagers 2 halvbrødre, Oluf og Jør
gen Bang er med som faddere.

Carsten Bloch meddeler: Den fyenske Geistligheds historie
1790, side 276:

l. Johanne Jørgensdatter Bang,
gift l. gang med Bertel Linvig på Møeberg.
gift 2. gang med Hr. Jacob Farup, Præst i Veyen.

"Hr. Jørgen Bang.
Han er fØdt 1628 i Assens •. Hans fader Jørgen Bang var Kiøb
mand, hans moder Anne Ollufsdatter. Dimitteret fra Slagelse
Skole 1652 og immatriculeret den 26de maji, blev 1658 den
l7de martii ordineret af dr. Jacobsen. Hans hustrue var Inge
borg Jørgensdatter, Enke af formanden. Han døde 1676, og
hans enke 1681
Han var en fætter af Hr. Hans Bang i Barløse.

3. Oluf Jørgensen Bang, Sognepræst i Skydebjerg
f. i. septbr. 1665, d. 22. febr. 1736.

4. Jørgen Jørgensen Bang, sognepræst til Vaarbasse i Riber
Stift, givt med Mariche Koch. f.c. 1667, d. 1720.

"
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5. Hans Jørgensen Bang, So!nepræst til Sehibbet i Riner
Stift, død 1706, givt med Kirsten, Formandens Hr. Poul
Jørgensens datter.

Ifølge sidstnævnte Carsten B10eh oplysninger er Jørgen
Jørgensen Bang Stedfader til Jørgen Hansen Sandager, der
jo så er havlbroder til de nævn~ 5 børn af Jørgen Jør
gensen Bang, bekræftende det før oplyste vedr. faddere
ved Jørgen Hansen Sandagers Børns dåb.

Af Jørgen Hansen Sandagers nævnte 4 børn synes kun de
2 at have nået voksen alder, nemlig Niels og Hans.

Om Niels ved vi, at han blev student fra Odense 1707,
21 år gammel, gift som student i København d. 27.9.1718,
viet i Vor Frue Kirke, til Maren Nielsdatter Stub, der dø
de i København d. 18.2.1751. Niels Jørgen Mygind døde som
klokker og skoleholder i Sortebrødre song i Viborg d.
26.3.1725 og efterlod en datter, født 1720, som i dåben
blev givet navnet Kiersten, opkaldt efter sin moster.

Om den anden af børnene, der nåede voksen alder, Hans Jør
gensen Mygind. Se da under nr. 236 og 237 på tavlen.

Hvad nu end Jørgen Hansen Sandager har foretaget sig
som borger i Assens, så synes det som om han har været
ret velhavende. Af det efterfølgende vil det kunne ses,
at han har ejet ret store jordarealer i Assens.

Udskrift af Hans De Hofmanns Samlinger af Fundationer og
gavebreve, 1760, bind 5, side 353.

Niels og Hans Jørgensen Mygind Gave-Brev. Assens
den 20 may 1717 på 6 skpr. Land paa Mee1bye Bierge, deraf
svarer hver St. Hans-Dag aarlig til de fattiges Inspeeteu
rer, i følge Stiftelsen, 6 Mark Danske til Leye. Samme ly
der Saaledes:

Kiendes vi underskrevne NIELS JØRGENSEN MYGIND og
HANS JØRGENSEN MYGIND, og giver hermed for alle vitterlig,
at vi paa vor salig Faders ord, som lovet til fattige for
Guds velsignelse 6 Skpr. land paa Meelbye Bierge beliggende,
afhender, aldelse giver os testamenterer ommeldte fre syen
doms Kiøbstad-jord, som er på 3 af vores stYkker sædeland,
een Øster-Aaevending synder og nør læbende, Hans Hansen i
Mee1bye, et stykke på den østre side beliggende, og saasom
vi Niels og Hans Jørgensen Mygind, af indeværende jord haver
til leye, for samme jord, de fattiges easse her i byen in
speeteurer overværende, leveret 6 mark danske, forhåbe vi
at velbemeldte
fattiges inspecteurer fornevnte frie eyendons kiøbsteds
jord til en skikkelig og vedreheftig mand, som vil og kand
billig de fattige afgift aarlig til st. Hans dag, og tienden
til kirken Mortens-dag svarer, tilmed jorden oprigtig og
vel handle og drive, bortleyer. Des til bekræftelse, haver
vi vores egne hænder underskrevet, samt venligen ombedet
meerbemeldte inspecteurer, Jens Simonsen og Niels Jørgen
Kudsk, til vitterlighed dette ville med egne hænder undertegne.

Datum Assens, den 20de may 1717.
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•Og videre side 345 læses:

Han Jørgensen Mygind legatum, Assens den 28 mar-
tii 1719, paa 3 aqre, som er 14 skpr. land paa Meelbye Bierge,
renten svares aarlig til de fattige. FundaLionen lyder saa
ledes:

Kiendes jeg underskrevne HANS JØRGENSEN MYGIND, at
jeg Gud til ære, med god villie og velneraad hue haver givet,
og med dette mit brev giver, skiøder og velvillige afstaar
fra mig og mine arvinger, til de fattige og nødlidende her
i byen som en liden dog velment gave, 3 stykker land til 14
skiepper, siger fjorten skpr. sæd beregnede, paa Meelbye
bierg, øster og vester løbende, som støder med den østre ende
paa de 6 skpr. land, min salig fader Jørgen Hansen, fordum
borger og indvaaner, for nogen tid siden, gav til samme fat
tige, hvilken jord de maa nyde og beholde for fri fuldkommen
og uigenkaldendes eye i alle maader, saa jeg og mine arvinger
igen ydermere adgang eller rettighed dertil ville have,
og forpligter jeg mig at frie frelse fornevnte fattige, og
fuldkommelig at tilstaae dennem hver mands hinder og paatale,
som derpaa noget med rette kunde have at fremføre i nogen
maade, ja, paa det de og andre efterkommende fattige i Assens
kan være forvissede om denne, eller lige saa god en gave
at beholde, tilsiger jeg, om sagde jord, imod forhaabning,
blev dennem ved dom og ret afvunden, at vederlægge god vær
die, inden derfeter 6 uger forlød. Thi bedes tienstlig for
skrevne byes anordnede fattiges forstander, vil tage denne
liden skienk i protection, og hvad den aarlig kand forrente
til de fattige og ret nødtørftige uddele.
Til bekræftelse er med min egen haand og signette 2de mænds
begierte underskrift og forseigling gotgjort.

Assens den 28. martii 1719.

I en senere Revision og fortsættelse af Hofmanns Fundats
samling ved Dr. A. Schack, 4de Bind 1839 læses side 337:

Niels Jørgensen og Hans Jørgensen Mygind Legater.

De tvende nævnte legatorer, fader og søn, have ved
tvende gavebreve, det første af 20 mai 1717, det andet af
28 marts 1719. givet 6 skpr. og 14 skpr., ialt 20 skpr.
land til de fattige i Assens. Disse 20 skpr. land ere senere
solgte for den sum 550 rbd. sølv og en årlig kornafgift af
l td. l skp. rug l tdr. byg og l td. l skp. havre.
Capitalen er udsat blandt stiftets offentlige midler, og
renten af samme saavelsom kornafgiften tilflyder fattigvæ
senet.

Herr. Schack har antaget Niels Og Hans for fader og søn,
dette er forkert, de er brødre, sønner af Jørgen Hansen
Sandager og Hustru Ingeborg Jørgensdatter Mygind, boende i
Assens og begge døde i begyndelsen af 17 tallet.

Til slut anføres udskrifter af Assens skrifteproto
kol 1708 - 43, folie 94.
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Anno 1710

Saa Som WiUnderskrefne Fader og Sønner Nemblig
Jeg Jørgen Hansen Orelund Borger og Indvohner Udi Assens
og Vi Niels og Hans Jørgensensøner Studiosi ere efter Hustru
ens og Moders SI. Kirsten Jørgensdatters dødelige afgang,
indbyrdes foreenede angaaende den arf, som Vi Niels og Hans
Jørgensøner eftter bemledte voris sahl. Moder i Kraftt af
Loven Kunde Til Korne, Hvorfore Heldst som vi sØnner ere
Myndige og over voris 18 Aar, mand meener icke Giøres for
nøden at holde noget skifte herom, alt saa lofver og for
pligter Vi os hermed een for alle og alle for en at hol-
de Magistraten og Samtlige Skiftisforvaltere i Assens Ska
disløs baade for, at ey noged Skifte Holdes, saa og for det
vergemaal, som jeg Jørgen Hansen Orelund for Niels Hansens
dørere Ved Torfved i Asens indehaver, end og at befrie
Skriftisforvalterne for alle de Prætentioner og Lovlig krav
som Nogen Maate ha-ve eller Kunde med Rette Eske Bethaling
for hos mig Jørgen Hansen, det være sig giæld, saa og i
fald Jeg Jørgen Hansen Kunde eftter Commissuonens Slutt-
ning noged Blive schyldig paa mit Kirke-Værge-Regenschab,
alt sligt at svare og bethale Saa Skiftis forvalterne i al
le optenchelige Maader schal være og blive Kravis og Ska
des-løs Holden.

Til bekræftelse haver vi samtlige dette Voris bref
eller forpligt med eigne hender under schrefven og Zig-
neter hostrøget, saa og Tienstlig om bedet Edle Singr. Hans
Nielsen Kongl. Mayts. Tolder udi Assens saa og Hans Tham-
drup borger og Skipper same stedz, at de dette med os til
vitterlighed ville Underschrifve og forseigle.

Det fremgår af dette skifte, at Jørgen Hansen Sandager
ved sin kones død 1710 sad som medlem af menighedsrådet
i Assens og var kasserer.

Udskrift af Assens skifteprotokol 1708 - 43, fol. 231.

Ao. 1717 Dend 31 Marty Møtte underschrefvene
schiftes Forvaltere med ofver for Mynderen Jacob Nielsen
tillige med ofver tvende Vurderings Mend Nembl. Hans Hansen
Kierumgaard og Jense Jensen udi Sterfboen eftter afgangene
SI. Jørgen Hansen Orelund, udi Rams Herridt og var da til
stede dend SI. Mands øngste Søn Hans Jørgensen, og blef da for
Retted som
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l Half æge Kiste med Laas for
som er Ledig""."""".,,""""",, ••• ,,""""
l Fyr Boer""""" ..
l aaben Fyrbenche .................•
l gl. Benche Kiste ......••.•.......
l gl. Eege Kiste med laas for som
blef forseiglet .......•......••....
l gl. Deitrug~ l Jern Bismer .•••••.
l gl. Bra sped "
l sort og rød flamsch benche Dyne med
leder under ..
l Jern gryde " ..
2 smaa tre stoele ................••
l Naglefast sengested 2 stk. blaat om
Heng ..

no. l: l Linnet blaa Randet under Dyne
No. 2: blaa Randet dito ....•.•.•.••
no. 3: l gl. blaarandet Hiemegiort

overdyne
No. 4: l gl. Linnet Hovit dyne .•.•.
no. 5: l gl. Linet Pude med vor paa
No. 6: l Rødstribet over dyne ...••.
2 par blaagarens Lagner •..••.......
2 Hørgarens La~ner•....••••••..•...

Udi i den anden stue

l gl. sengested " ..
l gl. dug."""" .. ,,"""""""""""""""""""
n~ 7: l linnet blaa Randet underdyne
No. 8: l blaa Randet underdyne .....
No. 9: l blaa terned over dyne •••••
No. lo: l blaarandet Linnet Hovit dyne
NO. 11: l anden med brune striber .•
No. 12: l Linnet hovit pude ..•...••
No. 13: blaa Randito .
No. 14: l anden Hiemgiort ditto ••.•
l Morter med tre støder .•••...•.•••
l gl. Fyrboer """"""""""""""""""""""
l Benche Kiste""" .. ",,"""""""""""""""
l liden Mesing bechen ..••.••.•.....
l gl. Fyr bøse .
l gl. Fyr Bøse .
l Mallem gryde .
l gl. Fyr schaf .
l Ild schoffe lIldklemme ...••....•
l Messing Fyrbechen .....•••....•..•
l gl. liden sort speil ....••.••...•
l gl. blec schrin .
l Mangelfielog staach••..•••.....•
l Saae .
l bygestoel .
l gl. Sold .

456

Rld.

o
o
o
o

2
o
o

o
o
o

o

o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mk.

6
4
l
o

o
4
o

4
2
l

o

5
3

3
o
o
8
6

lo

o
o
8

14
4
2
3
o
o
o
l
2
2
o
o
o
3
o
o
3
o
o
o
o
o
o

Sko

o
o
o

12

o
o
8

o
8
o

8

o
o

o
12

8
o
o
o

8
8
o
o
o
o
o
8
8
8
o
o
o
8
8
8
o
4
8
o
4
2
l
8
4
6



Paa Loftet: ..
24 tdr. Malch 4 tdr. Biug 2 tdr. Aur:
1 Kammers paa Lofttet blef forseiglit.

Udi Gaarden:

1 støbe Kar .
1 gl. balle ~ .
1 trug .
1 bol øxe .
1 liden handøxe .
1 Jernvege ••.......•...•.......•..•
1 gl. Hage bloch .
1 gl. vogen med Hestetøyg .••••••• ;.
1 Ploug med sit behør .
2 gl. Harer .

.4 gl. Hiu! .
1 Last tre, 2 gl. Høst Hauer ••..•••

1 Kammers i Gaarden:

1 gl. sengested ..•..•..••....•.•.•.
No. 15: 1 liden blaarandet under dyne
No. 16: 1 Ulden over Dyne med røde
str iber - .
No. 17: l Linnet Hovit Dyne .•..•.•.
No. 18: 1 Ulden vhid Pude ••..•.•...
NO. 19: 1 Dito .
1 Par Lagner .

Udi Stalden:

1 brun Hoppe ................•..••••
1 Sort bleset Hest ..••••....•.•.•..

Udi Koestalden:

l Sort Koe .
l rød dito .
1 Sort d i to .•....•.........•.......
2 Half tønder •.•••.................
l Leiel .
8 tdr. Rug
2 tdr. Aur
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Hans Jørgensen Myggind den 51. Mands Søn blef tilspurt
om han viste dend gang nogit som Kunde vere sterboen
til hørende, Hvor til han svarede uden Gaarden og Eien
doms Jorden og Rugseden.

Beroer til videre.

Assens ut supra.

N. Selmer (LS)

Hans Hansen (LS)

Jacob Nielsen (LS)

Jens Jensen (LS)

.~

Hans Jørgensen Mygund (LS)
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l.

Man får ved gennemlæsning at et sådant skiftebrev et ret
godt indtryk af, hvor mange stuer og rum man havde, hvor
meget bohave man havde og hvad det var, endvidere fremgår
det også af skiftebrevet, at Jørgen Hansen Sandager har
drevet landbrug, idet han har haft 2 ret gode heste, 3
køer samt på loftet og i stalden eller laden, endskønt man
var sidst på vinteren.

Udskrift.

Mols Herreds gejstlige skifteprotokol 1692-1748
fol. 213 f. f.

Anno 1742 dend 23. juli var Skiftesamling udi sal. Hr.
Hans Myginds Sterfboe i Ebbeltoft.
Skifte Rættet fandt fornøden for sin Sikkerhed i Læng
den at Ladde Oplæse, Registere og Skifte Acten tilfører
Provstend Hr. Laurids GIerups gjorte Indkaldelse til de
Ham bevidste dend sal. Mands Sal. Hr. Mygind nærmeste
Beslægtede som hands efterladte Børns fødde Wærge efter
Loven:
Og belv da først Oplæst No. l. registreret Provsten Hr. Lau
rids GIerups Brev af dato d. 6. April 1742, til Hr. Johan
Rask Aarhuus, Sogne Predst til Asperup Menighed i Fyns
Stift: Brevet er lydende af Indhold som følger:

Welærværdig og Høilærde Hr. Johan Rask Aarhuus, det kand
vel ikke være Dem Ubekiendt, at nu Sal. Hr. Hans Mygind
fordum Cappellan i Ebeltoft er ved døden afgangen l. febr.
og har efterladt Sif 2de Kuld Børn.
Med sin første Sal. Hustrue En Søn i ISe Aar, og en Daatter
16 Aar og med sin anden nu efter Levende Enke 3de Sønner
og 2de Døttre, af Hvilke den Eldste er kunde i sit lode
Aar, foruden Hans Enke er i frugtsommelig Tilstand.
Som de alle ere umyndige og behøver deres Wærge, der kand
antage sig baade dem og deres tilfaldne Arve Midler efter
Loven.
Og her paa stedet eller i Landet, er ingen eller vides nær
mere fødde Wærge paa den Sal. Mands Side endsom først dend
Sal. Mands Broder Isaac Jørgensen som endnu' skal Leve og Boe
i Mygind i Hollevad Sogn, dernest den Sal. Mands SØskende
Barn Hr. Jørgen Hansen Mygind Sogne Predst i Dreslette, og
endelig Deres Welærværdighed selv, som dend, derfor dend Sal.
ands Farbroders efterladte Hustruue til Ægte derved er saa
god at træde i Deres Salig Formands Pligt, som de har traa
den ud i Hans sted.
Altsaa notificeres Deres Welærværdighed det samme herved,
som de andre ovennævnte gode Mænd udi i disse til dem
indlagde Missiver.

Dernest blev foreviidst Copie af Provstens Brev til Hr.
Jørgen Hansen Mygind Sogne Predst for DresIlet Menigheder
i Fyen, lydende saaledes:

Hr. Jørgen Hansen Mygind efter Deres Welærdigheds Søskende
Barn Sal. Hr. Hans Mygind fordum CapelIan i Ebeltoft har
efterladt sig I •••••••••••••••••••••••••••• I •••
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Endnu fremviist det 3die Pnovstens Brev til Welagte Isaac'
Jørgensen Boende Udi Mygind I Hollevad Sogn i Fyen, og Ly
der Ordret:

Hr. Isaac Jørgensen efter deres Sal. Broders Søn Hr. Hans
Mygind forudm Capellan og Rector Udi Ebbeltoft har efter-
ladt sig ..

6. April 1742. Til Bevis paa disse 3 Breve af Provsten af
gaaet har hand forsynet sig med Fuldmægtigens ved Aarhus Post
Contoir hans Beviis og Attest, som siden om det skulle for
nøden gjøres,' skal blive i Skifte Rætten produceret og til
førte.
Efter da ingen Svar eller efterretning fra nogen af disse
3 gode Mænd er indkommen, så blev i følge af disse forind
førte Indkaldelser af Skifte Rætten, Lydeligen spurt om der
var nogen her til Stæde, som i Dag paa nogen af disse gode
Mænds Wegne at bivaae og iagttage deres Partes.
Og da ingen efter 3 ganges Lydeligen Paaraab indfandt sig
eller svarede noget paa deres Vegne, maatte Skifte Rætten
beskikke den ved Haanden nermeste værende den Sal. Mands
Sødskende Barn Hæderlig Hans Mygind Skoleholder i Draabye
saa at overvære paa de umyndiges Wegne deBne saavelsom vi
dere Skiftesamlinger:
Hvorudi Enkens som Vor Herre siden sidste samling havde for
løst med et Pigebarn, som ved Daaben var blevet kaldet Jo
hanne Dorethe, og endnu levede der saaledes bliver det 8de
Barn i Tallet af dem, den Sal. Mand har efterladt sig, hen
des tillige med tiltagne Laugverges Sr. Thomas Jacobsen Bye
foged her i Ebbeltoft, saa og Hans Mygind paa Børnenes Vegne,
Deres Overværelse blev foretaget af Skifte Rætten .

Anno 1742 dend ll. decembries blev atter efter Prov
stens foregaaende Bekjendtgørelse til vedkommende holden
Skiftesamling efter Sal. Hr. Hans Mygind udi hands Svogers
Christen Holms Huus i Ebbeltoft formedelst at Enken siden
sidste Samling var flyttet af Capellan Residentzen. og ikke
havde Lejlighed til at tage imod nogen Skifte Samling. Hvor
da var overværende Provsten Hr. Laurids Glerup, Assessor Wel
ærværdige Hr. Hans Berling i Argi og Assessor og Notarius Hr.
Christen Bagge i Tved, dernest Enken med sin tiltagne laug
værge Christen Holm, og Testicicanterne Christen Sørensen
Teglbrænder og Peder COOrt b egge Borger og Indvaanere her i
Byen, og blev forrettet følgende ved denne Skifte Samling:
L
Producerede Provsten til Oplæsning og Tilføring i Skifteac
ten 2de Breve som Hannem sidste Samling par Postex var til
kOmmen fra Fyen fra Hr. Jørgen Mygind i Dreslette og fra Hr.
Johan Rasch Aarhuus i Asperup. Det første fra Welærværdige
Hr. Jørgen Mygund, Sogne Pres t til Dreslette Menighed i Fyens
Stift af dato d. 25. sept. 1742, som blev for Skifte Retten
oplæst Lydende Ord efter anden som følger:

Welærværdige Hr. Laurids Wogensen Glerup, Deres Welærværdige
heds ærede Shrivelse af 6. Aprilie, hvorved De behager at
indkalde mig til Skifte Samling efter afgangne Hr. Hans Mygind,
i Live Capellan og Rector i Ebbeltoft for at paatage mig Wær
gemaal for en Deel af den Sal. Mands umyndige Børn er mig nu
Hændiget den 29de ejusdem. Mens Aarsagen vhor for jeg samme
Deres Welærværdigheds ærede til Dato ikke har Besvaret ere
denne:
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Jeg har været ich Tanker at.der var andre som efter Loven
nærmere er falden til Wærgemaals Antagelse end Jeg, nemlig:
Hr. Niels Jørgensen Mygind, Sogneprest i Raabjerg ved We
ster Hav og Isaac Jørgensen Mygind i Fyen Begge den Sal.
Mands Kjødelige Morbrødre i reten som Jeg sidst leden af min
Fader Hr. Johan Rask blev anmodet om at besvarer Deres Wel
ærværdigheds forlængst indkomne Skrivelse, erbyrder Jeg mig
herved at paatage ig Wergemaal for den Salig Mands Ældste
Datter, som han med hans første Hustrue avlede og altså nu

_er uden Kjødelige forældre. Naar samme Barn mig med hendes
tilfaldende Fæderne og Møderne Arv maae blive betroet.
Den ældste søn, som ligeledes skal være Fader og Moderløs
vil Jeg vente min Broder Hr. Jens Mygind Cappelann i Nyborg
i Fyen paa lige Condition antagelig:
De Øvrige den salige Mands Børn, som han har avlet ved dend
Hands nu i Enkestand efterladte Hustrue, Vilde deres Welær
værdighed som Skifte Forvalter see forsynede med Vederhefti
ge gode Guds Mænd, der som Curatores kunde have opsyn og in
seende med dem til deres bedste, især at de kunde blive vel
opdragne og anførte til det, som har Samfund med Vor Frel
sers Jesuhs Rige.
Hvornæst jeg forbliver med megen Esttime Deres Welærværdig
heds Tjenest Ydmygende Tjener.

Dreslette Prestegaard d. 25. September 1742.

J. Mygind.

Det andet Brev fra Welærværdig Hr. Joahn Rask Aarhuus Sogne
Præst for Asperup Menighed i Fyens Stift af Dato. d. l6de Det.
1742, som blev for Skifte Retten Lydeligen oplæst, Lydende
ord efter anden som følger:

Ædle og Welærværdige Hr. Provst Laurids Vogensen GIerup.
Begge Deres Welærværdigheds Breve ag 6. april og 3die Sep
tember indeværende Aar Har Jeg rigtig bekommen. Men at Jeg
ikke svarer førend nu, forvolder at Jeg har faret med og til
skrevet Hr. Jørgen Mygind, Sogne Præst i Dreslette Udi Fyns"
Bog Herret og Hr. Jens Mygind, Residerende CapelIan i Nyborg
begge Hr. Hans Mygind af Ebbeltoft Hands Moeder Broders Sønner
samt at der lever endnu afgangne Hr, Hans Myginds 2de Moder
Brødre, Nemlig Hr. Niels Mygind ude Raasted Udi Vensyssel og
Isaae Mygind boende udi Mygind i Sandager Sogn i Fyns Bog
Herret hvilken sidste Jeg strax tilsendte Deres Welærværdigheds
Brev til Ham af 6. aprilis indeværende Aar, som alle ere nær
mere paarørende end Jeg, som er fremmet, og de er alle formuen
de Mænd, og om de end alle ere langt fra Haanden.
Saa har Deres Welærværdighed Hans Mygind Skoleholder i Draa
bye i Nærværelse som er ligesaa nær paarørende som nogen af de
forenmeldte Han bør være overværende ved Skiftet efter afgl.
Hr. Hans Mygind og see til de omskrevne Børns bedste .
Siden Hand er en god Huus Holder kand Hand uden ••.•...........
sættes til at være Formynder paa de Wilkaarat Deres Welærvær
dighed Besørger Deres Capital vel udsat paa Renter. Thi med
De langt fra værende gives ikun fortræd for den endelig
Opsyn som behøves for dem.
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Jeg er i saa Maade reent udfriiet for ditte Formynderskab
og hermed frasiger mig at have noget dermed at bestille:
At Jeg ikke skal melde det Jeg selv sidder inde med en stor
Deel mine Stifbørns Fædrende Arv: Og Jeg har Wærgemaal med for
2de Min Kones Brødre Børns og 2de Søster Børns Arve Lod, en
Capital over alt paa 700 a 800 Rigsdaler, saa Jeg ikke veed,
at min Boe kand udrede meere.
Herrens Naade troligen Befalet af Deres Welærværdigheds yde
mygeligste Tjener,

Johan Rask Aarhuus.

Asperup Prestegaard den 16. October 1742.

Som da Hr. Jørgen Mygind i sti lste Brev vel erbyder sig at
paatage Wergemaal for den ældste Daatter og lover saavidt
for sin Broder at Hand vil værge for den ældste søn, begge
paa saadan condition som Provsten ikke syntes at kunne være
børnene tjenlig eller ham selv, som Skifteforvalter og Over
formynder, der staar i Længden til Ansvar for Børnenes Midler
sikker nok.
Hr. Johan Rask Aarhuus i sit 2det Brev, reent frasiger sig
at have med nogen Værgemaal i denne Stervboe at bestille,
Provsten og aldeles ingen Svar paa sit brev til ham har faaet
fra Hr. Isaac Mygind i Mygind og heller ikke har kunnet ud
spørger ret Adresse til Hr. Niels Mygind i Raasted ved Ve
ster Hav, endskjønt hand har gjort sig umage derfor og især
givet Monsr. Anders Hadslund, Enkens rette Laugsværge den
Sag i Commission, da hand for nogen Tiid siiden var i Aalborg,
som har i sit brev om den Matene til Notarius Hr. Christen
Bagger meldet at hand ikke kunne opspørge, hvor det var just i
Landet, bemeldte Niels Mygind boede og hvorhen Adressen skul
le skee til Ham.
Da som alle disse fødde Værger ere saa langt fra boende, og
Provsten ikke uden tilstrækkelig forsikring og Caution imod
Loven kand tillade Børnene Pengene uden selv at staa ald Ha
zarten for havd deraf i Længden kunde flyde at føres uden
Herredet, mindre uden Provinsen og Børnene dog behøver Deres
Wærger.
Saa resolverede Prøvsten at sette de 2de Fader og Moderløse
Børn hver sin Wærge her i Herredet af Herrets Brødrene og
satte da til Wærge for sønnen Christen Hutfledt Mygind. Wel
ærværdige Hr. Melchior Sommerfeldt Sogne Prest for Helgnis
Menighed her i Mols Herret, og til Værge for Daatteren Kiersten
Handdatter Mygind Welærværdige Mast. Eric Giørup Begtrup Sogne
Predst for Vistoft Menighed her i samme Herret:
Hvad de øvrige sex sidste Kuld Børn, der,har Enken Deres Kjøde
lige Moder endnu levendes angaar. Da bliver for det lste til
videre deres Sal. Fader, Sal. Hr. Myginds nær ved Haanden væ
rende Sødskende Barn Sr. Hans Mygind Skoleholder i Draabye til
Enden ved Skiftet, ligesom Hand og har været fra Begyndelsen
på samtlige Børnenes Vegne for at see paa disses tarv. Da
der nærmere, naar Enken ved Slutning giver sin Resolution til
Kiende, paa hvad Foed hun vil beholde sine Børn Hos sig skal
blive observeret, hvem og paa hvad condition, dennem til Værge
bliver anordnet og ordineret, som Skifte Forvalteren maatte
finde tjenligt og Lovligt.
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."

Producerede Sr. Christen H~m en Hands Kongl. Majestæts
allernaadigste Bevilling for Sr. Christen Holm udi Ebbeltoft
paa egne og Medarvingers Wegne at den Andeel Arv stor 622 Rdl.
2 Mk. 3 Sko som Deres Svoger Hans Madsen Buchtrup efter hands
afgangne Forældre er tilfalden, maae komme dem til bedste, og
delles imellem dem, dog at de stiller vedkommende Rettens Be
tiente Caution at holde ham skadesløs, Ifald Arvingen skulle
optages.
Samme bevilling ønskede Sr. Christen Holm for Skifte Retten
oplæst.
Vi Christian den Siette af Guds Naade •••••.••••.•••••.••••
giøre alle vitterligt at eftersom Christen Holm Borger udi
Vor Kjøbstad Ebbeltoft for Os allerunderdannigst haver ladet
andrage at derpaa Skiftet efter Hands Hustrue Birgitte Madsdaat
ters afgangne Forældre Mads Hansen Buchtrup og hustrue af Bye
fogden Thomas Jacobsen den 22. dec. til Hands og Svogers forri
ge Cappellan Hans Mygind ansvarelse skal være bleven udsat en
Arv paa Deres Hustrues Broders Hans Madsen BuchtrupsAndeel stoer
622 Rdl. 2 Mk. 3Sk. foruden nogen anden uvis Gjæld.
Men som bemeldte Deres Svoger for 20 Aar siden skal være begi
vet sig paa Søefart og lange Rejser, og De siden den Tiid ej
skal have hørt noget fra Ham, saa at det formodes, at Hand
længe førend Atven faldt ved Døden skal være afgangen, det de
dog umuelig skal kunne bevise. Saa haver bemeldte Christen
Holm paa egen og Med Arvingernes Vegne allerunderdannigst
været begjærendes, at vi allerunderdannigst ville tillade at
denne Arv imellem dem maa deeles ..............•..•....•.....

Endelig lod bemeldte Sr. Christen Holm Skifte Retten vide,
at hvad Sal. Niels Pouelsen i Aarhuus hands Debet til Sterf
boen angaar som er stoer Capital 380 Rigsdaler, da staar deraf
for Sr. hans Jensen Bucgtrup i Aarhuus til udfælgning naar
forlanges 200 Rigsdaler og de ovrige resterende 180 rigsdaler
ville Enken Sal. Hr. Myginds efter egen TilbydeIse tage siin
Søster Sal. Niels Pouelsens i Aarhuus hands Enke god for og
lade sig beregne og tildeele i sin Lod •...••.•.••.••.....••
Endnu begierede Enken med sin Laugværge Sr. Hadslund at de
gang Klæder som Daatteren Kiersten Hansdatter Mygind af sin
Sal. Fader efter sin Sal. Moder, ifølge Skiftebrevet efter
Hende af 20. Martii 1730 er given og Skjenket, og under dette
Skiftets Undtægt er indlemmet og efter bemeldte Skiftebrev
som herved in Originale fremlegges som følger •........•..•.•
Kiersten Hansdatter Mygind ejer af Guld en Kiæde med amele
ret Laas betegnet med følgende Bogstaver Ch. J, H, og A.M.D.
og Aars-tal 1690, som hendes Mour-Moder, Edle Madame Anne
Mikkelsdatter Sal. Hr. Christen Hutfeldt Efterleverske havde
foræret hende og en liden Diamant Ring med 3 Steene udi:
Hvilke Poster Enken begjerede at Skifteretten nu ville mod
tage til Overlevering til nu herværende Dåtters Kiersten
Hansdaatters Myginds anornede Formynder Welærværdige Hr.
Magstr. Eric Bigtrup fra Vistoft og fra ham igjen til sin
Myndling antagne som Barnet allerede forhen til Brug og
Nytte har bekommet, og har nu med sig til Sr. Hans Jensen
Bucgtrups i Aarhuus, hvor hun nu har været siden 14 dage efter
Pintse Hellige Dage var 1742 •.•...................•........•..
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Hvad Sønnen Christen Hanten Mygind hands Arv efter Hands
Sal. Moder angaar da formelder Skiftebrevet, at hand er til
falden efter sin Sal. Moder Sophia Christensdaatter Hutfeldt
i Arv den Capital 200 Rdl. Desuden melder Skiftebrevet saa
ledes:
Herforuden forærede Hans Mormoder ædle Madama Anne Mikkels
datter Sal. Hr. Christen Hutfeldts, Ham 200 Rdl. som hun
forsikrede at giøre anstalt for at hand efter hedens Død
skulle bekomme forlods udaf Hendes Boe.
I anledning af dette sidste tilførte gav Provsten Hr. Glerup
herved tilkjende at hand for nogen tiid siiden havde til
skrevet Madame Anne Mikkelsdatter Sal. Hr. Christen Hut
feldts Efterleverske, og anmodet hende om at give bemeldte
Sal. Hr. Hans Mygind og Hendes Sal. Stiftsdaatters sophia
Christensdaatter Hutfeldts Søn, Christen Hansen Mygind no
gen forsikring for dette sit til ham tilgjorte, og i Skif
tebrevet efter hands salige Moder, Hendes Kiære Sal. Stif
daatter inførte Løfte og Donation.
Copie af samme sit Skifte Brev leverede Provsten i Skifte
Retten til Oplæsning, lydende som følger:
Ædle Madame Sal. Hr. Christen Hutfeldts, Da Madame befindes
i Skifte-Brevet efter hendes Sal. Stiftsdaatter Sophia Chri
stensdaatter Hutfeldt Sal. Hr. Hans Myginds første Hustrue
at have foræret disse Forældres Søn Christen hansen Mygind,
som er opkaldet efter hendes gode Sal. Mand den Capital-
200 Rdl. med hosføjede Forsikring at giøre Anstalt, at
Barnet efter hendes Død skulle bekomme samme Capital for-
lods ud af hendes Boe•••••••.•.•...•.•..•.••....•...•••.•

Endeligen gav CapelIan Welærværdige Hr. Eric Qvist Skifte
Retten tilkjende at hand var Næst Søskende Barn til Sal. Hr.
Hans Myginds Børn, som hand har avlet i Ægteksab med sin første
Sal. Kone. provsten maatte herpaa Replicere saaledes at hand
forblev ved den af ham giorte Constitution af Formyndere for
de 2de Fader og Moderlæse børn, Takkede ham ellers for den
oplysning hand dog først nu havde giort Skifte Retten om
sit Forvandskab i 3die Led med Sal. Hr. Hans Mygind.............. . ............

