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Titlen 

 

Møjbækgårdene 
 

dækker over flere gårde i Salling 

Fælles for dem er, at der er en del familierelationer dem imellem. 

Derfor har det ud fra slægtsmæssige forhold været naturlig at 

samle dem under en fælles titel. 

En ”grov” Hovedindholdsfortegnelse er som følger: 

                                          PDF side nr 

Møjbækgårdene - titelblad                 side   1        

 ”grov” hovedindholdsfortegnelse          side   1     

 Lidt introduktion – 3 gårde              side   2          

 Forord                                   side   3 

 Alment Møjbækgårdene – introduktion      side   7 

 Over Møjbæk matr. 1a           side 6 og side  18      

 Øster Møjbæk  matr.2a                    side  52 

 Vester Møjbæk  matr. 1 Lindum            side  65     

Fra Thorum sogn 

 Fogedgården i Ll. Thorum                 side  78   

 Thorum Vestergård                        side  87  

 Ågård i Ll. Thorum   matr.6              side 110       

 Thorumgård                               side 116 

 Hinnerup  matr. nr. 8                    side 156 

 Hinnerupgård  matr. nr. 3                side 169 

 Pederminde i Hinnerup, matr. nr. 1       side 178    

Fra Selde sogn 

 Høntoft                                  side 192 

 Kobberupgården                           side 198 

 Eskov                                    side 228 

 Selde Mølle                              side 247 

Korsgård i Åsted                          side 252                    

 Vintherslægten fra Fuur                  side 257 

      Indholdsfortegnelse for de enkelte gårde 

      findes på en af de første sider under vedkom- 

      mende gård / fil. 
  

Sidenummerering 

Nederst til højre findes det forløbende PDF sidenummer 

 Møjbækgårdene er pø om pø samlet af mange små filer. 

 Øverst på siden til venstre står filnavnet. 

 Øverst på siden til højre findes normalt 2 tal: 

  Første tal angiver sidenmmer i ”småfilen” 

  Andet tal angiver antallet af sider i ”småfilen” 



Side 2 af 264 

 

 

fil: Møjbæk-1a-ny-2016/Thorum                   side 2 af 51 

 

                                      Dette er en opdatering af  

                                      tidligere beskrivelser om  

                                      Møjbækgårdene fra 1998. 

                                      Årsagen skyldes nye oplys- 

                                      ninger, som igen har bevir- 

                                      nye vurderinger m.v.  

                                      Opdatering sket 2016-2018     

 

 

 

  Møjbækgårdene 
 

 

 

Først var der 3 gårde 

med lidt 

fælles historie 

 

    Senere blev V. Møjbæk (matr. 1a Lindum)koblet fra til  

    egen fil - og  

 

    igen senere fik Øster Møjbæk (matr. 2a) sin egen fil. 

 

    Den gennemgående historie findes således på gården, 

    Over Møjbæk - matr. 1a. Den findes på netop denne fil 

 

= = = = = = = =  

 

 

     Vi resumerer: 

       Du er her på den "gennemgående fil" om  

       Møjbækårdene og med den specielle del om 

        

Over Møjbæk 
 

             Der findes et Tillæg I vedlagt 

             4 sider vedr. Niels Dahl fanmilien 

             Filen findes under V. Møjbæk 

 

 

opdateret aug. 2018 
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Forord I til en tidligere udgave fra 

1998 

Møjbæk 
 

   Fra Historien om en gård/ gårde, dens udvikling, dens omgivelser  

         og dens beboere i perioden 1440 - 1610 - 1999 

               

                       

Udarbejdet af J.M.Riis 

 

    Gården Møjbæk som faktisk blev til 3 gårde ligger i Thorum og Selde 

    sogne, Sundsøre Kommune, Salling Nørre Herred, Viborg amt 

    Gården O. Møjbæk har adressen, Ll. Thorumvej 4, 7870 Roslev 

    og tilhører her i 1999, J. M. Riis 

 

- - - - - - -  

 

  tilstillet: 

     Lokalhistorisk arkiv i Sundsøre Kommune 

     Landsarkivet i Viborg 

     Slægtsgårdsarkivet på Gl. Estrup 

     mine børn 

  copyrigt - incl.bilag - alle rettigheder forbeholdes. 

 

  opdatering er sluttet den 20.nov. 1998 

- - - - - - 

FORORD I 
Fra jeg var ganske ung har jeg ønsket at forske lidt i min slægt og i 

gården O. Møjbæk, som er mit hjem, og som jeg senere er blevet ejer af. 

Om jeg pr.instinkt havde en fornemmelse, at der lå en god historie, ved 

jeg ikke. Imidlertid går det, som det ofte gør - jeg kom først i gang, 

da jeg kom op i årene, og på det tidspunkt var de mulig levende kilder 

forlængst borte. Nå, men det blev så alligevel til en historie - en 

historie, som selvfølgelig ikke er færdig for, når man arbejder med 

noget sådant, er sagen jo, at hver gang man har løst et spørgsmål, så er 

der to nye - altså man bliver aldrig helt færdig.                              

Alligevel - og for at historien ikke skal blive glemt, har jeg valgt at 

offentligøre det hidtil opnåede og håber, at det kan være til glæde for 

andre. 

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

Jeg vil gerne her bringe tak til de mange, som har bidraget med 

oplysninger og god vejledning. Her vil jeg særlig nævne Ester og Niels 

Poulsen, Selde og selvfølgelig min kone, Margit, som har været en god 

sparringspartner, når indviklede spørgsmål skulle udredes. 

                  Bøgebjerggård, Glamsbjerg nov. 1998 

                                 J.M.Riis 
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Forord II til en revideret udgave 2018 
 

Møjbæk 
 

Forord II 
Helt fra mine unge år har jeg intereseret mig for historie. Jeg 

begyndte tidlig at notere mig hændelser, personer, data m.m om min 

slægt og dens gårde. 

I dag kan jeg se, at jeg skulle have været meget mere ivrig for at 

få data på bordet fra den ældre generation. inden den tog sin 

viden med sig i graven. 

Et par eksemler: Når jeg snakkede med min farfar desangående, så 

var han omkvæd ofte: Bare din farmor havde levet - for sådan noget 

havde hun styr på - det var sikker rigtig - så meget husker jeg - 

hun havde altid styr på, hvem der var fætter til hvem og så 

fremdeles. Min ældste faster Marie vidste i forhold til sine yngre 

søskende også meget. Det var sådan med at finde balancen, når jeg 

besøgte hende. Du er vel bare kommen for at "pumpe" mig - kunne 

hun sige, når jeg /vi besøgte hende, som i øvrigt blev meget 

gammel. Jeg havde forresten nogle gamle familiebilleder, som jeg 

havde fået foræret af min farfar - desværre kunne faster Marie 

ikke" klare" disse. 

- - - - - - - 

Resultatet er blevet, at jeg sammen med med Margit har udarbejdet 

flere anetavler og lokalhistoriske værker. Møjbækgårdene var en af 

de første. På grund af mange nye tilgåede oplysninger er de blevet 

opdateret indtil flere gange. 

- - - - - - - 

Gården, Over Møjbæk, er på sin vis lidt af et udgangspunkt for mit 

liv. her boede mine forfædre, mine forældre og mig selv - først i 

min ungdom og senere, da gården gennem mine 25 års ejertid blev et 

ferie- og fritidsopholdssted. 

- - - - - - - - 

Når jeg har brugt titlen Møjbækgårdene,  skyldes det - til trods 

for at 1 ligger i Selde sogn i Lindum Ejerlav og 2 ( som oprinde-

lig nok var en ) ligger i Thorum sogn og som ligger i sit eget 

ejerlav Øster Møjbæk, har en del til fælles, hvilket vil fremgå af 

en evt. læsning. 

 

Skovgyden 2, 5620 Glamsbjerg nov. 2018 

 

Jens Møller Riis 
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Forord III til den udvidede udgave 2018 
 

Møjbæk 
 

I 2017-18 skulle Møjbækgårdene som PDF filer tilpasses 

til indlevering til Slægtsforskerens Bibliotek. 

Det føltes da naturlig ikke alene af samle stoffet om de 

3 Møjbækgårde, men også medtage flere af  egnens gårde, 

hvortil der fra Møjbæk var en del familierelationer 

Dette gav anledning til en gennemgang af stoffet med en-

kelte ændringer og opdateringer til følge 

 
Skovgyden 2, 5620 Glamsbjerg 

Oktober 2018   

J. M. Riis 

 

 

 

 
Denne seneste udgave af Møjbækgårdene gøres klar som PDf fil 

til at kunne overføres til Slægtsforskerens Bibliotek 
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Indholdsfortegnelse om Over Møjbæk         PDF side nr. 

                                    Nederst højre hjørne 
Titelblad                             side   1       side  1 

Forord                                side   3       side  3  

Indholdsfortegnelse                   side   6       side  6 

Introduktion                          side   7       side  7 

Disponering, Vurdering & Konklusion   side   8       side  8 

Slægtsmæssige relationer              side  10       side  9 

navnet Møjbæk                         side  11       side 11  

de tidlige ejerforhold                side  11       side 11 

 

2 Møjbækgårde                         side  13       side 13  

ældste viden / årstavle               side  13       side 13  

Administrative Forhold                side  14       side 14  

Oversigt - Kildeskrifter              side  14       side 14 

Familieoversigter                     side  16       side 16  

 

1. Møjbækgård /Over Møjbæk            side  18       side 18 

"Quisterne" på Over Møjbæk            side  19       side 19  

   Jens Pedersen Quist                side  20       side 20  

Ny familie / "Møjbækkerne" v. 

         Niels Knudsen                side  22       side 22 

 de 2 døtre: Maren                    side  23       side 23 

    Maren Nielsdatter (den ældre)side 20 &  23       side 20 & 23  

    Maren Nielsdatter (den yngre)     side  26       side 26 

 "intermezzo"                         side  25       side 25 

    Niels Nielsen senior          side 26 & 28       side 26 & 28  

    Niels Nielsen junior              side  28       side 28 

     og hans familieforhold           side  28       side 28 

Søn Niels Oskar & hans historie       side  30       side 30 

Ny familie: Niels Jeppesen Dahl       side  32       side 32 

Riiserne på Over Møjbæk               side  34       side 34 

Arealer - Over Møjbæk:                side  34       side 34 

  salg og køb                         side  34       side 34 

Bygninger - Over Møjbæk               side  41       side 41 

Haverne                               side  45       side 45 

Kildeoplysninger                      side  46       side 46 

Jens Møller Riis - Cv                 side  46       side 46  

Niels Jeppesen Dahl – familieforhold  side  47       side 47  
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Introduktion & Alment om Møjbækgårdene 
 

Hvis man kikker på et landkort eller ser i vejviser, og når man er 

i det nordøstlige hjørne af Salling, støder man let på betegnelsen  

Møjbæk. Den første fornemmelse kan føles ækel, men hvad er det 

egentligt? 

På landkortet er der den lille bæk, Møjbækken. Den er biløb til 

Hinnerup å og har sit udspring ved Urhøje i Junget sogn, og som 

sådan danner skel mellem på den nordlige side Selde og Åsted sogne 

og på den anden side Junget og Thorum.  

Så er der nogle stedsbetegnelser med afledte navnebetegnelser. Der 

er gården Vester Møjbæk i Lindum beliggende i Selde sogn. Denne 

større gård, der lå lige ned til Møjbækken, er nedlagt som 

landbrug omkring 1980. I dag skal man være næsten stedkendt for at 

kunne sige: her lå V. Møjbæk med gammel adresse fra Batumvej, og 

med matr. nr. 1 Lindum, Selde sogn. 

 

Sydøst for bækken ligger et sted kaldt Ø. Møjbæk (nuværende 

adresse Skivevej 98). Ved nærmere eftersyn viser det sig at være 

resterne af to gamle gårde, som vi fremover betegner med matr. nr. 

1a og nr. 2a  af Øster Møjbæk. 

Disse 2 gårde udgjorde sammen oprindelig en enestegård - d.v.s. en 

gård, der ikke har været i markfællesskab med gårdene i Ll. Thorum 

eller Møgelthorum. Efter en deling omkr. år 1700 med 2 sæt 

bygninger og beboere vedblev de 2 Møjbækgårde i et eget/fælles 

markfællesskab. Dette ophørte omkring udskiftningen i sognet.  

 

Efter udskiftningen de 2 gårde imellem flyttede den ene gård - 

matr.1a - op på bakkekammen. Den fik navneforandring til       

Over Møjbæk med senere adresse Ll. Thorumvej 4 

De tilhørende seperate jordarealer øst for Skivevejn fik navnet 

Møjbæksbro og blev efterhånden  frasolgt,(3 huse og en lille 

gård). For Over Møjbæks vedkommende blev der kompenseret ved 

tilkøb af Lille Thorumjord beliggende syd for Ll.Thorumvej. 

 

Den anden Møjbækgård bibeholdt navnet Øster Møjbæk og havde matr. 

nr. 2a med nuværende adresse Gl. Skivevej 98. Denne gård havde sin 

jord hovedsagelig på Skivevejens vestside, men som matr.1 også en          

en mindre del på østsiden.  

Denne gård fik en tragisk skæbne, da den sidst i 1800 årene fak-

tisk "blev slagtet" til mindre landbrug og huse. 