Som ere Moderen og otte Børn 4re Sønner og 4re Døttre, hvor
af den ene Søn og ene Daatter ere hendes Stiftbørn og de
3de Sønner og 3de Døttre hendes egne Børn.

Sal. Mad.Myginds, Sal. Hr. hans Myginds første Sal. Hustrues
Søster Daatter i Borup paa Helgenis, Navnlig Johanne Chatrine
Borup som Sal. Hr. Mygind var formynder for, har tilgode i Bo
en en Arve Part paa Capital den summa 73 Rigsdaler 2 Mk.

962 Rdl.o Mk. 4 Sko

Sko
3

15

Mk.
l

o

Rdl.
2248

1286Summa ••••••••••••••••••••••••••••

Hele Stervboets Indtægt den summa
Drages herfra Stervboens Udgift

Bliver Da igin til Deeling
mellem Arvingerne .............•.

Den ældste Søn navnlig
Den Ældste Datter

Christen Hutfeldt Mygind
Kiersten Hansdaatter Mygind.
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*
6 øvrige Børn som Enken selv er Moder til •••••••••••

Jørgen Hansen Mygind

Mads Hansen Mygind

Stie Hansen Mygind

Sophia Hansdaatter Mygind

Anne Johanne Hansdaatter Mygind

Johanne Dorethe Hansdaatter Mygind.

Brevvekslingen, der er nævnt i dette skiftebrev i anled-
ning af skiftet ved Hans Jørgensen Mygind død, bekræfter,
at hans Moder, Kiersten Jørgensdaatter Mygind er en datter
af Jørgen jensen Mygind og Karen Isaksdatter på Mygindgård.

Dette har ikke kunnet bevises ad andre veje, da det er van
skeligt at bevise sligt på spindesiden, når man kommer så langt
tilbage.
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•Nr. 474 og 475 på tavlen.

MADS HANSEN BUCHTRUP

Søn af Hans Buchtrup og Hustru, Dorthe.
Se nr. 948 og 949 på tavlen.

Født efter 1660 i Æbeltoft.
Død samme sted d. 3.april 1739, ca. 75 år gl.

Viet onsdagen den 27. november 1695 i Æbeltoft kirke til

Dorthe Nielsen Stiesdatter Aastrup

Datter af Stie Nielsen Aastrup, hvis hustrup ikke kendes.
Se nr. 950 og 951 på tavlen.

Født 1673 antagelig i Aastrup ved Grenaa.
Død i Æbeltoft d. 4. april 1737, 64 år gl.

Mads Hansen Buchtrup var som andre af slægten en velstå
ende borger i byen. Han var skipper og købmand og boede
ifølge "Æbeltofts Købstads historie, 1951 side 84", i
en ret stor ejendom. Der læses:

"Markvejen· bag om skansehed "Gaardhjørns" (vejen) (Ting
bogen 21. maj - 9. juli 1770) og vejen fra Gaard nr. 21-22
østen om nr. 23-24 og nr. 25-26 kaldtes Mads Hansens Gyde,
(nr. 15-16, 1704 og 1709).
Sidstnævnte vej er opkaldt efter Mads Hansen Buchtrup.
som har ejet gaard nr. 21-22.

Der var 5 børn i ægteskabet:

l. Kirsten Dorthe Madsdatter Buchtrup,
Æbeltoft kirkebog oplyser:
født 1696, døbt d. 14. august.

Faddere:
Dorethe Rhodes bar det.
Anne Hansdatter (barnets faster).

~:~:~ ~~~~~~up (barnets farbrødre)
Inger Rhodes,

Kirsten var gift med skipper Niels Poulsen, Århus •. Han er
nævnt i flere af de citerede skiftebreve, bl.a. vedr. Hans
Jørgensen Mygind.

2. Birthe eller Birgitte Madsdatter Buchtrup,
født 1697, død 1763, 65 år gl.

Hun var gift med Veje, Maaler og Kirkeværger
Christen Rasmussen Holm, født 1685, død 1750, 65 år gl.
Han handlede med eget skib på Norge og København.
Også han nævnes i flere citerede skiftebreve, især det
ovennævDte.
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•3. Hans Madsen Buchtrup,
Æbeltoft kirkebog oplyser:
Født 1698, døbt d. 30. september.

Faddere:
Søren Broge (Søn af købm. Jens Christensen Broge og Hustru
Karen Sørensdatter Rode, derefter mandens død blev gift
med Døren Hansen Buchtrup, bror til Mads Hansen Buchtrup)
Rasmus Hansen,- (barnets farbror).
Oluf Rode.
Gertrud Pedersdatter.
Forsvundet som sømand. I 1742 var der ikke hørt fra
ham i 20 år. De Skiftebrevet efter Hans Jørgensen Mygind.

4. Stie Madsen Buchtrup.
Æbeltoft kirkebog oplyser:
Født 1701, døbt d. 9. februar.

Fadder:
Byfoged Gregers Bilfeldts hustru bar barnet.
Søren (jensen) Broge, (se ovenfor)

~:~:~sH:~~:~n (barnets farbrødre)

Gift med Ane Johanne Christiansdatter Høyer.
Stie døde en uges til før sin fader i 1739, d. 28. marts,
kun 38 år gl. Far og søn er sikkert døde af en eller anden
smitsom sygdom som plettyfus eller lign. hvilket var meget
udbredt i perioder, og som der ingen helbredelse fandtes for.

5. Dorethe Marie Madsdatter Buchtrup.
Æbeltoft kirkebog oplyser:
Født 1703, døbt dom. Rogate, (søndag efter påske).

Faddere:
Anders Sørensens Hustru i Elsgård bar.
Min søn Johan (præstens søn)
Christian Berthelsen.
Laurits Lindenberg.
Rachel Knudsdatter.
Rasmus oes.

Gift med præsten Hans Jørgensen Mygind.
Læs videre under nr. 236 og 237 på tavlen.

For at få klaring på de ofte meget indviklede familie
forhold citeres her brudstykker af et skiftebrev ved
Søren Jensens Broges hustrus død i maj 1707.

Æbeltoft skifteprotokol 1694-1740. fol. 217-257.

Uddrag.

Skifte efter Sahl. Catarine Henrichsdatter
Boye den 2den mai 1707 udi achtbaher Søren Jensens
Broges Huus Borger og Indvaaner her ibid.
Og udi Hans absentze, Registreret og forseilet hans
Boe. Efter hans ved døden afgangne Hustrue Chatarine
Henrichsdatter samme dato, og der udi Overværelse be
meldte Søren Jensen Broges Moder Dydselskende Matrone
Karen Sørensdatter Rode som næste og enigste Frænde
her ved Steden var tilstede.

466



26. Mai 1712 erholden ri~tig Skifte og Liqvidering efter
Salig Cathrine Henrichsdatter udi Enkemanden Søren Jen
sen Borges Overværelse, samt hans Stiffader Søren Hansen
Buchtrup, Indvaaner her i Byen----------.

I Æbeltoft skifteprotokol 1694-1740, fol. 477 ses skifte
efter

Karen Sørensdatter Rode, enke efter Søren Hansen Buchtrup,

Søren Hansen Buchtrup er broder til Mads Hansen Buchtrup.

I skiftet efter Mads Hansen Buchtrup, (fol. 519) se der,
nævnes Mads Hansen Buchtrup som farbroder ril præsten
Jens Sørensen Broge.

1734.

I skiftet efter Karen Sørensdatter Rode, enke efter
Søren Hansen Buchtrup, læses følgende:

Registrering og Wurdering over denne Stervboes til
hørende Midler og Efecter, Hvilken forretning skede i over
værelse af Hr. Jens Broge, Sognepræst i Rimsøe-Kastbjerg
Menigheder i Nørre Herredt, saa og den anden søn Søren Jen
sen Broge, Borger og Skipper i Aarhus, hans Kiæreste madam
Kirsten Jensdatter udi hendes Mands Loulige fravær, på den
3die Søn Povel Buchtrup i Norge, som ved Døden er afgangen,
hans efterladte umyndige datters vegne af Øvrigheden forord
net dend Sal. Mand Søren Hansen Buchtrups Broder, Mads Han
sen Buchtrup, Borger og Skipper her i byen.

Altså præsten Jens Sørensen Broge, som er født i Æbeltoft
3. dec. 1688, (Viberg præsteh.) er søn af Søren Hansen Buch
trup og Karen Sørensdatter Rode, den anden søn, søren Jensen
Broge, er halvbroder ril præsten, så Karen Sørensdatter
Rode har været gift før med (købmand) Jens (Christensen Broge~

Bevis for ovennævnte findes i de i forannævnte citerede
brudstykker af skifte efter Cathrine Henrichsdatter.

Nedenfor citeres i brudstykker skiftebrev efter Mads Han
sen Buchtrup.

Ebeltoft skifteprotokol 1694-1740, fol. 519.

Anno 1739 den 3. April, indfandt sig paa skifte
rettnes og Embedes Veigne Kongl. Majestæts Byfoged og By
skriferen sammesteds, udi afgangne sal. Mads Hansen Buch
trup, fordum Borger, Indvaaner, Handels-Mand og Skipper
her i Ebeltoft, hans stærfboens efterladte Effecter til
nærmere undersøgelse og progres.
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•
Følgende Skifteforhandling, imellem forbemeldte den Sa-
lige Mand, og hans forhen ved Døden afgangne Sahl. Hu
strue, Dorthea Stiesdatter efter hvilken Hindes dødelige
Afgang igen skifte imellem hindes, nu Salige afdøde Mand,
Mads Hansen Buchtrup og samtli~e Børne Medarvinger, er hol
det eller foretaget formedelst een Deres sammenauflede søn
i Ægteskab Navnlig, Hans Madsen Buchtrup, der iche i nogle
Aar har vaaren, tilstede eller hafver nogen vis Kendskab
hvor er eller til den tid hafver vaaren, og af dets be
skaffenhed Henstod efter de øvrige Arfvingers Begiæring, til
nu dend. Sahl. Mads dødelige afgang, Hvilket alt nærmere og
forklarligere ved videre forretning, og Skiftets Slutning
skal vorde observeret.
Hvilken i Dag foretagne forseiling og registrering var til
stæde, dend Salige Mands Svigersøn Velærværdige Hr. HallS My
gind, medtienere i Orde.t her i Menighedes som Hafver dend
Salige Mands Datter Madarna Dorthea Marie Madsdatter til æg
te.
Hr. Christen Holm, Veier og Maaler her i Byen, der ilige
maade med til ægte hafver, dend Salige Mands og Hustrues
Datter Bergitte Madsdatter item.
Den salige Mands Datter ved Navn Kiersten Madsdatter, gif~

ted i Aarhus med Skipper Niels Pouelsen.
Vel fornemme Kiøbmand Hans Rasmussen Buctrup her i byen, paa
hans søn nu ved Døden afgangne Sahl. Sti Madsen, hans umyn
dige efterladte Søn Mads Stisen som født V-ævge, for ar over
være ved denne, og andre Forretninger her i Sterfboen og derved
observere den umyndiges Gavn og Bæste for den Arf forbeneldte
Myndling efter bemeldte sin Far-Faders Død kunde tilfalde.

Hr. Isac Hansen, Laugværge for den Sal. Mands Søns, Stie
Madsens Hustrue Madarna Anne Johanne.

Af Levende Creaturer vare følgende i Gaarden.

4re Kiøre og l Gris, 2de unge stude, 8te Støcher Faar, med et
Lam, 4re smaae unge Sviin.

Det i dag udfærdiget skrifvelse efter Concept til Ær
værdige Hr. jens (Sørensen) Broge, Sognepræst for Rimsøe og
Kastbjerg Menigheder i Nørre Herrit lyder som følger:

Velærværdige Hæderlig og Vellærte Hr. Jens Broge. Da
det har behaget den almægtige og Gode Gud op til sit Himme
rig ved Døden Hiemkalde de her i Byen boende tvende Brafve
Mænd, Nafnlig Stie Madsen Buctrup og hans Fader Sahl. Mads
Hansen Buctrup, dend første dend 28. Marti, sidst og har udi
sit ægteskab efterladt een umyndig Søn, som Deres velærvær
dighed selv er bevidst. Og den anden eller sidst, salige
Mads Hansen Buctrup døde 3. april sidst, og efterlod sig en
fraværende SØn Nafnlig Hans Madsen Buctrup, som uden videre
omstendigheder at anføre (her synes der som om byskriveres
har glemt at indføre noget) .
og forlengst er vitterligt.

Og som Deres Velærværdighed, er et kiødelig sysken-
de Barn paa Fædren siide til Dem begge nemlig: Sahl. Stie
Madsen og Hans Madsen, Saavelsom Mons. Hans Rasmussen Buctrup
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her i byen, og saaledes ~, som ieg maa saa dristig skrifve.
Pligtig at efterfølge Lovens Byende. Gud Kaldes herved, De
ris Velærværdighed, I den sidste Sahl. Mands Deris Farbroder
afgangne Mads hansens Stræfboe her i Ebeltoft førstkommende
Mandag den 13de April.

Angående sønnen Hans Madsen Buchtrup, da ved vi fra anden
side, at man ikke havde hørt fra ham i 20 år.
Heller ikke nu ved dette skifte vidste man noget om ham.
Han var sømand og er formodentlig død i det fremmede.



•
Nr. 476 og 477 på tavlen.

MADTZ FRANTZEN ILLUM

Søn af Frantz Pedersen Illum og Hustru Kirsten Niels
datter af Fåborg.

Se nr. 952 og'953 på tavlen.

Fåborg Kirkebog meddeler:
Født 1678 i Fåborg.
Døbt d. 24. septbr. 1680 i Fåborg Kirke.

Faddere ved dåben:
Karren Michel Jørgensens, Hans Madtzøn, Søffren Smed,
Peder Jørgensen, Marren Hansdatter.

Død d. 13. febr. 1762 i Fåborg, 84 år gl. begravet i
Kirkens kor.
Viet d. 25. juli 1702 i Fåborg Kirke til

ANNE MARIE HENRIKSDATTER MEYER

Hendes forældre,og fødested kendes ikke, kun er det gi
vet, at hendes far har heddet Henrik ••••••••.••• Meyer
og vil være at finde på tavlen som nr. 954.

Født 1679

Fåborg kirkebog meddeler om hendes død:
Død d. 20. marts 1764 i Fåborg, 85 år gl., begravet i
kirkens kor.

Fåborg Byhistorisk Arjiv meddeler:

1707 nævnes Mads Frantzen at bo ejendommen østergade
nr. 95. Det er nuv. Matr. nr. 403, (gadenummer9). E
jendommen er beliggende på hjørnet af østergade og Bøje
stræde .••.•.

Samtidig med, at Mads Frantzen erhvervede ovennævnte e
jendom, købte han en skude på 4 1/2 læster, som han grund
lagde sin uhyre store rigdom med.
Såvel Mads som hans kone Anne Marie har sikkert både kun
net læse og skrive og hævde sig alene derved over mange
af byens øvrige handlende.
Dertil kom, at de begge var i besideIse af en ualmindelig
livskraft og virkelyst, begge var de handelsgenier, havde
sans for penges værdi og formering. Anne Marie var der ved
siden af besjælet af en gerrighed uden lige.

Godt og vel et år efter deres bryllup løste Mads Frantzen
Illum Borgerskab som købmand i Fåborg.

Et særsyn er det at se i en tid, vhor kvinderne endnu ikke
var nået frem til ligestilling med mændene, hvordan Anne
Marie var med lige fra første færd i forretningens drift
og trivsel.
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•Klogt og viist delte ægtefællerne arbejdet imellem sig
og nåede ved fælles hjælp og dygtighed langt videre end man
ge samtidige.
Mads sejlede på København med landbrugsvarer og for
handlede dem der og tog andre varer med hjem. Sam
tidig havde han store fortjenester ved i København
at udføre forskellige ørinder og kommissioner for
sine kollegaer i Fåborg. Allerede 1720 sendte Mads
Frantzen Illum et skib til Øen Gotland, der vendte
tilbage med en ladning bestående af 56 læster læ
sket kalk, 20 tdr. kalksten samt skibs- og bygnings
tømmer. Han sejlede også på Norge, og på disse ture
var det meget om at gøre at komme af sted i rette
tid, da forsinkelser let kunne medføre pengetab.
Det måtte Mads sande, da hans Galliot i 1734 stødte
sammen med Karen Achtonias i "Midelfart Sund". Karen
Borgmesters skib fik forstavnen knust, og Mads måtte
ikke blot erstatte skaden, men også det tab, hun led
ved, at hendes korn kom forsent til Bergen.
Mads gik heller ikke af vejen for smugleri. Der for
tælles, hvordan han med held indsmuglede fransk bræn
devin for smør og tjente mangen god skilling.
Mads var snu og snedig. I den langvarige krig mellem
Sverrige og Danmark 1709 - 1720 undgik han heldigt på
sine mange togter at komme i skudlinie. Kun een gang
den 24. juni 1717 måtte han sejle med i en transport,
der skulle overføre tropper fra Assens til Sønderjyl
land.
Mens Mads turede rundt på søen og sejlede skæppevis
af rigsdaler hjem, ordnede Anne Marie forretningerne
på landjorden til fuldes te tilfredshed samtidig med
at hun fødte og opdrog 6 børn.
Anne Marie havde anskaffet sig hestekøretøj, og for
uden at passe købmandsforretningen i Fåborg drog hun
rundt over hele sydfyn og opkøbte landbrugsvarer til
næste skibsladning.
Hun var et hidsigt og opfarende gemyt, der af den
grund har været indblandet i utallige retssager. Hen
des villie var alene rådende, hvor hun kom frem.
Således slog hun engang degnekonen i Gislev med en
pisk, men fik til gengæld en sten i hovedet. Under
retssagen erklærede degnen, at det kunne ikke betrag
tes som nogen synd, at hvis hans kone havde slået hende
ihjel •• Alle kneb gjalt for Anne Marie, når det var
forretningen der var tale om. Heller ikke hun gik
af vejen for lidt smugleri, når der var skillinger at
tjene. Der fortælles, når hun kom hjem fra sine mange
småture rundt på Fyn, at hun da altid lagde det sådan
tilrette, at hun først kom til byen efter mørkets frem
brud, og efter at toldbetjentene var godt drukne. En
noget lyssky færd har hendes forretning under disse op
køb nok været.

Mads og Anne Maries virke bar efterhånden rigelig frugt.
De blev velhavende. Omkring 1720 Købte Mads en gammel
hesternølle, der lå på den søndre side af østergade
"mellem det gamle kirkegårdsstræde og det vedliggende
hus". Denne byggede han op fra grunden af med grundmu
rede bygninger. Møllehuset havde tre fag til østergade
med gavl ud til gaden, det var to loft højt, desuden
lå et sidehus på 5 fag ud til gaden.
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Ved denne lejlighed kom Anne Marie i heftig strid med
snedkerne i Fåborg, idet hun bestilte vinduer og døre
til sit nye hus hos en snedker fra en anden by, fordi
håndværkerne i Fåborg var almindeligt kendt for deres
dårlige og dyre arbejde. Også dette gav hende en rpo
ces på halsen. JO, de var stridige af sind, de to, og
rodede sig derfor ind i meget. Således læses der om
Anne Marie ved branden i Fåborg 1715. Rygterne gik i
byen om boegernes bjergsomhed unden branden. En af
dem, der blev hængt ud for sin løse tunge, var løjt
nant Prowitz, der havde beskyldt købmand Mads frant
zen Illums køne for at have båret en spand smeltet
smør op til sin gård. Løjtnantens letsindighed koste
de ham lo Rdl. til Landstingshuset i Odense og 4 Rdl.
til sagsomkostninger.
Efter det, der vides om Anne Maries fædr.og forhold,
kunne det såmænd godt tænkes, at hun havde villet
bjerge sig en spand smør ved samme lejlighed.
Det blev i gamle dage i Fåborg by betragtet som en sim
pel pligt at bære lig, når borgmester og råd gav ordre
derom. Købmand Mads Frantzen Illum blev i hvert fald
idømt en bøde, fordi han ikke efterkom en befaling om
sammen med andre at bære byens tjener til hans sidste
hvilested.
Et langt livs virke blev der forundt de to som borgere
i Fåborg by, velstand kom til huse. Kun een af byens
købmænd kunne i disse år, første halvdel af 1700 tal
let, forstrække sine kolleger og medborgere med lån.
Det var Mads Frantzen Illum, der i ovennævnte årrække
havde arbejdet sig op til at være een af byens rigeste
købmænd.
Anne Marie og Mads blev meget gamle, fejrede guldbryl
lup i 1752 og manglede kun nogle få nåneder i at kunne
have fejret diamantbryllup.
Ægtefællerne blev ved deres død begravet i Fåborgs kir
kes kor. Et gravsted der kostede på det tidspunkt 16
Rdl., blev senere nedsat til 8 Rdl.
Der fremgår af skifteprotokollen for fåborg, at enken
hensidder i uskiftet bo ifølge bevilling af 6. oktober
1752. Det nævnes, at en datter var gift med tolder Berg
i Stubbekøbing.
Mads Frantzen Illum havde ved sin død efterladt en for
tegnelse over, hvad han havde givet og lånt sine børn:

Frantz havde fået 1400 rdl.
Peder 1800 rdl.
Kirstine - 1500 rdl.
Niels 3200 rdl.

Frantz og Peder havde endvidere fået hver 2000 rdl. som
lån, for hvilket beløb de havde udstedt obligationer.
Det fremgår endvidere af skiftet, at Frantz boede i
Rudkøbing i 1749, hvor han var prokurator.
Peder boede ligeledes i 1749 i Asperup, Niels ligeledes
i 1749 i København, og Datteren i Stubbekøbing.
I skiftet efter Anne Marie, der påbegyndtes 20. marts
1764 og sluttede 21. juni 1766 nævnes følgende børn:

Peder Madsen Illum boende på Vang i Jylland
Frantz Madsen Illum boende på Villerup i. Jylland
Niels Madsen Illum, som for nogen tid siden var afgået
ved døden i København.
Anne Kristine, Enke efter tolder Berg i Stubbekøbing.
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Peders søn, Mads Pedersen Illum, nævnes som forpagter
på Villestrup, Jylland.
Inden Skiftet blev afsluttet, blev det oplyst, at
Frantz Madsen Illum døde på Villerup d. 3. maj 1764.

·i

Når man ved, at der begyndtes på bar bund, er det en
ret anselig sum at efterlade sig efter mere end 60
års ihærdigt livværk.
Mads Frantzen Illum var en af de få købmænd i Fåborg
på den tid, der efterlod sig stor formue.
Foruden rede penge efterlod han sig ikke så lidt sølv
tøj, således en sølvkande på 54 lod og et stort bæger
med låg, forgyldt indvendigt på 48 lod. Begge dele
købtes af oberstløjtnant Cicicgnon til Nakkebølle.
Desuden var der kalk og disk af sølv, 19 skeer, en
guldring med sten og en møngde knapper.

Boets formue
Boets gæld

Til arv .og deling

15635 rdl.
2630 rdl.

13005 rdl.

5 mk.
o mk.

5 mk.

131/4 sko
8 sko

51/4 sko

om Anne Maries sidste år er endnu at fortælle.
Hun havde alle sine dage været en skrap madam og ar
gedes som hun ældedes. Børnebørnene, pigerne, kom den
efter den anden, i bestemoderens hus i Fåborg for at
gå til hånde, men døjede her meget ondt. De måtte købe
føden til sig selv og tjenestepigerne og blev ofte ja
get ud på gaden midt om natten, så de måtte leje hus
at ty til, når bedstedoderen var i sit dårlige lune.
Mads Frantzen Illum behandlede hun også usselt de sid
ste år, han levede.
Sønnesønnen Mads Pedersen Illum, Villestrup, der var
meget rig, forsynede bedstefadern i Fåberg med lomme
penge, fordi den gamle mand blev meget slet behandlet
af sin gerrige hustru, der endog nægtede ham det nød
vendigste til livets ophold.
Efter hans død blev det endnu værre med hendes lune
fuldheder.
Hendes høje alder, over de fire enese, forhimdrede hende
ikke i at slå sine børnebørn og tjenestepiger. De løb
fra hende og førte rpoces mod hende.
I sine sidste år begyndte hun atter at handle, betroede
sig til gavtyve, der bedrog hende og på kort tid
narrede hende for 500 rdl. og sikkert snart ville have
ruineret hende, som borgmesteren skriver, hvis kan ik
ke havde forhindret det.

Foranstående oplysninger vedr. Mads Frantzen Illum og
hustru Anne Marie Henriksdatter Meyer er hentet dels
fra: S. Jørgensen: Mads Frandzen Illum og hans hus, og
fra: Fåborg Købstads Historie.
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Fåborg Kirkebog meddeler om Mads og Anne Maries børn:

1. Henrik Meyer, født d. 16. juli 1704.
Døbt d. 20. juli s. år i Fåborg kirke.

Maria Knud Bødkers bar barnet.
Faddere:
Ditleff Kok. Morten Smed. Ananias hansen.
Anna Johan Handskemagers. Anne Hans Hellesøns.

om denne Henrik Meyer har intet kunne oplyses.
Han er opkaldt efter sin morfar, men må være død
før forældrene i begyndelsen af l760erne, idet han
ikke nævnes i skiftet efter forældrene eller i fade
rens fortegnelse over de af børnene, der havde fået
lån mod obligationer eller havde fået arv forud.
Da ingen af de senere fødte drengebørn i ægteskabet
bærer navnet Henrik, synes han ikke at være død som
barn.

2. Frandtz, født d. 7. febre 1706.
Døbt d. ll. febre s. år i Fåborg kirke.

Abigail Dithlevsdatter bar barnet.
Faddere:
Søvren Hoors. Jørgen Hansen. Jørgen Christensen.
Trinika Hansdatter og Margrethe Nielsdatter.

om denne Frandtz vides følgende:
Han var ugift, døde d. 3. maj 1764 på Hovedgården
Villerup i Vendsyssel uden at efterlade sig arvin
ger.
T skiftet efter forældrene oplyses det, at Frandtz
Boede i Rudkøbing og var prokurator, sagfører, vide
re nævnes der, at han skulle have været sin moders
udtrykte billede og hendes yndling, forsåvidt hun
kunne være moderligt stemt mod nogen væsen.
Under sin sagførervirksomhed i Rudkøbing blev han
1734 idømt en Mulkt på 100 Rdl. til Frue kirke i o
dense. T den anledning måtte han d. 24. dec. bede
faderen om hjælp til betaling af bøden.
Frandtz holdt nu op med sagførervirksomheden med det
samme og forpagtede Consumtionen i Rudkøbing. Da det
heller ikke rigtig ville gå, købte han da på en auk
tion en Galioth for 500 Rdl. med den tanke at ville
drive handel og sømandsskab. Disse penge og mange
flere forstod han også ved indtrængende breve at få
fra forældrene. 1750 købte han Hovedgården Villerup
i Thy af sin Broder Peder Madsen Tllum. Der boede
han til sin død. Da det gik broderen Niels i Køben
havn dårlig, han havde stadig vrøvl med sine kredi
torer og med sin hustru, som han endelig tilsidst
blev skilt fra, indsatte Frandtz Madsen Tllum sin bro
der Niels'2 yngste børn som arvinger efter sig.

Deres navne var:

l. Madtz Nielsen Tllum

2. Marie Nielsdatter Tllum.
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3. Peder, født d. 4. marts 1708.

Døbt d. 7. marts s. år i Fåberg kirke.
Sara Hans Haagerups bar barnet.
Faddere:
Johan Diderik Ekhoff.~Børge Jensen. Henrik Alsing.
Magdalene Maria Bukholtz. Inger Hansdatter Woller.

Se videre om Peder under nr. 238 og 239 på tavlen.

4. Anna Kirstine, født d. 4. maj 1712.
Døbt d.· 8. maj s. år i Fåborg kirke.
Anna Helene Henrik Nielsøns bar barnet. Hos hende
stod Maria Sophia Henrik Laurtisøns.
Faddere:
Hans Henrik Wulf. Jørn Hansen. Jacob Tamdrup.

Anna Kristine Madsdatter Illum blev viet d. 20.
marts 1742 i Fåborg kirke til
Andreas Bierring, Tolder, boende i Stubbekøbing.

Der kendes 2 børn i dette ægteskab:

l. Mathias Bierring, der løste borgerskab som
skipper og købmand i Fåborg den 4. marts 1767.

2. Karen Bierring, født i Stubbekøbing.
Viet 1764 i Stubbekøbing kirke til
Ditlev Staal, Købmand, boende i Fåborg.

5. Dithleff. født 1713
døbt d. 23. dec. s. år i Fårborg kirke.

Maren Henrik Syrachsøns bar barnet. Hos hende
stod hendes søster Anna Kristine Henningsdatter.
Faddere:
Tolderen Niels Frausig og Jørgen Thomsen.

Om denne vides intet udover, at han ved brode
ren Peder Madsen Illums søns dåb i Indslev kirke
d. 27. septbr. 1732 nævnes som fadder sammen med
Søsteren Anne Kristine.

Se under nr. 238 og 239 på tavlen.

6. Niels. Født 1716
Døbt d. 15. dec. s. år i Fåborg kirke.
Anna Wulff Jessens bar barnet.
Mandsfaddere:
Niels Henriksøn. Jørgen Jensen. Bild Madtzøn og
Anne Kirstine Willumsdåtter.

Niels Madsen Illums levnedsløb formede sig i sto
re træk følger:

Han blev i en ret ung alder gift med

Inger Jørgensdatter.

Der kendes 3 børn i ægteskabet:

l. Anne Margrethe.
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Skt. Nicolai kirke meadele under dåb:

1743 d. 8. dec. Niels Illum, Købmand, Laxegade og
Inger Jørgensdatter, en datter, kaldet Anne Mar
grethe.
Faddere:
Jørgen Jørgensen, Bødker i Antinistrædet. Jens
Weddesøe, købmand i Laxegade. Eggert Rasmussen,
Fuldmægtig. Søren Henrichsen, murernesters hustru i
Adelgade og Dorothea Margrethe Møller, baberers dat
ter i Laxegade.

2. Madtz.
Bremerholm kirke meddeler under dåb:

1749. den 24. marts Madtz.

Fader, Niels Madsen Illum, Borger i Hummergade,
Moder, Inger Jørgensdatter.

Faddere:
Postinspektør Bech. Klædekræmmer Christian Liebe.
Monsør Bendsøn, fuldmægtig hos Daldorph. Mad. Re
gina Gislar, vintapperkone ved gl. Strand. Jom
fru Wedege. Hr. Reventlov.

3. Marie.
Bremerholms kirke meddele under dåb:

Fader, Niels Madsen Illum, Borger i Hummergade.
Moder, Inger Jørgensdatter.

Faddere:
Postinspektør Bech. Boghandler Otto Christopher
Wentzel. Brygger Lenge. Vicekapt. Fenger. Mad.
Margrethe. Postinspektør Bechs Jomfru Marie Eli
sabeth Hattemand.

Videre kan der om Niels Madsen Illum oplyses:

Han voksede op ved handelen, vel i faderens
forretning og blev i en meget ung alder bo-
sat i København, hvor han drev den af faderen opar
bejdede kommissionsforretning.
Han havde adskillige uheldige egenskaber, der med
førte, at hans livsbane, der begyndte under så gun
stige vilkår, snart tog en meget sørgelig retning.
Hans fataliteter må sikkert fylde adskillige blade
i Københavnske retsprotokoller. Klageskrivelserne
fra ham optager mange ark i skifteprotokollen og
giver et interessant billede af et forfejlet liv.
Hans pengesager var i den syndigste uorden, så han
flere gange måtte vandre i gældsfængsel, hvor ud af
faderen hver gang hjalp ham ved at sende ham penge.
Hans ægteskab med Inger Jørgensdatter var langt fra
godt, og d. 21. april 1753 er det rent galt. Han
klager da over, at konen er rejst fra ham til hans
beskæmmelse og ruin.
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Enden bliver at de går~ver til sit. Hustruen
medtagende det ældste barn, en pige. Inger Jør
gensdatter fik nu tjeneste i børnehuset på Christi
anshavn.
Efter påny at have været i gældsfængsel og atter
løskøbt af faderen, bor han nu en tid i Dredensborg,
Flytter så tilbage til København, slår sig ned i
Laxegade, hvor han dør d. 4. marts 1758, 42 år gl.
Han bliver begravet i Holmens kirke.