Den gamle hovedparcel findes endnu og bærer stadig navnet Ø. 

Møjbæk med adresse på Gl. Skivevej 98 og med matr 2i. 
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Disponering af stoffet om Møjbækgårdene. 
Efter grundige overvejelser og praktiske vurderinger har jeg 

tilpasset stoffet på 3 filer. 

Matr. 1a Ø. Møjbæk med gårdnavn Over Møjbæk. 

     Her er i første del det mere almene stof om alle 3 Møjbæk- 

     gårdene samlet efterfulgt af det mere specielle stof om samme  

     gård. 

       fil Møjbæk-1a-ny-2016 

 

Matr. 2a Ø. Møjbæk. Gården bebeholdt navnet Øster Møjbæk. 

     Her er kun det specielle stof om denne gård samlet - dog vil  

     der være en vis overlapning til matr. 1a 

 

Matr. 1a Lindum, Selde sogn med gårdnavn Vester Møjbæk. 

     Det mere almene stof er med under Over Møjbæk, medens det 

     specielle stof om denne gård er samlet på egen fil - dog vil  

     der være lidt overlapning til de 2 øvrige Møjbækgårde. 

 

 

Vurdering af tilhørs- og ejendomsforholdene 
Efter ovennævnte må vi konstatere, at der faktisk har være 2 eller 

3 Møjbækgårde, og spørgsmålet er nærliggende: Var der oprindelig 

en stor Møjbækgård med jord på begge sider af Møjbækken ? 

Mit bedste svar er nej. 

 a) de lå i 2 sogne - havde de været en gård ville det hele efter 

                      gl. sædvane have ligget i en af sognene. 

                      Tilmed hørte Thorum sogn op til 1680 under      

                      Harre herred. 

                       (det er forståelig, at man rettede  på  

                        herredsskellet - det hidtidige Nørre  

                        herred havde tidligere en mærkelig  

                        arondering  

                        nærmest som et udfyldt ottetal ! ) 

b) ejerforholdene for Møjbæk nord og syd for Møjbækken var for- 

skellige. Jeg ved ikke af andet og har  heller ikke fundet andet 

end, at V. Møjkæk skulle have været i fæste under Kjeldgård i den 

historisk kendte tid. 

Øster Møjbæk - derimod - var gl. kirkegods, som var stillet til 

rådighed  (præbend) for en kannikeembede under Viborg Stift. 

Hvis de 3 gårde således skulle have været samlet, ville det have 

betydt, at kirken skulle have frasolgt V. Møjbæk. Alt erfaring 

tyder på, at den katolske kirke aldrig solgte ud af sit gods. 
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Konklusion 
Min konklusion om de 3 gårde er herefter, at vi har gården 

 Vester Møjbæk beliggende i Lindum ejerlaug i Selde sogn med 

nogenlunde egen historie. Dette har jeg taget til efterretning med 

at give Vester Møjbæk sin egen fil og med stor set egen historie. 

Jeg er vel vidende om, at der var familierelationer Møjbækgårdene 

imellem, men beboerne hørte faktisk også til i de samme soiale lag  

- historikeren Asjørn Romvig Thomsen ville kalde det laget for 

elite bønder. 

Ved 1688 matr. ejes V. Møjbæk af Kjeldgård. 

      Filen hedder: Møjbæk-Vester-1 ny-2016 

 

 Øster Møjbæk  -  Det har nok oprindelig  været een gård. 

Vi har ikke årstallet for en evt. deling. Forspillet synes at være 

en gård med to eller 3 fæstere omkring år 1600. Vi genoptager 

dette emne senere.  

Først skal vi se lidt på de slægtsmæssige relationer og senere på 

det aparte navn.  Senere vender vi tilbage til til de lidt 

specielle ejerforhold omkring Ø. Møjbæk som værende kirkegods. 

     Filerne hedder Møjbæk-1a-ny-2016 & Møjbæk-2a-ny-2016 

 

Beboerne og de slægtmæssige relationer. 
 

Når man snakker bønder i det 17. 18 århundrede , ser de fleste for 

sig, Jeppe på Bjerget. Han fandtes sikkert også, men tilsyneladen-

de ikke i Nordøstsalling. 

Når vi ser på beboerne omkring Møjbæk, deres slægts- og 

familierelationer og i det hele taget deres kontakter, får vi et 

andet billede af fæstebønder. Efter tidens målestok synes de at 

have været velstillede. De synes samtidig at beskæftige sig med 

meget andet end almindelige bondegøremål - de drev handel, og som 

sådan havde de tætte kontakter til borgerne i Skive.  

Det var heller ikke ualmindelig, at de ved siden af fæstegården 

var ejere af andre gårde. Set med "Matadorøjne" kunne disse folk 

rettelig kaldes de førende familier i området.                                                 

 

Devisen kunne godt være "penge vil være, hvor andre penge er". 

(Johs.Mølgård.) 

Asbjørn Romvig Thomsen bruger benævnelsen: bondearistokrati og 

eliten blandt bønder i dette geografiske område. 

Selv ser jeg en væentlig forskel mellem bønderne i Grønning sogn 

og bønderne i Asbjørns sogne (Selde, Junget og Thorum). De første 

virker forkuede - de andre yderst selvbeviste 
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Det er derfor relevant at se på forholdene hos nogle af disse 

slægter og deres indbyrdes forhold. Man giftede sig absolut ikke 

under sin stand - indgåelse af et ægteskab kunne virke meget 

forretningsmæssigt, men tilsyneladende gik det udmærket. 

Det kunne næsten kaldes klanagtig. 

 

Der var således tætte relationer mellem familierne på nedennævnte  

gårde:  m. Filnavne:                                   

Winterslægten på Fur                                    Fur sogn 

Høntoft,Eskov,Selde Mølle,Kobberupgården              Selde sogn 

Korsgård i Åsted                                      Åsted sogn 

V. Møjbæk                                             Selde sogn 

Thorum Vestergård,Ll.Thorum                           ThorumL.2a   

Fogedgård i ll. Thorum                                ThorumL.3a  

Ågård i Ll. Thorum                                    ThorumL.6a 

Thorum Præstegård                          Thorum-Præstegd-             

Thorumgård                                           M.Thorum.14 

Hinnerupgård                                         Hinnerup  3 

Pedersminde i Hinnerup                               Hinnerup  1 

Og selvfølgelig Øster Møjbæk .                       Ø. Møjbæk 2   

 

Det bliver for uoverskuelig i denne historiske sammendrag at komme 

ind i detaljer, hvorfor der henvises til de omfattende redegørel- 

ser for ovennævnte gårde på deres respektive filer. 

Beliggenheden af Høntoft i Selde sogn har været lidt svært at  

fastlægge, men Ivar Kristoffersen har ud fra noget gammelt 

kortmateriale set en beliggenhed mellem Kjeldgård og Selde 

præstegård. Det var ikke en hel almindelig familie sidst i 1600- 

tallet, idet to brødre derfra blev gift med 2 søstre af 

Winterslægten fra Fur, og blev placeret henholdsvis i Eskov og på 

Korsgård i Åsted, medens en søster kom til Kobberupgården i 

Lindum. En datter fra Selde Mølle, hvor familien også var af 

Winterslægt blev senere gift til Eskov, og for at det ikke skulle 

være løgn, blev hun som enke gift med en søn fra Øster Møjbæk, som 

igen senere fik sin fætter gift ind på Eskov med sin steddatter. 

Dertil var der fra Eskov og Korsgård ved giftermål nære forhold 

til købmandsfamilierne i Skive og Nykøbing.  

Jo man vidste tilsyneladende nok, hvad man gjorde. Se i øvrigt 

Johs Møllgårds artikel i By & Bol 1998. 

Asbjørn Romvig Thomsens to bøger: Lykkens Smedie og Sociale 

relationer i en brydningstid. 

- - - - - - - - 

Lidt groft skrevet- kan man sige, at der i historisk tid har været 

3 slægter - men indbyrdes i slægt med hinanden - på Over Møjbæk. 

op til ca. 1800 regerede Quisterne 

i 1800 årene var det Møjbækkerne  

og i 1900 årene Riiserne. 
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Navnet Møjbæk 
Jeg må konstatere, at navnet i dag udtales som det er bogstaveret. 

Denne udtale har nok været brugt gennem generationer. Dette nok 

uanset, at vi gennem de kendte århundredede har mødt forskellige 

stavemåder som f.x. : 

Modbæk, Modbek, Modbech, Møjbæch, Møjbech. 
idet jeg kan forestille mig at bogstav æ & ø kan have voldt tidens 

skrivere besvær. 

Spørgsmålet er også: hvad kom først: gårdnavne eller vandløbet: 

Møjbækken. Jeg bliver svar skyldig. I vort nuværende sprog tolkes 

navnet, Møjbækken, som noget ulækkert.  Man kan hurtigt forbinde 

det med nogen forurening. I sognet og på egnen tror jeg ikke, man 

tolker det sådan. Det var blot et lidt mærkeligt stednavn, men 

sådan var det nu en gang. Jeg har aldrig selv følt mig generet af 

navnet. 

Dog var det ikke det første, jeg snakkede om, når jeg kom ud i 

verden ! 

Ser man i vejviser er der i Salling familier, der bærer navnet 

Møjbæk - såvidt jeg kan se, har mange af disse på et tidspunkt 

haft relationer matr. 2a. 

 

 

De tidlige ejerforhold 
Den første gang vi støder på navnet Møjbæk er i Traps Danmark, 

hvor man under Thorum sogn fra året 1440 og 1449 kender en gård 

Møjbæk, som tilhørte Viborg Stift og som var præbænd for en ef de 

12 kannikeembeder. Præbænd betyder underholde, d.v.s. afkastet/ 

landgilden fra gården gik til kannikeembedet. Jvf. iøvrigt Loldrup 

Præbænden. Noget tilsvarende findes ikke for Selde sogn, men det 

fremgår også, at gården her ligger i Thorum sogn. 

 

Det fortæller os to ting. 

1) Gården er i middelalderen blevet foræret til Kirken. Det var 

ikke ualmindelig, at en mand/ stormand /kvinde forærede sit jor-

diske gods til kirken som f.x.for betaling for fremtidige sjæle-

messe og dermed lettere komme igennem skærsilden. 

2) Den middelalderlige katolske kirke gav aldrig gods fra sig. 

Derfor var kirken incl. klostre m.m. op til reformationen i 1536 

også landets største godsbesidder.  Kloge folk mener ca. 40% 

 

Her vil det være passende at se lidt på kirkegodset. Efter vor 

historie/Jellingstenene  var det kong Harald Blåtand, der 

kristnede Danmark (nok lidt pral !) Tiende blev over tid indført. 

Folk i almindelighed har nok gerne villet stå sig godt med Kirken. 

Det gjalt både konge (for det meste), stormænd og andet godtfolk. 
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Vi kender historien om kongernes stridigheder med bisp Jacob 

Erlandsen og Jens Grand. I sager af den art, var det normalt 

kirkens folk, der fik det sidste ord. Kirkens folk incl. klostre 

blev derfor over tid store jordbesiddere.  Som jordbesidder var 

man jo berettiget til f.x. landgilde fra jordfæstere - også 

dengang gjalt, at penge betyder indflydelse særlig til kirkens 

ledende folk - læs: bisper og klosterabbeder. 

 

Så fik vi reformationen i 1536. Efter den historie, som min 

generation lærte i skolen, gik det forholdsvis fredelig til. 

Det er langt fra sandheden.  Folk i almindelghed tog sikkert godt 

imod reformationens budskab. For kongen - nye konge Chr. d. 3  

(1536-1558) - stod der meget på spil. Rigets finanser var efter 

Grevens Fejde i en elendig tilstand. Kongen var sig meget bevist 

om, at kirkens hidtidige magt skulle brydes.                     

De hidtidige stolte bisper blev afsat og Kongen eksproprierede 

faktisk med et fingerknips alt kirkegodset til at være hans 

ejendom. Det betød ikke alene, at kronen blev stor jord- og 

godsbesidder (formue), men også fik et stor årlig indtægt i form 

af f. landgilde og andre indtægter fra alt det nyerhvervede gods. 

Det nyerhvevede gods kunne i kommende årtier også bruges som beta-

lingsmiddet, hvis det kneb med kongens likviditet. 

En lille historie her fra egnen er, at Kongen solgte gården Eskov 

til sin oversekretær før  1680. Jeg tror sagen forholdt sig noget 

anderledes, nemlig at kongen var kommen i gæld/ læs: kunne ikke 

betale lønnen til oversekretæren. Så har man lavet en lille rask 

handel: Du får Eskov, men så må du kvitte kravet om løntilgode-

havendet. 

 

Hel gratis var beslutningen i 1536 om at ekspropriere kirkens gods 

ikke. Præsterne skulle have løn. Det klaredes på den måde, at 

kongen stillede en gård til rådighed for præsten.  Derefter var 

lønnen, hvad han ved drift af gården kunne få ud af den (sammen 

med en 1/3 af tiendet plus det man senere kaldt "offer" til 

præsten ved bryllupper og dåb). Der var også Latinskolerne, som 

blev tillagt indtægten fra nærmere definerede gårde. 

Men - Læg vel mærke til: Nævnte gods blev ikke foræret til  

præster, bisper, skoleretorer m f.  -  næh, det blev blot stillet 

til rådighed  for nævnte embedsmænd, men det var stadig i Kongens 

eje. 

     Altså: kongen satte sig på magten 

 

Vi kender det hel op til vor tid. Hvis et kirkeligt menighedsråd 

f. kunne have lyst til at sælge den gamle præstegård - så kan det 

nok, men som kommer stiftet (bispen) og siger, at I er jo ikke - 

som I måske troede - ejer af præstegården, så vi skal have vor 

part af salgsprisen (der er kommen lidt lempeligere regler ). 
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Et ældre eksempel er, at da gården Møjbæk, hvis afkast var blevet 

stillet til rådighed for Viborg Skole (Latinskolen) skulle sælges 

ved auktion i 1755, var det nok rektor, der gjorde forarbejdet, 

men proveneuet gik til den kgl. kasse. 

= = = = = = = = = 

 
Vi udskiller nu Vester Møjbæk på egen fil og dermed har vi 2 

Møjbækgårde tilbage under det fælles navvn 

 

2 Møjbækgårde/ Øster Møjbæk 
 

Hidtil har vi skrevet om Møjbækgårdene næsten som en enhed, men 

har nu skilt V. Møjbæk ud med egen fil. 

Derefter forsætter vi med Øster Møjbæk og i første runde som en ny 

enhed. 

Skal der speciel nævnes en af de 2 Møjbækgårde bruges de senere 

1844 matr. nr., nemlig 1a for senere Over Møjbæk og 2a for den 

videreførende Øster Møjbæk. 

 

Den ældste viden - vi opsætter en årstavle 
 

1440 Øster Møjbæk er nævnt, som en gård, der tilhører kirken og  

     som sammen med Loldrup er udlagt som præbænd for en af de 12  

     kannikeembeder ved Viborg Stift.  Kilde Trap 

     (Præbænd er noget med at underholde / moderne dansk: aflønne) 

 

1536 Reformationens indførelse - alt kirkegods overgår til konge- 

     ligt eje. 

 

1555 Fra samme Trap ved vi, at Møjbæk sammen med Loldrup nu er  

     henlagt/overført  til Rektorembedet v Viborg Skole - altså   

     til underhold for latinskolen  - bemærk:  ikke foræret til  

     Latinskolen, men Latinskolen  må oppebære landgilde og andre  

     indtægter fra gårdene, men kongen er stadig ejer ! 

     Man kan for praksis også sige, at gårdene er i fæste under 

     Latinskolens rektoratet. 

 

     Det var en fordel at være i fjernfæste, da det i høj grad be- 

     grænsede brugen af hoveri. 

     - - - - - - - - - 

     Man kan forstille sig meget. Gårdene lå tæt ved Møjbækken. Vi  

     kan ikke se bort fra, at der tilbage fra Valdemar Atterdags  

     tid har været en opstemning med en lille vandmølle. 

     Måske tankespind ! 
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Administrative forhold 
Sysler 

De 4 Salling herreder, Fjends herred og de 2 herreder på Mors 

     udgjorde Salling Syssel 

     - - - - - - 

     Nørre herred havde tingsted v. en kæmpehøj øst for Breum. 

 

1660 Efter enevældens indførelse blev Skivehus len oprettet 

1680 Thorum sogn og dele af Selde sogn blev overført fra Harre til  

     Nørre herred. 

1680 Betænkning om fremtidig Retskredsinddeling 

1688 13/4 De 4 salling Herreder, Østergård Birk, Krejjerg Birk  

     (Spøttrup) og Fur Birk slåes sammen  til en retskreds med 

      herredsfoged lig byfoged i Skive 

      Tingsted: Tinghøj v Bostrup (gl. Syseltingsted) 

1712 12/5 Tingstedet flyttes til Skive, hvor man kunne få tag  

     over hovedet. 

     Kilde: Trap og Bjerregård i Skivebogen 1954 

     - - - - - - 

1789 Skivehus len og Hald len slås sammen og fik i 1794 navnet 

     Viborg amt 

      

                                      

Særlig oversigt vedr. kildeskrifter med årstal 
 

               

 Årstal                  vedr. Øster Møjbæk 

 

1555                     til rådighed for Viborg Skole 

 

1610 Ekstraskatteliste   Møjbæk   beboer   

         alene nævnt Villads Chrestensen 

   

1657 Decimandliste        Møjbæk   beboere   

       tiende  Chresten Villadsen &      

            Peder Iversen (gl.stavem. Ifuersen) 

  

1664 Fred.d.III Matr.    Møjbæk   beboer   

           Chresten Villadsen    

                           htk. 10-6-2-2 

                  

1664 tiende liste        Møjbæk - beboer: 

                    Chresten Villadsen &   

           Peder Iversen   

           hartkorn oplyst til 10-6-2-2  
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1672 folkeskat           Møjbæk  beboer Peder Iversen   

            Hartkorn ansat 10-6-2-2   

  

1688 - skrevet 1687      Møjbæk    

                   Chr.d.V Matr.  11-3-3-0  

                             beboere (fæstere)   

               Oluf Jensen (kan synes som en fremmed  

                                                          fugl !) 

             & Peder Pedersen og Povel Pedersen 

  

  (Ester P. oplyser: aldrig set mere   

   til Povel - jeg siger, jo)   

    

1688 Kopskat      Møjbæk   beboere   

       Peder Quist gift m. Helvig   

       Jensdatter(Jepsdatter ?)  

 - - - - - - - - 

 

1931 Skivebogen v.Kr. Klastrup   Kvægpesten 1747  

                  brugere i Møjbæk": Jep Pedersen Quist  (2a)  

       & Jens Christensen (Dorthes 2. mand)    (1a) 

  

1935 Skivebogen v.Henrik Larsen   

                  side 18 Sallings landsbyer.  

- - - - - - - - 

 

Ovenstående årstalliste er vanskelig at tolke. Vi ved, at i ældre 

tid var det ikke ualmindelig både at nævne den afgående/hidtidige 

fæster sammen med den nye og tilgående fæster. 

Vi kender også siuationer andetsteds fra, at en gård kan have 2 

fæstere. 

Vi bemærker også en Peder Iversen, hvilket giver acociationer til 

V. Møjbæk, hvor der var både en Jens Ivaersen og Iver Ivarsen. 

 

Peder Iversen kan være identisk med Peder Quist eller med Peder  

Iversen Quist. Det kan være indviklet, når man sommetider bruger 

patronymet og til andre tider tilnavnet. 

Så er der Ole/0luf Jensen. Umiddelbart virker han som en hund i et 

spil kegler og umiddelbart optræder han først senere på 

Møjbækgårdene,16xx-1725, men man ved jo aldrig. 

   Han synes at kunne være far til Kirsten Olesdatter, 1697-1777, 

som blev g. 1731 Jeppe Pedersen Quist på 2a 

 

 

 

 

 



Side 16 af 264 

 

fil: Møjbæk-1a-ny-2016/Thorum                   side 16 af 51 

 

Skal man endelig opstille en fæsteliste kan rækkefølgen, jvf. 

ovennævnte oplysninger gå på 

    Villads Chrestensen   nævnt 1610 

      måske søn: 

    Chresten Villadsen    nævnt 1657 6 1664 

      fremmed.´: 

    Peder Iversen (Quist) nævnt 1664 & 1672 

      evt. søn: 

    Peder Pedersen Quist  nævnt 1688 

 

Der synes på et tidspunkt at være 2 fæstere i Ø. Møjbæk. Hvordan 

de klarede det med f.x. bygninger, ved vi ikke. De mere 

professionelle landbohistorikere har heller ikke en entydig 

forklaring. 

 

 

 

 

Familieoversigter 
 

Med base i ovennævnte "årstalsoplysninger", lidt logik, 

oplysninger fra Asbjørn Romvig Thomsen m.fl 

vover vi følgende familieopstilling op til et sikkert 

delingstidspunkt mellem/ eller efter de 2 brødre 

  Jeppe Pedersen Quist og Peder Pedersen Quist (den yngre) 

    1700-1779                 1693-1732 

 

= = = = = = = = =  
 

En gammel ukendt Peder m.tilnavnet Quist  - ?  kone  ?? 
Peder Quist evt. identisk med Peder Iversen Quist 

 

     3 børn: 

     a) Poul Pedersen Quist - forblev sikkert ugift 

            - - - - - - - 

 

     b)  Mette Pedersdatter Quist, f.c. 1648, g. m. Chresten 

                    Pedersen i Floutrup 

            - - - - - - - - 

 

     c) Peder Pedersen Quist (den ældre 1648-1736) 

            nævnt på Møjbæk 1688 

           - - - - - - - - 

           - - - - - - - - 
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  Peder Pedersen Quist (den ældre 1648-1736) 

  var tilsyneladende g. 3 gange mærket A),B),C) 

 

  A)  Helvig Jepsddatter / Jensdatter 

     børn: kender 2 døtre, hvoraf en blev g. til 

                Fogedgård i Ll. Thorum  

                                     C) først side 15 

  B)  kender ikke eksagt navnet, men det må være 

        Benned /Bente Mehlsdatter - datter af Mehlsen Jensen  

        (Foged)fra Hinnerup. Hun havde søster Ane g.m. Niels  

        Mikkelsen på St. Brokholm 

          Hun medbragte 1/4 af Fogedgården i Ll. Thorum 

     børn: Kender 4, som bragte slægten videre. 

 

       1. Anne Pedersen Quist,f.1699 - kender ej videre skæbne ! 

 

       2. Chresten Pedersen Quist,f.1695. Her skal man bemærke sig  

          navnet Chresten, som måske navnemæssigt fører tilbage  

           til Chresten Villadsen. Videre skæbne ukendt. 

 

      3. Peder Pedersen Quist (den yngre,1693-1732),g.m. Dorthe  

           Poulsdatter Eskesen, 1694-1767 fra Korsgård/Eskov. 

                                     se evt. det og Møjbæk matr.1 

           børn - se senere            bosat Over Møjbæk 

 

      4. Jep(pe)Pedersen Quist,1700-d. 12/12 1779,g.1731 m.Kirsten  

           Oluf/Olesdatter fra Lindum Østergård, f.24/1 1697, d.  

                                                      22/6 1777     

           Hds. forældre hed: Ole/Oluf Nielsen (den ældre) 16xx- 

           1725  g. 17/11 1695 m. Maren Chrestensdatterf.24/8 1674 

           bg.11/2 1736    mine aner 734 & 735 

           Maren Chrestendatters forældre var. 

               Chresten Nielsen, f. c.1629 & 

               Karen Lauridsdatter, f.c. 1637 

               - - - - - - - 

               Kirsten Jepsdatter 1697-1777 havde bror 

               nok Niels Olesen (Gade) 1xxx-17xx, 

               der igen havde søn, der hed 

               Ole Nielsen, f. 1747-18, der blev g.c. 1778 m. 

               Dorthe Pederdatter Kobberup, f.c.1747 

                 Ole Nielsen forlod således sit hjem (som vi mener 

                    er Lindum Østergård) c. år 1780, for at få  

                 fæste og senere blive ejer af Ø. Møjbæk / matr. 2 

                                 

                Foranlediget af Jens Pedersen Quist ! 

 

          - - - - - - - 
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           Jep & Kirsten, der boede på matr 2a Ø. Møjbæk,  havde 5  

            børn mærket 1-5 

            1: Kirsten Jepsdatter, f.7/9 1732, d. 1797,g.1754 m 

                    Niels Iversen, V. Møjbæk  - se evt. det 

 

            2. Ole Jepsen Quist, f. 1734,d. 1795, g.m. datter fra 

                   Kjeldgård - blev kromand på Pinen Kro 

 

            3. dødfødt barn  1736 

 

            4. Peder Jepsen Quist, f. 1737-1816, g. 1778 med 

                 Maren Eskesdatter, 1751-1794  - boede på Eskov 

                              2 børn -    se evt. Eskov 

            5. Maren Jepsdatter, f. 1740, d. ??, g. 7/8 1776 m. 

                Chresten Jensen i Bostrup,1723-1801 

 

 

 C) Kirsten Jepsdatter (1651-1738) Ingen kendte børn. 

     Peder Pedersen Quists 3. kone ! 

 

Så var der 1. 
 

Møjbækgård 
 

 

         Deling af Ø. Møjbæk 

  Jeg føler mig overbevist om, at Peder Pedersen Quist og broderen 

  Jep Pedersen Quist var samtidige brugere /fæstere på Ø. Møjbæk, 

  og at hver havde sine bygninger. Den formelde og juridiske de- 

  ling finder nok først sted i forbindelse med auktiom d. 18/10  

  1757, hvor søn og brorsøn, Jens Pedersen Quist, køber Ø. Møjbæk  

  ved hammerslag på 500 Rdl. Skøde 23/12 1757 

  Han deler /udskifter Ø.Møjbæk i 2 gårde med  htk. 5-5-3-1 1/2 

  til hver: Poul Pedersen Quist på matr.1a og 

            Ole Nielsen, 1749-1828 på matr. 2a  (afløser for 

                     Jep Pedersen Quist, som på glimrende vis 

                     havde fået Jeps børn godt afsat - se ovenfor) 

  

 

Her skiller vi - rent tektsmæssigt - de 2  Ø. Møjbækgårde fra 

hinanden, idet vi med en vis overlapning har skilt matr. 2a Ø. 