Det er sikkert omkring tiden 1753, at de 2 yngste
børn, drengen Madtz og pigen Marie, tages i pleje af
farbroderen, Frandtz Madsen Illum på Villerup.
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Nr. 478 og 479 på tavlen.

HERMANN WILLER

Hans forældre, fødested kendes ikke, men enten har han
været ud af ret velanset slægt på den tid, eller også
har han været' i besiddelse af en særdeles stor person
lighed og dygtighed, idet han i sin by var både rådmand,
borgmester og kirkeværge foruden at han dreven ret om
fattende købmandsforretning og efter sig ret anselig
formue.

Født i februar 1672.
Død i februar 1739, 67 år og 3 uger gl. Jordet i Middel
fart kirke.

Han blev ca. 1700 viet i Middelfart kirke til enke

ANNE OLSEN, født HANSDATTER JUUL

Datter af borgmester Hans Jepsen Juul og hustru Karen
Matzdatter af Middelfart.

Se nr. 958 og 959 på tavlen.

Født ca. 1670, antagelig i Middelfart.
Død 1752, ca. 80 år gl. jordet d. ll. dec. i Middelfart
kirke.

Anne Hansdatter Juul var først på året 1699 blevet en
ke efter købmand Peder Olsen. I dette ægteskab var der
3 børn.

Hermann Willer løste borgerskab som købmand i Middelfart
d. 31. marts 1700. 2 år efter, d. 30. juni 1702 ud
nævntes han til rådmand, og fra d. 2. marts 1709 til d.
18. juni 1717, ialt 8 år, sad han som borgmester i Mid
delfart.

Hermann Willer var kirkeværger for Middelfart kirke fra
1703 til 1713, i Il år. I kirkens regnskabsbøger læses
følgende: "kjøbte jeg borgmester Hermann Willer selv end
nu et stade til min kierreste udj Quindestolen udj store
gang nr. 9 og betalte det med 2 Rdl. Haver ieg saaledes
til min kierreste og børn opkiøbt som i forrige kirke
regnskab skrevet alle de stader, som i denne stoel findes".

Det har vel nok været med tilfredshed og faderlig stolt
hed, når den velvise borgmester under gudstjenesten kunne
se over til den stol, der husede hans hustru, Anne Hans
datter Juul, og flere af hans døtre, thi i den lille stol
kunne de ikke være alle, nogle af dem sad i andre stole.

Endvidere læses der i kirkens regnskab~bøger, at Hermann
Willer købte gravplads 1 Middelfart kirke i 1718 til sig
og sin hustru. Dette viser, at borgmesteren og hans hu
stru har været ret velstående og anset i byen.
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Ved enken Anne Hansdatt~r Juuls død 1 1752 blev boets
formue opgjort

til 1423 Hd!. 5 Mk. 8 1/2 Sko

Boets gæld til 237 Hd!. 4 Mk. 11 Sko

Til arv og deling 1186 Hd!. o Mk. 13 1/2 Sko

Der kendes 5 ·børn i ægteskabet: !

l. Karen Hermannsdatter Willer.
gift l. gang med pastor Krag i Gamborg.

2. Jep Møller.
Karen Willer efterlod en datter der boede i Her
reschult i Tyskland.

2. Catherine Lucia Hermannsdatter Wl11er, død 1768.
gift med købmand Jørgen Henning Christian Møller,
Middelfart, død 1756, begge begravet i Middel
fart kirke.

3. Margrethe Hermannsdatter Wl11er,
gift med pastor Christopher Wederking, Helnæs.
født 15. aug. 1712.
død 15~ jan. 1790.

4. Anne Hermannsdatter Willer.
gift med kappelan Preben schytt i København.
Der var 4 børn i dette ægteskab:
Marianne, Andreas, Christian, Marie.

5. Sibbret Hermannsdatter Wl11er
gift med Peder Madsen Illum, Bubelgaard.
Læs videre om dette ægtepar unden
nr. 238 og 239 på tavlen.
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•Nr. 498 og 499 på tavlen.

SØREN SIMONSEN

Søn af Simon Pallesøn og hustru Else Pedersdatter af
Jetsmark.

Se nr. 996 og 997 på tavlen.

Født ca. 1610 på Store Calsensgaard i Jetsmark.
Død i Damgaard på Egholm ca. 1683, ca 70 år gl.

Gift ca. 1640 med

7WE JENSDATTER

Datter af Jens Pedersen og hustru Elin Jørgensdatter
Mørch, Damgaard, Egholm.

Se nr. 998 og 999 på tavlen.

Født ca. 1610 på Damgaard, Egholm.

Søren Simonsen overtog ved sit gifternål 1640 halvdelen
af sin svigerfader Jens Pedersens gård, Damgaard på Egholm,
og en halv snes år senere ved Jens Pedersens død 1651 den
anden halvdel.

Kr. Værnfeldt oplyser i Egholmbogen af 1937 om Søren Si
monsen:
"Han synes at have været Egholms betydeligste mand i de ti
der, veloplyst og en stræbsom og energisk mand, som han
var. Men han havde den fejl, at han ikke var "her fraa
Lantj", og da han kom i "Træde" (strid) med Naboerne, holdt
Mørcher og Kjæru1fer sanunen imod ham i en strid, der end
også fortsattas mellem børnene".

Af børnene i ægteskabet kendes:

1. Simon Sørensen, f. ca. 1642. Han boede på Nr. Jonstrup
i Saltum sogn.

2. Jørgen Sørensen, f. 16/4-1643, begravet 29/4-1686.
Stamfader til slægten Egholm i København.

3. Christen Sørensen i Vestergård, f. 1646, d. 1720.
Stamfader til Bjerg-slægten i Aaby.

4. Lars Sørensen, f. 1657, d. 1713. Stamfader til Slægter
ne Egholm på færøerne og i Norge.

5. Peder Sørensen, f. 1659, d. ugift 1737 på Egholm.

6. Inger Sørensdatter, g.m. Mogens Madsen i Hasseris.

7. Maren Sørensdatter, hjemme 1672 og 73.

8. Dorthe Sørensdatter, hjemme 1673.

En af de 2 sidstnævnte døtre var gift med Jacob Anthoni.

Se nr. 248 og 249 på tavlen
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Om ovennævnte strid medeeler Kr. Værnfeldt i Egholm
bogen side 33 følgende:

"Øens betydeligste mand i de dage var Søren Simonsen
i Damgård. Han havde i årenes løb slidt hårdt med at kulti
vere de lavtliggende jorder syd for byen og derved i høj grad
forbedret gården. Et tingsvidne siger, at han havde "opfyldt
damme og mergelgrave og opbrækket kærene sønden gården".
Den opbrudte jord var imidlertid fælles fælledjord, ogSø-
ren og hans medfæster synes desuden at have tiltaget sig
for stort .engareal til brug. I alt fald blev Kjærulferne
Mørcherne i de 2 nordre gårde misfornøjede, og de 4 fæstere
stævnede d. 12. februar 1667 søren Simonsen og hans med
fæster, Maren Sørensdatter, fordi de brugte for megen jord.

Sagen behandledes om foråret på Kjær herredsting.

Marens Broder, Jens Egholm i Alborg, vidnede, at han
kunne huske 50 år tilbage. Da var han hjemme, og da til
hørte den omstridte jord den søndre gård, som Søren Simon
sen forivrigt ved sin flid og dygtighed havde forbedret
meget.

Bertel Mikkelsen i Alborg, som for 32 år siden havde
tjent i gården, vidnede det samme. Og Søren Mikkelsen og
Mogens Jensen, der begge havde tjent Søren, vidnede, at han
før havde haft den omstridte jord, og da havde ingen på Eg
holm klaget derover.

Fæsterne i de 2 nordre gårde vidnede, at deres for-
mænd fra Arilds til havde givet samme landgilde som fæste
ne i den søndre gård, og derfor måtte de også nyde ens ret
ligheder.

Til sidst valgte hver af de stridende parter på tinge
4 gode dannemænd, og disse 8 mænd skulle så komme over på
Egholm for at se og syne åstederne. Egholmerne forbandt sig
højtideligt til at rette sig efter disse mænds kendelse.
Nogen tid efter kom synsmændene til øen, og under ledelse
af Steffan Thomsen på Agdrup, der mødte på Herredsfoged Morten
Kjærulfs vegne, undersøgte de tingene meget grundigt og
"och deris Beteneherder i dend Tuistighed affsagde-, at
Søffren Simonsen och Maren Søffrensdatter, som bo i dend
sønderste Gaard, schall legge fra dem till di to nordeste
Gaarde Jord till lo tønder Seed, och Maren Søffrensdatter
schall legge fra sig Eng till tyve Lees Grees".

Søren og Maren bøjede sig for den afsagte kendelse.
Men deres gård var alligevel, hvad matriklen af 1688 viser,
bedre end de andre to."
Hvetbo herreds tingbog oplyser følgende:

"den 12/3 - 1646 gav Søffren Simonsen Christen Niel
sen, (stedfaderen, se nr. 997 på tavlen) fuldt og fast Af
kald for Asff efter hans Fader Simon Pallisen och efter
Hans Sister Birgit Simonsdatter, och han takker ham for god
Betaling och for tvende Arvelodder".
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•
Nr. 500 og Sol på tavlen.

PEDER CHRISTENSEN M0RCH

Søn af Christen Nielsen Mørch og hustru, der ikke kendes.

Se under nr. 1000 og 1001 på tavlen.

Peder Christensen Mørchs fødsels- og dødsår kendes
ikke, ligesom der heller ikke vides noget om hans
hustru.

Peder Christensen Mørch blev i april 1649 fæster af
Bakgården i Gjøl, hvilket fremgård af det efterføl
gende:

Se. C. Klitgård: Slægterne Pslnesen og Mørk af Knolde,
Personalhistorisk tidsskrift 1945,
ll. række, 6. bind.

Citat:

"Christen Nielsen Mørk var fæster i Aaby, da han 14.
April 1649 sammen med sin fader(Niels Jensen Mørk
af Vestergård i Hellum) Kautionerede for sin Søn Pe
der Christensen Mørks Indfæstning af Bakgården paa
Gjøl. Dette Kautionsbevis, som tidligere i stærkt ma
kuleret Stand fandtes i Birkumgaard Arkiv, lød saa
ledes:

"Velbyrdig og Vel (ædle) og naadi(gste) •••••••.
••••••• og som min Søn Christen Nielsen ydmygelist
haver(suppli)keret for mig, at min (hans) Søn Peder
Christensen kan ikke erholde Bakgaard i Gjølby, uden
jeg fattig Mand og hans elendige Fader for hannem
vilde godksrive for det Stedsmaal og V(urdering?) da
hauer os fattige Frænder holdt dette Counsen(Consens)
= (samtykke) tredie Dagen efter Vor Herres Opstandelse,
hvor (vi) love (de), at stedsmaal (et) ••.••...•...•••••
samdrægtelig(en) og rettelig skulde os (Erlægges?) 7.
førstkommende Jacobi Dag (l. maj), og give vi han-
nem." ".. ". og ."""""""""",,.,," .til Bæster,
hvilke ere Hannem paa høret(?), menalt bliver som
det stedsmaal skrevet udi Hellum Vestergaard i April
Anno 1649.

Niels Jensen med egen Haand.

Christen neislen

Der menes at kendes 4 børn efter Peder Christensen
Mørch.

l. Niels Pedersen Mørch, der overtog fæstet af Bak
gården efter faderen, men som for forsømmelse af
gården - vel på grund af de trange tider i slut
ningen af 1600 tallet - blev den fradømt og dømt
til skubkarren (trillebøren) i Hals Fæstning.
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2. Christen Pedersen Møpch, der ifølge slægtstraditio
nen skulle være den samme som Christen Pedersen
Gjølbo Mørch, borger i Alborg.

Se videre om ham under nr. 250 og 251 på tavlen.

3. Jacob Persen (Pedersen) nævnes som fadder ved nr.
125, Karen Margrethe Christensdatter Mørchs dåb.
Hun er datter af Christen Persen Gjølbo Mørch.

Kirkebogen for Budolfi Sogn, Alborg meddeler:

"lo. Majus 1696. Christen Persen Gjølbo og Anne
Jensdatter Mørchs Barn, Karen Margrethe, døbt.

Faddere: Her nævnes kl.a. Jacob Persen.

4. Cidzel Persdatter Giølbo, der nævnes som fadder
ved Christen Persen Giølbo og Anne Jensdatter
Mørchs barn, Jens'dåb den 2. September 1708.

Se under nr. 250 og 251 på tavlen.
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•
Nr. 502 og 503 på tavlen.

JENS CHRISTENSEN MØRCH

Søn af Christen Kjeldsen Mørch, Vejlegaarden, Egholm,
og hustru, der ikke kendes.

Se nr. 1004 og 1005 på tavlen.

Født ca. 1620 på Vejlegaarden.
Død samme sted 1705, ca. 85 år gl.

Han må være blevet gift ca. 1658 med

ANE ANDERSDATTER

Hendes forældre, fødsel og fødested kendes ikke, kun
er det givet, at hendes fader har heddet Anders.

Han ville have været at finde under nr. 1006 på tavlen.

Om Jens og Anes ægteskab meddeler Kr. Værnfeldt i
Egholmbogen side 104:

"1656 var et Tyge Brahes Aar for Folkene i Vejlegaarden.
Thi nævnte Aar maatte Jens betale en Bøde for "Lejermaal
udi forbudne Led".
Dog fik han Kongelig Majestæts naadigste tilladelse til
at ægte Pigen, der sagtens har været hans Søskende- eller
Næstsøskendebarn. Hun hed Ane Andersdatter, og hun var
Aar 1700 "vanfør og Skrøbelig, saa at hun ej nogen Hus
gierning kand forrette".

Jens Christensen Mørch var fæster af Vejlegaarden fra
1667 til sin død 1705.

Af deres børn kendes:

l. Anders Jensen Mørch, født 1667, død 1754 i Nørhalne,
gift ca. 1707 med Bodil Corfitzdatter, født 1680,
død 1752 i Nørhalne, datter af Corfitz Pedersen (Kjær
ulf) i Rævsgaard på Egholm og Bodil Madsdatter.
Han overtog fæstemaalet af Vejlegaarden efter sin fa
der omkring dennes død 1705.

2. Kjeld Jensen Mørch, der var hjemme på gården 1684,
1696 og 1702.

3. Christen Jensen Mørch, der nævnes også at være hjem
me på gården 1682.

4. Ane Jensdatter Mørch, født ca. 1600 på Vejlegaarden,
gift ca. 1695 med Christen Pedersen GjØlbo i Aalborg.

Læs videre om dette ægtepar under nr. 250 og 251 på
tavlen.

5. Johanne jensdatter Mørch, født 1666, død 1754, blev
1701 gift med Jens Mortensen Smed på Gjøl.

Det var skik i ældre tid på Egholm, at der boede 2 fæstere
i samme gård. Det var også sådan med Vejlegaarden.
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Men i 1672 byggede Jens.christensen Mørch det ældste Vej
legaard.
Kjær Herreds tingbog for 1672 meddeler, at "Jens Mørehis
Rolling (stuehus) blev opbygt i Aar".
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•
Nr. 944 og 945 på tavlen.

HANS BOESEN ARNOU

Hans forældre kendes ikke.

Født i Holsten eller Slesvig 1605 eller 1606.

Viet til sin 3. hustru d. 19. juni 1642. Hun hed:

INGEBORG JØRGENSDATTER

Hendes fødsel og herkomst kendes ikke.
Død som enke efter sin anden mand, præsten Jørgen Jørgen
sen Bang, Sandager-Holevad 1681, begravet i Sandager.

Jørgen Carsten Bloch skriver i den Fyenske Geistligheds
Historie 1786, side 162:

"Hr. Hans Boesen Arnou.
Han var Holstener. Født 1606, er Dimitteret fra Nestved
Skole og irnrnatriculeret den 2den April 1630 af Rector
Magnificus Casper Bartholin. Denne finder jeg kaldet til
Capelian den lade Martii 1632 og ordineret den 27de Maji
samme Aar. Han blev siden 1635 sognepræst for Sandager og
Holevad, hvor han døde den 26de jan. 1658.
Han var 3 Gange Givt:

l. Den l3de Januar 1634 med Karen Jørgensdatter.

2. Med Margrethe Olufsdatter Bang, en Dåtter af Hr. Ole
Bang i Sønderbye, hun døde 1640.

3. Den 19. juni 1642 med Ingeborg Jørgensdaatter, der siden
fik Hr. Jørgen Bang i Sandager."

Om denne Hr. Boesen giver hans Eftermand i Sandager,
Hr. Jørgen Bang denne Efterretning, som er indført i Båg
Herreds Provstbog:

"Da Kongen af Suerrig Carl Gustav gikh offuer Issen och ind
tog Fyeen, gihkhan med sin gandske Armadi igiennem Sand-
ager Bye, och da bleff Prestegaarden saa elendig Vdpløndrit,
at der ich fandt is der ringiste Kledemon, huor med Enchen och
5 faderløse Børn kunde hylde deris Legemer vden Scharnrne, ey
heller Senge-Kleder, huorpaa enten idsige Præst eller di kun
de lige. huilchet scheede Anno 1658 den 30te Jan., der den
Sal. Mand Hr. Hans Boesen var døed om Tiersdagen tilforne,
Huordore idsige Prest opsankede Breffuene om Prestegaardens
Tilligeise paa Mødeningen, och anden steds, huor de aff Fien
dene waare henkast".

Denne efterretning er skrevet den 15de Nov. 1667.

"Endvidere kan meldes, at da de Svenske plyndrede præstegaarden
sad Hr. Boesens Enke, Ingeborg Jørgensdaatter, ved Sengen,
hvorudi hendes Mand laae død, og ved Hjelp af Fjenderne fik
hun sin døde Mand tagen af sengen, thi alle havde forladt
hende. Hun boede siden i en lille Hytte i Sandager, indtil
hun efter Freden anden Gang blev givt med Hr. Jørgen Bang,
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da deres Bryllup blev holdt i Assens den 22de Julii 1660" ••
Her slutter Carsten Bloch sin beretning.

S.v. Wiberg: Dansk Præstehistorie 1870 skriver:

1635 (r.Cap. Assens-Kærum, kaldet 18/3 1632, ordineret
27/5).
Hans Boesen Arnou, f. i Holsten eller Slesvig 1606. Student
fra Næstved 1630, gift l. gang 13/1 1634 med Karen Jørgens
dåtter, .2. gang med Margrethe Olufdåtter Bang af Sønderbye
Helnæs, død 1640, 3. gang 19/6 1642 med Ingeborg Jørgensdåt
ter, 5 børn. Hun blev gift med Eftermanden i Embedet. Hans
Boesen Arnou døde 26/1 1658. Sognepræst for Sandager-Holevad
fra 1635 til sin død.

Der kendes navne på 9 af Hans Boesen Arnous børn.

l. Maren Hansdatter Sandager, sandsynligvis født i første
ægteskab, ca. 1635. Død mellem 1685 og 1695.

2. Niels Hansen Sandager, præst, født ca. 1640 i 2. æg
teskab. Død 1684.

3. Boe Hansen Sandager, født 1644, død 1645.

4. Boe Hansen Sandager, født 1646, død 1671, 25 år gl.

5. Jørgen Hansen Sandager, født ca. 1651, død 1710.
Se videre om ham under nr. 472 og 473 på taveIn.

6. Jens Hansen Sandager, født ca. 1651, død 1710.

7. Margrethe Hansdaatter Sandager, født 1635, død 1658.

8. Karen Hansdaatter Sandager, født mellem 1654 og 1657,
død efter 1697.

9. Mette hansdaatter Sandager, født mellem 1654 og 1657,
død efter 1697.

Nr. l i flokken.

Maren Hansdaatter Sandager, blev gift med salmedigteren
Peder Nielsen Kjøge, der var tingskriver for Båg-Vends
herreder, Byskriver, rådmand og byfoged i Assens. Der
fødtes i dette ægteskab 5 børn. Maren Hansdaatter må være
død hen mod slutningen af 1600 tallet. Thi ved Peder Niel
sen Kjøges død 1695 læses der i Assens Skifteprotokol,
1685 - 1707, folie 178 følgende:

25/6 1695. Skifte efter Peder Nielsens Kjøge, Byfoged.
Enke Karen Henriksdaatter. Sønnerne Niels og Rasmus var
i Bergen. Datteren Karen var gift i Jylland. Sønnen Hans
Pedersen var Dansk Skoleholder i Assens. Daattern Helvig
25 Aar. Boet havde til gode 1/2 Aars løn= 15 Slettedaler.
Peder Nielsen havde været Byfoged i Assens og Skriver paa
Baag-Vends Herredsting, havde vistnok en tid boet i Mygind,
senere i Strandgade i Assens.
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Samme skifteprotokol, Foli~ 183 oplyser:

At enken Karen Henriksdaatter var stifmoder til Peder Niel
sens Børn, og at hun ingen havde i fælling med Peder Niel
sen.

Om Maren Hansdaatter sandager oplyser Sandager Kirkebog føl
gende i forbindelse broderen Jørgen hansen Sandagers Søns
dåb i aug. 1686.

1686. Aug. Jørgen Hansens Søn paa Orelund, kaldet
Niels, døbt om en onsdag.
Faddere:
Maren Hansdaatter bar barnet. Jørgen Bang, Isaac
Jørgensen i Mygind med Søsteren Anna Jørgensdaatter.

I Værket: Fra Fyens Fortis, samlinger og Studier,
udgivne af Gustav Ludwig Wad, andet bind, dugivet
1916 på J.L. Lybeckers forlag, København,
læser man i uddrag følgende:

En salmerdigter i Assens

Peder Nielsen Kjøge

Efter hans tilnavn at slutte skriver Peder Niel-
sen eller i hvert fald hans slægt sig fra Kjøge, men
om hans fødsel, herkomst eller ungdom vides intet ••••
Muligvis har han været i lensmanden Hr. Jørgen
Brahes tjeneste på Hagenskov, da denne i efteråret
1648 beskikkede ham til tingskriver i Baag herred.
Om han ikke alt den gang boede i Assens, er han dog snart
flyttet til byen •••••••••
I nogle år har han desuden været byskriver,
mindst 1655-60, og må altså have boet i byen, hvor
han i krigsårene tilsatte sin ejendom. Han flyttede
derefter på landet, som følgende supplik viser:

Stormegtigste høyborne Første, allernaadigste Her
re och Konge, Gud dend allerhøyeste opholde och bevare
Eders Kongl. Maytt. sampt det gandsche Kongl. Hus vdj
alld ynchelig Welstand och Glæde.

Eders Ko.May. allervnderdanigst Thiener Peder
Nielsen boendis i Møgengaard i Holevad sogenn, haff-
uer epter sl. Welb. Her Jørgen Brahes Festebreff be
tient Boeg Herridtz Thingschriffuerj offuer 14 aars tiid,
imidlertiid och i sidst besverlige Kriigstiid satt til
bage paa min Niering och opset (tilsat) nesten huis Fat
tigdom ieg eyede i Assensby af Middell och Eiendom.
Thj supplicerer ieg paa det vnderdanigste, at ieg Kongl.
Maytt. Confirmation paa samme Tingschriffueri min Liffs
Tiid at maatte nyde, anseende min store Vdgifft och Ruin,
ieg fattige Mand er geraaden udi i sidste Feyde Tiid.
Gud allermegtigste will sligt Eders KO. Maytt. rigeligen
belønne, vnder huis høye Beschermellse Eders Ko. Maytt.
med alt ellscheligt throligen ynschis och befales.
Haffniæs den 20. April. Anno 1662.

Eders Ko. Maytt. allervnderdanigste och throlydtg
ste Tiener Peder Niellsenn aff Møgin i Bogherredt i Fy
enno
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Den 25. samme Måned fik han den ansøgte Confirmation •

•Mygindgård i Holevad Sogn var en Ejendoms Bonde-
gaard, hvis herlighed tilhørte Hagenskov Slot. Dens
Ejer var 1660 Anders Johansen, der mulig har afhændet
den til Peder Nielsen, mulig kun har lejet ham den ••••

Få år efter flyttede han til Turup, hvor han 1663 af
Hans Thorsen kjøbte en gård, bl.a. på vilkår, at han
skulle tage sælgerens mindste barn, Mads til sig og
oplære ham til læsning og skrivning, indtil han blev
myndig og kunne tjene sit brød hos andre. Denne gård solgte
han dog 1668 til Anne Mogensdaatter, Sal. Ditlev Jensens på
Nybøllegård, og tog nu atter bolig i Assens, hvor han 7.
septbr. 1668 blev rådmand og fungerede som sådan, indtil
han i medfør af forordn. af 28. jan. 1682, der reducerede
de mange øvrighedspersoners antal i kjøbstæderne og trådte
i kraft ved rescript til stiftsbefalingsmændene af 12. dec.
s.å., måtte fratræde denne bestilling, men samtidig ud
nævntes han til byfoged••.••.•.....•

Da Bågherred ved åbent brev af 22. dec. 1686 sam
menlagdes med Vends herred, blev han tingskriver i begge
herreder (bestalling 14. s.m.). Disse embeder varetog
han til få uger før sin død 1695 ••.••.•..•••

Den 9. maj blev han begravet i Assens kirkes søndre
gang, gratis efter borgmester og råds bestemmelse.

r Peder Nielsens Portstue stod et bord, der i skif
tet kaldes "en blommet steenskive med egerand om og tven
de skuffer. Stenen er efter den sal. Mands begjæring, før
han døde, bevilget til en ligsten på hans og hans for
rige salige hustrues grav". Denne ligsten, der må antages
efter tidens sæd at have indeholdt forskellige data, som
nu ikke nådetsteds ere at finde, exixterer desværre ikke
mere ••...•........••

TO år før sin død udgav han det skrift, hvorfra hans
helligtrekongers-psalme er gået over i senere tiders kirke
psalmebøger, skønt bogen, der rummer 378 sider foruden 5
siders register, kun er en Duodez (bogformat • 1/12 f olie
ark), har den en lang titel, der her gengives:

" j

. j

l

!J
..

,



I

VANURE-BOG

udi Riim:

indeholdene

M O R G E N- og A F T E N

Bønner

med

Morgen- og Aften Sange

til hver Dag i Ugen

Særdelis og andre adskillige

Bønner og Sange

Paa alle Fæst-Dage saa og udi

alle haande anliggende at læse

og siunge

Forfattet og dictet enhver Guds

elskende til Tieneste af

p E D E R N I E L S E N K J ø G E

Byefoged udi Assens saa og Herridtz-Skrifver

udi Baag-Vendts Herred udi Fyen

Kiøbenhavn Aar 1693.

Af bogen findes nu kun et eksemplar tilbage, der opbevares
på Universitetsbiblioteket, og som jeg har mellem hænder Og
kigget lidt i. Ved samme lejlighed afskrev jeg efterfølgen
de 2 digte, hvoraf det ene er det, der findes i salmebogen
for kirke og hjem:

De hellige Tre Konger saa hjertensglad,

Bøn på Hellig Tre Kongers Dag.

Melodi.
Fra Himmelen høyt komme vi nu her.

l.
De hellig tre Konger lystig og glad
De reyste og drog til Betlehems Stad,
Den Reyse påtog de sig ret lang
At finde Jesum i Krybben trang.

2.
Den Stierne dem viiste til Jøde-Land,
Og til all Verdens Frelsermand,
De funde den Herre deylig Og bold
For oxe og Asen udi en stold.

3.
De fulde der ned på deris Knæ,
Da de fick der det barn at see,
Som Hedningers Lys da blefvet var,
Og dennem til Troen kaldet har.
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4. •
Røgelse, Myrre med røden Guld
De offret den Herre saa frydefuld,
At hand dem af sin gunst og Naade
Vild' frelse fra Helvedis Nød og Vaade.

5.
Saa drag de hjem til deris Land,
Og prisede Gud deris Skabermand.
Det bør os Christne og at giøre,
Hans Ord adlyde, aet og høre.

6.
Lader os og falde den herre til Fod,
og offre et angerfuldt Hjert'og Moed.
Det Offer det vil hand ey forsmaa,
Det maa du visselig lide paa.

7.
Saa kom derfor med Kongerne frem,
Din Jesus i Troen du ey forglem,
Hand er din Jesus og Saligheds Trøst,
Hans Sødhed giem i Hjert'og Brøst.

B•
.Hand er den Jaeogs Stierne klar,
En Qvist aff Israel aabenbar,
En kilde som springer af Naade stoer,
En Herre ofver al Engle-Chor.

9.
Hand er det Saligheds klare Lius,
Der lyser op vore Hjerters Huus,
Saa skulle vi alle paa Jorden her
Ham elske for alle og hafve kier.

lo.
Vi maa Gud takke stor'og smaa,
At hand os ville elske saa,
Og sende sin Søn aff Himmerig
Her ned tilos paa Jorderig.

ll.
Det var jo største Ydmyghed,
Guds Søn til alles Salighed
Bleff fød for os paa Jorden her,
Og vilde saa vores Tiener vær;

12.
Thi bør os stedse at være glad,
Med Fryde Sang i allen Stad,
Til vi hos Gud og synge maa
Hellig, Hellig, Halleluja.

Til sammenligning salmen, som den findes i
Salmebog for Kirke og hjem.
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1. •
De hellig tre Konger saa hjertensglad
Fra hjemmet de droge til Betlehems stad,
De toge sig for den rejse saa lang,
At finde Jesus i Krybben trang.

2.
En stjerne dem viste til Jødeland
Og hen til den himmelske Frelsermand,
Og barnet de funde dejlig og skær,
Hos Okse og Asen i Stalden der.

3.
Og ned de fulde paa deres Knæ,
Da barnet de monne for øje se,
og Røgelse, Myrra, røden Guld
De ofred den Herre saa frydefuld.

4.
Saa drog de hjemad til deres Land.
Og prisede Gud deres Skabermand.
Lad os også falde Herren til Fod,
Ham prise af hele vor Hu og Mod.

5.
Alt for den Stjerne fra Jacob klar,
For Kvisten af Isarel aabenabr,
For Kilden, som sprang af Naade stor,
For Herren over alt Englekor.

6.
Og synge som Kongerne hjertensglad
En frydefuld Sang udi allen Stad,
Indtil vi hos ham, vor glæde kom fra,
Kan evig synge Halleluja.

Den anden salme eller digt, jeg skrev af, er efterfølgende
og findes i bogen side 198 med titlen:

Den anden Jule-Sang.

Melodi:
Lofver Gud i fromme Christne.

1.
Gud ville vi nu prise
Som giver verden trøst,
Ah, hand som vilde vise
Sin søn har os forløst
Her ned tilos paa Jorden,
Fød aff en Jomfru Reen,
Vor Frelser er hand vorden,
Imod all Synd og Meen.

2.
Til Krybben lad os fige,
Og see det lille Barn,
Som os aff Satans Rige
Har frelst, da vi forlorn,
Var falden i Guds vrede
Og til den evig Død,
Os Salighed berede
Din Fødsel, Jesu sød.
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3.
I reene JomfrU Lifve,
Paatog du dig Manddom,
Mit Kiød og Blod at blifve,
Min fryd og Konning from,
Min Hjertens Roe og Lise
Min yndig dyre Skat,
Din Himmel-Gang mig vise,
Jo mit i Dødens Nat.

4.
,Thi vil jeg stedse prise
Din store Ydmyghed
Som du os mon bevise
Ved Fødsel din bered,
At du saa ville komme
Tilos paa Jorde ned
Og alle til stor fromme
Forhverfve Salighed.

5.
Din Loff vil jeg udbrede
Med hjertens Bøn og Sang,
Dig Frelser effter lede
Udi din krybbe trang
Med Hyrderne og prise
~ig lille Barn saa fin,
Og dig i Vuggen dysse,
Som er mit hjertes Skrin.

6.
O, du min Jesu lille,
Lad mig nu fafne dig,
Og aldrig fra dig skille,
Til jeg i Himmerig
Iblandt Guds Engle Kiere
Maa se dit ansigt blid,
Og Ærens Kron'at bære
Hos dig til evig Tid.

Nr. 2 i flokken.
Niels Hansen Sandager, var præst, om ham meddeler Carsten
Bloch Den Fyenske Geistligheds Historie:

Hr. Niels HAnsen var Hr. Hans Boesens og Margrethe Olufs
datter Bangs Søn, hvorom før er meldet. Han er født omtrent
1640. Da de svenske Efter hans Faders Død den 30te jan. 1658
plynrede Præstegaarden, og truede ham til at vise dem sin Sal.
Faders Penge-Gemme, viiste han dem op i Klokketaarnet, slog
Døren i Laas for dem, og løb saa af alle Kræfter til Assens, hvor
han gav sig i Latinsk Skole.
Han var Amanuensis hos Biskoppen Dr. Niels Bang, da han kald
tes til denne Menighed 1684.
Hans Hustrue var Birthe Jensdatter Phil.
Med hende avlede han: Anna Margrethe, født den lode Novbr.
1683, givt med Hr. Michel Rørup i Tanderup.

S.V. Wiberg: Dansk Præstehistorie 1870, oplyser kort følgende
om Niels Hansen:

16/12 1676, Aman. Od. Formandens Stedsøn Niels hansen, f. 1640
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•gift med Birthe Jensdatter Phil, var præst i Sandager-Holevad
fra 1676 til sin død 1684.

Om nr. 3, 4 og 7 i flokken kan oplyses følgende:

Jeg tog en søndag i foråret 1960 med rutebilen fra Odense
til Sandager-Holevad for at besøge de to kirker, Hans Boe
sen Arnou havde været præst ved. Efter at have hilst på sog
nepræsten, gik, jeg straks over i Sandager kirke. Et øjeblik
efter kom sognepræsten løbende for at sige mig, at jeg skulle
lægge nøje mærke til den store sten til højre i koret. Den
var Hans Boesens ligsten. Sagen var nemlig den: Sandager kirke
var i årene 1957 - 58 blevet restaureret under Nationalmuseets
vejledning. Over en af gravene lå forannævnte sten, hvis ind
skrift fortæller, at den er lagt over præsten hans Boesen.
Jeg henvendte mig på Nationalmuseet ang. tydningen af ind
skriften, og det meddelte mig følgende:

Mindre ligsten, 3' 2" nr., 2' 7" forneden, 4' 6" l.
med 2 evangelist symboler.

Indskrift:

Her hviler den - hæderlig vel- lærde oc nus - mand HANS BOE-
SØN - fordom - sognepræst til Sandager - og - Huleuaad kircher
som døde an. 16 ~ 58 den 26. jan. ætatis 43 (?) med sin elskeli
ge hus tro erlig - dydig oc gudfryetig qvinde - MARGRETA OLUFS
DATTER BANG - som døde An. 1640 ætatis 25 - samt oc den S.
mands 3de børn - nemlig - BOE HANSØN som døde An. 1645 - ætatis
13 maanede - oc MARGRETA hans dåtter som - døde An. 1658 ætatis
5 - saa oc BOE HANSØN THEOLOGIÆ - STUD IO - SUS som døde An. 1671
ætatis 25 .
.... . . .. .. . .. .. . . . .. stele ..

Det yderste af stenen samt dens kanter synes borthuggede.

Der findes midt i ligstenen en firkantet fordybning.
Sognepræsten fortalte, at museers folk hældede til den anskuel
se, at ligstenen i den katolske tid har ligget på alteret, og
at hullet er et relikviegemme, gemmested for helgenben.

Om nr. 5 i flokken:

Jørgen HAnsen Sandager, læses der videre under nr. 472
og 473 på tavlen.

Om nr. 6 i flokken, Jens Hansen Sandager, der var præst
i Høyen - Jerlev, meddeler Wiberg: Dansk Præstehitorie
1870. l. bind s. 738:

"Nr. 5. O 3/9 1654 Oluf Jørgensen (Hansen) Bang, f. i Assens
c. 1625, see Eftermanden, Død 1682.

494



Nr. 6. 20/10 1681, Jens Hansen Sandager af Snadaqer-Holevad,
født c. 1651. Provst 1769, gift med Formandens Datter, Bodil
Olufsdatter Bang, død 1710, 2 Sønner 3 Døtre.
Jens Hansen Sandager døde 23/5 1710.

om Jens Hansen Sandager meddeler Christopher Giessing i
Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere.
København, Tryke i Det Berlingske Bogtrykkerie 1786.
Side 159 læses følgende:

C. 3. Hr'. Oluf Hansen Bang, Præst tHHøyen og Jerlev •
af Hans Ægteskab var 3 Sønner og l Dotter.

a. 4. Jens Bang •• drog til Holland, og man ved ey fra ham.

b. 4. Matthias Bang, boede og døde i Weyle.

c. 4. Oluf bang, døde gammel Ungkarl i Weyle.

d. 4. Bodil Bang, gift med Hr. Jens Hansen Sandager,
Præst til Høyen og Jerlev, efter hendes Fader, som var
en stedsøn til hendes Far-Broder Hr. Jørgen Bang i Sand
ager, hvoraf Slægten tog tilnavn. Hun Døde 1710. 5 børn.

a. 5. Niels Simon Sandager, Degn til Eltang og Sønder
Weilstrup ved Colding. Havde 5 Børn.
a. 6. Niels Matthias Sandager, boede og døde i
Almind.
b. 6. Jens Sandager, Kiøbmand i Assens, død ugivd.
c. 6. Bertel Sandager, død paa China Reysen.
d. 6. Søren Lintrup Sandager, Studios. Theol.
e. 6. Bodil Birgitte Sandager, ugivd 1769.

b. 5. Ole bang Sandager, Consiums-Forpagter i Odense,
gift med Abigal (Dotter af Jubel-Lærer Hr. Bertel
Ludvigsen, Præst i Assens). Havde l Dotter
a. 6. N.Olsdotter Sandager, gift med Clemen Marcus- :.
sen til Leerbæk ved Weyle. Havde Børn.

c. 5. Inger Jensdotter Sandager, gift med Christen Wrede
i Colding. De havde 2 Børn.
a. 6. Jens Wrede, Farwer i Fyen.
b. 6. Niels Wrede, Snedker i Wiuf ved Colding.

d.S. Anna Margrethe Sandager, gift med Mogens Leegradt,
kvartermester i Wiuf. De havde en søn.

e. 5. Cathrine Elisabeth Sandager, gift l. gang med Mat
thias Kiærumgaard, anden gang med Kiøbmand Weder
kinch i Assens. Af deres børn var en dotter.
a. 6. gift med Thomas Yssing, Bye- og Raadstueskri
ver i Ribe.

F.E. Hundrup: Stamtavle over Oluf Bangs efterkommere på
sværsiden, Reitzels forlag 1875.
oplyser side 3:
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..
"c. 3. Oluf Olufsen Bang, Le. 1582, dep. (student) 1602
fra Fyen, blev efter sin Broder res.Cap. i Middelfart. 1610
sognepræst i Sønderbye i Baag Herred, Odense Amt, der i hans
tid fik en krike på Helnæs (indviet l. maj 1618), hvor han
til sin død holdt capalan. Død 1629. Hans datter Margrethe
OOulfd. Bang, f ••••••••• , død 1640, var gift med Hans Boe-
sen Arnou,f. 1606 i Holsten eller Slesvig. dep. 1627 eller 1630
fra Nestved (imm. 2. paril) , 18. marts 1632 kaldet til res.
Capo i Assens (ord. 27. mai), 1635 sgp. i Sandager og Hole-
vad i Baag Herred, Odense Amt. Død 26. jan. 1658. Hun var hans
anden hustru. Han var gift første gang 13. jan. 1634 med
Karen Jørgensdatter, og tredie gang den 19. juni 1642 med
Ingeborg Jørgensd., død 1681. Denne hans sodste hustru blev
gift anden gang d. 22. juli 1660 med successor Jørgen Bang,
f. 1628, d. 1678."

Side 63.

"d. 2. Jørgen Jørgensen Bang, f. 1628 i Assens, dep. 1652
fra Slagelse Skole (imm. 26. mai). 17 marts 1658 ord.sgp.
i Sandager og Holevad i Fyen, død 1676."

Side 106.

"Oluf Jørgensen' Bang, f. 1625 i Assens (ældre broder til
Jørgen Jørgensen Bang) student 1645, blev 3. septbr. 1654
sgp. i Høien og Jerlev u Ribe st. Død 1682., (3 sønner,
l dotter) Bodil Olufd. Bang f. 16 •••••• død 1710. (2 Sønner
3 døtre). Gift med Jens Hansen Sandager, f.c. 1651 i Sand
ager, hvorefter han og hans efterkommere toge tilnavn.
Han dep. 1673 fra Odense Skole, 20. oct. 1681 succerede
han sin Svigerfader som sgp. i Høien og Jerlev. 1709 provst
i Jerlev herred, død 23. mai 1710."

Ifølge Gjessings Jubell. III.l.159 var han en stedsøn af sin
hustrus farbroder Jørgen Jørgensen Bang, sgp. i Sandager
og Holevad og må altså have været en søn af dennes formand
i Sandager, Hans Boesen Arnou og tredie hustru, Ingeborg
Jørgensdatter.

Om de 2 yngste i flokken, nr. 8 og 9.

Karen og Mette Hansdatter Sandager, anføres nedenstående,
der godtgør, at deres svoger, deres ældste søsters mand,
førnævnte Peder Nielsen Kjøge, har været deres værge efter
faderens død.

Fra Fyens fortid, Samlinger og Studier,
Udgivne af Gustav Wad. 1920, 3. Bind, side 393.

Der læses:

"Om Peder Nielsen Kjøges Formueforhold giver Assens
Kjøbstads Pantebog 1652-96 et par oplysninger, fol. 40 f.

1662, lo. juni fremlagde Peder Nielsen, vonhaftig udi
Møging, Herredsskriver i Baag Herred, et af Laurids Berthel
sen, Borger her ibidem, til ham udgivet brev, dateret Assens
4. April s.å., hvorved denne erklærer at være skyldig til
P.N. oå tvende Sal. Hr. Hans Boesens døtre, navnlig Karen og
Mette Hansdatter, som P.N. er wærge for, deres Vegne 100 sIdr.,
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som P.N. har laant ham-mod 6 pct. og pant i en del jorder
ved Assens.

Fol. 43 1663, 8 december.

Fremlagt Pder Nielsen, Skriver til Baag Herredsting
og vonhaftig udi Myginde, hans udgivne Brev af 24. Oktober
s.å. til Jense Pedersen i Østerbygaard på lo Rd. inspecie
med Pant i 8 Skpr. Ejendomsjord ved Assens

Fol. 57. 1669, 21 december er indført hans i Texsten omtalte
Pantebrev til Præsten i Sandager, Hr. Jørgen Bang, der
var ovennævnte Hr. Hans Boesen Eftermand sacel i Embede
som i Ægteskab.

I efterfølgende udskrift af Assens købstad tingboq
1699 - 1712, folie 104 ses det, at Karen Hansdatter var gift
med forpagter Jørgen Jørgensen på Barløsegaard.
Ligeledes fremgaard det ogsaa, at Mette Hansdatter må have
været gift, men på dette tidspunkt, 1697, må have været
enke. Hendes arvinger nævnes i underskriften.

Tiesdagen den 21. december: Anno 1700. Paa Assens
Byeting Dommer Niels Selmer, og Hans Lauridsen.
Byeschrifver, De otte Mend, Olluf Andersen, Anders Hansen,
Niels Pedersen Knap, Hans Lauridtzen Hellenis, Jacob
Frandtzen, Jep Lauridsen, Mathias Jespersen og Hans Pedersen
Møller borgere her ibdm..............................................................

Ded i dag ofr Retten blef fremlagt, Efterschrefne Saa
formeldende Kiendis Wi Underschrefne Jørgen Jørgensen for
pagter paa Barløsegaard, paa Min Kierre hustroes Karen
Hansdatters Veigne, og Jeg Mette Hansdatter, verende hos
Min Kierre suoger Knud Jørgensen Borger og handels Mand her
udi Assens paa Mine Eigne Veigne udi Min Kierre Broder Jør~

gen Hansen Orelund, Borger och ind Vaaner her sammesteds
hans ofuer Verelse og Som Min Laugverge, Saa og udi Voris
Kierre Suoger och Broder: Hæderlig och Vel lærde Mand Hr.
Jens Hansen Sognepræst til Højen, og Jærløff Sogner udi Jyd
land hans Offr Verelse hafr giort en Venlig Contract og for
Eenig Imellem huer Andre, om Voris Fæderne og Møderne Arfs
Deelingh Efftersom forn. arfuelodder efter Voris Salig Fa
der Hr. Hans Boesen fordum Sogneprest til Sandager og Hoe
levad Sogner her udi Baagherridt, Eller Voris Salig Suo-
ger Peder Nielsen, fordum Raadmand, Sieden Kongel. Majts.
Byefouget udi Assens, og Herredsschrifuer till Baag-Vends
Herridsting Som Forrestod, og Hafr for Valted Samme Verge
maall Ej Imellem os Ehr blefuen afdeelt, Mens aleniste bege
Udi alle lodderne, ligge indførdte, Og Jeg Jørgen Jrøgen
sen fom min, mon Hustroes, och arfuingers Schyld, Uomgien
gel igen behøfuer en huer at viede Sin tilfaldne Arfuepart.

Da er Saaledes herom Venlig for Accorderitog afhandlet
Som herepter følger, Nemblig at Jeg Jørgen Jørgensen Schall
Nyde och beholde Den Gaard og Vaaning, Med sin tilliggende
Gaardsrom og Laderom, saasom nu befindes, og bebygt er, som
Min Kierre Broder forn. Knud Jørgensen iboer, beliggende i
Adelgade her i Assens Kongl. Mayts.Ambts forvalter Seigr.
Christian Nielsens gaard Vesten, og Anne SI. Hans Hendrich
Badschers Vaaning Nest østen optill beliggende, Som schiffte
brevet holdet udi Sandager prestegaard den 28. Marti Anno
1660 derom Viedre giør for Klaring:
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•Iligrmaade den Ejendoms jord Som os er tilfalden og her
for Assens Beliggende, l ager Jord i den offuerste Koehauffre,
Norden for Dampes Hauffue, Løber østen og Vester Lauridtz Pe
dersen Raadmands Jord Som ehr en Høfd Norden, ehr 8te schep
perland, 2 Smaa støcher Jorder Vesten for Dampes Hauffue bege
till 6 schepperland, Jørgen Hansen i Ramsherridt, Hans Jord Ved
begge sieder, og løber Samme Jord Synder og Nør, Imoed huilchen
forschrefne GaardsPart, og Ejendoms Jorder Jeg forn. Jørgen
Jørgensen Loffuer og til forpligter mig at betle forn. Min
Kierre Hustrues Søster forn. Mette Hansdatter, Half Tred-
sinds tiuffue Sletdaker huer daler bereignet till 64 schil
ling dansche, og det udi reede pange og Ingen anden Vaare
eller Vaaris tilbydelse, Naar hun den behøffuer eller be
gierer, Og saasom Gaarden (huoraf Jeg Mette Hansdatter til-
Kom den den halfue, Som er meget heel brøstfeldige og for
falden) Syenes mig Slet indtet tienlig og min Suoger forn.
Jørgen Jørgensen Sig hafr ladet befale den at antage Som for
er Meldt, saa haffuer Jeg forn. Jørgen Jørgensen endnu yder
mere tilladt, og afstaaed fra mig Min Kierre Hustro Karen
Hansdtter og Voris Arfuinger, og til Forn. Mette hansdatter
og hindes Arfuinger, den anpart Som min Kierre Hustroe ehr
berettiget, Udi de Ejendoms Jorder, Som baade for Medelfardt
og Bogense ehr beliggende med ald dends Rett Rettighed och
Rette tilliggelse, effter derom bemeldte Schifftebrevets
Viedre indhold: og er samme Jord Nemlig den Medelfardt Jord
da udi Samme Schifftesforretning. Som Kaldes i March Jord
agtet og Vurderit for 100 Sletedaler: Og Jord for Bogense
er egtet for 165 Sletedaler (Huilche Forn. Jorder bete. Min
Hustrues Søster, Mette Hansdatter for IG og Sine arfuinger,
beholder for fri Ejendom i alle maader, eftersom vi den
hidtil, Nydt, brugt og i Eje har hafft, Att dette saaledes
paa bege Sieder fast och u-brødelig holdes og Effter Kommis
schall, hafuer Vi Voris Egens hender Underschrefuer, og
Zigneter hos trøgte, og Jeg Mette Hansdatter Venlig ombedet
Min Kierre Broder for ermeldte Jørgen Hansen dette mig at
bekreffte.

Iligemaade Vel ærmeldte Hr. Jens Hansen Sampt Voris Kier
re Border och Suoger Knud Jørgensen, og Anders jensen Borger
ibdm med mig til Vitterlighed at underschriffue, og Samtøgt
paa bege Sieder at maa læsses och paaschrifues, og indpro
tocoleris till Asens Byeting uden Nogen derfor Kald och Var
sels gifuelse Naar begieris.

Datum Assens den 25. November Anno 1697:

Sted Under:

Jørgen Jørgensen, Egenhand: (LS)

Mette Hansdatter, Egenhand (LS)

Jørgen Hansen, Egenhand:

Knud Jørgensen, Egenhand.

Anders Jensen Egenhand (LS)

Som samme Contract og afhandling formeldte, for Retten
Lest og paaschrefuet.
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Tillæg til nr. 944 og 945 på tavlen.

Det er før nævnt, at præsten Hans Boesen Arnou, Sandager
Holevad, ved sin død i jan. 1658 efterlod sig sin hustru
i 3. ægteskab, Ingeborg Jørgensdatter, og at huh i juli
1660 blev gift igen med efterfølgeren i embedet:
Jørgen Jørgensen Bang.

Denne Ingeborg Jørgensdatter er gennem sine mange børn,
hun fødte i sine 2 ægteskaber, blevet stammoder til en
næsten utallig skare efterkommere.

Her skal kort udredes linierne for 3 af disse:

Hermann Bang, Grundtvig og Henrik Steffens.

Ingeborg Jørgensdatter, enke efter Hansen Boesen Arnou,
gift igen d. 23. juli 1660 med præsten, efterfølgeren
i embedet: Sandager-Holevad.
Jørgen Jørgensen Bang.
Der var 5 børn i ægteskabet, en af sønnerne var

Jørgen Jørgensen Bang, sognepræst i Vorbasse,
f. ca. 1661 i Sandager præstegaard, d. 1720 i Vorbasse.
Gift 1695 m. Mariche Koch, f. 16 ••• i Vorbasse, d. 1736
i Kolding.
Der var 6 børn i ægteskabet, en af dem var

Niels Christian bang, f. 1697 i Vorbasse, d. 1760, forval
over De Kongl. Godser i Odsherred, Kammergård 1744. Han
var gift 2 gange, anden gamg 1743 m. Ulrikke Eleonore
Schwane, f. 1727, d. 1792. Der var 14 børn tilsamme i
begge ægterskaber, 3 af dem født i 2. ægteskab var:

Frederik Ludvig Bang.

Cathrine Marie Bang.

Susanne Kirstine Bang.

Frederik Ludvig Bang. f. S/l 1747 på Egebjerggård i Ods
herred, d. 26/12 1820 i København, hvor han var læge.
Han var gift 3 gange, 3. gang 10/1 1782 m. Louise Hansen,
døbt 26/7 1765, d. 16/1 1845. der var 13 børn tilsammen i
de 3 ægteskaber, en af dem, født i 3. ægteskab, var

Oluf Lundt Bang, f. 27/7 1788, d. efter 1874, læge.
Gift 2 gange, l. gang 4/12 1813 m. Henriette Louise Aamodt,
f. 14/10 1789, d. 7/1 1818 i barselseng. I dette l. ægteskab
var der en søn og to døtre.
Sønnen var:

Frederik Ludvig Bang, f. 19/6 1816 i København, præst.
d. efter 1872 i Tersløse-Skjellebjerg.
Gift 25/11 1850 m. Thora Elisabeth Salomine Blach, f.
12/9 1829 i Stege, d. 9/5 1870. Der var 8 børn i ægteskabet,
Nr. 3 i flokken var:
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•
HERMANN JOACHIM BANG, f. 20/4 1857. d. 29/1 1912.

Dansk forfatter.

Cathrien Marie Bang, f. 1/7 1748 på Egebjerggård i Ods
herred, d. 17/9 1822 i Præstø.
Gift d. 4/10 1768 på Annebjerggård med Johan Grundtvig,
f. 23/11 1734 på Sejerø. d. 5/6 1813 i Udby præstegård.
I dette fødtes Sønnen

NICOLAI FREDERIK SEVERIN GRUNDTVIG
f. 8/9 1782, d. 2/9 1872.
Præst og Salmedigter.

Susanne Kirstine Bang, født på Egebjerggård i Ods
herred, døbt d. 24/1 1751, d. 10/5 1788.
Gift d. 8/10 1770 m. læge Heinrich Steffens, f. 11/2
1744, d. 27/3 1798. Der var 7 børn i ægteskabet, en
af dem var sønnen

HENRIK STEFFENS
f. 1773, d. 1845, norsk, dansk og tysk forfatter, filosof
og naturforsker.
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Nr. 946 og 947 på tavlen.

JØRGEN JENSEN MYGIND

Forældre, fødested og fødselsår kendes ikke.
Givet er det at faderen har heddet Jens •.••••••

Død på Mygindgård i oktober 1712, begr. d. 18. oktober
i Holevad kirke.

Jørgen Jensen Mygind var gift med

KAREN ISAKSDATTER

Datter af herredsfoged Isak Mouritsen, Holmegård,
Helnæs, og hans første hustru, Kiersten ••.••.•••••

Se nr. 1894 og 1895 på tavlen.

Antagelig fØdt ca. 1640 på Holmegård på Helnæs, hvor
faderen var fæstebonde fra ca. 1637 til ca. 1657.

Død på Mygindgård ved nytårstid 1725, begr. d.S. jan.
i Holevad k,irke.

Jørgen Jensen Mygind synes at have boet som fæstebon-
de på Helnæsgård, Helnæs fra 1653 til 1667. Ved den tid
er ægteparret blevet ejer af Mygindgård, som ved ejer
skifte overdrages sønnen Isak Jørgensen Mygind 1703. Ægte
parret boede fortsat på gården som aftægtsfolk, til de
døde.
Her fra landsbyen Mygind i Holevad sogn ved Assens
stammer slægten Mygind, hvorfra navnet er hentet.
Mygind by bestod i 1668, da den anden matrikul indfør
tes, af 3 gårde, der på daværende tidspunkt alle hørte
ind under Odense hospital. Se endv. dette efterfølgende:

I den største af de 3 gårde, der ved matrikulens indførel
se sattes til 13 trd., 5 skp., l alb. hartkorn ager og eng
samt 2 fdk. skov, boede ægteparret.

Mygindgård nr. 3 var ifølge la Cour: Danske Bøndergårde,
i 1907 på 116 tdr. land.

Jørgen Jensen I Mygind synes at have været en særdeles
oplyst, anset og fremtrædende mand i sin tid og på sin
egn, således optræder han ret jævnlig i Båg herreds ting
bog som fuldmægtig for Odense hospital,. Han brugtes ofte
som stokkernand og som sunsmand, således ved syn over de 2
møller i Assens 1677, udpeget af tolderen i Assens.

Assens tingbog 1676 - 1680 fol. 376 meddeler:

27/1 1679, blev der foretaget syn over Turup kirke af bl. ~.''
a. Håndværkere, og der opregnes mange brøstfeldigheder.
Imod dette syn mødte Jørgen Jensen I Mygind, som sammen med
2 andre også havde synet Kirken. Han påstod, at dens brøst-
føldighed ingenting betød, der skulle blot med tiden ind- 11
sættes en bjælke i tårnet og laves lidt ved kirkegårdsmuren. .
Det fremgård af stykket, at han har optrådt på stiftsbefa-



•
lingsmandens og biskop Kongos vegne i anledning af, at amt-
mand Erik Steensen på Skovgårde har fået skøde på kirken
og har ønsket den repareret før overtagelsen, hvilket stifts
øvrigheden har villet undgå.
Resultatet kendes ikke.

Jørgen Jensen Mygind har også været en ret velhavende
mand, selvejer, som han var af Mygindgård. Det ses og
så af dette, at· han købte gravplads til sig og sin kone
i Holevad kirke, noget, der dengang kun var forebeholdt
bedrestillede i samfundet.

Efterfølgende er udpluk af

Landsarkivar Hans Knudsen: Fyenske Målsmænd og Målbønder,
Fyenske Arbøger 1941.

Det hedder i kongebreve af 25. juli 1386 og 15. aug. 1430
om en Målsgård i Mygind i Holevad sogn, at der af 8 marks
sølvs jord gives brevviseren "tilligemed vore andre måls
mænd bestandig frihed, dog således at han hvert år skal be
tale til vort bord ovenskrevne jords størrelse.

Egentlige landgildeydelser forekommer ikke i de
ældste breve, men i Kong Hans'brev af 14. juli 1506 næv
nes som ydelse af en "Vor og Cronens Gaard" i Mygind, der
utvivlsomt er identisk med den forannævnte målsgård, som
da beboedes af Anders Clausen, men som Peder Jensen i Sme
rup herefter måtte nyde "for en fri Bondegård", 3 ørter
Rug, 5 ørter Byg, 22 skp. Havre til årlig skyld, og dertil
sådant gæsteri, arbejde og anden tynge og tjeneste, som
plejer at gives og ydes fornævnte gård.

I den ældste jordebog 1583 for Hagenskov Len næv-
nes i Mygind følgende gårdbesiddere: I. Simon Andersen, II.
Bendt Laursen og III. Anders Clausen, og de er alle anført
med samme landgilde som nævnt i kongebrevet 1506, nemlig
3 ørter (30 Skp) Rug, 5 ørter (60Skp) Byg og 22 Skp.
havre samt 2 Rdl. Gæsteri, og det er således en misforstå
else af Rasmussen Søkilde, når han antager, at eenne land
gilde først er påsat disse gårde 1605.

I gård I. kendes følgende besidderrække: 1605-47
Claus Hansen, 1651-88 Peder Clausen. Den havde qammel hart
korn 12 tdr., 5 skp., 2 fdk., 2 ald., men intet-tyder på, at
den har været målbondegård, selvom den 1647 er anført som
ejendomsgård.

I gård II. nævnes som besiddere: 1605 endnu Bendt
Laursen, rimeligvis en søn af den Laurits Bendtsen, der 1531
gav 12. øksne for, at hans gård i Mygind måtte være "MaI
bunde Godtze". 1624-47 Mads Bendtsen, 1651-64 Jørgen Madsen,
1688 Laurs Christensen. Den havde gammel nartkorn 12 tdr.,
7 skp. og skyldsattes 1688 for 11-6-2-0.

I gård III. nævnes 1605 Anders Clausen, 1610-47 Pe
der Andersen, 1651 Anders Johansen, 1652 Anders Pedersen,
1662-64 Peder Nielsen, 1688 Jørgen jensen, tilforn Peder
Nielsen. Dens gamle hartkorn var ligesom II. 12 tdr.,7 skp.,
men den blev skyldsat for ager og eng: 13-5-1-1, Skovskyld:
2 fdk.



Gårdene II. og II;. var de gamle målbondegårde og
svarede i hvert fald siden 1605 foruden de 2 Rdl. gæsteri,
der også svaredes af gård I., et lille pengebeløb på 5 skI.
1 alb., som ikke nærmere karakteriseres, men som kan have
været målpenge.

Af kronen blev alle tre gårde i Mygind behandlet som
selvejergods, og 14 •••••• 1667 blev dens rettigheder i dem
bevilget biskop Niels Bang i Odense samt hans hustru og børn,
men allerede 27. oktober 1668 blev der givet kgl. konfirmati
on på et mageskifte mellem biskoppen og gymnasiet samt hos
pitalet i Odense, hvorved fårdene korn til disse institutioner,
dog at gymnasets anpart blot beregnedes til 11 tdr., 2 skp.
gl. hartkorn i gård II., hvilket svarer til dens landsgilde
ydelser i rug og byg. Det så imidlertid ud til, at de heller
ikke længe skulle blive hos disse ejere, da Fyens Stiftøvrighed
8. januar 1681 fik ordre til at foretage et mageskifte, hvor
ved gårdene i Mygind skulle afstås til Knud Thott til Næs og
Knudstrup, men af en eller anden grund blev det ikke fuld
ført, således at hospitalet i Odense i matriklen stadig er
anført som ejer. (Se iøvrigt Rasmussen Søkildes afhandling i
årbog for dansk kulturhistorie 1894 s. 184 f.f.l

Til gård I. svarer iøvrigt matrikulsnumrene 5 og 6,
til gård II. matr. nr. 4 og til gård III. matr. nr. 7 efter
betegnelsen i den endnu gældende matrikul af 1844, og da den
trådte o kraft, var matr. nr. 4 allerede fordelt på bogsta
verne A-K, matr. nr. 6 på A-C, mens matr. nr. 5 og 7 ikke
er udparcellerede.

Det almindeligste forhold var de fynske gårde, der
må have været målgårde, er, at der mellem landgildeydelser
af den sædvanlige slags findes nogle skilling målpendinge.

Hos Rasmussen Søkilde: De jordegne bønder i gl. dage,
læses i uddrag:

1664 lå endnu gård nr. 3' herlighedsret under Ha
genskov, men inden 1688 var den overgået til Odense hospi
tal og gymnasiet samme steds, således at hospitalet ejede
1 tdr. 5 skp. og gymnasiet 11 tdr. 2 skp. hartkorn.

Den 12. juli 1726 udsteder direktionen for Odense
hospital og communitet fæstebrev til ungkarl Movrids Isak
sen på halvdelen af hans fader, Isak Jørgensens gård i
Mygind by, hvis fulde hartkorn var 13 tdr. 5 skp. 3 fdk.
2 alb.,som faderen godvilligt har overladt, ligesom han må
nyde den anden halve del efter Isak Jørgensen og hustrus død.
Movrids Isaksen måtte straks tiltræde, nyde og bebo sin
livstid bemeldte halve bondegård, sålænge han deraf i rette
tideryder og leverer i landgilde efter jordebogen, som er
af den hele gård 3 tdr. 6 skp. rug 7 tdr. 4 skp. byg,
2 tdr. 6 skp. havre, 1 alb. penge og 2 daler gæstri samt
forrette hovning eller svare penge derfor efter direktionens
bestemmelse, endvidere i rette tid at udrede og betale alle
kongelige skatter, samt være det ham foresatte herskab hø
rig og lydig, holde gårdens bygninger i forsvarlig stand,
jorden gøde og dyrke, skov opelske, lægge humlekuler, plan
te pile og frugttræer, markerne med grøfter og stengærder
forsvarlige hegne og ellers i by og mark holde god fred og
skik med sine naboer og byrnænd. Han må afholde sig fra at
bortvende eller forringe noget af gårdens tilliggende og
udi det øvrige rette sig efter kongelige forordninger.

Til husbondhold har han betalt tyve rigsdaler.



Hen imod slutningen af 1756 var den gamle Isak
Jørgensen afgået ved døden, o~da enken var 73 år, oplod
hyn gården til fordel for sønnen, som jo alt i 30 år havde
besiddet den ene halvdel af den, men gården havde nu atter
skiftet herskab.

Dens herlighedsret var overgået til grev Rantzau
til Brahesborg. Den måtte fæstes påny, og den blev ikke
billig. Men forinden fæstet kunne bringes i orden, måtte
der foregå skifte og deling imellem enken og hendes børn:
tre sønner og tre døtre. De to døtre gav straks afkald
på videre arv, medens den tredie, der var forlovet, skulle
have et bryllup så godt som 200 slettedaler. De toc Sønner
fik hver 260 slettedl. og et stykke ejendoms egn (særkøb)
til 2-3 læs hø. Enken afstod ejendomsgården til sin søn
Movrids imod en årlig aftægt af 12 skp. rug 12 skp. malt,
lo skp. boghvede, 4 skp. havre, 3 skp. humle, l skp. salt,
1/2 skp. sigtemel, l side røget flæsk, 4 fede gæs, 4 skp.
øbler - alt tillavet. Endvidere l ko og 3 får i foder og
græs, 2 læs brænde og 8 læs tørv.

Under 21. januar 1757 er der af grev Rantzau ud-
stedt fæstebrev til Movrids Isaksen på den halve del i den
bonde-ejendomsgård, som hans fader, Isak Jørgensen fradøde,
med alt dens rette tilliggende i mark og by, at nyde, bruge
og i fæste at beholde hans livstid, imod at svare alle
kongelige kontributioner med den sædvanlige landgilde efter
jordebogen (rigtinok forøget med 3 3/4 fdk. rug, l skp.
3 1/2 fdk. byg og l.skp. havre) og hovningspenge 3 rdlr. så
længe, der ej forlanges hoveri. Endvidere ægtkørsel med
andre fri tjenere på godset. Han beholder gården med besæt
ning og sæd i vedbørlig stand og drift og for øvrigt rette
sig efter Hs. Kgl. Maj. forordninger, være mig og min fuld
mægtig hørig og lydig, alt under dette fæstes forbrydel
se. I indfæstning og husbondhold har han betalt 50 rdlr.
Og desuden en tiendedel i fogedpenge med 5 rdlr.

Der kendes 7 børn i ægteskabet:

l. Isak Jørgensen Mygind.
f.d. 29. aug. 1665 måske på Helnæsgård, Helnæs.
d. på Mygindgård d. 14. nov. 1756, 91 år gl.

Han blev gift ca. 1702 med

Karen Nielsdatter, f. 1683, hendes forældre og dødsår
kendes ikke. Hun overlevede sin mand.

I dette ægteskab kendes 12 børn:

a. Movrids, født mellem 1702 - 1710
b. Gertrud, født mellem 1702 - 1710 død før 1789
c. Karen, født mellem 1702 - 1710 død før 1789
d. Niels, født mellem 1702 - 1710 død før 1725
e. 0ørgen, født 1711, døbt 3. pinsedag, d. 26. maj.
f. Kirsten, født 1713, døbt 24. septbr. d. som lille
g. Kirsten, født 1715, døbt 17. nov. Heer. Hans'kone i

Asperup bar barnet, død 1789
h. Bodil, født 1718, døbt d. l. maj, død som ung.
i. Jørgen, født 1721, døbt d. ll. maj, Anders Nielsens

kone i Karup bar barnet, død 1768.
Tvillinger.

j. Hans, født 1724, døbt d. 23. april, død 1725
K. Maren, født 1724, døbt d. 23. april, død før 1757

Laurs Jørgensens hustru og Jørgen Madsens hustru i
Mygind bar børnene.
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Tvillingen Hans og .roderen Niels døde samtidig,
1725, vel nok under en epedimi.

l. Niels, født 1729, døbt d. 25. septbr., død efter 1789.
Gertrud Isaksdatter bar barnet, (barnets ældste søster)
Faddere: Claus Pedersen i Smeirup, Knud Lassen i
Mygind og jens Nielsen i Karup.