Møjbæk ud på en selvstændig fil mærket: 

 

Møjbæk-2a-ny-2016 
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Her på matr. Møjbæk-1a-ny-2016 - senere kaldet 

Over Møjbæk 

        forsætter vi med historien om denne gård 
 

         Vi går tilbage og finder 

           

         tredie barn / søn af Peder Pedersen Qist (den ældre): 


      (3.) Peder Pedersen Quist (den yngre,1693-1732),g.m. Dorthe  

           Poulsdatter Eskesen, 1694-1767 fra Korsgård/Eskov. 

                                     se evt. det og Møjbæk matr.1 

 

     Her var der  5 børn: (samt 1 Peder Jensen,f.1734 fra Dorthes 

          2.ægteskab med Jens Christensen,Hinnerup) 

                  spredning 1719-1721-1725-1728-1732 

 

       1. Anne Pedersdatter Quist,f.1719, g. efter 1755 m. Niels  

          Andersen på Thorum Vestergård, Ægteskabet var barnløst  

          og kortvarigt grundet Annes dødsfald i 1768 

 

       2. Dorthe Pedersdatter Quist,f.1728,blev "givet" til fami- 

          lien Eske Poulsen,(morbror),Korsgård i Åsted - videre  

          skæbne - se Korsgård 

. 

       3. Kirsten Pedersdatter Quist,f.1732,forblev ugift - op- 

          holdt sig i Møjbæk. Broderen,Poul Pedersen, havde en  

          retstræte om arven efter hende, der døde 1788 

 

       4. Poul Pedersen Quist videreførte matr. 1a sen. O. Møjbæk 

          Poul Pedersen Quist,f.1725,drev gården videre og var 

          handelsmand, ejede f.x. 1/4 af Fogedgården i Ll.Thorum. 

          Vist en gammel arv fra Benned(Bente) Mehlsdatter. 

          Han blev sent gift -  med Mette Espersdatter fra Annex- 

          præstegården (Præstegården) i Thorum. I ægteskabet kom 2  

          sønner: 

          Peder,f.c 1787,død 3 uger gl. og Esper, f.c.1791,d. 1837 

          Med Poul P.Q. er Quisterne tid på Over Møjbæk faktisk  

          slut eftersom 

          Mette Espersdatter blev gift - måske på anbefaling af  

          svogeren, Jens Pedersen Quist med dennes kones brorsøn,  

          Niels Knudsen fra Selde Mølle. 

          Vi vender tilbage hertil, men først skal vi se på den  

          sidste søn/ femte barn, Jens Pedersen Quist. 
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       5. Jens Pedersen Quist,f.1721, d.1803. Hans livsforløb er  

          nok den mest spændende af de 5 børn. Bondelivet har nok 

          ikke tiltalt ham. Han har sikkert hurtig slået sig hand- 

          len - og han har nok været dygtig på sit felt, og har  

          haft gode kontakter til sine "handelsslægtninge", som  

          kom fra Eskov og Korsgård, men boede i Skive, Holstebro  

          &  Nykøbning. 

          Da Øster Møjbækggårdene kom på auktion i 1757 slog han  

          til den 28.okt. og fik som - bemærk - borger i Skive  

          skøde lyst den 23. dec. 1757 for 500 rigsdaler. 

          Hvorfor gjorde han sådan? Det var nok en god pengean- 

          bringelse - og man kan ikke se bort fra - at han ville  

          sikre gårdene for sin slægt og dermed undgå,at hans  

          stedfar, Jens Christensen fra Hinnerup og hans halvbror  

          Peder Jensen kom til magten ! 

          I praksis var hans bror, Poul Pedersen Quist og 

          farbroderen,Jep Pedersen Quist nu fæstere hos Jens P 

          Quist. på henholdsvis matr. 1a og 2a 

          Ved samme auktion købte J.P.Q. også Thorum Vestergård, 

          som han i 1768 solgte til Esper Laursen, Annekspræste- 

 gården.  Esper Laursens datter, Mette Espersdatter,blev  

 i 1783 gift med Jens Pedersen Quists bror Poul Pedersen 

 Quist i Møjbæk / matr. 1a 

                            

 

          Dermed måtte man vel konstatere, at Jens Pedersen Quist  

          var en holden mand, og som sådan var der ikke noget mær- 

          keligt i,at han som halvgammel ungkarl den 26/9 1759                

          blev gift med enkekone, Sofie Nielsdatter på Eskov, 

          f.1713, d. 1779  - se evt. Eskov  

          Standsmæssigt var de ligeværdige - han var borger  

          i Skive, og penge var der helt sikkert begge steder. 

          J.P.Q. fik ved denne lejlighed 4 stedbørn, men ingen med 

          Sofie, som nok var over den fødedygtige alder. 

          J.P.Q forsatte med at favorisere sin familie eller sin  

          "klan". Farbroderen, Jep Pedersen Quists 4 børn, fik han  

          på passende vis afsat - en af dem,Peder Jepsen Quist  

          blev gift med  - se matr. 2a Ø. Møjbæk og Eskov - 

          hans steddatter, Maren Eskesdatter, og bosat på Eskov. 

 

          Jep Pedersen Quist på Ø. Møjbæk matr 2a døde i 1779. 

          Han var jo i fæste hos sin nevø, Jens Pedersen Quist. 

          J.P.Q har givet også haft en finger med i spillet, da  

          hans farbrors kones brorsøn, Ole Nielsen, kom til Øster  

          Møjbæk eftersom børnene der (altså Jep Pedersen Quists 4  

          børn) allerede var godt afsat til anden side. 
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          Ole Nielsen synes i den forbindelse at have sagt farvel  

          til sit hjem, Lindum Østergård, hvor der ved FT. 1787  

          også er en hel ny familie. 

          Der var måske større chancer hos farbror J.P.Q.  læs 

          ogå selveje. 

 

          Jo, jo.      "man var vel pengemand"                                   

 

               oplysning 

               Dorthes andet ægteskab 

              Jens Pedersen Quists far, Peder Pedersen Quist, var 

              død allerede i 1732 og enken, Dorthe Poulsdatter  

              Eskesen, havde nok set sig nødsaget til at gifte sig 

              igen. Det blev med Jens Christensen  fra Hinnerup. 

              I dette ægteskab var der født en søn, Peder Jensen 

              f.1734, d. 1806, 72 år. 

              Efter Ft. betegnes han som "svag i hovedet" - en pæn  

              måde hvorpå man sagde, at han var evne- eller   

              eller ånsvag. 

              I "pæne" familier gav man sådanne folk aftægt eller 

              med et barsk ord "Nådsensbrød". 

 

 

               Folketælling 1787  matr.1a - senere Over Møjbæk 

               Povel Pedersen Quist, 64 gdr.beboer 

                    fæster hos sin bror, Jens Pedersen Quist 

               Mette Espersdatter, 30, kone  beg. i 1. ægtesk. 

                sønnen, Peder endnu ikke født. 

                Kirsten Pedersdatter, 54 mandens søster 

                 Anders Olsen, 30, tj. folk 

                  Jens Jensen, 10 uægte barn (tj. dreng ?) 

               - - - - - - 

               dertil halvbroderen Peder Jensen, f. 1734, der var  

               evnesvag og havde ophold på gården - død 1806 

 

           - - - - - - - - 

           - - - - - - - - 
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  søn:  (af Peder Pedersen Quist) 

Poul Pedersen Quist videreførte matr. 1a sen. O. Møjbæk 

   Han var født i 1725, bg. 5/2 1792 

    sent gift - 27/10 1783 - m. Mette Espersdatter, f. 1757, d.  

    24/2 1820, 65 år. Hun var fra Annekspræstegården 

   I ægteskabet blev der f. 2 sønner: 

 

      1) Peder Poulsen Quist, f. 1787, død 3 uger gl. 

 

      2) Esper Poulsen Quist, f. 1791, d. 30/3 1837, ugift 

         ophold i Over Møjbæk - aftægt / nådsensbrød ? 

 

          Poul Pedersen Quist betegnes ligesom sin bror, Jens 

          Pedersen Quist som - efter tidens forhold - meget rig. 

          Han ejede parter i flere gårde, men var selv fæster 

          under sin bror. 

          Vi må formode, at han har tjent pengene ved handel. 

           - - - - - - - - 

           - - - - - - - - 

 enke: Mette Espersdatter, f. c. 1757, d. 24/2 1820, 65 år 

                              v. Ft. 1787 oplyst 30 år 

       allerede d. 2/5 1792 giftede hun sig med Niels Knudsen 

       fra Selde Mølle. Han var brorsøn af gårdens ejer, Jens 

       Pedersen Quist's afdøde kone Sofie  se Eskov og Selde Mølle 

            Man "mærker" igen pengemanden, Jens Pedersen Quist. 

       Niels Knudsen, f. 1759, d. 5/5 1814, 55 år 

 

 

Quisternes tid var dermed forbi på Over Møjbæk 

og Møjbækkerne kom til 
 

               Folketælling 1801  matr.1a - senere Over Møjbæk 

Niels Knudsen, gmd, 42 (meget rig) 

   fæster hos Jens Pedersen Quist = hans kones første mands bror 

Mette Espersdatter, 45 kone - fra Annekspræstegården - kom sikkert 

                         med en god medgift ! 

 Esper Povelsen, 10, hds. søn 

  Maren Nielsdatter (den ældre), 8 deres datter, f. 2/ 11 1793 

  Maren Nielsdatter (den yngre), 5     do.       f. 1796 

  Povel Nielsen, 2, deres søn, f. 1799, d. 2/11 1808 

   Peder Jensen, 65, slægtning - får nådsensbrød 

    2 tj. folk 

 

 

 

           - - - - - - - - 

           - - - - - - - - 
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ny mand: 

Niels Knudsen fra Selde Mølle, f.1759, d. 5/5 1814 

    g. m. enken Mette Espersdatter, f. 1757, d. 24/2 1820 

       Her kan man virkelig tale, at penge søger andre penge 

       Niels Knudsen er v. Ft. 1801 betegnet som meget rig. 

  Fra dette ægteskab kender vi 3 børn: 

                         Heraf hed de 2 døtre begge Maren -  

      mrk. 1-3          forklaring er, at begge bedstemødre hed  

                        Maren. 

                        Den ældste Marens skæbne blev faktisk  

                        hård,men er måske ret så tidstypisk - se  

                        nedenfor 

 

   

  1. Maren (den ældre) f.2/11 1793 

     Sagen var,at Jens Pedersen Quist, som ejer af Thorum Vester- 

     gård havde, overdraget den - skøde 16/5 1768 - til Esper  

     Laursen, Annexpræstegården.   

     Hans datter, Mette Espersdatter havde nok en del med  

     som medgift, - nok Thorum Vestergård - da hun blev gift med  

     Poul Pedersen Quist / senere Niels Knudsen. 

      

       Niels Knudsen havde  vidersolgt Thorum Vestergård -  

       matr.2a Ll. Thorum til Ivar Andersen f.1762. fra Bajlum. 

       Ivar Andersen var gift med Boel (Bodil) Knudsdatter,f.1758. 

            kone - Boel/Bodil   muligheder: 

            1) Mon hun hørte til "Knudsen-klanen" ? - 

              som Niels Knudsens søster ! der er "plads" 

              på Selde Mølle. 

            2) der var en anden Boel Knudsddatter på 

               Mariendal - matr. 7 Ll. Thorum 

            3) en medbragt Boel  fra Bajlum 

       Parret var barnløst, og så dør Boel 21/6 1812. 
                      Ivar Andersen har jeg ikke kunet finde v, Ft.1787 & 1801  

                               i Nørre herred - han og Boel kom fra Bajlum    
 

     Om "vor" Maren (den ældre) tvunget eller frivilligt har ladet  

     sig trække til alteret med den halvgamle enkemand,Ivar Ander- 

     sen, ved vi ikke, men det skete allerede den 19/11 1812. 

     Maren skulle jo helst være fyldt 18 år ! 

     

     Til held for Maren døde Iver Andersen allerede den 10/1 1813. 
             

       Familien har handlet hurtig, for 3/2 1813 bliver Maren gift  

       2. gang med ungkarl Jens Madsen (Refsgård),24 år, fra  

       Bjerre Mølle i Tøndering. Nu kunne man så håbe på,at de så  

       levede lykkelig til deres dages ende ! 
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       Men ak - Jens Madsen dør allerede 14/2 1814,og hvad værre  

       var, den 14/4 1814 fødte Maren deres fælles barn, som i  

       sagens natur og efter skik blev døbt Jens Jensen. Drengen  

       døde 4 dage gammel. 

       Maren var atter alene, men det fik ikke lov at vare længe,  

       for allerede i juli 1814 blev hun gift m. den 24.årige Pe-    

       der Christensen Lund fra Ø. Hegnet. 

       I løbet af de næste 16 år fødte Maren 10 børn inden hun  

       selv døde 3/8 1831.                
 

              Historien er ikke helt slut. 

              Samme år blev Peder C.L. gift med Marie Frederikke Mehls- 

              datter fra Kærgården i Ll.Thorum. Her blev det kun til en  

              søn.  

              Peder C. L.døde i 1836, hvorefter Frederikke i 1936 blev  

              gift med Anders Andersen Thybo fra Durup med 3 børn til  

              følge. Frederikke døde og Anders Andersen Thybo blev 27/5  

              1847 gift med pigen Kirsten Chrestensdatter fra Vile. Der  

              var ingen børn i ægteskabet ved Ft. 1850 ! 