Isak Jørgensen Mygind havde en søn født uden for ægteskab.
Holevad kirkebog meddeler:
Il. febr. 1696
Lars Simonsdatter, Ingeborg, i Karup hendis Slegfreid Søn
Jens, døbt. Faderen udlagt: Isac- Jørgens, rytter under
Hans Klis Compagnie.

2. Kiersten Jørgensdatter Mygind.
Læs videre om hende unden nr. 472 og 473 på tavlen.

3. Mads Jørgensen Mygind. Om ham vides kun, at han havde
en søn, der blev døbt Jørgen.
Holevad kirkebog meddeler:
1686. (ingen dato indført) blev Mads Jørgensens Søn
i Mygind døbt Jørgen.
Søren Pedersens kone i Blangstrup bar barnet.
Karen Madses i Siod. Peder Clausen og Jørgen Jensen
i Mygind var faddere.

4. Hans Jørgensen Mygind.
Født ca. 1668 på Mygindgård i Holevad sogn.
D. i Asperup præstegård 1718.
Gift med formandens datter ca. 1703.
Cathrine Hansdatter Hem.
f. 1687 i Asperup præstegård.
d. s.st. d. 18. marts 1757, 70 år gl.
Hun blev gift 2. gang med den ny præst i embedet,
hr. Johan Rask Aarhuus.

Wiberg: Dansk Præstehistorie meddeler:
Hans Jørgensen Mygind er født Gården Mygind i Hole-
vad sogn. Han blev student fra Odense 1690, blev sam
me år, d. 27. juli, indskrevet ved universitetet un
der det latiniserede navn Johannis Georgis Myginsis og
anbefaledes 2 år efter, i april 1692, sammen med bro
deren Bertel, Bartolus Mygensis, til Biskop Birkerod af
professor Knud Landendorff, Odense. Dette bekræfter, at
Hans og Bertel er brødre, også, at de er født Mygind,
idet studenter altid på den tid benævntes ved navnet
på den by, de var fra.

I skiftet efter Hans Jørgensen Mygind, der døde 1718,
nævnes, at det rak længe ud, hele 3 år, til 13/10 1721,
efter lang venten, som der står, på grund af, at afdø
des 2 brødre boede i jylland. Heraf var den ene Bertel
Jørgensen Mygind, der var præst i Hasle ved Arhus, den
anden Niels Jørgensen Mygind, der var præst i Raabjerg,
vendsyssel. Nybekræftelse på broderskabet.

505

•

.~:-



Der var 9 børn i ægteskabet. •

Asperup kirkebog meddeler:

a. Hans, døbt 21. juli 1704.
Faddere:
Hr. Erich Hviid, sognepræst i Ejlby.
Hr. Jørgen Frederichsen, sognepræst i Nørre Aaby.
Hans Nielsen Torsagger, tolder i Assens.
Johanne Pedersens fra Oregård.
Anna Margrete Hr. Anders Hviids.
Oberstinde Devitses bar barnet.
Hans døde i Dråby ved Æbeltoft d. 29. juli 1755.

b. Karen, født 27. dec. 1705, i kirke ll. januar 1706.
Fadere:
Hr. Erich Hviid. Hr. Peder Klarskov. Jørgen Jensen
af Mygind (barnets farfar). Kirsten Jørgensdatter
fra Assens. (barnets faster). Anna Marie Hem. Chri
stine Woller. Seigr. Hans Toraggers bar barnet.
Karen døde d. 5. aug. 1741 i Æbeltoft, 36 år gl.
Hun var gift med købmand Hans Rasmussen, Buchtrup,
Æbeltoft. Se unden nr. 948 på tavlen.

c. Jørgen, født 17. juli 1707, i kirke l. august.
Faddere:
Hr. Jørgen af Horne. Hr. Berthel Broth af Acherup.
Hr. Arendt Steenstrup af Næraa. Johanne Laurids
Pedersens fra Oregård. Lisbeth Hr. Peders fra
Gamborg. Christine Woller, tolderens kone af As
sens bar barnet.
Jørgen var præst og døde i jan. 1781 hos sønnen
Niels Mygind i Stepping.

d. Henning, fØdt 12. oktober 1708, i kirke 22. oktober.
Faddere:
Hr. Peder Dyrhoff, sognepræst til Gamborg. Hr. Knud
Werchmster, sognepræst tol Vejlby. Seigneur Hans Tors
agger, tOlder i Assens. Anne Marie Hr. Arents af Næraa.
Christine Hans Torsaggers bar barnet.
Henning døde under badning d. 20. septbr. 1763.

e. Christien, født 24. juni 1710, døbt 20. juni.
Fadere:
Hr. Jørgen Frederichsen. Hr. Arent Steenstrup. Hr.
Niels Aalborg. Hr. Mads Faber. Benthe Catrine Hr.
Erich Hviids og Christine Hans Torsaggers, som bar
barnet.
Christine blev gift med Peder Madsen Illum.
Læs videre om de to under nr. 238 og 239 på tavlen.

f. Marie Kirstine, fødslen ikke anført, hjemmedøbt, i
kirke 21. dec. 1711.
Faddere:
Hr. Knud Werchmester. Philip Bochenhøffer. Anders
Hem, begge studiosi. Magdalene hr. Peters fra
Kaalshave. Margrete Hr. Jørgens fra Aaby. Tolder
konen i Assens bar barnet.
Hun døde i Asperup 1730.
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g. Jens, døbt 30. maj ~7l3.

Faddere:
Hr. Peter Klarskov. Hr. Niels Aalborg. Hr. Arent
Steenstrup. Anne Jacobsdatter af Striib. Else Cathri
ne Jørgensdatter af Aaby. Tolder-Konen i Assens bar
barnet.

h. Birgitte Cathrine, hjemmedøbt, i kirke 16. marts 1715
Faddere:
Tolderei i Assens, Hans Torsagger. Hr. Niels Aal
borg. Hr. Jørgen Frederichsen. Bente Cathrine Hr.
Erich'Hviids. Giertrud Marie Hviid. Tolder-Konen
i Assens. Christine Woller, bar barnet, som blev
født den 3. februar.
Død før 1757.

i. Christian, i kirke 8. november 1717, hjemmedøbt.
Faddere:
Hr. Erich hviid. Hr. Bertel Mygind, (barnets farbror).
Hr. Peter Klarschow. Hr. Niels Aalborrig. Comtes-
se Holk. Madame hr. Knud Werchmesters. Frøken Reetz
bar barnet.
Død ugift før 1757.

5. Bertel Jørgensen Mygind.
Født ca. 1670 på Mygindgård i Holevad sogn, Fyn.
Død i Hasle præstegård 1722.
Viet d. ll. maj 1700 til præsteenke i embedet
Else Lundsgård
Ingen børn i ægteskabet.

ægteskabet. Den ældste var født
eller Karine, sikkert opkaldt ef-

flere børn i
hed Cathrine
farmor.

6. Niels Jørgensen Mygind.
Født d. 30. jan 1675 på Mygindgård i Holevad sogn.
Død i Raabjerg præstegård d. 22. oktober 1751, 76 år
9 mdr.
Viet d. 16. oktober 1708 i vraa kirke til
Karen Pedersdatter Schytte.
Født dec. 1684, død d. 13. febr. 1761 i Raabjerg, 76 år
2 mdr.
Der var
1710 og
ter sin

Wiberg meddeler:
Niels Jørgensen Mygind, født i Mygind på Fyen, 30. jan.
1675, fader Jørgen Jensen, moder Cathrine Isaksdatter.
Student fra Assens 1692. Cand Theol. 15. nov. 1694, Illum.
Hører i Assens en kort tid. Residerende sognecapelIan
i Vraa, Emb, og Serridslev sogne, ordineret her d. 13. jan.
1706, var under opholdet her en kort tid skibspræst,
præst i Raabjerg 21/7 1713. Gift med Karen Pedersdat-
ter Schytte, som endnu ved år 1870 gik under navnet
Kari Raabjerg eller Karen Piester. Hun var en meget
dygtig og virksom kone, som flere gange rejste til
København for at tale med kongen om sognets anliggen-
der, navnlig om afslag i skatter, formedelst sandflugtens
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ødelæggelser. Hun var ogsl en srt dyrl~e, forestod
præstegårdens drift og røgtede tildels præsteembedet
for sin sløve og dovne mand, idet hun kørte omkring for
at døbe børn og berette gamle og syge folk, var selv kusk,
og da hendes ene hest var meget dovn, yttrede hun ofte:
"Ja, de æ no såent æ spøgelse lisom vor fler". (Meddelt
af gårdejer A.P. GArsboe i St. GArdboe, Rlbjerg sogn).
Død 13. febr. 1751.

7. Anna Jørgensdatter Mygind.
Hendes fødsel og død kendes ikke.
Hun formodes at være en datter af ægteparret. Hun
kendes kun som værende fadder til søsteren Kir
sten Jørgensdatters datters dåb i Sandager kirke
D. 26. april 1685.
Se under nr. 236 og 237 pl tavlen.



Nr. 948 og 949 på tavlen.

HANS RASMUSSEN BUCHTRUP

Søn af Rasmus •••••••• Buchtrup og Hustru Ane ••••••••••
Se nr. 1896 og 1897 på tavlen.

Født ca. 1630 sandsynligvis i Landsbyen Buktrup.
Hans død kendes ikke.

Hans hustru kendes ikke, men sandsynligheden taler for,
at hun har heddet

DORTHE .

Hendes fødsel og død kendes ikke.

At hun formodes at have heddet Dorthe, begrundes alene
på dette, at een af ægteparrets børnebørn, en pige, gi
ves navnet Dorthe.
Det var som regel sæd og skik på den tid, at den første
fødte sønnesøn eller sønnedatter opkaldtes henholdsvis
efter farfaderen og farmoderen, mens de efterfølgende
børn i en søskendflok opkaldtes efter morfaderen og mor
moderen.
At Hans Rasmussen Buchtrups far skulle have heddet Ras
mussen antages på samme måde.
Se efterfølgend~'børnsnavne.

Forøvrigt synes navnet Dorethe, Dorthe eller Dorethea
at have været et yndet og ofte brugt navn i Buchtrup
slægten.

Der kendes 4 børn i ægteskabet:

l. Ane Hansdatter Buchtrup, født 1654, død 1737, 82 år gl.
Ane er sikkert opkaldt efter sin farmor.

2. Rasmus Hansen Buchtrup, født 1658, død 1724, 66 år gl.
Rasmus er sikkert opkaldt efter sin farfar.
Skifte 25. juli 1724.
Gift med Anne Cathrine ••.•••• død 1711. Skifte 24.
nov. 1711.

Rasmus Hansen Buchtrup nævnes i tingbogen
som ejer af et forlist skib på 18 læster,
44,4 Rigsdaler pr. læst.

Der kendes 3 børn i dette ægteskab:

8. juni 1718
vurderet t il

a. Hans Rasmussen Buchtrup, f. 1693, d. 1748, 55 år gl.
Gift l. gang med Karen Bendir.datter, d. 1736, skifte
6. juni.
Gift 2. gang med Karen Hansd. Mygind, d. 1741, skifte
30. oktober.
Gift 3. gang med Else Marg. Aagård.

b. Karen Rasmusdatter Buchtrup.
Gift med Rasmus Christensen, Egens.
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3. Søren Hansen Buchtrup, født 1660, død 1725, 65 år gl.
Gift ca. 1687 med
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c. Dorthe Rasmusdatter Buchtrup, f. 1697, sikkert opkaldt

efter sin farmor Dorthe.
Gift med snedker Mikkel Nielsen Grønfeld.

Karen Sørensdatter Rhode, f. 1659, d. 12/6 1731, 72 år gl.
Datter af Søren Sørensen Rhode.
Hun var enke efter købmand Jens Christensen Broge, der
døde 1685, og havde med ham sønnen
Søren Jensen Broge

Søren Hansen Buchtrup og Karen Sørensdatter Rhode havde
i deres ægteskab 2 sønner:

a. Jens sørensen Broge, f. 3. dec. 1688, d. 1747, 59 år gl.
Præst i Rimsøe-Kastbjerg fra 1716 til sin død.
I Randers amts årbog står følgende om præsten Jens
Sørensen Broge, taget fra visitatsprotokollen:
"Jens Brage prædike saa vidt af en ældre og svage
lig mand kunne forlanges ganske vel. Er et redeligt
gemyt og skikkelig opførsel".
Det var ofte i de tider skik og brug, at sønner, der
gik studievejen, antog sig moderens eller hendes fa
milie- eller slægtsnavn, hvilket synes delvis at væ
re tilfældet her med præsten Jens Sørensen Broge.

b. Poul Sørensen Buchtrup, død før 1634 i Norge.
I skiftet efter Karen Sørensdatter Rhode 1734,
nævnes farbroderen Mads Hansen Buchtrup som værge
for denne Pouls umyndige Datter, Se skiftet.

Mads Hansen Buchtrup, født efter 1660, død 3. april 1739.

Se nærmere om ham under nr. 474 og 475 på tavlen •



Nr. 1896 og~1897 på tavlen.

RASMUS BUCHTRUP

Personlige oplysninger om ham kendes ikke. Efternavnet, sted
navnet Buktrup leder tanken hen på landsbyen Buktrup ved
Grenå, hvor han sikkert er født, og hvor slægten Buchtrup
har sit hjemsted. Hans kone kendes heller ikke, men hun har
sandsynligvis heddet:

ANNE •••••.•••••••

men heller ikke dette kan bevises gennem arkivalierne.
At det gamle ægtepar skulle have heddet Rasmus og Anne
begrundes ene og alene på dette: Navngivningen af deres
førstefødte børnebørn.
Se nr. 948 og 949 på tavlen.
Anne og Rasmus er sikkert født omkring år 1600.

Der kendes 2 børn i ægteskabet:

l. Jens Rasmussen Buchtrup, der kun kendes derved,
at han nævnes i matrikulen fra 1688. Han var gift
med Dorthe.

2. Hans Rasmussen Buchtrup. Om ham vides intet udover,
at han havde 4 børn.
Heller ikke kendes hans kone, men hun har forment
lig heddet Dorthe.

Se nærmere om Hans og Dorthe under nr. 948 og 949
og vedr. deres navne, se under nr. 474 og 475.
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•Nr. 952 og 953 på tavlen •

FRANTZ PEDERSEN ILLUM
Hans forældre kendes ikke, kun er det givet, at hans
fader har heddet Peder og vil være at finde som nr.
1904 på tavlen. Faderen har sandsynligvis været bosid
dende på øen Illum som fæstebonde.

Født 1639. sikkert på øen Illum.
Død 1713 i Faaborg, 74 år gl. jordet d. 25. juli.

Hans vielse er forgæves eftersøgt i Faaborg kirkebog.
Han må være viet ca. 1672 til

KIRSTEN NIELSDATTER

Forældre og fødested kendes ikke. Kun er det givet
at hendes fader har heddet Niels og vil være at finde
på tavlen som nr. 1906.

Kirsten Nielsdatter er født 1639.
Død d. 6. dec. 1700 i Faaborg, 61 år gl. jordet i Faaborg.

Skriftlige oplysninger om ægteparret er sparsomme. Som
nævnt antages Frantz Pedersen at være født på øen Illum,
deraf tilnavnet.
Beboerne på denne som på andre danske Øer har sikkert
fra gammel tid haft friere tilværelse end mange an-
dre af samtidens bønder. Denne friere og mere ubundne
levevis på øen som på søen har præget dem med udsyn og
foretagsomhed. Man har bygget både og sejlet ud til om
liggende kyster, hvor man enten har slået sig ned som
fastboende eller er vendt tilbage til øen igen.
Sådanne togter affødte handelssamkvem med naboer, op
drog handelstalenter og skaffede velstand til huse.
Med dette som baggrund må man se Frantz Pedersen Illum
driftighed som købmand og handlende i Faaborg i slut
ningen af 1600 tallet.
Han løste 3 år efter brylluppet, d. 30 april 1675 bor
gerskab som handlende i Faaborg. Det var skik på den tid,
at handlende havde egne skibe og sejlede rundt til andre
egne og byer med varer. Dette har Frantz Pedersen Illum
sikkert også gjort.
Foretagsom som han var, har han sikkert både kunnet læse
og skrive.

Der kendes 4 børn i ægteskabet, om dem oplyser Faaborg
kirkebog:

l. Anne, døbt 4. januar 1674
Faddere:
Marren Michel Byskrivers. Christopher Persøn, Poffuel
Nielsøn. Anne Peder Obyes. Maren Rasmus Plougs.

2. Karren, døbt Septuagesima 1676, 23 jan.
Faddere:
Anne Anders Nielssøns. Michel Lauritsøn Byskriver.
Rasmus Mortensen Ploug. Peiter Henrichsøn. Kirsten
Hattemagers. Anne Jørgen Nielsøn •• Anne P. Hansøns.
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3. Johanne, døbt d. 19 ~øndag efter Trinitatis
1677, 21. oktober.
Faddere:
Anne Margrethe P. Jørgensøns. hans Ploug. Jørgen
Viseterer, Johanne Orremesters, Anne Poffuel Krem
mers. Anne Hestemøllers.

4. Madtz, døbt 24. september 1680.
Faddere:
Karren Michel Jørgensøns. Hans Madtzøn. Søffren Smed.
Peder Jørgensøn. Marren Hansdatter.

513

t

..~



Nr. 958 og 959 pJ tavlen.-

HANS JEPSØN JUUL

Forældre, fødested og år kendes ikke. Kun er det givet,
at hans far har heddet Jep eller Jeppe og ville have
været at finde under nr. 1916 og 1917 på tavlen.

Død i Middelfart 1702, begravet i kirken.

Han var gift med

KAREN (KARINE) MATZDATTER

Forældre, fødested og år kendes ikke. Kun er det givet,
at hendes far har heddet Matz og ville have været at
finde under nr. 1918 og 1919 på tavlen.

Hans Jepsøn Juul nævnes 1690 som rådmand i Middelfart
og senere som borgmester i en årrække.

I Middelfart kirkes regnskabsbøger læses om ham:
"Ligesom men gerne ville have sit lejersted(begra
velsesplads) så nær koret som muligt, ville man også
gerne have sit stade (siddeplads under gudstjenesten)
i en af de forreste stole. 1702 fæstede hans Juul i
store gang i den stol nr. 2 og overladt et stade til
kirke igen, som han før havde betalt 9 mk. af og gav
nu til 3 mk.".

på et vist tidspunkt havde borgmester hans Juul købt
gravplads i Middelfart kirke, som tidens skik og brug
var.
Han havde for gravplads betalt 66 rgdl. og 4 mk.

Hans Jepsøn Juul og Karen Matzdatter må have været sær
deles velhavende folk.
Efter karen Matzdatters død 1712 efterlod hun sig føl
gende:
1 brun hoppe til 6 rigsdaler, 1 hvid blind til 2 rdl.
4 skill., 1 hvid gammel med et øje til 4 mark. Endvide
re 11 køer, 13 stykker får a 2 mark, 8 lam, 7 svin med
ialt 11 grise, 16 stykker jorder overalt på Middelfarts
bys marker a 50 rigdl. Desforuden en hel del rede penge,
smykker samt Kauslinde kirketiende meddeles der i "Den
gamle provst i Nørre Aaby, side 306.
I samme værk læses der side 312:

Jørgen Friderichsen og Hustru, Margrethe Hansdatter Juul
fik en god arv efter Karine Matzdatter, enke efter Hans
Jepsøn Juul, et sølvbæger med deres navne indgraveret,
samt årstallet 1714. Det findes nu på Nationalmuseet.
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I årbog for historisk samfund for Odense og Assens
amter X. årgang 1922 læses:

Vedel Simonsen, bidrag tilIndslevs sogns historie.

Om Indslevs kirke hedder det:

"Ifølge en beskrivelse af 1631 havde Indslev kirke
481 mark 4 skilling l album, deraf hos Peder Olssøn,
kirkevær.ger, 146 m" 2 tavler bly, l læs kalk og
nogle tagsten.
Kirken synes da at have tilhørt Christen Bang.

Den mA være kommet tilbage til kronen igen.
Thi 15. juni 1686 afhænder kronene jus patronatus til
major ved livgarden Jørgen Rantzau til Krænkerup, som
dog allerede 1690 afhændede den til Laurits Pedersen til
Bubelgård og rådmand i Middelfart, Hans Jepsøn Juul.
Hans efterleverske Karen Madsdatter tilskødede 1703 sin
svigersøn Hr. Jørgen Friderichsen, designeret sogne
præst til Nørre Aaby og Indslev og hans hustru Margre
the Juul, sin halvpart af kirkens jus".

Jus patronatus, side 115 nævnes øverst på siden, 1522
fik Johannes Bang "præsentationen til ecclesia par
rochialis Indsløffe", der betyder ret til at kalde
præst tilIndslev kirke.

Denne ret må altså Hans Jepsøn Juul og senere hans
hustru have haft, indtil retten overgik til sviger
sønnen Jørgen Friderichsen til Nr. Aaby og Indslev.

Der kendes 2 børn i ægteskabet:

l. Anne Hansdatter Juul, der var gift med borgmester
Hermann Viller.

Se under nr. 478 og 479 på tavlen.

2. Margrethe Hansdatter Juul,
der 1693 nævnes som værende gift med præsten
Jørgen Friderichsen Nr. Aaby - Indslev.
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II Simons fødested og fødsel kendes heller ikke.

Død ca • 1625 på Store Calsensgaard i Jetmark.

• 1 Han var gift med

ELSE PEDERSDATTER
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1. Peder Simonsen i Sigsgaard, Je~k sogn, død ca.
1665.

Der kendes 5 børn i ægteskabet:

2. Søren Simonsen, fæster af Damgaard på Egholm.
Se under nr. 498 og 499 på tavlen.

Efter Simon Pallesens død 1625, giftede hans enke
Else Pedersdatter sig igen med

5. Kirsten Simonsdatter, der blev gift med Peder Kjær
ulf i Nørhalne.

4. Birgitte Simonsdatter, der døde ung, før 1646.

3. Jens Simonsen i Bundgaard, Jetsmark sogn.

Hans forældre kendes ikke, kun er det givet, at hans
fader har heddet Palle, og ville sammen med sin hustru
have været at finde. under nr. 1992 og 1993 på tavlen.

Nr. 996 og 997 ~å tavlen.

SIMON PALLESEN

Simon Pallesen var Kongsbonde, fæster af kongejord
eller statsjord, på Store Calsesngaard i Jetmark sogn.
Han var en meget anset mand og kronens delefoged(fuld
mægtig) i Hvetbo herred.

hvis forældre, fødested og fødsel ikke kendes, kun er
det givet, at hendes fader har heddet Peder ••••••••••
og ville sammen med sin hustru have været at finde un
der nr. 1994 og 1995 på tavlen.

Christen Nielsen, der 1632 - 46 var herredsfoged i
Hvetbo herred.

l. gang med
Berthel Mortensen og havde med ham sønnen Christne Ber
thelsen.

2. gang med
Erik Sørensen.

Fra dette ægteskab kendes datteren
Johanne Christensdatter, født 1627, død 1677.
Hun overtog hjemmet Store Calsensgaard i Jetsmark ef
ter forældrene, var gift 2 gange:

t



om hendes søn Christen Berthelsen oplyser Kjær
herreds tingbog: •

"Den 18/12 1665 maatte Søren (Simonsen, se nr. 498
på tavlen) paatage sig Værgemaal for sin Halvsøster
Johannes søn, den umyndige Christen Berthelsen, hvis
øldste Morbroder og Værge, Peder Simonsen i Sigs
gaard var afgaaet ved Døden".

Hvetbo herreds tingbog oplyser:

"Den 12/3 .1646 gav Søffren Simonsen (se nr. 498 på
tavlen) Christen Nielsen (stedfaderen) fuldt og fast
afkald for Arff efter hans fader Simon Pall isen Och
efter hans Sister Birgit Simonsdatter, och han takket
ham for god Betaling och for tvende Arvelodder".
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•
Nr. 998 og 999 på tavlen.

JENS PEDERSEN

Hans forældre kendes ikke, kun er det givet, at hans
fader har heddet Peder og ville have været at finde
som nr. 1996.

Fødested og fødselsår kendes heller ikke, men han må
være født ca. 1580.

Han er død ca. 1651 i Damgård på Egholm, ca. 70 år gl.

Jens Pedersen er formodentlig ca. 1610 blevet gift med

ELIN J0RGENSDATTER M0RCH

Datter af Jørgen Pedersen Mørch og hustru Bodil Anders
datter af Damgård på Egholm.

Se nr. 1998 og 1999 på tavlen.

Jens Pedersen blev fæster af Damgården efter sin svi
gerfar, Jørgen Pedersen Mørch i 1610 og var det til
sin død 1651.
llensregnskabet oplyses, at Jens Pedersen i 1610 gav
60 daler i stedsmaal af sin halvgaard, som Jørgen peder
sen fradøde.

Jens Pedersen mOdtog 9. januar 1626 arveafkald.

Kr. Værnfledt meddeler i Egholm bogen aide 93:

"Peder Kieldsen, lndvaaner her i Aalborg, paa sine egne
Vegne, og Niels Laursen der sammesteds paa sin Hustru,
Anne Jørgensdatters Vegne - tog Jens Pedersen i Haanden,
gjorde og gav ham et fast Haandtryk og uigenkaldeligt
Afkald, for født og ufødt, for al den Arv og Arvelod,
som de arveligen kunde være tilfalden efter deres salige
Fader og Moder, Jørgen Pedersen og Bodil Andersdatter,
som døde paa EghOlm".

Der kendes 2 børn i ægteskabet:

1. Jørgen Jensen, vel født ca. 1610 på Damgaarden,
hvor han nævnes som værende hjemme 1629.
Måske er han den samme som den Jørgen Blokkedrejer,
der omkring 1650 boede i Alborg.

2. Ane Jensdatter, født på Damgården ca. 1610.
Gift med Søren Simonsen.

Se nr. 498 og 499 på tavlen.
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Nr •. 1000 og 1001 på tavlen •
•

CHRISTEN NIELSEN MØRK

Søn af Niels Jensen Mørk af Vestergaard i Hellum og
første hustru, der ikke kendes.

Se nr. 2000 og 2001 på tavlen.

Født ca .. 1607 å Vestergaard i Hellum
Dødsår kendes ikke, men han er død efter 1649.

Han var fæster i Aaby, hvilket fremgår af det efter
følgende:

Se C. Klitgaard: Slægterne Palnesen og Mørk af Knolde,
Personalhistorisk tidsskrift, 66 årgang, 11 række,
6. bind 1945, side 192:

"Christen Nielsen Mørk, antagelig født år 1607 d ••••
••••• var fæster i Aaby, da han 14. april 1649 sammen
med sin fader, (Niels Jensen Mørk af Vestergaard i
Hellum) Kautionerede for sin søn Peder Christensen Mørks
indfæstning af Bakgaarden på Gøl. Dette kautionsbevis,
som tidligere i stærkt makuleret stand fandtes i Birkum
gårds arkiv, lød således:

"Velbyrdig og Vel(ædle) og naadi(gste) ••••••••••••••••
og som min Søn Christen Nielsen ydmygeligst haver (suP
pli)keret for mig, at min (hans) Søn Peder Christensen
kan ikke erholde den bakgaard i Gjølby, uden jeg fattig
Mand og hans elendige Fader og hannem vilde godskrive
for det Stedsmaal og v(urdering), da Hauer os fattige
Frænder holdt dette counsen (consens • samtykke) tredie
Dagen efter Vor Herres Opstandelse, hvor (vi) love(de),
at Stedsmaal(et) ••••••••.••••••••••••• s amdrægtel ig (en)
og rettelig skulde os (erlægges?) førstkommende Jacobi
Dag (1. Maj), og give vi hannem ••••••••••..•..••.•. og
•••••••••••••••••••• til Bæster, hvilke ere retskaffens
hannem paa høret (?), men alt bliver som det stedsmaal
skrevet udi Hellum Vestergaard i April 1649 Anno.

Niels Jensen med egen Haand.

Christen Nielsen".

Der kendes kun 1 søn efter Christen Nielsen Mørk,

Peder Christensen Mørk, der nævnes i foran førte kau
tionsbevis.

Læs videre om ham under nr. 500 på tavlen.
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•
Nr. 1004 og 1005 på tavlen.

CHRISTEN KJELDSEN MØRCH

Søn af KJELD Sørensen Mørch d. yngre af Vejlegaarden
og hustru, der ikke kendes.

Se nr. 2008 og"2009 på tavlen.

Christen Kjeldsen Mørch er fØdt i slutningen af 1500
tallet på Vejlegaarden.

Død samme sted 1666, ca. 80 år gl.

Christen Kjeldsen Mørch var fæster af fædrenegården
Vejlegaarden på Egholm fra faderens død 1608 til sin
egen død 1666.

Kr. Værnfeldt meddeler i Egholmbogen side 104:

ftHan (Christen Kjeldsen Mørch) brugte i modsætning
til broderen Søren Kjeldsen altid slægtsnavnet

·,Mørch.
Hah var vistnok" en lidt ilter herre, thi ifølge
lensregnskabets Sagefaldsliste maatte han i 1656
betale en stor bøde, fordi han havde skamslaaet
en mand. Han var da op imod de 80".

Hans hustru kendes ikke.

Der kendes 2 børn efter ham:

1. Anders Christensen Mørch, der var borger i Alborg.

2. Jens Christensen Mørch, der var fæster efter fade
ren på Vejlegaarden.

Se videre om ham under nr. 502 og 503 på tavlen.
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•
Ni. 1894 og 1995 på tavlen.

ISAK MOURITSEN

Søn af præsten Mourits Isaksen og hustru Karen Hansdatter
Lang (Lange) Horne præstegård.

Se nr. 3788 og.3789 på tavlen.

Isak Mouritsen er født ca. 1605 i Horne præstegård.
Han døde ved forårstid 1676 i Assens, 71 år gl.
am hans begravelse oplyses det til stifsøvrigheden ind
sendte kirkeregnskab for 1675-76:

nat Isach Mouritsøn blev negravet 1676 d. 8. marts i kirken
i den nørre gang. For Jorden blev givet 7 dIr., 2 Mk.,
og for alle Klokkerne 2 DIr., l Mk."

Isak Mouritsen var gift 2 gange, første gang med

K ters ten .

Forældre, fødested, fødsel og død kendes ikke.

Der vides kun om hende, at hun 1648 var gudmoder ved en
barnedåb i Dreslette kirke.

Udskrift af kirkebogen 1642-1705 for Dreslette sogn,
Båg herred, side 48:

Anno 1648.
Domonica 2 post Epiph. Chritsnet Jeg Jens Stoldmester
i Brydegaard en vng daater, som bleff kaldet Anne.

Fadderne:
Velb. H: Jurgen Brahes Handschriffr.
Hans S ••• dder paa Slottet.
Knud Smed.
Jurgen Skreder paa Slottet.
Anders Rasmussen i Brydegaard.
Peder Bomand paa Hellenæs.
Lauritw Madtzen ibidem.
Kiersten Jsaachs paa Hellnæs halt Barnet till Daaben.
Birgitte Povelsd: J Slottens Mylle.

Af en eller anden grund er Jens Stoldmesters barns dåb
1648 anført 2 gange i Dreslette kirkebog. PA det andet
sted står der det samme, dog således, at der efter JUr
gen Brahes Haandskriver er indføjet en "Johan N. paa
Slottet" som Fadder, der ikke forekommer det første sted.
Det andet sted kaldes endvidere Peder Bonland "Peder JUr
gensen Bomand". Ellers er der ingen forskel på de to ind
førsler.

De gamle kirkebøger fra den tid er ofte meget mangel
fuldt førte, men så meget fremgår der dog af denne fad
derskabsindførsel, at Kirsten Jsaachs paa Helnæs holt
Barnet till Daaben. Der er ingen tvivl om, at denne
Kirsten er herredsfoged Isak Mouritsens hustru.

Det er jo sådan, at når man kommer så langt tilbage, er de
arkivaliske oplysninger meget sparsomme, ikke mindst, når
det drejer sig om kvinder.
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Denne Kfrsten ••••••••••••••••••••• er slægtens stammoder.
Hun må være mellem 1648 og 1676, da Isak Mouritsen dette
år nævnes som værende gift anden gang med

Maren Lauridsdatter Kylling,

datter af rådmand Laurits Kylling og hustru Maren Jens
datter af Assens.

Maren Lauridsdatter Kylling var født i Assens i aug. 1637,
døde i Rudkøbing hos en datter 1723, begr. 14/10 i. våben
huset i Rudkøbing kirke, 86 år gl.

Der synes at have været 5 børn efter Isak Mouritsen, hvor
af formodentlig de to har Kiersten til Moder.

Disse to er:

l. Karen Isaksdatter, se videre om hende under nr. 946 og
947 på tavlen.