              Her slutter "kædeægteskabet" - hvad der blev af de mange  

              børn, er ikke undersøgt til fulde. 
                         men læs 

                 Læs mere om Maren Nielsdatter,(den ældre) på  

                 Thorum  Vestergård, matr. 2a Ll. Thorum 
 

  2. Maren Nielsdatter(den yngre) f.  1796 

       Maren (den yngre) f.1796,d.1853 

       Der var lidt tummel på O. Møjbæk i 1814. Dels over proble- 

       merne omkr. den ældste Maren. Og så døde Niels Knudsen 

       sandsynligvis pludselig d. 5/5 1814. 

 

      Om det har været overvejet, om enken, Mette Espersdatter,  

      skulle gifte sig 2. gang, ved vi ikke, men resultat blev, at  

      den 18 årige datter, Maren (den yngre),f. 1796 den 8/10 1814  

      blev gift med ungkarl Niels Jeppesen (1785-1856) fra Kors-  

      gård i Åsted. De fik gården tilskødet 12.nov 1814. 

      Mette Espersdatter og hendes søn, Esper Poulsen Quist er nok 

      blevet tilkendt aftægt. 
 

     Maren(den yngre) fødte som sin storesøster 11 børn, der alle 

     synes meget standsmæssig afsat. (se senere under Ny mand 

                                  Niels Jeppesen) 

     Niels Jeppesen, 1785-1856 var som skrevet fra Korsgård i  

     Åsted - jeg har søgt,om der skulle være en biologisk for-  

     bindelse tilbage til Poul Eskesen, men hidtil forgæves 

 

 3. Niels Knudsen og og Mettes 3. barn - en søn - Poul Nielsen. 

     Sønnen Poul Nielsen,f.1799,død 2/11 1808 ved tragisk ulykke 

       - som præsten i kirkebogen beskriver ret så hjerteskærende  

       "hvordan en møgvogn kørte over den lille drengs hoved !" 
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                       Niels Knudsen blev vist ofte som sine 

                       efterfølgere kaldt Niels Møjbæk 

                       Derfor er perioden 1792- 1901 ofte 

                       kaldt Møjbækkernes tid på Over Møjbæk 

                       Perioden før var Quisternes periode. 

                       Perioden efter 1901 har jeg kaldt Riisernes 

                       tid, der sluttede i år 2000 

 

    - - - - - - - - - - 

      En lille intermezzo - med stor betydning 

      Jens Pedersen Quist var jo blevet ejer af Møjbækgården v. 

      auktion i 1757. Ø. Møjbæk - matr 2a - var blevet afhændet  

      til Ole Nielsen.  

      Matr.1a - senere kaldt Over Møjbæk med fæster 

      - først broder Poul Pedersen Quist og derefter med Poul P.  

      Q's enke Mette Espersdatters nye mand Niels Knudsen. 

 

          Man har selvfølgelig skulle have fundet en løsning på 

          ejerforholdet. 

          Jens Pedersen Quist var efterhånden ved at være gammel,     

          og han har sikkert villet sikre matr. 1a (Over Møjbæk) 

          for sin slægt, hvoraf brorsønnen, Esper Poulsen Quist, 

          f. 1791 var den nærmeste. 

 

      Jens Pedersen Quist udstedte derfor d.24/3 1800 skøde til  

      Esper Poulsen Quist med hans stedfar, Niels Knudsen, som  

      formynder.  Skødet er desvære meget, meget afbleget, så den 

      fulde tekst er ikke til at tyde. 

      Det korte og det lange er imidlertid, at Niels Knudsen og 

      Mette Espersdatter (Espers biologiske mor) har fået  Esper P 

      Poulsen Quist udmanøvreret, så næste ejer på matr. 1a (Over  

      Møjbæk) blev parrets svigersøn, Niels Jeppesen, gift m. Ma- 

      ren Nielsdatter(den yngre) f. 1795  - skøde 12/11 1814 

          Altså Esper Poulsen Quist blev forbigået - årsag   ?? 

          - man kan tænke sig så meget - man favoriserede måske  

          fælles datter højere end Mettes søn ? - 

          måske anså man ikke Esper som kapabel til at videreføre. 

 

          Esper Poulsen Quist,f.1791, død 30/3 1837  

                 på aftægt eller "nådsensbrød" i Møjbæk   

 

           - - - - - - - - 

           - - - - - - - - 
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     Nye folk: Maren Nielsdatter, (den yngre) og Niels Jeppesen 

               fra Korsgård i Åsted.  

 

Maren Nielsdatter (den yngre), f. 1796, d. 24/3 1853, g. 8/10 1814 

  m. ungkarl Niels Jeppesen fra Korsgård i Åsted, f. 1785, d.26/6  

  1856  Forlovere Niels Mikkelsen, V. Møjbæk og Anders Espersen 

  fra Møgelthorum 

  De fik skøde på Over Møjbæk 12 /11 1814 

  Parret fik 7 sønner og 4 døtre: mærket 1-11 
 

  1. Jeppe Nielsen, f. 10/11 1815, gift og gmd. i Hjerk 
 

  2. Poul Nielsen, f. 13/4 1817, g. gmd.i Thise Torp 
 

  3. Mette Nielsdatter, f.7/10 1818, g.m. Jens Christensen Roslev 

                               i Møgelthorum (ej Roslevgården) 

                 kender 5 børn mærket a-e:  

                      a)    Else Marie Jensen, f. 27/11 1846 

                      b)    Niels Christensen Jensen,f.27/12 1847 

                      c)    Karen Marie Jensen, f. 5/12 1849 

                      d)    Esper Jensen, f. 14/6 1851 

                      e)    Bodil Katrine Jensen, f. 18/3 1855 
 

  4. Anne Nielsdatter, f. 7/5 1821, g. 27/5 1851 m. ungkarl Jens 

                            Jensen (kusk), Selde Kærgård, f. 1825              

                              kender 2 børn : 

                                 Jens Jensen, Selde 

                                 Niels Jeppesen Jensen (Møjbæk) 

  5. Niels Peder Nielsen, f. 2/12 1823,g.  21/6 1849 m. Dorthe 

                        Jensdatter - boende i Hinnerup 

                            kender 3 børn: 

                             Karen Marie Nielsdatter,f.21/11  

                                      1849 - d. som spæd 

                             Dorthe Marie Nielsdatter, 17/2 1851 

                             Karen Marie Nielsdatter, f. 30/5 1852 

 

 6. Niels Nielsen, f. 19/2 1826, d. 1882, g. 31/10 1856 m. Maren  

                       Jensdatter fra Haugård, f. 29/1 1835 

                             videreførte Over Møjbæk 

                             børn:  kun 2: 

                               Niels Nielsen Møjbæk, f. 11/11 1858 

                               Maren  Nielsen, f. 29/ 1869 

                                   d. 22/3 1870 - 8 mdr. gl. 

 

 7. Anders Nielsen, f. 5/8 1828, g. 5/12 1854 m  Laust Laursens  

      enke, Mariane Christensdatter i Junget 

      børn: bl.a. Niels Andersen Møjbæk, som er far til købm. Hans  

                                     Møjbæk, Møjbæksbro 
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 8. Gertrud Marie Nielsen, f.15/7 1830. g. 29/5 1856 m. ungkarl 

            Søren Nielsen af Lindum, f. 1831   Børn ?? 
 

 9. Maren Nielsen, f. 25/6 1833, d. 1835 
 

10. Jens Jensen, f. 23/2 1835 
 

11. Mikkel Nielsen.f.17/8 1840 

                      børnene vil kunne findes ved 

                      de respektive Ft. 

 

Folketælling 1834  

KIPnr: B7693 

Kilde: FT-1834 

Løbenr: 9 

Kildehenvisning: 185 

Kildestednavn: Moedbæk 
 

Niels Jeppesen,49,g. selvejer gmd. 

Køn: M 

Kildealder: 49 

Civilstand: Gift 

Niels Jeppesen, 49, g.,selvejer Gaardmand 

Maren Nielsdatter, 39 kone 

  Jeppe Nielsen, 19, ug, søn 

  Povel Nielsen, 17,ug., søn 

  Niels Peter Nielsen, 11,ug., søn 

  Niels Nielsen, 9, søn 

  Anders Nielsen, 6, søn 

  Mette Nielsdatter,15, ug., datter 

  Anne Nielsdatter,13, datter 

  Gjertrud Nielsdatter, 4, datter 

  Maren Nielsdatter, 1, datter 

    Esper Povelsen, 45, ug, 

     forsørges af husfader 

 

Folketælling 1845 

Amt: Viborg, Sogn:  Torum 

KIPnr: B7542, lbr. 237, kildehenv. 372 

Niels Jeppesen,60,g. gmd. f. Åsted 

Maren Nielsdatter, 51, kone f.i.s 

 Poul Nielsen, 28, ug,. søn, f.i.s. 

 Niels Peter Nielsen,21, ug.,søn,f.i.s 

 Jens Nielsen, 9, søn,f.i.s. 

 Mikkel Nielsen, 5, søn, f.i.s. 

 Mette Nielsdatter,26, ug.,datter, f.i.s. 

 Ane Nielsdatter, 24, ug.,datter,f.i.s. 

 Gjertrud Marie Nielsdatter,15, ug.,datter, f.i.s. 
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           - - - - - - - - 

           - - - - - - - - 

 søn: 

Niels Nielsen Møjbæk, f. 19/2 1826, d. 1882, g. i Åsted kirke 

 31/10 1856 m. Maren Jensdatter fra Haugård i Nordegnen (Nøreng)(x 

 f. 29/1 1835, d. 25/5 1889 i Over Møjbæk. 

    børn:kun 2 a) Niels Nielsen Møjbæk, f. 11/11 1858, d.  ?? 

                 g. 1882 Boline Kirstine Villadsen 

                 lærerdatter fra Thorum, f.19/6 1860 i Asdal 

                 parret videreførte Over Møjbæk fra 1882 

 

               b) Maren Nielsdatter, f.29/7 1869, d. 22/3 1870  

  

 x) Marens forældre var. Jens Gudiksen og Else Pedersdatter 

                         fra Haugård i Nordegnen, Åsted 

           Jens Gudiksen havde kun 1 datter mere, g. m. Thor  

           Jensen, der videreførte Haugård. Deres datter Else  

           Marie Jensen, f.27/9 1874 blev g. Marinus Sørensen 

           f. 28/3 1779 i Hvidbjerg, der overtog Haugård i 1911 

           Haugård er senere blevet udstykket. 

 

           - - - - - - - - 

           - - - - - - - - 

 

 

søn: 

Niels Nielsen Møjbæk,(den yngre) f. 11/11 1858,g d. ???? 

g. 30/10 1884 i Thorum m jomfru Kirstine Boline Villadsen, f.c. 

1860, d.   ?? 

 

Han er forsåvidt en spændende person - fik skøde på Over Møjbæk  

 - nok via skifteattest fra sin mor - d. 28/3 1884  

       

      Han blev gift - kirkeb.d.30/10 1884 - med jomfru Boline Kir- 

      stine Villadsen, lærerdatter fra Thorum Skole. 

      Tlsyneladende gjorde han meget for gården - Kostalden blev  

      udvidet/ renoveret. Gårdmejeri blev tilbygget i 1883 og evt.  

      vindmølle opsat. 

   

      Måske ægteskabelige problemer - det var jo ikke noget, man  

      reklamerede med i 1893 

       Fra ægteskabet kendes kun 1 søn,Niels Oskar,f.9/7 1887. 

 

       Den 5/4 1893 sælges gården - tilsyneladende pludselig, og  

       hvad værre er - historisk set - at de flyttede til en u- 

       kendt adresse. Det er senere lykkedes mig at afklare nogle 

       af disse spørgsmål. 
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       Jeg spekulerede meget over det. Niels Oskar havde jo ikke 

       slægtninge/søskende, jeg kunne henvende mig til. 

       Boline - måske ville jeg kunne spore lidt i en evt. efter- 

       slægt - men det kunne blive pinligt. 

       Jeg snakkede også med Ivar Christoffersen - i første omgang  

       uden held. 

       Dog - senere fik jeg nogle tips fra Ivar C. og ved fælles  

       hjælp - dog mest hans - har vi fået stykket et billede  

       sammen. Der henvises til nedenstående Note N.O. 

        

       - - - - - - - - 

Først skal vi høre om lærerfamilien - Peder Villadsen 

Lærerfamilien Pedet Villadsen 

Peder Villadsen er født ca. 1832 i MøgelThorum, d. 8/6 1901. 

Hans forældre hed: 

Boelsmand Villads  Christensen og hustru Kirsten Sørensdatter. 

Peder Villadsen må have boet i den gamle skole v. kirken, hvortil der 

hørte en skole-/jordlod. 

Peder Villadsen havde i hvert fald 2 søstre, som  blev gift til Sverrig, 

nemlig Else og Kirsten Marie, g. m. Poul Larson og Håkon Anderson. 

 

Peder Villadsen var selv gift - nok 1860 - med Gertrud Marie Kristensen, 

f. 1841 i Asdal, Hjørring amt, hvor Peder Villadsen var lærer før han 

kom tilbage til Thorum nok i ca.1874 

I ægteskabet var i hvert fald 5 sønner 

                           og 4 el. 5 døtre (Karen, d. som spæd ?) 