2. Mourits Isaksen, der nævnes som værende født i Assens
1644. Da faderen på dette tidspunkt var fæster af Hol
megård på Helnæs er det nok mere~sandsynlig, at han er
født der.

Død i Sønderby præstegård d. 21. febr. 1695, 51 år gl.
Han var student fra Herlufsholm 1664, cand Theol. 24.
oktober 1667, Kapellan i Sønderby-Helnæs hos pastor
Ditlev Monrad fra 22. oktober 1668, sognepræst s.st. fra
1688, gift med Elisabeth Ditlevsdatter Monrad.

I sønderby kirke hænger et epitafium over Mourits Isak
sen, hvor der læses:

"Her ligger begrauen hederlig og vel lærde Mand Her.
Mouris Isacsøn, som var Capelan til Sønderby kirke og
HeInis Capel paa 20 aar. Blef kaldet af Højædle og Vel
baarne Mand, He~ Niels Banner til Frederichsgafue, som
var S. Kong Frederich 3 Velbetroede Amtmand over Assens
og Hinsskauels Amter, var Sognepræst her samme Steds paa
7 Aar, blef kaldet af Højædle og velbaarne Mand Her. Chri
stian Banner til Frederichsgafue og døde 1695 den 21. fe
bruari udi Alders 51 Aar, Gud give hannem med alle tro
Christne en ærefuld og glædelig Opstandelse paa den Yder
ste Dag. Disse forbemeldte Højædle Herrer vaare den S.
Mands og hans paarørendis gunstige Patroner og Velyndere.
Salige erre I naar Mennisken bespotter Eder om de Lifde
det, glæder og fryder Eder, dette skal vel betalles Eder
i Himmelen, Thi de Hafver forfuld Profererne som vare
før Eder. Matthio 5 v. ll. 12. Salige er de Døde i Her
ren, Aanden siuger, De hviler af deris Arbejde, thi deris

Gerning følger dem efter. Af Aabenbaring, c. 14. v. 13.
f. Saa samles de i Himlen som samlet vaar i lifve i Chri
stelig Kjerlighed, Hvis bene her blifve hos os og deris
Nafn i Ære Minde staar ied till deris Been igjen til
Lifve faar".

Elisabeth Her. Mouris Isaacsøn Anno 1695.

på tavlens ramme var tidligere at læse:
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"og avlede med hans Hustru 6 børn, 3 sønner og 3 døt-
trer". •

Vedr. Mourits Isaksen kan endnu nævnes:
Sønderby kirke blev i 1957 restaureret. Under dette

fandt man ved omlægning af gulvet i koret en mursat be
gravelse, der ved Nationalmuseets bistand blev undersøgt.

Det viste sig at være en gammel præstegrav, gravet
lige foran alteret. Den var bygget op i 2 omgange,
til højre nemlig af kampsten, til venstre (nord) af
murst~n. på bunden af graven fandtes tre skeletter,
mod nord uden tvivl benene af Mourits Isaksen, idet
der farites kistebeslag o.lign. Samt tallene i Jern
l - 9 - 5 og bogstaverne M - I, der manglede kun et
sekstal, og Mourits Isaksens initialer og dødsår var
er.

3. Kirsten Isaksdatter.
En dredie af børnene hed kirsten, om hende vides kun
følgende:
Assens dåbsbog, 1679 - 1723 meddeler:
1685. 5. juni fik en unavngiven datter af Isak døbt
en datter, Anna Marie, hvis udlagte fader var Syrack
Wagner, "forrær" under Kapt. Kleeps Kompagni.
Blandt fadderne er der grund til at mærke sig "Lene
Jens Kylling".
Kirkeregnskabsbogen for Assens udviser, at Kirsten
Isaksdatters barn blev begravet s.å. 29. august. Man
får her moderens navn at vide.
Lene Jens Kylling var gift med Jens Kylling, der var
en broder til Maren Lauridsdatter Kylling, hendes pi
genavn var Lene Sørensdatter Fugl. Dette at denne Lene
Jens Kylling stod fadder til Kirstens uægtefødte
datter kunne måske tydes derhen, at Kirsten har været
en datter af Maren Lauridsdatter Kylling i hendes ægte
skab som Isak Mouritsens anden hustru. Måske er denne
datter opkaldt efter Isak Mouritsens første hustru.

5. Endelig kendes en datter til, der var gift med Jens
Rasmussen Dyreborg, Fåborg. Hendes navn kendes heller
ikke. Maren Lauridsdatter Kylling købte 26/3 1705 en
gård på hjørnet af Skibbr(stræde i Fåborg for 150 SId.
fer at kunne være i nærheden af ovennævnte datter.
Antagelig er denne datter død før moderen, hvorefter
hun er rejst til Rudkøbing for at tage ophold hos
datteren der.

4. En datter, hvis navn ikke kendes, var
Rudkøbing, jordemoder, hos hende døde
Lauridsdatter Kylling.

jordemoder i
som nævnt Maren

Isak Mouritsen var fæstebonde måske allerede fra 1637
i Vedstårup. I 1641 nævnes han som herredsfoged over
Båg herred med bopæl i Vedstårup.
1642 nævnes Hagenskov lensregnskab 1641-42, at Isak
Mouritsen fæstede den halve gård, som en vis Hans Han
sen døde fra. Isak Mouritsen betalte i indfæstning 100
Rgdr. og en øksen. Gården var Holmegård,. Matr. nr. 19,
Helnæs. Det ser ud, som Isak Mouritsen har boet der til
1657. Fra 1651 og 1652 findes tingsvidnebrave, udstedt
i embedsmedfør af "Isak Mouritsen paa Hellenæs, Her
ridsfoged i Baag Herred".
16/4 - 1660 udgik missive til Jørgen Brahe, at Isak
Mouritsen må være byfoged i Assens og dog tillige be
tjene herredsfogedriet.

523

..,



I

r

Isak Mouritsen er nok omkrin~ den tid flyttet til Assens.
Assens Rådstueprotokol oplyser:
"Ærlig, agt og vel fornemme Mand Isach Mouritsen Herreds
foged udi Baagherred og førrig sitzhaftig paa Hellenæs,
blev i Dag bevilget sit Borgerskab og gjorde borgelige
Ed" •
23/4 - 1662 fik han sin bestalling som byfoged. Den blev
fornyet 4/7 - 1670.
Han Nævnes første gang som byfoged i rådstueprotokollen
5/9 - 1665, nævnes i samme mange gange som dommer.
Isak Mouritsen var rigsdagsmand for Assens og under
skrev de fleste fællesanliggende såvel for gejstligheden
som borgerstanden. Han var således tilsagt til arvehyl
dtngen 1660. Han underskrev håndfæstningens tilintetgø
relse d. 16. nov. 1660 og underskrev endvidere arveene
voldsakten af 10. jan. 1661.
Efter at være flyttet til Assens boede han i Damgaden,
nuv. nr. 30, måske først som lejer, men ialtfald fra
1669 som ejer.
Assens tingbog 1668-73, folie 42, meddeler:
20. April 1669.
"Christian von Kuehelson af Haare fremkom i Dag inden
Tinge og Skjødede til Byfoged Isak Mouritsen alt hvad
Anpart, Ret og Rettighed hannem ere berettiget i den
Gård, som Isak Mouritsen i bor, som ere Kontoret i
Drønset, Sengekammeret, Portstuen, Porten, Gaardsrum
met og den halve Brønd til Christian Hansen Tolder her
sammesteds hans Afpæling og Anpart, som han tilforn til
Isak Mouritsen haver solgt og afhændet.
Item Laderummet samt al Haugen, som løber til stranden".

Da hans enke, Maren Lauridsdatter Kylling, som nævnt i
1704 køber hus i Fåborg, sælger hun ejendommen i Damga
de i Assens.
Assens Tingbog 1699 - 1712, folie 217-18 meddeler:
"Af Christian Jørgensen. Skipper og Borger her ibidem,
blev for Retten fremlagt et Skjøde, hvorved Maren Lau
ridsdatter, salig Isak Mouritsens efterladte Enke her
ibidem, skjøder med sine børns og sin Laugsværger Peder
Sørensen Rebslaars Samtykke til nævnte Skipper Christi
an Jørgensen sin Gaard beliggende i Damgaden, Rasmus
Rasmussens Gaard næst Sønden op til og salig Morten Ras
mussens Vaaning næst Norden op til.
Witterlighedsvidner var Poul Rasmussen og Jørgen Knudsen.
Skjødet er dateret 16. februar 1704.

Isak Mouritsen må vist have været ret velstående, idet
hans enke flere gange afhænder grunde i Assens, således
1 1718 2 boder i Ladegårdsgade.

Efter datidens forhold må Isak Mouritsen have været me
get veloplyst og oplært, siden han kunne bestride alle
de offentlige hverv, der pålagdes ham gennem årene. Han var
jo også præstesøn, og det var tidens sæd og skik, at præ
stebørn fik lejlighed til at tilegne sig skolekundskaber
i større mål end tilfældet var for mere almindelige jæv
ne folks børn på landet.
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Slutteligen skal anføres fra Sallinge herreds tingbog
1669 - 1671, folie l16~

"15/10 1670. Isach Mouritsen, Byfoged i Assens og Herreds
foged i Baag Herred faar Afkaldskvittering. Simon Ander
sen, Degn i Gestelev paa sin Hustru Margrethe Christensdat
ters vegne rakte Isach Mouritsen sin Haand og gjorde af
kald og fuld Kvlttering for al hirs Arv og gæld, som Mar
grethe Christensdatter efter sin Salig Fader, hæderlig og
vellærd salig Christen Jensen, fordum Sognepræst til Hor
ne, og hendes Moder, salig Pernille Mouritsdatter, arve
ligen er l,eddet og tilfaldet" •

Ang. Pernille, se da under nr. 3788 og 3789 på tavlen.

Til sidst citeres et uddrag af

Fr. Barfoed: De borgelige Rigsdagsmænd 1660.

Isak Mouritsen var rigsdagsmand for Assens, under
skrev de fleste fællesanliggende for gejstligheden og
borgerstanden. Han tilsagdes til arvehyldingen 1660
og underskrev håndfæstningen tilintetgørelse d. 16.
nov. 1660, underskrev endvidere arveenevoldsakten af lo.
jan. 1661.
Han var søn af Mourits Isaksen (d.20/3 1639) som præst i
Horne og Birthe Jensdatter (d.3/2 1639), der ifølge Wi
bergs gætning skulle være hans formands enke, men måske
snarere hans datter. Når han er født vides ikke. I hvert
fald 1641 var han herredsfoged i Båg herred og boede i
Vedstårup, men fæstede 1642 den halve gård på Helnæs,
som Hans Hansen døde fra.
Fra 1651 og 1652 findes tingsvidnebreve, udstedt i embeds
medfør af Isak Mouritsen paa Hellenæs, Herridsfoged i
Baag Herred. 16/4 1660 udgik missive til Jørgen Brahe, at
Isak Mouritsen må være byfoged i Assens og dog tillige
betjene herredsfogedriet, og 24/3 1662 fik han som sådan
sin bestalling, hvilken påny blev konfirmeret 4/7 1670.
I Båg Herreds tingbog 3/7 1665 var Isak Mouritsen i As
sens herredsfoged, og han er sltså flyttet dertil.
Han døde 1676.
Isak Mouritsen var gift med Maren ••..•••••.••••••••••.• ,
om hvem vi dog kun ved, at "Maren, enke efter SI. Isak
Mouritsen, der havde været byfoged i Assens og Herreds
foged i Baag Herred nedsatte sig i Faaborg for at henleve
sine sidste Aar i Rolighed".
Hun havde en datter, der var gift med Jens Rasmussen, Dyre
borg. Det var vel derfor, hun drog til Faaborg. Her købte
hun 26/3 1705 en gård på hjørnet af Skibbrostræde for 150
SId., som hun ses at have lånt af den rige bonde Jørgen
Andersen i Svanninge. Endnu kender vi en Søn, Mourits Isak
sen, der var født i Assens 1644, og som var præst i Søn
derby - Helnæs.
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Tillæg til nr. l89! og 1895 på tavlen.

Udskrift af Hans De Hofmans Samlinger af Fundati
oner og Gavebreve, 1760, Bind 5. side 351.

Vi efterskrevne Jens Clausen, Borgmester udi
Assens, Peder Nielsen, Raadmand i Assens, Isaac Mouritsen,
Kongl. Majestæts Byfoged, og Christopher Pedersen, Over
formynder i Byen, item Laurids Jensen Heelesen, Andreas
Meel, Jens Hansen, og Jørgen Pedersen, tiltagne Vurderings
mænd, Borgere her sammesteds, giøre vitterlig, at Aar 1673
den ll. Martii, da Skifte og Deeling holdtes efter Salig
Laurids Kylling, fordum Raadmand her i Assens, er af Borg
mester og Raad her udi Assens, paa Kirkens og de Fattiges
vegne fordret, efter deres underskrevne og indleverede
Regning under samtlig deres egne Hænders, Penge, 86 SIdIr.
1.Mark 8 Skilling.

Raadmand Peder Nielsen, der nævnes i denne udskrift, er
den Peder Nielsen Kjøge, der var gift med Hans Boesen Ar
nous ældste datter, se nr. 944 og 945 på tavlen.

Endvidere nævnes byfoged Isak Mouritsen.

Endelig nævnes rådmand Laurits Kylling, hvis datter
Maren var Isak Mouritsens anden hustru.
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Tillæg til nr~ 1694 og 1695 på tavlen.

Udskrift af Salling herreds tingbog 15. oktober 1670.

Isach Mouritsen, Byfoged i Assens herredsfoged i Båg
herred, får afkaldskvittering.

Søren Andersen, degn i Gestelev, på sin hustru, Mar
grethe Christensdatters vegne, rakte Isach Mouritsen
sin hånd og gjorde og gav ham og hans arvinger, fast
og urggelig afkald og fuld kvittering for al hirs
arv og gæld, som Margrethe Christensdatter efter sin
salig fader, hæderlig og vellærd salig Christen Jen
sen, fordum præst til Horne, og hendes mOder, salig
Pernille Mouritsdatter, arvelig er loddet Og tilfal
det, det være sølf, penge kvæg, heste, hopper, til
ståendes gæld, ejendom og alt andet.

Herpå tingsvidne til Isach Mouritsen.

Assens tingbog, 30/4-1672 meddeler efter
Svend Larsen: Det fynske rådsaristokrati i Det l7de
årh. 11,del:

1672 gav Jens Christensen, tjenende Steen Brahe,
"sin kære morbroder" Isach Mouritsen afkald på arv
efter sine forældre, salig her. Christen Jensen,
fordum sognepræst i Horne, og Pernille Mouritsdatter.
Endvidere fremkom Mourits Christensen, tjenende fru
Anna Gyldenstjerne, og gav afkald på arv efter sine
forældre.
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Nr. 1998 og 1999 på tavlen.

JØRGEN PEDERSEN MØRCH

Søn af Peder Kjeldsen Mørch af Damgård på Egholm og
hustru, hvis navn ikke kendes.

Se nr. 3996 og 3997.på tavlen.

Født ca. 1540 på Damgården på Egholm.
Død 1610 samme sted, ca. 70 år gl.

Gift ca. 1580 med

BODIL ANDERSDATTER

Fødested, forældre og fødselsår m.m kendes ikke,
kun er det givet, at hendes fader har heddet Anders.

Hun er død i Damgården på Egholm.

Bodil Andersdatter nævnes i det arveafkald, sønnen
Jens Pedersen Mørch modtog, dateret d. 9. jan. 1626:

"Peder Kieldsen, Indvaaner her i Aalborg, paa sine eg
ne vegne, og Niels Laursen der sammesteds paa sin hu
stru Anne Jørgensdatters Vegne - tog Jens Pedersen i
Haanden, gjorde og gav ham et fast Haandtryk og uigen
kaldeligt afkald, for født og ufødt, for al den arv og
Arvelod, som de arveligen kunde være tilfaldne efter
deres salige Fader og Moder Jørgen Pedersen og Bodil
Andersdatter , som døde paa Egho1m'~.

Jørgen Pedersen Mørch var fæster af Damgården på Egholm
fra ca. 1580 til sin død 1610.

Der menes at kendes 5 børn efter dette ægtepar:

1. Kjeld Jørgensen, hvis søn Peder Kjeldsen nævnes i
arveafkaldet af 9. jan. 1626 i forbindelse med Eg
holm.

2. Anna Jørgensdatter, goft med Niels Lauritsen i Alborg,
se arveafkaldet.

3. Elin Jørgensdatter, goft med Jens Pedersen, Damgård,
Egholm.

Se videre om dette ægtepar under nr. 998 og 999 på
tavlen.

4. N.N. Jørgensdatter.

5. Peder Jørgensen.
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Nr. 2000 og 20Ql på tavlen.

NIELS JENSEN M0RCH

Søn af præsten Jens Pedersen Mørk i Skæve og hu
stru Sofie Nielsdatter.

Se nr. 4000 og 4001 på tavlen.

Født ca. 1585 i Skæve præstegård.
Død i Hellum Vestergård i jan. 1668, ca. 83 år gl.

Niels Jensen Mørh synes at have været gift 2 gange.
Hans første hustru kendes ikke.
Han blev gift anden gang 1633 med Raren Nielsdatter
Mørk af Musted. Hun var født ca. 1613, døde 1688,
var datter af Niels Madsen Mørk, (af Saltumgård-slæg
ten) og Maren Andersdatter Kjærulf (af Holtet-linien) •

Niels Jensen Mørch boede vistnok 1665 i Kræmmergård i
Hellum, men senere i Vestergård i Hellum.

Han var delefoged, fuldmægtig, for Aastrup len.

Der kendes 6 børn efter Niels Jensen Mørk.

1. Christen Nielsen Mørk.
Født ca. 1607 .i Hellum. Han er formodentlig fØdt i
første ægteskab, så hans moder kendes ikke.
Se videre om ham under nr. 1000 og 1001 på tavlen.

2. Mads Nielsen Mørk.
Han efterfulgte sin fader som fæster af Vestergård
i Hellum, hvor han boede 1670 og 1683 sammen med si
ne 2 brødre.

3. Niels Nielsen Mørk.
Han boede 1683 sammen med brødrene i Vestergård.

4. Peder Nielsen Mørk.
Han boede 1683 sammen med brødrene i Vestergård.
1697 blev han gift i Hellum med Inger Sørensdatter
Kjærulf. Hun var datter af Søren Nielsen Kjærulf
og hustru Johanne Christensdatter på Hellumlund.
Det ser ud, som Peder Nielsen Mørk omkring ved sit
giftemål er blevet fæster af gården Kræmmergård i
Hellum, hvor hans hustru, Inger, dør 1743.
Selv døde han før 1738.

5. Maren Nielsdatter Mørk.
Hun var 1683 gift med Niels Tøgersen i Kirkegård i
Hellum.

6. Sofie Nielsdatter Mørk.
Født 1657, blev 1692 gift med Mikkel Christensen af
Skovsgård i Hellum. De boede i Langtved i Hellum.
Mikkel var født ca. 1660 og døde 1740.
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I Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, III
Bind 1870-1:

Peder Dyrskjøts Breve til Biskop Jens Birche
rod i Aalborg læses side 260 om Hundslund Kloster:

"Om Hundslund Kloster.
Efter hæderlige Hr. Anders i Bredkjærs tale, var det

et jomfru- eller Nonne-kloster.
Hans Formand, Sal. Hr. Christen Geertsøn baade

havde og elskede meget Antikviteter. om Hr. Anders
har noget deraf, ved jeg ikke ••••••••••••..•.•...•.•
Men hvoraf det kom sig, om det enten var i Reformatio
nen eller noget derefter, at alle Breve, Dokumenter
og andre slige Antikviteter bleve udkastede, saa at
Svin gik og rodede deri, og det blev i ondt Vejr og
Regn nedtraadt og ødelagt i Vrede af nogle Bønder,
fordi deres Hustruere vare bortstjaalne og brugte til
Horeri, saa og deres DØttre og Piger, det kan jeg ikke
vide, thi dersom det var Nonnekloster og ikke Munke,
da maa det have været om Præster eller Priorer, at
dette lastelige skrives.

Dette om disse gamle Antikviteters Ødelæggelse
læste jeg i noget gammelt forraadnet TØj hOs en Mand
i Hellum, der hed Niels Jensen i Hellum-Vestergaard i
velbemeldte Hr.' Anders'eget Sogn, som han og velkendte.
Og denne mand var en Søn af Hr. Jens Mørk i Skjæve Præste
gaard og Delefoged og under min Komando paa Aastrup, da
jeg tjente der, og hans Fader, Hr. Jens Mørk, havde skrevet
det, imens han var sammesteds Kappelan hos en præst i
Hundslund Kald, Hr.Mads Warfinger (?) Kaldet".

Ovennævnte Hr. Mads Warfinger var præst ved
Hundslund Kloster.

S.V.Wiberg meddeler i Dansk Præstehistorie l.
bind side 281:

"1552 el. 54 Mads Ibsen eller Jacobsen Finger (Værfin
gerskalt) , gift med Enken efter Biskop Ole Chrysostomus
i Børglum, dØd Aalborg 1571. Hans Maal og Mæle foregik
ham" •
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Nr. 2008 og 2Q09 på tavlen.

KJELD SØRENSEN MØRCH d. YNGRE

Søn af Søren Kjeldsen Mørch d. Ældre på Torpminde,
på øen Egholm og hustru, der ikke kendes.

Se nr. 4016 og 4017 på tavlen.

Født ca" 1550 på Torpminde.
Død samme 'sted 1608.

Kjeld Sørensen Mørch d. Yngre var fæster af Torps
minde fra 1580 til 1600. Lige før dette år delte
han gården Torpsminde i 2 parter, Torpsminde og
Vejlegård.
Torpsmindes part afstod han til sin ældste søn Sø
ren Kjeldsen Mørch d. Yngre, der sad som fæster på
gården fra 1600 til 1643.
Selv beholdt han Vejlegårdens part og var fæster
af den fra 1600 til sin død 8 år efter i 1608.

Der kendes 3 børn efter ham.

l. Søren Kjeldsen Mørch d. Yngre.
Fæster på fædrenegården Torpsminde fra 1600 til
1643.

2. Christen Kjeldsen Mørch.
Fæster efter faderen af Vejlegård fra 1608 til
1666.
Se videre om ham under nr. 1004 og 1005 på tavlen.

3. Ane Kjeldsdatter Mørch.
Hun var gift med Nør Morten Jensen (Kjærulf)
i Østerhalne Møllegård.

" ......... .......,-
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l Nr. 3788 og 3789 ~å tavlen.

Se.nr. 7~76 og 7~77 på tavlen.

rød~ i Lund i Skaane d. 29. november 1578.
DØd i Horne Præstegaard d. 2~. marts 1639, bl år gl •
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Søn af Isak Mouritsen og hustru Kristina uans i Lund
1 Skaane.

MOURITS ISAKSEN

om hans hustru er der delte meninger. Bloch og Wiberg
oplyser, at han blev glft med den forrige præsts enke,
Birthe eller Birgitte Jensdatter.
Wiberg nævner også, at han sandsynligvis også har været
gift med ialt en om ikke to af den forriges døtre, magi
steren og præsten Hans Lang.
Dette synes nok mest antageligt, idet enken Birthe på
dette tidspunkt sikkert allerede har været en aldrende
dame.
I biskop Jacob Madsens visitatsbog, der strækker sig
fra 1588 til 1604, læser vi side 47 vedr. "visitats 4
Aasom 1590, 6te S.E. Paaske, 31. maj", om magister Hans
Lang, Odense, -der da var vikar i Aasum.

KAREN HANSDATTER LANG

"M. Hans Lang, Læsernester, 50 aar, en lærd og klog
Mand, raaber, prædiker, som han læser, søder til.
Hans hustru, Birgitte, bor i Odense, min Nabo, Børn:
2 Drenge, 4 Piger.
Denne dag gik hun i Kirke efter den sidste Karines Sud
da"?
Som før nævnt synes det mere antageligt, at denne Hans
Lang og fru Birgitte Jensdatters yngste datter Karine,
Karen eller Karin, har været gift med Mourits Isaksen.
Hun er nok født hen på slutningen af 1589, er således
ganske vist blevet gift allerede som 15-16 årig, men
det var jo ikke ualmindeligt denne gang, når det gjaldt
at få præstedøtre afsat. Hendes søn, Isak Mouritsen er
født ca. 1605. Noget andet, der hentyder til, at Mou
rits Isaksens hustru har heddet Karen, er navngivningen
i slægten. Ingen i slægten hedder Birthe eller Birgitte,
hvorimod pigenavnet Karen går igen som slægtsnavn, se
nr. 947 på tavlen, Karen Isaksdatter, der var gift med
Jørgen Jensen Mygind.
Foreløbig opføres denne Karen som slægtens stammoder.

Datter af magister, præst Hans Lang og hustru Birgitte
Jensdatter.

Født i Odense ca. 1589.
Død i Horne præstegård, måske febr. 1639, ca. 50 år gl.

Mourits Isaksen og Karen Hansdatter Lang er sikkert ble
vet gift ca. 1604.

Se nr. 7578 og 7579 på tavlen.
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Der vides ikke noget om, hvor han har studeret.,.

Om hans indsættelse I Horne læser vi hos førnævnte
Jacob Madsen i visitatsbogen side 238 under Horne:

"Aar 1604, den 23. Febr., gjorde Mouris Isacsen sin Ed
paa min Camrner i Præsternes Forsamling. Loffuet at ville
tage paa sig de 60 Dr., Præstegorden er sat i Fald fore
och selffuer aff sit eget forbyge paa Præstegorden.
Siden vil hand giffue Enchen, naar hand fanger Præstens
Indkomst at vide, vidre Help effter voris Raad och chri
stelig Tycke".

Præsteenken, der hentydes til, er enken efter den næst
forrige præst i embedet, Mads Svanning.

Mourits Isaksen var præst i Horne, som forøvrigt biskop
Th. Birkerod kalder for "det bedste Kald i det ganske
Fyen", fra 1604 til sin død 1639.

I gamle bøger omtales et epitafium, der skulle have hængt
i Horne kirke til minde om ham. Det findes ikke mere, end
ikke Nationalmuseet kan oplyse, hvad skriftens indhold
gik ud på.
Der hænger i dag i Horne kirke en tavle over præster, der
fra Reformationene til vore dage har virket i Horne. På
denne er Mourits Isaksen nævnt.

Der kendes sandsynligvis 5 børn i ægteskabet:

l. Isak Mouritsen, født ca. 1605.
Se videre under nr. 1894 og 1895 på tavlen.

2. Margrethe Mouritsdatter.
Niels Poulsen Harboe, der var præst 1632 i Ringe
Herringe, var første gang gift med hende.

3. Maren Mouritsdatter,
gift med Niels Pougdal, der 1654 var præst i Espe
Vantinge og døde ca. 1660.

4. Else Mouritsdatter.
Hun var gift med Jørgen Hansen eller Jensen Rhodius,
der var født ca. 1594, var rektor i Nyborg 1621, præst
i Kettinge på Als 1623, døde 1631.

5. Pernille Mouritsdatter,
var gift med faderens eftermand i embedet i Horne,
Christen Jensen Wellejus, der var født ca. 1606,
præst i Horne fra 1639 til sin død 1653.

Sallinge herreds tingbog meddeler:
9/11 - 1613 "erklærer Hr. Mouridtz Isachsen, Sognepræst
til Horne Sogn, at hans Salig Formand, Mester Hans Langs
Arvinger har leveret ham det Inventarium, som Hans Lang
modtog, da han kom til Horne kirke, og at Mouridtz Isach
sen vil aflevere det igjen".
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. Tillæg til nr. 378e og 3789 på tavlen.

Pernille Mouridsdatter var gift med faderens efter
mand i embedet, sognepræst Christen Jensen Wellejus.
Der kendes tre børn i dette ægteskab, en datter og
to sønner.

Datteren

Margrethe Christensdatter var gift med

Søren Andersen, degn i Gestelev.

Sønnerne var:

Jens Christensen
Mourits Christensen.

Se tillæg til nr. 1894 og 1895 på tavlen.
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Nr. 3996 og 3997 på tavlen •
•

PEDER KJELDSEN MØRCH

Søn af Kjeld Sørensen Mørch den Ældre på gården Torps
minde på Egholm og hustru, der ikke kendes.

Se under nr. 7992 og 7993 på tavlen.

Født ca. 1510 på Torpsminde på Egholm.
Død ca. 1580 på Damgård på Egholm.

Peder Kjeldsen Mørch var fæster af Damgård fra ca.
1540 til sin død.

Om Peder Kjeldsen Mørch og hans fader, Kjeld Sørensen
Mørch læses hos Kr. Værnfelt: Egholmbogen, side 97:

1543 Blev "Per KielIsen og Kiel Sewrensen af Eg
homl" optaget i Guds Legems Lav i Aalborg.
Guds Legems Lav var stiftet 1431 af daværende borgme
ster i Aalborg Peder Ilfarsen.

1562 nævnes Kiell først på listen over Egholm Kron
bønder.
Han må da have været meget gammel.

Videre læses der hos Kr. Værnfelt side 92:

"søndag efter Hellig 3 Konger 1554 indbar (foreslog)
8 Lavsbrødre, hvorublandt Peder Kiellsen-" at herefter
skal Byskriveren have Vederlag for sin umage og Arbej
de" (som Sekretær) - og Fredagen efter Fastelavns Søn
dag 1561 indbar han med 15 andre Brødre - "at hvilken
Gildebroder eller Gildesøster, som udaf Drukkenskab
handler sig her udi Gildehuset utilbørligen - og spier
(kaster Op) uden at det sker af sygdom eller anden aar
sag, da skal den samme bøde l Tønde tysk Øl eller 2
gode Tønder dansk Øl til Lavet og dertil 8 Skilling i
Bøssen" •

Det synes at have gået temmelig lystigt til ved Lavets
sammenkomster.

1562 nævnes Peder Mørch i Lensregnskabet sammen med
sin Gaardfælle Per Sørensen. Han var da en ældre mand
med voksne børn. Thi 1561 tog "Jost Nielsen, som haffer
Per Kielsens Datter paa Egholm" Borgerskab i Aalborg.

Der kendes 2 børn efter Peder Kjeldsen Mørch:

l. Jørgen Pedersen Mørch, fæster af Damgård på Egholm.
Se videre om ham under nr. 1998 og 1999 på tavlen.

2. En datter, den før nævnte, der var gift med Just
Nielsen, borger i Aalborg.
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Nr. 4000 og 4001 pA tavlen.

JENS PEDERSEN MØRK

Søn af Peder Therkelsen Mørk og hustru Anne Kallis
datter af Knolde-Størup-Klitterup.

Se nr. 8000 og 8001 på tavlen.

Født ca. 1520 i Knolde.
Død før 17/9 - 1604 i Skæve præstegård.

Jens Pedersen Mørk var præst, kapellan i Hundslund
(Dronninglund, da han blev præst i Skæve ca. 1552,
hvor han indberettede om kaldet 1553 og 1571.
Hans Bibliotekoptaltes ca. 1552 af biskop Olut Chry
sostomus til 7 bøger.

C. K~itgård meddeler:

Han synes at have været gift 2 gange, måske rørste
gang med enken i embedet efter formanden Hr. Niels
Pedersen, der endnu var præst der i embedet 1545.

Hans anden hustru var

SOFIE NIELSDATTER

Datter af præsten Niels Sørensen af Tolstrup-Ste
num og hustru Maren Nielsdatter.

Se under nr. 8002 og 8003 på tavlen.

Født ca. 1565 i Tolstrup sogn.
Død 1653 hos sønnen Niels i Hellum Vestergård,
88 år gl.

Sofie Nielsdatter omtales som enke 17. septbr. 1604,
og 1605 ægtede hun hr. Jens Mørks eftermand i embedet
i Skæve, Hr. Christen Laursen, der døde 1642.
Med ham havde hun sønnen Laurs Christensen, der
boede i den store gård Langholt i Skæve og havde man
ge børn (Helvig, Maren, Christen, Jens og Sofie), der
blev bønder med undtagelse af en søn og en datter, som
kom til Norge og blev der med deres afkom, siger Peder
Dyrskjøt med henvisning til sin stamtavle over Mørk'
erne, men stamtavlen findes ikke blandt hans andre
stamtavler i Universitets bibI. Additamente 117 in
fol.
Efter Hr. Christen Laursens død 1642 sluttede Sofie
Nie1sdatter 3. marts 1643 kontrakt med hans eftermand
Hr. Thomas Andersen Jetsmark om, at han skulle give
hende en pension af 5 tdr. rug, 5 tdr. byg og 5 tdr.
havre. Hun flyttede 1643 til Ovns trup i Skæve (måske
til sønnen Lars, der boede der) og stævnedes 1650 af
Hr. Thomas Jetsmark for 50 daler for præstegårdens
bygfældighed samt for 16 sidIr., som han havde udlagt
for hende til svenskerne 1644, og endvidere for en

536



Frederik lIs bibel t~ værdi ti daler, som hun havde
taget med sig, men som tilhørte Skæve kirke, der 1621
havde fået den af Christen Bagge i Avnkødt for hans
og hans hustrus lejersted i Skæve kirke.

Af Sofie Nielsdatters lØsØre var der ved hendes bort
flytning blevet en del i præstegården, nemlig en ski
ve (bordplade) med egefod, et egeskab i væggen, stue
panelet, en fyrreskive med egefod og to højstolper,
og om disse ting havde hun også proces med herre Tho
mas Jets·mark.

Dyrskjøt siger, at Hr. Jens Mørk og Sofie Nielsdatter
havde mange børn, af hvilke kun sønnen Niels MØrk
"Kom frem", og hans børn blev alle fattige bønder.

Der kendes kun navne på 3 af børnene i 1. ægteskab:

1. Anne Jensdatter Mørk,
der 1613 blev "lokket" af Peder Lauridsen, som
tjente i præstegården og måtte betale 3 øksne
for dette og nogle tidligere lejermål. Hun
blev antagelig senere gift med en Jens, for det
var vist hendes søn Jens Jensen i Asendrup, der
13. jan. 1653 stævnede Niels Mørk i Hellum Ve
stergård for sin arv efter Sofie Nielsdatter.
Niels Mørk i Hellum Vestergård var hans morbror.

2. Lars Mørk boede 1606 og 1619 i Ounstrup i Skæve
sogn. Det var jo nok hos denne søn., Sofie Niels
datter tog ophold, da hun 1643 flyttede til Ovn
strup.

3. Niels Jensen Mørk, født ca. 1585 i Skæve præste
gård, død jan. 1668.
Se under nr. 2000 og 2001 pa tavlen.

At børn i andet ægteskaD kendes kun navn pa

Laurs Christensen.
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Nr. 4016 og 4017 pA tavlen.

SØREN KJELDSEN MØRCH d. ÆLDRE

SØn af KJela Sørensen MØrch d. ældre, Torpsmincte,
og hustru, der ikke kendes.

Født ca. 1520 på Torpsminde.
Død samme sted 1580, ca. 60 år gl.

Søren Kjeldsen Mørch d. ældre var fæster af slægts
gården Torpsminde på Øen Egholm fra ca. 1562 til
sin død.

Der kendes kun en sØn efter ham.

Kjeld Sørensen Mørch d. Yngre, der overtog fædre
gården efter faderen og var fæster af Torpsminde fra
1580 til 1608.

Læs videre om Kjeld SØrensen Mørch d. Yngre under
nr. 2008 og 2009 på tavlen.
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Nr. 7576 og 7Si7 p~ tavlen.

ISAK MOURITSEN

Søn af Mourits ••••..••••••• om hvem der kun vi-
des det, at han har heddet Mourits, og at han sandsyn
ligvis har boet i Gilleleje.

Han ville være at finde under nr. 15152 p~ tavlen.

Isak Mouritsen må være født omkring Reformationen ca.
1530 i Gilleleje på Sjælland.

Død i Lund i Skåne i febr. 1585.

Han var gift med

CHRISTINA GANS

Forældre, fødsel og fødested kendes ikke.

DØd i Lund i Skåne d. 21. april 1583.

Isak Mouritsen er som nævnt født i Gilleleje, gik stu
dievejen, hvorfor han efter datidens sæd og skik lati
niserede sit navn, Isaacus Mauritius Gildeleianus, det
sidste med hentydning til hans fødested. Ham må have væ
ret en højt studeret mand, der som skik og brug var på
den tid frog Europa rundt fra by til by for ved univer
siteterne at gøre rige studier. I 1561 var han i Rostock.
Han mestrede ligegodt latin som græsk og optrådte ofte
som digter på nævnte sprog.

I Ny Kirkehistoriske Samlinger, 3. bind, side 569 læses
om Isak Mouritsen, at
han 1561 studerede i Rostock samtidig med, at han optræder
som latinsk digter, i hvilken retning han havde store ev
ner.

Fra omtrent samme tid findes et digt om fødebyen Helsing
ør.
Af tegneIser over alle Lande nr. 7. fol. 73 læses i en
Fodnote:

Isach Mouritsen Gilleleje nævnes som Forfatter til et
lille skrift om Helsingør og tvende andre Carmina. (Dig
te, skrevet om kærlighed og vine af studenter på deres
vandringer fra universitet til universitet).

Se også i Nyerups Litt. Lexs.192.

Endvidere i

Jens Worm: Lexicon, Helsingør 1771, første Del side 351.

"Gildeleianus (Isaacus Mauritius): Skrifter.

Helsingore illistrato carmina gratulatoria. Rost. 1561.8.
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Aret efter, 1562, var han atter hjemme i Danmark og stu
derede da i København. I dette år tår nan understøttelse
fra FrederiK d. 2.

I NY KlrkehistorisKe Samllnger 1. Bind, side 479 læses:

Kgl. Majs. Brev til Joachim Beck og Ejler Grubbe.

Frederik II v.G.t. Vider at vi haver undt og givet
en dansk Person Rasmus Katholm, som studerer til Witten
berg, til hans Underholdnings Behov XL Daler. Thi beder
vi Eder og ville, at I samme Pendinge antvorde os elskeli
ge hæderlige og højlærde Mand Povl Madsen, Superintendent
udi Riber Stift. Han skal fremdeles forskikke dennem
forne Rasmus Katholm tilhænde. Udi lige Maade have vi undt
og givet en Person (som) studerer hos Universitetet her
udi vor Kjøbstad Kjøbenhavn og er hod Mester Klavs Skavbo
til Hergerge, XX Daler, bedendes Eder og ville, at I for
ne XX Daler antvorde Mester Klavs Skavbo han skal siden y
dermere stille forne Isaach Movritsen tilhænde.

Frederiksborg den 19. Martii 1562.

Fra samme kilde 3. Bind side 660 læses:

Det var i årene efter Reformationen skik, når studenter
rejste udenlands på studier, at de førte en bog med sig,
hvori ikke blot medstuderende, men også professorer ved
de universiteter, de besøgte, indskrev deres navne.
En sådan bog findes bevaret på (Ny Kgl. Saml. s. 365.8.)
Om en Morten Knudsen, der 1568 studered i Strassburg.
Foran i bogen findes en græsk Ode til alle, som vil skrive
i den, at Isak Mouritsen, Gildeleje, en i sin tid bekjendt
latinsk Digter.

I samlinger til den Danske Historie ved P.F. Suhm, an
det bind, tredie hefte, side 11 læses:

Fortegnelse over danske, som have studeret i Padus i Ita
lien. I fortegnelsen findes nævnt:

Isaac Mourittius Danus. NOv. 1573.
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Samme kilde meddeler side 663:

Dette ham lovede vikariat får han i 1583.

Efter atter at have været nogle år ude i Europa, hvor han
tager magistergraden, vender han igen tilbage til Danmark
og bliver 1576 rektor for Lunds Somskole og Kannik i ka
pitler, hvor han i 1583 får et vikariat.

Om denne udnævnelse oplyser Kancelliets brevbøger 1576
1579, side 58:

22/5 1576. Forleningsbrev for Magister Isaach Mouritsen,
Skolemester i Lund, paa det Kannikedømme i Lunds Domkir
ke, aom er ledigt efter afdøde Magister Anders Vadtzen.
Han skal residere ved Domkirken. (Sk.R.l.157).

12/6 1579. Ekspetancebrev for Magister Isaach Mouritsen,
Skolemester i Lund paa det første ledige Vicarie i Lunds
Domkirke. (Sk.R.l. 286).



Kancelliets Brevbøger 1580-1583 oplyser side 631:
#

14/2 1583. Forleningsbrev for Magister Isaach Mouritsen,
Skolemester i Lund, paa det efter mag. Clemend Haagensen
ledige Hans Evang. Vicarie i Lund. (Udt.i Sk.R.l,424).

Der kendes kun en søn i ægteskabet, nemlig

MOURITS ISAKSEN

der var præst i Horne på Fyn.

Se videre om ham under nr. 3788 og 3789 på tavlen.

Isak Mouritsen og hans hustru døde med kun et par års
mellemrum. De blev begge ved deres død begravet i Lunds
Domkirke. Der findes i kirken en latinsk gravskrift o
ver dem.

"Præcipuus vitæ fons cor præcipuamque
Sedem in corde meo Trinus & Unus habet.

M. Isaacus Mauritius
Canonicus Lundensis.

Depositum corpus jacet hoe animale sepulehro
Extremo surget Spirituale die.
Si quæras cujus Christinæ seito fuisse
Gansis eui pia spes illa fidesque fuit.
Uxori xernens junetum tumu10 esse maritum,
Nos junetos animo speque fideque seias.
spesque fidesque animæ o Deus inica nos træ
Nos junetos omni tempore junge Tibi.
Christinæs Gansis uxori suæ
quæ obiit 21. April 1583.

M. M. F.

En bekendt, jeg har, professor ved Københavns
Universitet, har oversat mig det.

Hjertet er livets kilde
treenigheden har første pa1dsen i mit hjerte.

M. Jsaaeus Maurittius
Canonius Lundensis.

Afdøde, som hviler i denne luftige grav,
vil opstå på den yderste dag i Guds ånd.
Hvis du spørger, hvem Christina var,
skal du vide, hun var den Gans, for hvem
der var hint fromme håb og tro.

Når du ser ægtemanden at være forenet
med hustruen i gravhøjen, må du vide,
at vi var forenede i sjæl, håb og tro.
Vor sjæls eneste håb og tro,
oh Gud, foren os forenede med dig
til evig tid.
Christina Gans, hans hustru,
som døde 21. april 1583.

M. Mauritius udførte denne gravskrift.
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Hvis de tre bogstaver: M. M.' F. under den latinske
gravskrift kan oversættes således, kunne det vel tyde på,
at det er formentlig en søn ved navn Mourits, der har sat
forældrene derre minde. Det er måske præsten Mourits Isak
sen i Horne, der kan være tale om?

Johan Ernst Rietz: Skånska Skolevæsendets Historia.
Lund 1848, side 248 oplyser:

Isak Mouritsen" (Isacus Mauritius), fødd på Seland i Gilde
Leye, med anledning hvaraf han kallade sig Gildelejanus.
Studerade i nov. 1573 i Padua. Rektor har han blivit 1576.
S.~. d. 22 maj fick han ett efter føretrædaren ledigt kono
nikat i Lund, samt d. 14. febr. 1583 ett vikariat, som kal
lades OSte Hans Evangelist". Gift med Kristina Gans, død
d. 21. april 1583. Sjalf dog han i børjan af 1585, ty d.S.
mars 1585 fick Henrik Dringelberg konungens bref på ett vi
karie i Lunds Domkirke. "S. Joh. Evangelistæ Alter", som
var ledigt efter Mester Isaks Død". Begrafven i Lunds Dom
kirke.



Nr. 7578 og 7~79 på tavlen.

H~S L~G

FormOdentlig søn af storborgeren Jørgen Lang og hustru
(Mette) Berildsdatter, Assens. Se nr. 15156 og 15157 på
tavlen.

Født 1540 i Assens.
Død i Horne præstegård før d. 23. febr. 1604, 64 år gl.

Hans hustru var

'Birthe eller Birgitte Jensdatter.

Forældre, fødsel og død kendes ikke.

Der vides meget lidt om hans barndom i Assens.

I 1593 døde Mads Hansen Svanning i Horne. Hans Lang søg
te kongen om dette embede. I den anledning foreligger der
et brev fra Christian d. Fjerde til lensmanden på Nyborg
Slot, Laurits Brockenhusz, hvori der oplyses lidt om hans
barndom og ungdom.

"Christianus 4, wor gunst thillforn, wiid, att osz elske
hederlig och høglerdt mand, M. Hans Lang, leszemester
vdj wor kiøpstadt Ottensze, underdanigst haffuer thil
kiende giffuit, huorledis hand vdj mange aar schall haff
ue thient båd wor kiere herre fader fader og her fader,
begge salig høglofftig ehukommelsze, och siiden vdj scholen
och anden geistlige kaldt ther sammestedsz".

Det kunne efter dette se ud, som om han allerede i dren
geårene er kommet ind i det kongelig kantori, som dengang
samlede de bedste stemmer fra skolen som sangkor under
gudstjenester ved kirkerne.

Den 15. septbr. 1571 tog han magistergraden ved Kbhvns.
Universitet. Ved samme tid blev han lektor, læsernester i
Odense.

Ved siden af lektorater havde han præsteembedet i Aasum
at betjene.

Den 31. maj 1590 visiterede biskop Jacob Madsen i Aasum
kirke. Ved denne lejlighed prædikede Hans Lang.

Biskoppen bemærkede i sin visitatsbog på latin, at indhol
det er godt, men ikke talegaverne. Han føjer til, at præ
sten er en klog mand, "råber, prædiker, som han læser,
støder til".

Hans hustru Birthe bor i Odense tæt ved bispegården. De
har 6 børn (2 drenge, 4 piger). Denne dag gik hun i kir
ke efter den sidste, Karines fødsel.

Ifølge kongelig fundats og ordning af 5. marts 1572 vedr.
skolen og hospitalet i Odense blev læsernesterens stil
ling og løn nærmere ordnet på følgende måde.
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Fire dage om ugen skulle han. holde en teologisk forelæs
ning, som de 30 "degne" (ældre skoledisciple), der havde
fri kost i hospitalet, skulle være forpligtiget til at hø
re. Om lørdage skulle han lede samtaler over det ugens løb
forelæste.

Angående hans løn var det bestemt, at han skulle have
en af Set. Knuds klosters kirker, "Ved Navn Aasum udi
hvilken han skulle visitere og gjøre al præstetjeneste
efter ordinansen og derefter nyde al præsterente, som
sogn~ten til Set. Albani kirke hidtil af samme kir-
ke haft haver. Dog skal hannem hermed intet forkortes
af den løn, han tolforn haver både af Set. Knuds Klo
ster og andetsteds efter fundatsen, breve og stadfæstel
ser, derpå gjorte og udgangne ere".

"Endvidere gjøres det vitterligt ved et kongeligt aabent
brev af 18. november 1572, at lensmanden i Dalum kloster
for fremtiden uden fornyede ansøgninger skal betale læse
mesteren aarlig 60 daler, halvdelen til påske, den an
den halvdel til Mikkelsdag (29. septbr.).
Desuden skal der ydes ham 20 læs ved (brænde), 4 læs
tørv samt fri olden af Ubberud skov til hans egne svin.

Hans Lang var en velbegavet, oplyst og klog mand, hvis
evner ofte blev brugt i verdslige sager.
Således udgav han en regnebog, hvis tittel er:

"En ny regnekonstis bog, både med linier oc med siphre,
udi helt og brødet tal, met skøne nyttige regle oc
exempler aff atskillige latinske, tydske oc danske reg
nebøger uddragen oc tilsammen screffuen oc lempet eff
ter denne tids mynt, maader, mål oc rest her udi Danmark
ved Hans Lang, Lector udi Odense. Kbh. 1576".

Wiberg: Meddeler om præsten Hans Lang af Horne.

1594 (Læsernester el. Lector theol. i Odense 1574).
M. Hans Lang el. Lange f. i Assens. Rektor i Odense 1566.
Gift med Birthe •..•.•... 2 sønner, 4 døtre. Død 1604.
Han havde som rektor det uheld ved et bryllup på rådhu
set at give en ulydig discipel, H. Andersen, en ørefigen,
hvorefter han døde.

Wiberg meddeler i 4. bind, 484, 4. B. Jensdatter (Joannis
filial var formandens datter.

Dr. Manricins in Horne misit mihi cervum, se H. Mikkelsens
dagbog, 30/12 - 1622.

Bloch meddeler om ham:

Mag. Hans Lang.
Er født i Assens, Rector i Odense, i hvilken station han
havde den ulejlighed, ved et bryllup at give en discipel
Hans Andersen en ørefigen, hvorefter denne discipel blev
syg og døde, hvorfor hans slægt og venner holdte ham for
banemand og undsagde ham, hvorover han søgte og erholdt
Kongel. beskærmelsesbrev af 21de martii 1567, sålydende:
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Fredericus 2. Gjøre alle Vitterligt, at denne Brev siiser
Hans Lang, Skolemester_i Odense vor Kiøbstad, har ladet
berette for os, hvorledes han nogen tid forleden med et
Hånd-Slag ved øret blev forårsaget udi et Bryllup på Råd
huset der sammesteds en hans Discipel, ved navn Hans An
dersen, Ulydighed, som han sig udi lod finde, og nogle
Dage derefter er samme Person nogen sygdom tilslagen,
hvoraf han nu er bleven død.

Nu ville forbemeldte den Dødes Slægt og Venner hænge
forbemeldte Hans Lang Sagen på, og holde ham for hans
Banemand, og derover truer og undsiger ham, og beklager
forbemeldte Hans Lang, at de ikke ville lade Sagen komme
for Dagen, dog han er overbødig at ville pleie Ret.
Da efter slig leilighed haver vi og vor synderlig Gunst og
Nåde taget, annammet og undfanget, og nu med dette vort
åbne brev tage, annamme og undfange forbemeldte Hans Lang
udinden Vor Kongelig Hegen, Værn og Fred og Beskræmelse
besynderligen at ville beskytte, beskærme og fordag-
tinge til alle Rette. Dog skal forbemeldte Hans Lang
være forpligtet at stande til Rette for hans tilbørlige
Dommere, hvem hannem haver noget at beskylde og til at
tale. Og er dette vort åbne brev ikke anderledes meent,
end for vold og uret hannem at ville forsvare, forbemeldte
Hans Lang herimod at hindre, feyde, eller udi nogen måde
Forfang at giøre.

Datum Friderichsborg den 21de Martii 1567.

Ligeledes udgik samme dag Kongelig Befaling til Byefoge
den i Odense, Jacob Jespersen, at dersom den Dødes Slægt
ninge ikke ville lade forfølge samme Sag, skulle han på
Kongens Vegne Sagen forfølge, og lade Dannemænd derom
skille, på det Sagen måtte komme til ende, og Skolen
ikke derover skulle blive forsømt.

At Rector er blevet frikendt, ses deraf, at han derefter
er bleven Rector, thi at uddele ørefigen i de tider, ag
tedes ikke så nøje, allerhelst af en lærer til en Dis
cipel, som lettelig kan forse sig.
1574 blev han Lector, i hvilket embede man finder ham,
som en vittig mand, brugt i adskillige Commissioner,
og andre hans embede ikke egentlig vedkommende forret
ninger, som af adskillige Documenter i Stiftskisten
kunne erfares. Han kiedtes omsider derved, og da sogne
præsten i Horne, Hr, Mads Hansen, ved døden afgik 1592,
bekom han samme embede som roligere og bedre. Men dette
kunne ikke hindre, at jo Mag. Lang nu, som før, måtte
lade sig i adskillige forretninger bruge. Thi 1601 er han
i Odense med flere at kiende i Mag. Niels Glads Sag, som
sig i Sacramentet havde forset.
Hans hustrus navn var Birthe. De havde 1590 sex levende
børn, 2 sønner, 4 døtre.

Det ser ud, som Hans Lang efterhånden vel på grund af
alle de mange jern, han havde i ilden, er blevet svage
ligere af helbred. Da han søger kaldet i Horne, begrun
der han dette med, at han trænger til at komme væk fra
alt det meget, han havde i Odense, til et mere roligere
og fredfyldt sted.
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Biskop Jacob Madsen (ordineret til biskop i Odense 25.
febr. 1588, født 1538, død 24/9 1606, 68 år) meddeler
i sin visitatsbog 1595.

Ar 1595, den 17de Maj visiterede Horne kl. lo. Jeg
holdt selv prædoken fra prædikestolen. Mag. Hans talte
ikke. Jeg spiste frokost der.
At biskoppen selv prædikede kunne måske tyde på, at
Hans Lang ikke,havde haft det så godt.

Ar 1597, den 16de novbr. meddeler biskoppen, at han
ordinerede jacob Jørgensen til medhjælper hos Mag.
Hans Lang.

I,
Ved siden af sin skolegerning i Odense og præstearbej
de i Aasum drev han rige studier i sit fædrelands histo
rie, hvilket vil ses af det nedennævnte anførte:

Det er taget fra
Samlinger til Fyens Historie og Topographie, syvende
bind 1878.

I,
Præsten Christiern Bruuns optegnelser af
Dr. H. F. Rørdam side 233.

Vedr. Hans Lang, side 258.

Præsten Christiern Bruun:
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Magister Hans Lang var lektor og læsernes ter ved st. Knuds
kirke i Odense, bekendt på den tid som historisk sam
ler, hvilke H.F. RØrdam i Historiske Kildeskrifter
l. Bind meddeler side 692.

Anno domini 1580, den første dag Maij, som wor en søn
dag, da kom heybemeldte kongelig maiett. Fredericus Se
cundus ind wthy Ottenze wdi et statelig, pragtig oe
maiestetiske indtog, wdi huilked hand undfangede di Hol
ste herrer hertug Hans, hertug Adolff oe wunge hertug
Hans, kongelig maiett, herre broder, til den belenning,
da ske skulle ibidem. Oc wor wdy samme tog hen ved 17
hunder statelige stafferede rytter baade af herrer, adels
personer, oc hoffmend, oc saa stateligen wdpuzed, som
nogen haffde seet nogen tid her y Danmark, som ieg haffuer
hørt.
Oeh wor danske adels berystning, rytteri oc heste, gich
offuer di Holste deris, som ieg hørde, leg saa dennom
alle wndertagen nogle led, som worw frernfarne, før ieg
kom til byen. Huordan di. vor ordineret annoterit M:
Hans Lang saaledis:

Hans Lang meddeler om dette indtog:
Om anden dagen, som wor then 2. dag maij, da vore di
Holste herrer oc Danmarks raad paa raadsteffne med
huer andre Wdy S. Knudz Kirche ibidem y lang tid, men
konglig maiestat vor selff y S. Hans Kloster stille.
den 3. dagen, som wor om tirsdagen, da skete betenningen
stateligen oc maiestetisk y saa maade.
Først red di Holste herrer wd aff byen om morgenen i
mellom 7 oc 8 med deris ganske hoff oc rytteri ordent
lig oc førde med sig 3 faner fløyende, den ene wor blaa
den anden gull, den tredie wor en rød blodfane.



Siden vaare di paa mode med hinanden oe holt sproeh til-•sammen paa marchen hen ved hele 2 timer. Sa komme di
da ordentlig wdy by saaledis, at then røde blodfane
wor først y spetzen, oeh op til den allernest red di 3
Holster herrer hosz hinanden, oe kom saa offuer Falekhaffn
oe red hen ad pallatzen, som wor byyggen stateligen paa et
witt torrig wed bispegaarden høyt op fraa iorden oe om
kring dragen med røt engelst oe staffered med en statelig
stoel, som stod paa den øster ende oe offuerdragen oe
strød med statelig røt floeyel, paa huileken kongelig
maiestat skulle sidde, oe trappen der op til wor besatt
med kongelig maiestetis draffuanter pragtig kled.

Men som dikom nu igennom det strede, som welbyrdig Mo
ris Paadebuskis murede husz staar, holt di stille oe
fortøffuede kongelig maiett. Oe kongelig maietets trom
peter, som wor 16 (ni fallor) støtte y at blesze state
ligen. Saa kom da kongeligmaiett. ridende paa en graa
hest offuerdraget oe behengd stateligen med røt fløyel
(ni fallor). leg hørde sige aff en, at hans kongelig
maietts kiortel, som haffde leffuerfarre ysprengd
med gult, oeh hand haffde paa then kosted 16 tusind
daler. Oe saa red hans kongelig maiett. til pallatzen
oe antuordet saa hesten fraa sig, oe giek saa stateligen
op: for hannom først y spetzen giek rigens marskalek
kled y huit sileketøy, som vor Henriek Bylo, fOdnote:
(Her skulle sikkert staa: Below. "Rigens Marskalk kan han
dog vel ikke med rette kaldes).
Der nest giek 2 herolder nest for kongen, som wor Ing.
uor Glad, fodnote: (broder til den D. Rasmus Lætus el
ler Glad) oe Johan Mari, fordi at kongelige maiestatis
regimente streeker sig offuer 2 riger, som er Danmarck
oe Norig. Inguor Glad wor herold for Danmarckis rige,
den anden for Norrig, og kand nu disz(e) 7 tungemaal,
som di sige, alle herolder skal kunne, om di skal wer
re nøyaetige.
Ov disse samme 2 herolder wor offuerdrane med sileke
tøy, malet oe lige saa sticked som et messehagel, en
prest kand ha paa.
Effter disse fulde nu kongelig maiestat, oe effter
hannom fulde strax, Danmarckis raad, HansMaiestat
stod hoss stolen nogen tid lang, oe Danmarckis raad
stod omkring hannom paa begge sider. Oe trometerne
houered, som tilbørligt wor.
Saa rende da den røde blodfane oe alle di med den wor,
wndertagne førsterne, y fuld statelig 3 gange omkring
pallatzen oe holt saa stille, oeh trometerne oe alting
bleff saa stille. Saa giek der 4 af det Holster raad
op alene stateligen oe ærbødig paa pallatzen for kong.
maiestat oe satte sig y kne for hans naade op til sto
len, oe da sad kongelig maiestat: di satte sig dog eli
geuel huer ekun paa et kne oe bleff siddendis wel en
halff time oe haffde en statelig berettning eller oratz
til kongelig maiett. paa deris førsters oe herskaffs
wegne: dog en førde ordene, som kig er sagt. Som der
ene kne vor tret, saa satte di sig paa det andet. Den
tid di haffde da bestilled, huaad di skulle, reiste
di dem op med stor reuerentz oe giek baglens fraa kongen.
Som di giek en trin eller 2 tilbage, saa knebueked di
for hans kongelig maiestat igien. Som di kom atter 2
trin fraa stolen, knælede di igien for hans naade, ind
til saa længe di kom till trappen, saa ginger di da
neder. Den tid dettte wor skeed, saa stigede førster-
ne aff deris heste oe lod 3 herremænd berre for sig
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de tre faner, di haffde, til trappen paa pallatzen, der
haffde di sproeh et lit med disse for beneffnde 4 Holste
raad. Saa kom da welbyrdig Arild Huitfeld kongelig maietts
seeretarius oe doetor Paslieh, fodnote: (Casper Palieh var
ikke doetor, men Licentiatus juris, se Rørdam, Kjøbenhavns
Univ. Hist. LL, 397-400) den tyske eanzier (ni faloor)
neder fraa kongelig maiett. med nogle breffue oeh antuor
dede dennom fraa sig til di Holster paa Kong. maietts
vegne.
Saa gik da di Holster herrer op paa pallatzen til kon
gen oe lod berre for sig di 3 faner, oe effter hammom
fulle di forbebeffnde raads herrer. Oe di eredentzet
kongelig maiestat med stor reuerentz. Da stod konge
lig maiestat op stateligen imod dennom oe raete dennom
haanden, oe di haffde da tilsammen et korter aff en
time wenlig sproeh oe tale. Saa kaste da den ene herold
den røde blodfane neder aff pallatzen til pris for alle
oe dette skede paa den nordre side paa pallatzen. Der
nest kaste hand siden di andre 2 neder paa den anden
side, som wor den synder side, y lige maade oe beskeden.
Saa bød da kongelig Maiett. dennom alle og huer, som
paa pallatzen wor, taek oe welsignelse: oe gik saa nede
der oe satte sig paa sin hest oe red ad S. Hans kloster.
Førsterne fulde siden strax effter oe raadet aff gebbe
slaff: men imellom huer aet bleste trometerne altid
stateligen. Saa den tid kongelig maiestat wor neder ri
den, oe herrerne oe raadet wor aff pallatzen, skar dra
banterne der røde klede sønder altsammen oe kaste det
ud til priss. Da toges landzknekterne weldeligen oe
skarpeligen der om saa wel som andre, huem først kunne
komme, saa wel som di tilforne droges om fanerne oe
reffue dennom smaa som handske ••••• Folek di sagde,
somme miste 2 eller 3 fingre her offuer, somme bleffue
skamferede y hender oe ansiet ilde her offuer, en miste
en sødolek oe et helt pund, i det hand want et quin
tin: en mister en engels t kappe: en miste et floeyels
bonneekt etc.
Om anden dagen giorde kongelig maiestat dennom et sta
teligt gæstebud først y klostered oe siden paa raad
husset, som di wor kallen til dantz etc.
y sytten aar oe hundrede haffde det staad y stille
stand med denne belenning, oe saa længe er det siden,
at di Holste herre toge forlenning eff kongen aff Dan
marck, som di plietig er, di skal giørre etc.
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Samlinger til Fyens Historie og Topografhia,
syvende bind 1878.

Præsten Christiern Bruuns optegnelser af Dr. H.F. Rørdam
side 233.

Vder. Hans Lang, side 258.

Præsten Chritiern Bruun:

Anno domini 1580, den første dag Maij, som wor en
søndag, da korn heybemelte kongelig maiett. Frederieus
Seeundus ind wthy Otthenze wdi wt statelig, praetig oe
maiestetiske indtog, wdi huilked hand wndfangede di Hol
ste herrer hertug Hans, hertug Adolff oe ~lnge hertug
Hans, kongelig maiett. herre broder, til den belenning
da ske skulle ibidem. Oe wor wdy samme tog hen wed 17 hunder
statelige stafferede rytter baade af herrer, adels personer,
oe hoffmend, oe saa stateligen wdpuzed, som nogen haffde
seet nogen tid her y Danmarek, som ieg haffuer hørt.
Oeh wor danske adels berystning, rytteri oe heste, gieh
offuer di Holste deris, som ieg hørde. leg saa dennom alle
wndertagen nogle led, som wore fremfarne, før ieg korn til
byen. Huordan di vor ordinered annoterit M: Hans Lang
saaledis:

Magister Hans Lang var Lektor og Læsernester ved St.
Knuds kirke i Odense, bekendt på den tid som historisk
samler, hvilke H.F. Rørdam i Historiske Kildeskrifter
l. bind meddeler side 692.

Hans Lang meddeler om dette indtog:

Om anden dagen, som wor then 2 dag maij, da wore di
Holste herrer oe Danmarekis raad paa raadsteffne med
huer andre wdy S. Knuds kireke ibidem y lang tid, men
kongelig maiestat vor selff y S. Hans kloster stille.
Den 3 dag, som wor om tirsdagen, da skede belenningen
stateligen oc maiestetisk y saa maade.
Først red di Holste herrer wd aff byen om morgenen
imellom 7 oe 8 med deris ganske hoff oe rytteri ordentlig
oe førde med sig 3 faner fløydende, den ene wor blaa,
den anden gull, den tredie wor en rød blodfane.
Siden waare de paa mode med hinanden oc holt sproeh til
sammen paa marcken hen ved 2 hele timer. Saa komme di
da ordentlig wdy by saaledis, at then røde blodfane wor
først y spetzen, oeh op til den allernest red di 3 Holster
herrer hosz hinanden, oe korn saa effuer Flaekhaffn oe red
hen ad pallatzen, som wor byyggen stateligen paa et witt
torrig wed bispgaarden høyt op fraa iorden oe omkring
dragen med røt enge1st oe staffered med en statelig stoel,
som stod paa den øster ende oc offuerdragen oe strød med
statelig røt floeyel, paa huileke~ kongelig maiestat skul
le sidde, oe trappen der op til wor besatt med kongelige
maiestetis draffuanter praetig kled, men som di korn nu
igennom det strede, som welbyrdig Moris Paadebuskis mu
rede husz staar, holt di stille oe fortøffuede kongelig
maiett. Oe kongelig maietts trompeter, som wor 16(ni fol
lor) støtte y at blesze stateligen.
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Saa kom da kongelig maeitt. ~idende paa en graa hest offuer
draget oe behengd stateligen med røt fløyel (ni faloor).
leg hørde sige aff en, at ahns kongelig maietts kiortel, som
haffde leffuerfarre ysprengd med gult, oeh hand haffde paa
then kosted 16 tusind daler.
Oe saa red hans kongelig maiett. til pallatzen oe antuor-
det saa Hesten fraa sig, oe giek saa stateligen op: for
hannom først y spetzen giek rigens marskalek kled y huit
sileketøy, som vor Henriek Bylo, fodnote: (Her skulle sikkert
staa: Below. "Rigens" Marskalk kan han dog vel ikke med ret
te kaldes). Der nest giek 2 herolder nest for kongen, som
wor Inguor Glad, fodnote: (Broder til den D. Rasmus Lætus
eller Glad) og Johan Mari, fordi at kongelige maiestatis
regimente streeker sigoffuer 2 riger, som er Danmarck og
Norig. Ingvor Glad wor herold for Danmarckis rige, den an
den for Norrig, og kand nu disz(e) 7 tungemaal, som di sige
alle heroIde skal kunde, om di skal werre nøyaetige.
Oe disse samme 2 heroIde wor offuerdregne med sileke
tøy, malet oe lige saa sticked som et messehagel, en prest
kand ha paa.
Effter disse fulde nu kongelig maiestat, oe effter
hannom fulde strax Danmarckis raad. Hans Maiestat stod
hoss stolen nogen tid lang, oe Dannmarckis raad stod om
kring hannom paa begge sider. Oe trometerne houered, som
tilbørligt wor.
Saa rende da den røde blodfane oe alle di med den
wor wndertagne førsterne y fuld statelig 3 gange omkring
pallatzen oe holt saa stille, oeh trometerne oe alting bleff
saa stille. Saa giek der 4 af det Holster raad op alene state
ligen oe ærbødig paa pallatzen for kong Maiestat oe satte
sig y kne for hans naade op til stolen, oe da sad kongelig
maiestat: di satte sig dog eligeuel huer ekun paa et knæ
oe bleff siddendis wel en halff time oe haffde en statelig
berettning eller oratz til kongelig maiett. paa deria førsters
oe herskaffs wegne: dog en førde ordene, som mig er sagt.
Som der ene knæ vor tret, saa satte disig paa det andet.
Den tid di haffde da bestilled, huaad di skulle, reiste di
dem op med stor reuerentz oe giek baglens fraa kongen.
Som di giek en trin eller 2 tilbage, saa knebueked di for
hans kongelig maiestat igien. Som di kom atter 2 trin fraa
stolen, knælet di igien for hans naade, indtil saa længe
di kom till trappen, saa ginge di da neder. Den tid dette
wor skeed, saa stigede førsterne aff deris heste oe lod
3 herremænd berre for sig di tre faner, di haffde, til
trappen paa pallatzen, der haffde di sproeh et lit med
disse forbeneffnde 4 Holste raad. Saa kom da welbyrdig
Arild Huitfeld kongelig maietts seeretarius oe doetor
Paslieh, fodnote (Caspar Paslieh var ikke doetor men Licen
tiatus juris, se Rørdam, Kjøbenhavns Univ. Hist. II, 397-
400) den tyske eanzIer (ni fallor) neder fraa kongelig maiett.
med nogle breffue oeh antuordede dennom fraa sig til di
Holster paa Kong. maietts vegne, saa gik da di Holster her
rer op paa pallatzen til kongen oe lod berre for sig di 3
faner, oe effter hannom fulle di forbeneffnde raadsherrer.
Oe di Oe di eredentzet kongelig maiestat med stor reuer-
entz. Da stod kongelig maiestat op stateligen imod dennom
oe raete de~nom haanden, oe di haffde da tilsammen et kor-
ter aff en time wenlig sproeh oe tale. Saa kaste da den ene
Herold den røde blodfane neder aff pallatzen til priss for
alle, oe dette skede paa den norder side paa pallatzen.
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Der nest kaste hand s~en di andre 2 neder paa den anden side,
som wor den synder side, y lige maade oe beskeden.
Saa bød da kongelig maiett. dennom alle oe huer, som paa pal
latzen wor, taek oe welsignelse: og giek saa neder oe satte
sig paa sin hest oe red ad S. Hans kloster. Førstenefulde
siden strax effter oe raadet aff gebbe slaff: men imellom
huer aet bleste trometerne altid stateligen. Saa den tid kon
gelig maiestat wor neder riden, oe herrerne oe raadet vor
aff pallatzen, skar drabanterne der røde klede sønder alt
sammen oe kaste det ud til priss. Da toges landzknekterne
weldwligen oe skarpeligen der om saa wel som andre, huem først
kunde komme, saa vel som di tilforne droges om fanerne oe
reffue dennom smaa som handske. Folek di sagde, somme miste
2 eller 2 fingre her offuer, somme bleffue skamferede y hen
der oe ansiet ilde her offuer, en miste en søldolek oe et
helt pund, y det hand want et quintin: en miste en enge1st
kappe: en miste et floeyels bonneekt etc.
Om anden dagne giorde kongelig maiestat dennom et sta
teligt gestebud først y klostered oe siden paa raadhusset,
som di wor kallen til dantz etc.
y sytten ar oe hundrede haffde det staad y stille-
stand med denne belenning, oe saa lenge er det siden, at di
Holste herre toge forlenning aff kongen aff Dannmarck, som
di plietig er, di skal giørre etc.
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Nr. 7992 og 7993 pl tavlen og

nr. 8032 og 8033 på tavlen.