Boline Kirstine Villadsen, f. 19/6 1860 i Asdal,konf. Thorum 1875 

Annine Kirstine Villadsen, f.c. 1862,g. 20/1 1891 m. læge og enkem. på  

                                                 Fuur, Peter Sørensen 

Marie Villadsen, f. 21/8 1864 i Asdal, konf. Thorum 1878,g. 22/4 1887  

                              møller og enkem. Jens Hansen, Tøndering 

Christian Julius Villadsen, f. 22/1 1870 i Asdal,konf. Thorum 1883 x 

Kristan Emil Villadsen, f. 21/12 1871 i Asdal, konf. Thorum 1886   x 

                     d. 13/5 1910 i København, bg. i Thorum 

Otto August Villadsen, f. 10/8 1874 i Thorum, konf. Thorum 1889 

Chresten Hansen Villadsen, f. 18/7 1876 i Thorum, konf. 1890 

Anna Kirstine Villadsen, f. 5/8 1880 i Thorum. konf. 30/9 1894 

Villiam Peder Villadsen . f ? 

         - - - - - - - - - - - 

Der er/ eller har været et familiegravsted i kirkegårdens nord-

østlige hjørne nær den "hvide" gamle skole.  Er måske fredet. 
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  Note N.O.  videre om Niels Oskar, søn af Niels Nielsen Junior 

             fra Over Møjbæk. 

 Jo, i 2013 sker der noget ! 

 Min farfar, Kresten Riis, skulle ofte - efter at han blev  

 enkemand i 1945 - have en ny husholder. 

 Vist i 1953-54 var han igen "på jagt". 

  En eller anden må have erfaret, at Else Saugstrup, f. 1894 på 

  Mariendal i Ll. Thorum søgte ophold i Skive. Jeg fik ikke meget  

  at vide om hende. Hun var en frisk dame, Hun havde været syge- 

  plerske - vist i Århus. Mon ikke hun kunne være gået på  

  pension. 

  Hun havde været - nok sen gift - og uden børn. 

  Der var - for mig - noget "mystisk" over hende - jeg var ikke hjemme  

  på dette tidspunkt, og min far var meget lidt meddelsom. 

  Jeg tror nok, det forlød, at Elses mand var død, men havde været  

  portør el. noget lignende på sygehus i Århus, hvor hun havde arbejdet. 

  Else var hos min farfar i kort tid og fik så, som hun hele tiden  

  havde ønsket, en lejlighed i Skive vist på Åge Nielsensvej. 

- - - - - - 

Ved juletid 2012 telefonerede Ivar Christoffersen med spørgsmål, om jeg 

kendte noget til, at en søn fra Over Møjbæk skulle være blevet gift med 

Else Saugstrup. Jeg "tyggede" lidt på det, men erindrede, at der havde 

været en søn af Niels Nielsen (junior) i ægteskab med Boline Kirstine 

Villadsen. Denne søn, Niels Oskar Nielsen, var sammen med sine forældre 

pludselig i 1893 flyttet fra Over Møjbæk. 

Det tydede på, at vi havde fat i det rette. 

Med sædvanlig energi søgte Ivar C.  efter flere oplysninger - dels via 

en fjern slægtning af Else(Katrine Dalgård) og dels ved lidt af en 

tilfældighed. (* 

Efter dette kunne fattes en sammenhæng: 

Hvor Niels Nielsen, Boline og lille Niels Oskar havde taget ophold, ved 

vi ikke. Niels og Boline blev skilt, og Niels's skæbne kender vi ikke 

mere til (noget kunne tyde på, at han dør relativ ung, jvf. sønnens 

senere ophold hos morbrødrene. 

Jeg har undersøgt Thorum Kirkebog - han synes ikke at være blevet 

begravet her. 

Boline flytter til København i 1906 og bliver i 1916 gift med en ungkarl 

og ingenør Frits Nikolaj Brinch. 

Niels Oskar har 2 morbrødre, som tilsyneladende har taget sig af ham. 

Han har nok fået en eller anden form for teknisk uddannelse. 

Niels Oskar flytter til Køenhavn i 1900 sammen med morbror Chr. Julius, 

idet broderen Chr. Emil allerede er flyttet til København i 1895. 

Peder Villadsens enke, Gertrud Marie, flytter sammen med datter Anne 

Kirstine til København i 1907. 

Endelig flytter broderen Villiam Peder til København i 1921. 

- - - - - - - 

I 1933 ses Niels Oskar Nielsen som elværksbestyrer i Ganer Mølle ved 

Skjern og som enkemand, idet hans kone skulle være død samme år. 

Historien melder ikke noget om børn. 
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Hans kone hed Mette Cathrine Sørensen, f. 27/12 1884 i Grove, Brøndum 

sogn i Salling som datter af gmd. Chresten Peder Sørensen og hustru 

Mette Cathrine Jensen. Niels Oskar og Mette Cathrine synes ikke at være 

blevet gift i Brøndum. 

Da Mette Cathrine dør 7/11 1933 i Skjern bliver hun efter Skjerns 

kirkebog begravet i Brøndum den 11/11 1933, men dette er ikke indføjet i 

Brøndum Kirkebog. 

 

Hvordan Niels Oskar,f. 9/7 1887, så har fundet frem til Else - jo, de 

var faktisk gamle bysbørn. Han født i 1887. Ved heller ikke om han 

faktisk var portør i Århus! Giftested er ligeledes ukendt. 

Børn var der næppe - Jeg har altid forstået, at Else Saugstrup ikke 

havde børn. 

Men vi ved - efter Skive Kirkebog - at han døde på Skive Sygehus 

d. 20/4 1951 og fik jordpåkastelse fra Skive kirke 26/4 1951 - brændt - 

urne nedsat på Thorum Kirkegård 12/5 1951. 

Kender ej gravstedet - måske hos sine svigerforældre eller hos sin mors 

forældre. Begge gravsteder er intakte her i 2012. 

Efter Skive Kirkebog var han maskinmester ved Sallingsund Færge-

overfart, men om det var Glyngøre eller Pinen/Plagen overfart oplyses 

ikke. Glyngøre oplyst som sidste fælles bopæl - mon de har haft en 

tjenestebolig, som Else så har skullet fraflytte. 

Der oplyses i kirkebogen om begge hans ægteskaber. 

 

Personlig kender jeg kun Else Saugstrup fra hendes korte tid som 

husbestyrerinde hos min bedstefar, Kr. Riis. 

Else Saugstrup kom derefter til at bo på Aage Nielsens vej i Skive, 

hvorfra hun døde  16/2 1968 med jordpåkastelse fra Skive Kirke 20/2 1968 

- brændt - urne nedsat på Thorum Kirkegård 23/2 1968 uden tvivl i hendes 

forældres gravsted, idet hendes navn  

er påført under forældrenes navne på deres gravsten.    

DE 2 URNENEDSÆTTELSER ER IKKE REGISTREREDE I THORUM KIRKEBOG 

- - - - -  

Jeg tror faktisk ikke, at mine forældre (eller min farfar) kendte 

Elses fulde historie - ellers er de gået meget stille med den ! 

Else må jo have boet i Glyngøre. Niels Oskar har jo heller ikke gjort 

sig kendt i Thorum. 

 

- - - - - - 

Else Saugstrups forældre hed: 

  Anne Marie og Anders Jensen Saugstrup. d. 29/6 1940, bg.Thorum 

  - boede på Mariendal i Ll. Thorum. - aftægt i Skive. 

  De fik 5 børn, kun Else, f. 2/9 1894 blev voksen  

  To drenge druknede som små. En datter og Elses tvillinsøster  

  døde også som små.   

- - - - - - - - - - - 

*) Katrine Dalgård,f.29/4 1892, var biologisk datter fra Mittes gård i 

Ll. Thorum og som sådan nok ungdomsveninde  med Else Saugstrup. Ivar har 

haft kontakt med en slægtning af Katrine Dalgård, som har bekræftet 

nogle forhold om Else Saugstrup. 

- - - - - - - - - 
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Niels Nielsen junior. Ivar er sikker på, at han og Boline blev 

skilt. Teoretisk kunne Niels Nielsen, jun. være død, så Boline,da 

hun blev g. anden gang i 1906 var enke. 

Det korte og det lange: Gåden om Niels Nielsen, jun. er ikke 

hidtil i fuld omfang blevet fundet  ( aug. 2016) 

           - - - - - - - - 

           - - - - - - - - 

Nye folk i Over Møjbæk i 1893 

De nye ejere var Niels Jeppesen Dahl fra Selde og Kirsten Jensen 

Møjbæk fra V. Møjbæk. 

De fik skøde d. 5/4 1893 

  De var familierelationer tilbage, og der var anefællesskab til 

min farmor. Med lidt god vilje kan man sige, at de var de sidste 

"Møjbækkere". De overdrog gården til mine bedsteforældre i 1901 og 

flyttede selv tilbage til Kirstens hjem i V. Møjbæk og derfra 

senere til Ågårdsholm i 1909. 

Niels Dahl, som han normalt blev  kaldt, havde altid store planer 

(kilde min faster Marie og Magda).  Derfor passede det hidtidige 

nybyggeri på Over Møjbæk ham sikkert udmærket. Gårdmejeriet har 

sikkert lige været sagen. 

Penge har der tilsyneladende heller ikke manglet for allerede i 

1895 byggede han det nye stuehus (nuværende i 2016).  Mere om 

dette under afsnit om bygninger. 

 

Lidt om familien Dahl 

Kirsten Jensen Møjbæk, f. 13/2 1874 m. forældre 

   Niels Mikkelen Møjbæk, f.3/9 1847 og Nicoline Jensen, f. 11/3  
     Niels hed egentlig Jensen, men fik det slettet til fordel for Møjbæk 

   1847 i Fogedgården i Ll. Thorum, Gift 18/7 1872. 

   Kirsten blev reelt enebarn, da en bror døde som mindreårig. 

   Kirsten blev g. 1893 - kun 18 år 

   Niels Jeppesen Dahl fra Selde, f. 2/3 1868 

            blev normalt kaldt Niels Dahl 

 

     parret overtog Over Møjbæk v. skøde 5/4 1893 

     og fik efterfølgende 5 børn, hvoraf de 4 blev voksne: 

        Jeppe Nielsen Dahl,f. 21/4 1894, søn     f. på Over Møjbæk 

        Else Jeppesen Dahl,f. 20/4 1895, datter      do. 

        Niels Møjbæk Dahl, f. 21/7 1899, søn         do. 

        Gunnar Svend Dahl, f. 18/12 1900, søn         do. 

        Jens Aage Dahl, f. 8/6  1904, søn    

                       f. på V. Møjbæk 

 

 

 

 



Side 33 af 264 

 

fil: Møjbæk-1a-ny-2016/Thorum                   side 33 af 51 

 

I 1909 solgte Niels Jeppesen Dahl V. Møjbæk og købte den lille 

proprietærgård Ågårdsholm i Thorum sogn. Han havde stadig store 

planer og levede lidt som "proprietær", navnlig i "gulladsperiod-

en" i slutningen af 1. verdenskrig. Han og Kirsten kunne f.x. godt 

tage ophold i København i et par vintermåneder, hvor de gik i 

teater, til koncerter og lign. 

Det har nok været i forbindelse med en sådan, at datteren Else 

blev gift med Severin Refsgård, f.26/1 1890 fra Thorum Vestergård, 

hvilket skete i Københavns domkirke, d.13/12 1918 - mindre kunne 

ikke gøre det. 

Severin Refsgård eller Revsgård var fra Thorum Vestergård, så 

patiet var ellers udmærket, men Severin var ikke værd at 

beskæftige sig med. 

Forældrene var Søren Revsgård, f. 1860 i Roslev og Karen Bertelsen 

Primdahl, f.1863 i Krejbjerg  - se evt. Thorum Vestergård. 

Det gik det unge par ret ilde - de fik aldrig Thorum Vestergård, 

men må væe blevet bosat andetsteds. Severin kostede sandsynligvis 

sine forældre mange penge. 

Den stolte Karen Revsgård endte således sine dage på 

alderdomshjemmet i Hem.  Severin og Else - ja, min farbror 

Kristian, f. 1908 var i sine unge år meget interessered i heste. 

På et tidspunkt tjente han på en gård nær Aarhus og besøgte i den 

forbindelse Væddeløbsbanen. Da han var mere interesseret i hestene 

end i spil, besøgte han staldene. Her mødte han Severin, som var 

endt som hestepasser for en af hesteejerne - sådan kan det gå! 

 

Så skete ulykken. Niels J. Dahl fik konstateret sukkersyge - 

insulin kendte man ikke, så det var den visse død, hvis man ikke 

omgående gik ind på at leve efter en hård "grøntsagskur". 

Dahl døde i 1924 og blev begravet i Selde. Kirsten forsøgte at 

drive Ågårdsholm videre med sønnen, Niels Møjbæk Dahl, som 

bestyrer.  Det gik ikke - der var vist ikke på det tidspunkt 

særlig meget "alvor" i Niels. 

I 1928  måtte Kirsten sælge Ågårdsholm og flyttede  - sikkert uden 

ret mange pengemidler - til København. Sønnen Jeppe, som nok var 

landbrugsuddanet, flyttede med og fik nok noget fabriksarbejde. 

Han blev som sin mor begravet på Selde Kirkegård. Han er i 

kirkebogen benævnt som lagerarbejder. 

Niels Møjbæk Dahl fik vist et arbejde som sælger / repræsentant 

eller tilsvarende. Han besøgte os en gang i 1948. 

Den yngste af drengene, Gunnar Svend, var begyndt at læse jura og 

stod nu uden forsørgelse. Faster Marie har fortalt mig, at nogle 

af familiens gamle venner i Thorum, bl.a. min farfar, kautionerede 

for et lån, så Gunnar kunne få sin eksamen.  Såvidt jeg har 

forstået, fik han et embede som fuldmægtig enten ved politimester 

eller dommer i Lemvig. 
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Det var / er egentlig en tragisk historie. Jeg forstod på faster 

Marie, at hun mente (og det var sikkert en mening hun havde fra 

sine forældre), at Dahls sukkersyge var skyld i mange af ulykker-

ne, og der samtidig var for lidt "rygrad"  hos børnene. 

- - - - - 

Der er et lille efterspil. I sommeren 1948 var jeg ved at hjælpe 

min far med et arbejde ude på gårdpladsen i Over Møjbæk, da der 

pludselig kom gående et par ældre damer, som spurgte efter min 

farfar. De forklarede, at de var på vej til rutebilen, så der var 

begrænset med tid. 

Vi fik fat i min farfar, som så fik en kort snak med damerne. 

Min nysgerrighed fornægtede sig ikke. Min far forklarede, at den 

ene af damerne var gdr. & enke Mitte Nielsen fra Ll. Thorum (som 

jeg burde kende) og den anden Kirsten Dahl. 

Kirsten Dahl blev begravet på Selde Kirkegård, jeg har ikke fået 

dato noteret, men har set gravsten stå ved kirkegårddiget. 

ca. 1960 

Der findes et tillæg til Dahl familien – fil på V. Møjbæk 

           - - - - - - - - 

           - - - - - - - - 

 

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

 

4. Riiserne i Over Møjbæk fra 1901 - 2000.                                            

Her henvises til min anetavle, og vi nævner som beboere: 

Karen Nielsen & Kresten Riis,Grønriis i Grønning, 1901 - 1948 

Julie Møller & Niels Riis 1948 - 1975/1980 

Margit Simonsen & Jens Møller Riis 1975/1980 - 2000 

Min publicerede anetavle fortæller i øvrigt, at jeg har 

anefællesskab faktisk med Møjbæks beboere fra Dorthe Poulsdatter 

Eskesen (1688-1763) og frem til og med Niels Jeppesen Dahl ( 1868-

1924)    

 

              

                                   

OMKRING AREALERNE i Møjbæk 
Jeg har gjort en del ud af arealerne på Møjbækgårdene, bl.a. set 

på udviklingen over frasalg og tilkøb. Det skal bemærkes at 

frasalg først er sket ret sent og egentlige tilkøb først finder 

sted efter 1854 

- - - - - - - - 

 

Ved FR.d.III's matrikel fra 1662 er hele Ø. Møjbæks hartkorn 

oplyst 11-3-3-0 

Ved Chr.d.V's matrikkel af 1682-1688 er hartkornet ændret til   

10-6-2-2. 
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Man skal huske på, at i disse tider regnede man ikke med kvm. & 

ha. 

 

Hvad med Udskiftningen omkring 1790. Ja, Møjbæk var jo en enegård, 

d.v.s den hørte ikke til i nogen landsby. Jeg antager, at Jens 

Pedersen Quist efter sit køb i 1757 - nok omkr. 1780 - har delt 

gården med hver sit hartkorn på 5-5-3-1. 

 

I 1804 kom forordnigen af en ny matrikulering. Forbejdet blev 

stort set lavet i perioden 1804-1810. Det nye nummersystem og den 

nye hartkornsvurdering, som vi kender i dag, blev hurtigt taget i 

brug ved tinglysninger. Derimod blev det nye  skatteberegning 

først taget i brug i 1844 - derfor "1844" matriklen. 

De sidste gamle hartkornsskatter blev først endelig afviklet i 

1926. 

 

Efter dette fik Møjbækgårdene følgende numre: 

Øster Møjbæk 2A med hartkorn  4-3-0-2 2/1 og jord langs 

Gl.Skivevej 86 

og en parcel øst for Gl.Skivevej. 

 

Over Møjbæk 1A med hartkorn 3-5-2-2 1/2. Vi husker, at jorden lå 

fra Møjbækken op til Ll.Thorumvej samt en mindre parcel øst for 

Gl. Skivevej. 

 

Uvilkårlig vil man sige, at omvurderingen har givet et stort fald 

i hartkorn. Et fald var ikke ualmindelig, men dette synes stort.  

Imidlertid er der ingen grund til at antage, at der sker noget 

frasalg.Økonomisk havde man ikke behov - Niels Knudsen (Møjbæk) 

blev ved folketællingen i 1801 nævnt som "rig for sin stand". Han 

ejede også Thorum Vestergård og endnu 1/4 af Fogedgården. 

 

Hvad så med kvadratmeterne el. hvad der svarer dertil ? Ja der er 

oplyst meget lidt om det, men vi kan forsøge et tilbageregning: 

    i 1815 har vi htk   -    men ikke areal i kvm 

        i perioden 1815 til 1901 kan vi beregne frastykningen 

        fra 5 parceller (1b-1f) i htk. og delvis kvm. 

                se specifikation Salg 

    i 1901 har vi htk. og kvm fra Over Møjbæks del af "gl" Ø.  

                                                      Møjbæk 

    i periode 1815 til 1901 kender vi 6 tilkøb af Ll. Thorumjord. 

                se specifikation  Køb 

 

          i periode 1901 til 1976 (jordfordeling ) er der ikke  

          foretaget tilkøb eller frasalg. 

            jvf. dog køb og salg af hovedparcel 2a 

             netto lig nul 
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Vedr. Over Møjbæk 

ca. 1815                       hartkorn                kvm 

1844 matr. 

matr. 1 (1 A) ca. 1815           3-5-2-2 1/2          ej oplyst 

frasalg 1b-1f før 1901      

 i periode  1816-1886-1901       0-3-1-0 3/4        ca.  6155 kvm 

                                                    plus 1b & 1e(x 

status pr. 1901 beregnet 

oplyst skøde - uden tilkøb       3-2-1-1 3/4       19 ha 5170 "  

                                                    plus 1b & 1e 

 

HTK og areal i 1815 ville være   3-5-2-2 1/2       20 ha 1325 kvm 

                                                   plus 1c & 1e 

 

                              x) matr. 1c & 1e har ukendte arealer 

 

 

       Altså den "gamle" del af Over Møjbæk 

       havde altså i 1815  godt 20 ha, men er 

       ved 5 frasalg - se nedenstående 5 spec. - 

       alt andet lige - reduceret til  

       19 ha  5170 kvm i 1901 

        

   Specifikation Salg 1 

       adresse ca. Skivevej 63 el. 65 

       sælger må være: Niels Nielsen (junior) 

matr. 1b frastykket 30/6 1886 til 

    Niels Chr. Jensen Rosleff          htk. 0-0-3-0 1/4    kvm  ?? 

    skøde 30/6 1899 til P. Andersen, 

    der i forvejen havde 2c 6 2d v. 

    skøde fra V. Groot Ågårdsholm 

    af 14/7 1893 

    senere ejer Jens Peder Møller (ML)    kender ej  

     ejer   ??                            forholdene ! 

    skøde 16/5 1945 skøde til 

    J. Chr. Krogh på 1b, 2c & 2d, som 

    samledes under 2b jvf. Landbrugsm. 

    Krogh satte nye bygninger på og  

    frasolgte 2s (gl. bygn.) til 

    mejerist Aksel Laursen. 

    - - - - - - - - - - 

    ejerskabet af 2b overgik senere til 

    J. Chr. Krogh junior - senere til  

    Hanne Mehlsen og  
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   Specifikation Salg 2 

       adresse ca.Skivevej 96 

       sælger må være: Niels Jeppesen Dahl 

matr. 1c frastykket 23/8 1893 til          htk. 0-0-0-0    903 kvm 

Anders Trier Pedersen, senere Johs Olsen, 

senere Chr. Nielsen, senere Karl Pedersen 

skøde 23/4 1947. 

Senere tillagt 2k - nu i alt areal 1163 kvm 

Landbrm. skr. 11/9 1952 

Skifteattest   Asta Karl Pedersen 

 

   Specifikation Salg 3 

       adresse Skivevej ca. 94 

       sælger må være: Niels Jeppesen Dahl 

matr. 1d frastykket 17/1 1896 til        htk. 0-0-0-1/4   3871 kvm 

Chr. Christensen Præst 

sen. Anna Præst 

Sv. Søe Larsen, murer,skøde 5/5 1986 

Skiftest. Dorthe Larsen 4/12 1992 

Søren Johansen, skøde 19/5 1993 

areal: Landbrm. skrivelse 29/11 

   1978  3871 kvm 

 

 

   Specifikation Salg 4 

       adresse ca. Møjbæksbro, Sverrigsvej 1 

       sælger må være: Niels Jeppesen Dahl 

matr. 1e frastykket 16/7 1897 til        htk. 0-2-1-2 1/2   ?? kvm 

  skøde til Niels Lauridsen 

  skøde  ?? til Jeppe Kr. Marius Jeppesen 

  skøde 26/1 1917 Anders Hvid 

  skøde 29/6 1917 til Johs. A. Pedersen 

  skifteatt. til Anna B. Pedersen 20/8 1954 

     på 1e,2r,2q, (5p Møgelthorum), idet 3 

     sidstnævnte må være købt til side 1917. 

  svigersøn Jørgen Primdahl skøde 20/8 1954. 

  tilkøbt 12/10 1962 1i fra J. Chr. Krogh. 

  tilkøbt 20/3 1964 21 fra Hardy Jespersen. 

  solgt det hele den 20/8 1985 til K. E. Møller 

  på Quistgård  - jordfordeling: 

 

Åge Halborg Christensen fik skøde 7/10 1986 på 

1e - nu hovedparcel, idet resten indgik i en  

jordfordeling i 1986, hvoraf noget blev tillagt 

adressen Sverrig 3. 
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   Specifikation Salg 5 

       adresse Skivevej 57 

       sælger må være: Niels Jeppesen Dahl 

matr. 1f frastykket 16/7 1897 til        htk. 0-0-0-0 3/4 1381 kvm 

skøde til  ?? 

ejer 1905 Peder Pedersen 

sen ejer Hans Bach 

skøde 8/1 1951 til Gotfred Laursen 

skifteatt 10/10 1977 til Anna E Laursen 

skøde 10/10 1977 til Steen Frank & Hanne 

Mogensen 

 

         Ved disse 5 salg er al jord øst for Skivevejen solgt 

 

 

 

 

 

                specifikation  Køb - se understående 
 

       hertil kommer altså tilkøb af 5(6) par- 

       celler Ll. Thorum jord i periode (1815) 

       1854  til 1892      se Spec. Køb 

 

 "Gl." jord                    htk. 3-2-1-1 3/4   19 ha 5170 kvm. 

hertil tilkøb af 5(6) parceller   

Ll. Thorum jord i periode 1854  

til 1892 - se Spec. Køb understående 

              - - - - - - - - - - 

Specifikation Køb 

     altså 2 skøder: af samme dato 

matr. 13 Ll. Thorum (13a & 13b)     2-3-2-0 3/4   13 ha 1390 kvm. 

    skøde 13/3 1854 - B. 21/ f. 440 0-0-0-1 3/4    0 ha 4350 kvm. 

       sælger - for mig ukendt 

 

matr. 10b Ll. Thorum,          htk. 0-0-2-2 3/4    2 ha 9800 kvm. 

    skøde 18/1 1864 - B.                            

    fra Mikkel Pedersen   

    10b er et areal vest for 1a liggende 

    mod Fogedgårdens skel v. Møjbækken 

 

matr. 5d Ll. Thorum            htk. 0-0-3-1 1/4    4 ha 0740 kvm 

      måske fejl - matr. 5e 

    skøde  16/2 1883 fra 

    Esper Jensen Roslev 

    Ll. Thorumvej 6 

       "Søndermarken"  - i gl. dage. heden 
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matr.5l Ll. Thorum             htk. 0-0-3-0 3/4    2 ha 3520 kvm. 

    skøde  16/2 1883 fra 

    Esper Jensen Roslev,  

    Ll. Thorumvej 6 

       "Søndermarken" 
 

matr. 10a Ll. Thorum           htk. 1-1-1-1 1/2    4 ha 7850 kvm 

    skøde 23/4 1892 fra Mehlsen 

    Jensen & Niels Chr, Roslev 

    til Niels Jeppesen Dahl 

       dele af Sydmark 

  - - - - - - - - - 

matr. 2a  køb 1913 og salg 1916 

          ingen ændringer - se note Stengård 

          25/7 1913 køber Kr. Riis af Niels 

          Jeppesen Dahl, matr 2a Ø. Møjbæk 

          htk. 1-2-0-2 1/2 areal 61700 kvm. 

          Kr. Riis sælger det samme til Chr. 