KJELD SØRENSEN MØRCH d. ÆLDRE

Forældre kendes ikke, kun er det givet, at hans fa
der har heddet Søren ••••••••••••• (Mørch) og ville
have været at finde på tavlen under numrene henhold
vis 15984 og 16064.

Kr. Værnfeldt: Egholmbogen, meddeler side 68:

"Kield Sørensen Mørch, der 1543 og 1562 boede i Torps
minde, er stamfader til en vældig slægt, hvis grene un
der navnene Mørch, Corfitzen, Kjeldsen, Bentzen og Eg
holm findes i Vestindien og Norge, på Færøerne og i
København, men talrigest på Alborgegnen".

Kjeld Sørensen Mørch d. Ældre er født i slutningen af
1400 tallet, vel ca. 1485.

Død på Torpsminde 1562, ca. 80 år gl.

Han var fæster på gården Torpsminde på Øen Egholm i
Limfjorden fra ca. 1520 til sin død 1562.

Hans hustru kendes ikke.

Der kendes 3 børn efter ham.

l. Peder (Per) Kjeldsen Mørch.
født ca. 1510 på Torpsminde, Egholm.
Død ca. 1580 som fæster på gården Damgård, Egholm,
ca. 70 år gl. Læs videre om ham under nr. 3996 og
3997 på tavlen.

2. Søren Kjeldsen Mørch d. Ældre.
Født ca. 1520 på Torpsminde, Egholm.
Død s.st. 1580 ca. 60 år gl.
Han var fæster efter faderen på Torpsminde fra ca.
1562 til sin død 1580.
Læs videre om ham under nr. 4016 og 4017 på tavlen.

3. Lars Kjeldsen Mørch. Om Lars vides der kun, at han
1546 blev borger i Alborg.

Om sønnen Peder Kjeldsen Mørch og hans fader Kjeld Sø
rensen Mørch læses hos Kr. Værnfeldt: Egholmbogen.
side 97:

1543 blev "Per KielIsen og Kiel Sewrenssen af Egholm"
optaget i Guds Legems Lav i Aalborg.

Guds Legems Lav var stiftet 1431 af daværende Borg
mester i Aalborg, Peder Ilfarsen.
1562 nævnes Kiell først på Listen over Egholm Kron
bønder. Han må da have været meget gammel.
Kjeld Sørensen Mørch d. Ældre er gennem sine 2 sønner,
Peder og Søren stamfader til 2 sideløbende linier i
slægten.
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Nr. 8000 og 8001 på tavlen.,.

PEDER THERKELSEN MØRCH

Hans forældre og fødested kendes ikke, kun er det gi
vet, at hans fader har heddet Therkel (Mørch) og vil
le have været at finde under nr. 16000 og 16001 på
tavlen.

Født ca; 1470.
Død efter, 1520.

Han var 1501 gift med

ANNE KALLISDATTER

Datter af Kali Palnesen af Knolde, Størup og Klitte
rup og hustru, der ikke kendes.

Se under nr. 16002 og 16003 på tavlen.

Født ca. 1480 i Skallerup sogn.
Død efter 1520.

Vedr. efterfølgende oplysninger, se da

C. Klitgård: Slægterne Palnesen og Mørk af Knolde.
Personalhistorisk tidsskrift, 1945, Il række, 6.bind.

Kalli Palnesen i Knolde, der som foran nævnt endnu
var ugift 1469, må senere være blevet gift.
Thi han efterlod sig datteren Anne Kallisdatter,
som må antages at være født ca. 1480, og som var
gift med Peder Therkelsen i Knolde, der sammen med hen
de Helligtrekongers dag 1501 samtykkede i hendes fa
ders og hendes farbroders Magen Palnesens tidligere
salg af Knolde og Knolde Fang til Ville Thomsen Gal
sky t til Odden, og endvidere skødede de nævnte dag
en del af Knolde og Knolde Gods, som var dem tilfal
den eller kunne tilfalde dem, til Ville Galskyts en-
ke Karen Nielsdatter Banner, der nu boede på hendes
arvegård Kærsgård i Tornby sogn, og hermed var det
gamle gods Knolde-Størup-Klitterup gledet ud af
slægten Palnesens eje.
I et brev til biskop Jens Bircherod udtaler Peder Dyr
skjøt ca. 1702, at Peder Mørk i Knolde i Skallerup
sogn, Vennebjerg herred, var af gammel adelig stamme
med en stor slægt, der var udvokset til bønder, og
videre "ellers er der mange præster og fornemme slæg
ter udrundne af samme Mørker, en del på fædrene, en
del på mødrene side, som ere opkaldte efter deres for-
fæd.re Il •

Endvidere siger Dyrskjøt i et brev af 1706 til Birche
rod:
"Isidste sekulum ere mange præster udrundne af adel
stand, som Hr. Christen Mørk i Hammer kald ...•.•• ".
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C. Klitgård fortsætter: •

Peder Therkelsen i Knolde, der synes at være iden
tisk med den af Dyrskjøt omtalte Peder Mørk, var gift
med Anne Kallisdatter, og de må formodes at være for
ældre til Christen Mørk, præst i Hammer, og til Jens
Mørk, der var præst i Skæve.

Der kendes således 2 sønner i ægteskabet:

1. Christen Pedersen Mørk, født ca. 1510. Død efter
1572. Han var præst i Hammer-Horsens Sulsted-Ajstrup.
Gift med Karen Turesdatter.

I dette ægteskab kendes sønnen Lars Christensen Mørk, der
blev faderens efterfølger i embedet og døde 1585.

2. Jens Pedersen Mørk.
Født ca. 1520, død efter 17/9 - 1604.

11

II

Se videre om ham under nr. 4000 og 4001 på tavlen.



Nr. 8002 og 8q03 på tavlen.

NIELS SØRENSEN

Søn af præsten Søren Svndsen af Vraa, Emb, Serrid
slev og hustru, der ikke kendes.

Se nr. 16004 på tavlen.

Niels Sørensen er antagelig født i Vraa præstegård
i første halvdel af 1500 tallet.

Død efter 1578 i Tolstrup præstegård.

Niels Sørensen var residerende kapallan i Tolstrup
Stenum pastorat.

S.F. Wiberg oplyser, at han var i embedet både i
1565 og i 1578.

Han må være blevet gift før 1565 med

MAREN NIELSDATTER

hvis forældre og fødested ikke kendes. Kun er det
givet, at hendes fader har heddet Niels og ville have
været at finde under nr. 10660 på tavlen.

Af børn i ægteskabet kendes kun

Sofie Nielsdatter.

Læs videre om hende under nr. 4001 på tavlen.
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•Nr. 16002 og 16003 på tavlen.

KALLI PALNESEN

Søn af palle •••••••••••••••..••. af Knolde, størup,
Klitterup i Skallerup sogn og hustru, der ikke kendes.

Se nr. 32004 Og 32005 på tavlen.

c. Klitgåard: Slægterne Palnesen og Mørk af Knol
de.

Personalhistorisk tidsskrift, 1945, 11 række, 6. bind:

Der læses:
1469 boede velb. Kalli Palnesen i Knolde, da han
af 5 væbnere fra Vendsyssel fik synsvidne angående
hærværk, som var forøvet ved hans sædegård Knolde,
og der på hin tid have været strid om gården, thi
1480 gav Kong Hans et stadfæstelsesbrev, dateret,
Køge, på en gård og gods, som kaldes Knolde med al dens
tilliggende.

Der kendes kun ~t barn efter Kalli Palnesen,

en datter:

Anne Kallisdatter.

Se nr. 8000 og 8001 på tavlen.

Kalli Palnesen er født ca. 1440 i Skallerup sogn.

Gift ca. 1480.
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Nr. 16004 på.tavlen.

SØREN SVENDSØN

Hans forældre, fødested og fødsel kendes ikke.

Run er det givet, at hans fader har heddet
Svend. Han ville have været at finde under
nr. 32008 på tavlen.

S.F. Wiberg oplyser, at han var præst i Vraa,?Emb,
Serridslev pastorat, hvor han døde 1560.

Hans hustru kendes ikke.

Af børn efter ham kendes kun sønnen

Niels Sørensen, der var præst.

Læs videre om ham under nr. 8002 på tavlen.
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Nr. 32004 og 3200! på tavlen.

PALLE ••••••••••••••

Hvad denne Palle og hans børn angår, da henvises der
til:

c. Klitgård: Slægterne Palnesen og Mørk af Knolde.

Der læses i Personalhistorisk tidsskrift, 11 række,
6. bind 1945:

1350 nævnes en Niels Palnesen til Vennebjerg, og det
ligger vel nær at antage, at han er stamfader til ef
terfølgende 5 søskende fra Knolde i nabosognet Skal
lerup.

1. Kalli Palnesen. Se videre om ham under nr. 16002
på tavlen.

2. Mogens Palnesen boede 1480 i Knolde, død før 1501,
antagelig ugift.

3. Niels Palnesen, død ugift 1485 efter at han året
i forvejen 1484 havde pantsat sin gård Størup,
(vel en del af fædrenegodset) til Økloster. Han
benævnes da som væbner.

4. Karine Palnesdatter var 1486 gift med den senere
herredsfoged for Vennebjerg herred, Thomas Sivord
sen i Hundelev i Jelstrup sogn, som nævnte år med
hustruens samtykke gav Mourids Nielsen Gyldenstjer
ne til Aagaard fuldmagt til at indløse den del af
Størup, som hun havde arvet after sin broder Niels,
og som denne 1484 havde pantsat til Økloster.
1505 gav Thomas Sivordsen og hans hustru skøde til
Mourids Gyldenstjernes enke, fru Margrethe Tures
datter Bjelke, pa dennes arvepart af Størup og sam
tidigt på den part af Størup, som Karine Palnesdatter
havde arvet efter sin fader.
Thomas Sivordsen, der førte en ottebladet blomst,
var endnu herredsfoged 1515.

5. Dorte Palnesdatter, død før 1505.
Hun var gift med selvejer Ilfar Eskesen i Brøndum i
Kallerup sogn, Vester Hanherred.
1504 solgte Ilfar Eskesen til Prioe Poul Andersen
i Vrejlev Kloster den part af Størup og Klitterup,
som havde været hans hustrus arvepart, og som han
havde arvet efter sin hustru og sine børn.
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4 Husm. Ctrristen
Jensen Inrnerserr
f.3.2.1835 i Sta-
gerup d.3.3.1925
Skjoldborg 90 år
Viet 3.7.1866 i
Skjoldborg

5 it4arie Christof-
fersen f.9.8.1838
i Vang d.28.2.L9o2
i Skjoldborg 64 3E

6 Cdr. Hans Niel
sen f .23.5.1847
Vejlblz, Salling
d.12.5.1912 i
Holstebro 65 år
Viet 18.Lo.1872
i Len, Salling

7 Petræa Janine
Jolrrsen f.1o.9.
1849 i Nykøbing M

d.28.I.1924 i
Ivletl1lp /5 aI

2 Smed, husm. Martin Jensen f. 23.7.
1873 i skjoldborg d.17.2.I957 84 år
viet 8.2.L899 i Mejrup

3 Karen Nielsen f .26.7 .1877 i
Mejrup d.4.4.1955 i Holstebro
78 år

1 Holger Jensen f . 23.7.19æ i Mejnrp
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^Gdr. Andens Christensen Kobberødår viet II.2.I7|7 :. Skjofaforq "

26112621263 264126s 
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64 fæsteb. Anders
Olufsøn af Kobberød
i Gettrup sogr-r

32 Fbsteb. ct'tri.te"@
f.1]90_ i Kobberødr Gettn:p å.2:.b.18o4

33-
d.1o.5.179o i Skjoldborg 66 åri skjoldbore 98 år viet iz.iz-.I)ssi Skjoldborg

f .1762 i Skjoldborg d.s,st.23.2.IBI4



68 Jens.....

34 Fæsteb. Anders Jensen f .1732 ISS
rnåske i Velcsø d.27.1.18o5 i Nors 73 årlf .
viet 5.6.1764 i Vel<sø 

|

I

I

Inger Pedersdatter antagelig
i vsks6 d. efter L776 i Nors

17 Joharure Andersdatter, Nors f.1771 i Nors
d. 26.8.1831 i Skjoldborg 59 år



29r

145

293292

49

a

Ctt
h
g
Q
1)
CN

t{nt

E
H

t{nl.pcn
]JH,3 IltD
Ot -i
.-l 'l-)t-| -:lB*u u
l-.t rO .rl ord
u) \o

dOlto
C . O\ .il'O (d\o
H UFird..(s
åq-rEU

t{
org

tttC tror9Qn
Jd d'd; ti'-l Oz'nor

J4 Ol${Ø(oO -l tOg.-l .@
.H ^$!qf-l (J . rlto .rfr

-. \!) r ($
.Qr{{J UO .o
{J (! r{J
nooa.l
fi .d d's

ll

tr
a

H

-lo
z
a)
a)
P
tft

E,{

L46

72 Fbsteb. Povel
lauridsen f.168o d.
efter 1745 L Skjold
borg viet 18.sønd.
i trinit.1718 i
Skjoldborg

I73 Arrne fnrnersdat 
Iter f. 168o d.efted
74 Fæsteb. Chri-
sten Lauri_dsøn

75 Kiersterr
Klostergaard

7745 i Skjoldborg
d.s.st. JuIi- 1724
37 3E

36 Fbsteb. Inrr€r trorlsen f. 1719 i
Skjoldborg d.s.st. 25.7.18oo 81 ar
Viet 2. gang 24.1o.176o i Sjørring

37 Mette Christensdatter f.I737
i Sjørring d.14.2.18oo i Skjold-
borg 63 år

18 Cdr. Christen Irnnersen f.1763 i Skioldborcr
d.s.st. 3.12.1813 50 år viet 31.3.L7g2 i skj6laborg
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76 Fbsteb. Ni-els
Andensen f.1698 i
Skjoldborg d.s.st.
l74o 42 år viet 21.
sønd. i Trinit.
1731 i Skjoldborg

77 Else Anders-
datter f.ca.1711 i
Skjoldborg d.s.st.
i nurts L738 27 år

78 Fbsteb. Jes-
per Christensen
SØegaard f.1687 i
Kallerup d,.L762 i
Skjoldborg 75 er
viet 3. sØnd. eft
plnse 17.8,1718 i
Kallerup

79 Karen }4curi
datter f .1694 i
Kollen:p d.1739
i Skjoldborq
45 år

38 Fbsteb. Anders Nielsen Mideholm
f.I732 i Skjoldborg d.s.st. 7. sønd.
i trinit. 1787 55 år
VieL 27.9.1753 i Skjoldborg

39 Else Jespersdatter f . 2.5.7729
i Skjoldborg d.s.st. 4"5.18o1 72 år

L9 Inger Andersdatter Midelrolm f.
d.s.st. 5.11.1841 79 år

1763 i Skjoldborg
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81 Maren Gregrers-
dåtter f. i naj
17oo i fhon:p
d.s.st. i n-aj 1769
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8o Fbsteb. Jens
Christensen Helle-
berg f.ca.1685 i
Thonrp d.s.st. rnaj
1749 64 år
Viet jan.I7l2 i
Tlronrp

4o Fæsteb. Pder Jensesr Helleberg
f .\728 i Thonrp d.s.st. me1l. 1796
1814 viet 6.1o.1758 i T.tronrp

4t Anne It4adsdåtter f . ]-729 i
Thonrp d.s.st. meIl. 1796 - J,gl-4

2o Gdr. Jens Ped*sen Helleberg f . l-759 i rhonrp d.s.st. r4.3.rg4z
83 år viet 2o.8.1785 i Thonrp



341 342 343

84 Fbsteb. Mads.. 185 86 Fbsteb. Chri-j87

42 Fbsteb. Jens Madssr Sraid f.ca.
i Thonrp d.s.st. efter 1787
Viet ca.176o i fhonrp

DorotLrea CLrristensdåtter f .
1731 d.efter L787 i Throrup

2r lt4aren Jensdåtter f . 1762 i Thorup d.s.st. 11.6.rg3o 67 ar
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88 Fbsteb. Jens
It&arritsøn t.L722
Torsted d".s.st.
LI.I.I762 4o år
viet 13.6.L748 i
Torsted

89 Anrre Ctrristens
dåtter f"1715 i
Torsted d.s.st.
3.2.1762 47 år

9o Fbsteb. Ped
Jensen Si:&øj f.
171o i Torsted
d.18.11.177I i
Sjørring 61 år
viet ca.174o

91 Kiersten Mi--
chelsdåtter f.
171o d,5.1o.179o
i Sjørring 8o år

44 Fbsteb. Jens Jensen Sigshøj f.L749
i Torsted d. 4.1.1802 i Sjørrlng 53 å
viet 19.6.1773 i Sjørring

45 Anne Pedersdåtter f.28.7.I755
i Scaanrp d. 7.5.I79L i Sjørrring
35 år

22 Gdr. Anders Jensen sigshøj f .5.1.1778 i sjørring d.16.3.1937
i Vang 6o år viet 23.1o.18oo i Vang
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92 Fbsteb. Niels
Christensen f.1716
d.melI.1796-1814
i Vang
Viet 8.11.1743 i
Vang
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46 Gdr. Jens Christian Nielsøn
f .1749 i Vang d.s.st. L5.5,lBZz
viet 15.7,L773 i Vang

47 lt{aren Christensdåtter f .!748
i vang d.s.st. 2.7.182L 73 år

23 }tlaren Jensdåtter f.178o i vang d.s.st. 2g.7.1g53 74 *

372

93 Maren Peders-
dåtter f.17o9 d.
3art.I773 i Vang
64 år

94 Fbsteb. Chri-
sten OlufsØn f.

1718 i Torup
.s.st. mell.1796-

4 viet 6.3.L74
i vang

95 Arrne Chri-
Stensdåtter f.
173o i Torup
d.s.st. ne1l.
1796-1814
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96 Fbsteb. Mads
Nielsen Kurup f.
L6/Z L KUrUp Lgn
d.1755 i Kunrp l"on
d.8.9.83 ar
viet før L7I2

97 l4argretlre Pe-
dersdåtter f.1688
d,.I764 i Lsn 76 3E

48 Fbsteb. Peder l4adsen Kunrp f.ca.
L7L7 L Lem Sall-ing d,s.st. 2o.II.L789
72 åE viet 26.3.1761 i L€m Sallinq

49 Kiersten Ctrristerrsdåtter f.ca.
1733 i Lsn Salling d.s.st. juni
L78o 47 år

24 Gdr' Ni-colai Pedersen f . t.766 i r.€rfl salling d.s.st. 2o.r.1g5o
84 ar viet 23.1o.18o1 i Isn Sallinq



Ioo Jens

50 Fbsteb. Jens Jensen f. 1729 i
Ejsing d.1799 7o år og 5 ndr. 91.

. 6.3. viet 3. påskedag 1767
i Sahl kirke

51 Kirsten Jensdåtter Aa1
f . I74o i Ejsing d.s.st. 1786
46 år 91.

7o2 Jens Jensen
Aa1 d. 27.8.L775
i Sahl

1o3 Karsr
Madsdåtter

ling 8o år
i Ejsing Sahl. d.1.1.1858 i Lsn25 l4ette Jensdåtter f "1o.9.1778
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Lo71o4 Fbsteb.Hans
Nielsen Foged f.
173o i Lan Salling
d.s.st.1761 31 år
viet s.st.21.1o.
L t3)

1o5 Johanne Mi-
chelsdåtter

52 Fbsteb. Niels Hansen Foged f.1755
i l€in salling d.18.7.181o j Vejby
55 år viet 9 .3.1775 i Lern

26 Gdr. Hans Nielsen f.L786 i Veil^nz rr q eJ- 11 L2.184o 55 år
viet 26.9.1815 i R.ødding Salling
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Skræder fæsteb. I aatter t. L7I4
f .ca.1715 i Krej- lA.rafa.]-768 54 år
berg d.17.3.1783 I feg.24.4. i Røct-
beg.23.3. 68 ar 911 di_ng
i Røddlng viet 

I1747 |

1o8 Peder Jensen Joharure Lanrrs-
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1flo Fbsteb. Pede
jSørensen af ltnud
1ca.1734 i Rød-

idlrrg d.s.st.1788
154 år viet tirsd.
111.6.1765 i RØd-
lainq
I

I

ql 111 Kirsten
fl Andersdåtter af
ll"rejherg

54 Fbsteb. Lars pedersen Gnmdvad
f .ca.1749 i Rølding Salling d.s.st.
3o.9.1827 78 år viet 24.1o.1793 i
Rødding

55 Mette Johanne Birgitte peders-
dåtter f .L768 i røddinq d.s.st.
8.4.1842 74 år

27 Johanne r,arsdatter f .1797 i Røclding salling d.17.7.rg7g i vejby g1 år
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L1.2 Jens Olsen i 113 Gunnild AnderJ
Rincrcl-arl - Hol^ral ierlåtfer f - 1?1 g 

I

456 457

114 Peder Jen-
sen Hørdum Fel-
bereder f. april
l-723 i Hørdum d.
1-6.8.1794 i Nyk.
M 71 år viet 19.
LL.L762 i Nyk.M

46o 461 462

1I5 Karen Ni-els-
Ååttar F 1-7)1

d,. L2.1o.1795 i
Nyk. M 74 år
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Ringstad, Hobøl j sdåtter f. l7I9 
|

^-- | ..^----- . 1-?A -^9 |h?j-stianssand, Nor-j Norge d.1764 på
ge gift før L745 ] gården Ringstad
d. L77o Hobøl, Nor-l Hobø1 sogm begr.
ge ) 23.9.på Hobøl kir-

I kegård 45 år Kri-
I 
stianssand Norge

56 Køkn. Johan Joh:rsen f.ca. 1758
Ringstad, Norge d.22.1.1816 i Nyk.
58 år viet 19.11,1784 i Nvk. M.

57 Inger M,arie Pedersdåtter
febr. :.765 i Nyk. M d.s.st.
1o.9.I832 67 åx

28 Køtm. Kqfdsbetjent Jsrs Ringstad Johansen f .13.7.1792 i Nykøbing M

d.17.1.f834 i Toulov 42 3r viet 3o.12.1814 i Thisted



side

116 Fbsteb. Jens
Pedersen THdcer f.
1731 i Kieldstrup
d.1811 i Kieldstn:p
begr. 11.9.i Hiller
slev 8o L/2 åT
viet 7.3.176o

117 Dorthe Chri- 18 C,odsejer Jør- 119 Anne lt4arie
Pedersdåtter
I1lum f.14.L2.L73
i fndslev d.16.11
lBoB i Thisted
/) a_r

58 Advokat lt4crten Jensen Ovelgaard
f"I773 i Hillerslev d. 4.5.1843 i
KØbenha\m 7o år
viet 9.1o.1793 i Wrr

59 Sibrette Christine Jørgensdåt
MrzninÅ f ? R 'l 

""1 i ff6}l1. d. 5.6.
1846 i Volstrup ved Sæty 75 ar

stensdåtter over-
gaard f.1732 i HiI
lerslev d.s.st.
16.3.1787 55 år

f .8.4.1732 i Æbel-
toft d.L2.4.I79I

khr 59 år
iet 12.12.1758 i

29 Elisabeth I'lcrtensdåtten overgaard f. 24.6.L797 i VigsØ
d. 17.4.1868 i Sdov 71 år
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3o Snedker Niels
d.s.st,5.1.1835

l*
I

61 Anne Skanmelsdatter
ugift boende i Nykøbing M 177oerne

Peter Dlzhr
57 år viet

f.ca. L77I i Nykøbing M
29.7 ,18o3 i Nykøbing M
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2 Skonager Christen Anthonisen Mørch
.1733 i Aalborg d.s.st.18.1o.Ig1o

63 Karen Jensdåtter f.ca.173l
d.8.I.1782 i Aalborq 51 fu

I24 Skomager Antho,l25 Karen uar.rre- i fZA
nius Jacobsen f. i the ChristensAåtterl
DanEård på Egholm Mørch f.1695 i Aal-
ca.1696 d.i Ålborg ]borg d.s.st. ju.li 

Ii dec.L77o 74 år jfZSA 63 år becrr.
vier 26.Io.I729 i 114. juli på sci.lfi i Aalborg ]tørgens kirke

år viet 1o.11.1759 i Aalborq

31 Karen Margrethe Christensdåtler Mørch f. L76g i Aalborgd. 24.3,1854 i Nykøbing M 85 år



7o4 Fbsteb. Ir4cust Andersen f.ca. 1625 | 7o5i Torsted d.s.st. efter 1688
viet ca. 165o

352 Fbsteb. Anders lilo-rritsen f.ca. 165o i Torsted d.s.st. før r7o3viet ca. 168o



1424 rbsteb.
Berthel

7I2 lbsteb. Christen Berthelsen
f.ca. 163o d. L7t2 L Torsted g1. år

356 rbsteb. christen christensen f.ca. 165o i Torsted d.s.st.før I7o3 viet ca. 1675



944 Præst Hans Boeserr Arnou f.16o5 | 945 Ingeborg Jørgensdåtter
i Slesvig d. 26.1.1658 i Sandager I d. 1681 i Sandager
53 år viet 19.6.1642 | Staranccler ti1 Gnrntvig, Henrik

Steffens og Hermarrn Bang

472 Gdr. KøLrn. JØrgen Hansen Sandager f.ca. L642 i Sandager
d. juli ITLZ i Assens ca. 7o år viet ca. 1685 i Holevad
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L892 Jens..... 1893 1894 Fbsteb, Her-
reds-og Byfoged
Isal< l4ouritsen f .
ca.l6o5 i Horne
d,.L676 i Assens 71
år viet ca.1640

1895 Kiersten
Isaachs Hellnæs
f .før 162o d.
efter 1648
ar qlxlJ-onc c{-ar,-

nroder

946 Selvejer Jørgen Jerisen Mygind
f.ca.1635 d.oktober L7L2 i Holevad
ca. 77 åE vlet 1665

947 Karen Isalcsdatter f .ca.164o
Holmegaard Hellræs d. Nytår 1725
begr. 5.1. i Holevad 85 ar

JØrgensdatter Ivlygind f .ca.
i Asserrs ca. 44 3E

473 Kiersten
d. febr. 171o

1666 i Holevad



1899

948 Hans Rasnmssen Buchtnrp antaqeliqf. i Bukbrrp ca. 163o d. i Æbeltoit
viet ca. 165o

474 skipper Køkm. Mads Hansen Buchtrup f. efts 166o i Æceltoftd-s.st. 3.4.L739 ca. 75 år viet 27.il.rogs i Æ3ettoft
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L9o719o4 Pe er Peder-
sen Ma11, Sandslml
vis boende på øen
Il1um fæster af
nntr.l. gård på
fl1untØ
1634 - 1678

Hust-n: ken-
des ijd<e

952 KøLm. F?antz Pedersen f1Ium
f.1639 Sandslmligvis på Øen lllum
d. juli 1713 i Faaborg 74 år
viet ca. 1672

953 Kirsten Nielsdåtter f. 1639
d. 6.L2.I7æ i Faa_borq 61 år

476 skipper KøLm. Madtz Frantzen rllurn f. 167g i Faaborq d..s.st.
L3.2.I762 84 år viet 25.7.L7o2 i Faaborq
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958 Borgnester, Rådnand Hans Jepsøn lgSg Karen Matzdatter
Juul d,. L7o2 i ltiddelfart la, IILZ i Middelfart

479 Anrre Hansdåtter Juul f,ca. 167o i Middelfart d,s.st. dec. 1752
ca. 8o år
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996 Kongsbonde Si:ncn Pallesen Fuld-
ilæqtig, delefoged for Hvetbo Herred
d.ca. 1625 på Store Calsensgaard i
Jetsrark

997 Else Pedersdåtter

498 Fbsteb. Søren Si:ncnsen f.ca. 161o på Store Calsensgaard Jetsnarkd. i Damgaard på ngholm ca. 1683 ca. 7o år viet ca. 164o
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L999 Boclil
Andersdåtter

i

11998 Fbsteb. Jør-
lgen Pedersen Mørch
r.ca. l-540 l_

pamgaard på Egholm
d.s.st. 161o ca.
jzo ar
hriet ca. 158o
I

998 Fbsteb. Jens Pedersen f.ca.
d.ca. 1651 i Damgaard på Egholm
ca. 7o år viet ca. 161o

999 Elin Jørgensdåtter }4ørch
f. i Damgaard på Egholm efter
158o d.s.st.

499 Anne Jensdåtter f. i Danrgaard på Egholm ca. 161o d.s.st.
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2w Niels Jenserr
trlcDrch f .ca.1583 i
Sl<ane pæsteg. d.
i Hellum Vesterg.
jan.1668 83 ar
viet 1633

2oo1 viet l.gang
før L6o7 første
hustru kendes ikke
viet 2.gang 1633
nied Karen Nielsd.
Mørch af tr&rsted

looo Fbsteb. Christerr Nielsen |4ørch
f.ca. 16o7 i Vestergaard i Hellum
var 1649 fæter af gaard i Aab,y
d.s.st. efter 1649

5oo Fæsteb. Peder Ctrristensen IUørch
1649 fæster af Bakgaarden i Cjøf d.s.s.t.

1oo1 Hustrr: kendes ikke
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2oo8 Fbsteb. Kjeld 2oo9 Hustm
Sørensen Mørch d. kendes ijdce
yngre f.ca.155o
i Torpsnrinde d.s.st[
16o8

1oo4 Fæsteb. christen Kjeldsen }4Ørch I roos Hustru kendes i-]<]<ef. ca. 1586 i Vejlegaard d.s.st. 1666

5o2 Fbsteb. Jens Christensen Mørch f.ca. 162o i Vejlegaard på
Egholm d.s.st. 17o5 ca. 85 ar
viel ca. 1658
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L6æ2 Kalli Palnesen,
I44o L Skallenrp sogr
viet ca. 148o

16oo3 Hustru kendes ikke

8oo1 Arr:re Kallisdåtter af l(nolde f.ca. 148o i Skallen:p
d. efter 152o



16oo4 Plæst SØren SvendsØn i Vrå,
ftnb, Serridslev Pastorat d. 156o

16oo5 Hustm kendes ikke

8oo2 Niels Sørensen antagelig født i Vrå præstegaard i første halvdel
af 15oo d. efter, 1578 i Tolstn:p præsteqaard. Præt i Tolsbr:p Stenum
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