          Christensen Stengård d. 14/1 1916 

          Arealet var ubebygget. 

          Dahl havde vist i - moderne sprog 

          - likviditetsproblemer. 

  

________________________________________________ 

 

total areal i 1901 og 1976                        47 ha 2820 kvm 

      spec. 

     "Beholdning" gl. jord pr. 1. aug 2010    19 ha 5170 kvm 

      5(6) tilkøb  efter 1815                 27 ha 7650 kvm(t 

      total areal  i 1901                     47 ha 2820 kvm 

      htk. 7-1-2-1 

      identisk med arealet før vejforlægning 1974-78 

- - - - - - - - - 

t)Nogle oplysinger med specifikationer af Markerne syd for Ll. 

Thorumvej dækkende periode 1901-1974 - altså før vejforlægning 

matr. 13a Ll. Thorum  Sydmark øst og 

                      store mose  13 ha 1390 kvm  htk. 2-3-2-0 3/4 

matr. 13b Ll. Thorum   lille mose       4350 kvm  htk. 0-0-0-1 3/4 

 

matr. 10a Ll. Thorum  Sydmark vest 4 ha 7850 kvm  htk. 1-1-1-1 1/2 

matr. 10b Ll. Thorum  ved  Foged 

          gårdens skel/ Møjbækken  2 ha 9800 kvm  htk. 0-0-2-2 3/4 

 

matr. 5d  Ll. Thorum  søndermark   4 ha 0740 kvm  htk. 0-0-3-1 1/4 

matr. 5l  LL. Thorum  søndermark   2 ha 3520 kvm  htk. 0-0-3-0 3/4 

 

   i alt                          27 ha 7650 kvm  htk. 3-7-1-2 3/4 
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- - - - - - - - - 

matr.10a-b,13a-b,5e & 5l   3-7-1-2 3/4          27ha 7650 kvm 

"beholdn af gl.jord        3-2-1-1 3/4          19ha 517o kvm 

ialt                                                        

 total 1901 & 1976         7-1-3-1 1/2          47ha 2820 kvm 

 

 

Dette areal beholdt O.Møjbæk indtil vejforlægning 1974-78, hvor vi 

indgik i et mageskifte, hvori også engen i Ll.Thorum kær indgik. 

Der blev ved samme lejlighed foretaget "sammenlægning" af 

matrikler til kun 1a Øster Møjbæk samt 10a & 10b Ll. Thorum til                             

ialt                                              45ha 7210 kvm 

      Gl areal før mageskifte 1974-78    47 ha 2820 kvm 

      Nyt areal                          45 ha 7210 kvm 

     reduktion                    1 ha 5610 kvm      

- - - - - - - - 

Hartkornet er ikke officiel beregnet - skønnes    godt 8 tdr. 

Kærjorden havde ikke meget htk og afgivelsen øst for den nye 

Furlandevej hørte ikke til de givtige. I stedet fik vi onkel Søren 

Refsgårds jord over 1 tdr. hartkorn. 

- men vi fik til gengæld Kalkgraven, som det tog lidt tid at få 

fyldt. 

- - - - - - - 

Matr.10a Ll.Thorum har været en bebygget landbrugsejendom 

beliggende ved siden af matr. 15 Ll. Thorum. 

 

matr.5a & 5l Ll. Thorum kommer fra Ll.Thorumvej 6, 

  ejer var kommen i gæld til ejer på Over Møjbæk 

 

matr. 13a har været ubebygget ved inddeling til "1844" matriklen 

vel omkring 1810. 

==============                                     
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Bygninger til Over Møjbæk 
Bygningerne til Ø. Møjbækgårdene lå godt 100 meter syd for 

Møjbækken på et par mindre, men relativ jordfaste grunde i de 

relativ lave arealer. Vestligst lå matr. 1a.  Egentlig en lidt 

mærkelig placering sådan et stykke vej fra Skivevejen, som må 

formodes at have været en gammel forbindelsesvej fra Skive til 

Fur. 

 

At man omkring år 1800 - efter udskiftning - bygninger måske gamle 

og nedslidte - har haft planer om nyebygninger og måske flytning 

er derfor ikke mærkelig. At familien på matr. 1a tilmed var 

velhavende gjorde nok ikke lysten mindre. 

Men - - - der gik noget tid 

 

I 1854 købte ejeren Niels Nielsen et større jordareal - matr. 13 

af Ll. Thorum - beliggende syd for Ll. Thorum vej. 

Det gav mulighed for en større animalsk produktion, som krævede 

mere lade- og staldplads. 

              Her skal indføjes, at der på Ladens sydgavl (før min  

              far af hensyn til større maskiner fornyede gavlen  

              med et større portareal) i smedejernsbogstaver stod  

              årstallet 1883. 

              Umiddelbart skulle man mene, at årstallet stod for   

              en større nybygning, men årstallet har for mig al- 

              drig kunnet indpasses i et  større nybyggeri. 

              I dag er jeg af den overbevisning at årstallet refe- 

              rerer til tilbygning af Mejeri, evt. vindmølle og  

              udvidelse af kvægstalden, idet der var brug for mere 

              mælk til gårdmejeriet. 

Så er der brandforsikringe.. Jeg havde meget svært ved at finde 

den. Mærkelig nok står Thorum sogn opført under Harre herred. 

       Brandforsikringsprotokollen for periode 1854-1872            

       (ældste slutter 1872) 

       oplyser opslag 300 side 586  forsikringer om Møjbæk 

       Der oplyses også at registreringerne grundet flytning 

       nu findes på opslag 323 side 632. Her oplyses om 4  

       bygninger fra 1860-1861-1868 

       Gården er altså flyttet i denne perioden 

 

Det passer aldersmæssigt meget bedre med kommende nybyggerier og 

renoveringer samt den viden, vi har via overleveinger fra bl.a. 

min far og bedstefar. (han overtog Over Møjbæk i 1901) 

 

Gården/bygningerne fra 1861 synes at have være firlænget og vi 

"leger" at den ligger "solret" . 
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Sydlængen var indrettet fra vest med stuehus, måske karlekamre og 

hestestald, der var sammenbygget med østlængen, som har været en 

meget stor og rummelig lade med tømmer af pommersk fyr. 

I nordenden var der en lille stald, som i min tid blev brugt som 

kalvestald, men måske oprindelig var fåresti. 

Herfra kom vi over i nordlængen, som har været til kvæg og evt. 

svin. (man havde - grundet mangel på korn ikke så mange af dem) 

Hvad har vestlængen været brugt til?  Måske vognport ! 

- - - - - - - - 

Vedr. de senere ændringer og tilbygninger 

 

1883 3 ting: 

 a) der blev tilbygget et gårdmejeri  til vestenden af 

stuehuset.Jeg tror ikke på, at man indrettede det i noget af 

stuehuset - hvilken kone ville af med noget. Det bevirkede at 

sydlængen faktisk blev ret lang. Gulvet blev belagt med tilhuggede 

stenfliser, som vi delvis genfinder omkring komfuret i det nye 

stuehus. Min far har fortalt, at der på loftet i Sydlængen var 

lejer til en lang aksel, der kunne føre kraft fra vindmøllen hen 

til mejeriet. 

 b) en vindmølle ladens sydende. Levetiden har været kort - min 

far f. 1904 og farfar kan ikke huske den, så den må være fjernet 

inden 1901. 

 c) kvægstalden er blevet forlænget til flere køer, hvis mælk  

skulle bruges i mejeriet. Min far har været inde på, om det var en 

ny kostald. Det tror jeg  ikke - i så fald kunne det være svært at 

forklare, at den allerede var nedslidt i 1912. 

 

1995 

Niels Jeppesen Dahl  overtog Over Møjbæk i 1893. Allerede i 1895 

rev han evt. bygninger i vestfløjen ned og byggede et nyt stuehus. 

Det kan siges at være en flothed kun at bruge det gamle i ca. 35 

år. Niels Dahl " gik i store sko". Ved at trække det nye atuehus 

noget mod vest, blev der plads til - efter forholdene - ret brede 

indkørsler i forhold til sidefløjene og ikke mindst til den store 

præsentable gårdsplads. 

Stuehusets indretning: man bemrker særlig 2 forhold 

Ruminddeling var helt op til vor tid uændret, bortset fra 

indretning af et badeværelse i en del af børneværelset og ned- 

læggelse af et spisekammer for at give plads til et oliefyr. 

Dernæst bemærkes, at der ikke var noget bryggers, men til gengæld 

2 køkkener begge med trægulv og med hver sit komfur. Disse blev 

senere ændret til et gasanlæg og et elkomfur. 

Bagindgangen (som ikke var bryggers) var tilgengæld en "pæn" 

indgang med trægulv (senere terasso) med trappe til loftet. 

Der var selvfølgelig en folkestue med lang bord og fast bænk. 
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- noget som senere beboere i modsætning til andre gårde i Ll. 

Thorum - bibeholdt. 

 

   Det hele mindede om lidt format og forudseenhed hos bygherren: 

   Kirsten og Niels Jeppesen Dahl. 

 

Det gamle stuehus blev genbrugt til karlekamre, vognporte, måske 

et par svinestier. brændselsrum samt vaskehus i det gamle 

gårdmejeri. 

 

Jeg behøver vel ikke at fortælle, at der var stråtag på alle 

udbygninger og på det nye stuehus var der tegltag, som min far 

udskiftede i 1974. 

 

1912/13 

Min farfar rev den gamle kostald ned og byggede et nyt noget 

bredere end det gamle, idet der nu blev plads til fodergang i 

begge sider. Selvfølgelig af hensyn til brandfare med betonloft. 

I den nye stald var der plads til 57 kreaturer, malkerum, vandgang 

og 5 svinestier. 

Om stalden blev længere - min far var lidt usikker på det punkt. 

Fodergangen betød efter sigende, at min farfar altid havde let ved 

at få fodermestre ! 

Der var mødding nord for kostalden, men aljebeholder liggende 

under gårdspladsen. 

Min farfar fik allerede malkanlæg - Alfa Lavat - i 1938. Sagen var 

ganske enkel - det var efterhånden svært at få pigerne til at 

håndmalke. 

El til belysning blev først installeret i 1924, idet Trine Foged 

på Fogedgården længe modsatte sig, at der blev installeret el med 

egen tranformator i Ll. Thorum. (i hendes metier var el noget 

farlig skidt !). I hendes aftægtshus i Thorum, hvor hun boede 

sammen med datteren Jensine) kom der heller aldrig el ! 

Jeg gætter på, at man fik elkraft sidst i 30erne. 

 

     Vindmøllen har sikkert ikke kunnet give den fornødne kraft. 

     Min farfar byggede inde på gårdspladsen et grimt motorhus. 

     Her blev -kender ikke året - indsat en petroleumsmotor, der  

     via en aksel ind i laden kunne trække et tærskeværk og  

     sandsynligvis også en kværn. 

     En petroleumsmotor var i det hele taget " et farligt dyr ",  

     der af hensyn til brandfare skulle stå i et særskilt hus og i  

     det hele taget farligt, hvis det ikke var ordentligt afskær- 

     met.  Jeg kan ikke huske det i brug, men huset stod længe til  

     ingen nytte efter endt brug og var lidt af en skændsel på  

     gårdspladsen. 
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1931 

Min farfar rev hele sydfløjen ned og byggede et nyt - vist i de 

samme mål - med hestestald, karlekammer, vognporte, bilgarage og 

en pæn svinesti samt i vestenden brændselsrum og vaskehus. 

 

1946 

Min farfar lagde nyt asbesttag på laden (der hidtil havde haft 

stråtag) og flyttede den lave bagmur ind til bagerste 

bjælkestolper.  Det var det sidste stråtag ! 

 

Min far lavede ikke så meget. Det blev til nye tage på sidefløjene 

og stuehuset samt ændrede bjælkekonstruktioner i laden så større 

maskiner kunne komme ind. Der blev forørvigt indrettet et dejligt 

hønsehus på kostaldloftet. 

 

- - - - - - - 

I dag - 2016 - er der udover stuehuset meget lidt tilbage af de 

gamle bygninger. Vor efterfølger, Peder Kristensen, nedrev               

bygningerne bortset fra et mindre stykke af sydfløjen. Han byggede 

derefter en stor ny kostald, gyllebeholder ect. Gårdspladsen blev 

noget mindre. 

 

- - - - - - - 

Gårdmejeriet. Efter oplysninger fra Andelsmejeriet "Nordsalling" 

fungerede gårdmejeriet fra 1883 til 1893, hvor Nordsalling lavede 

en aftale med den nye ejer af Over Møjbæk, Niels Jeppesen Dahl, om 

en nedlæggelse. Efter dette skulle flere af egnens gårde have 

leveret mælk til gårdmejeriet. 

 

- - - - - - -  

Vandforsyning 

Der var en brønd med pumpe inde på gårdspladsen. Ved vandtruget 

blev hestene vandet og fra pumpen skulle alt vandet til 

husholdningen hentes. 

Der var en anden brønd omme på nordsiden af kostalden. Herfra 

kunne der pumpes vand ind i en vandbeholder i vandgangen. Herfra 

kunne vandet ved et "sindrigt" system fordeles til krybberne hos 

kvæget. Tlsvarende kunne man herfra via spande hente vand til 

grisene. 

I 1942 blev der installeret vandværk med vandforsyning fra brøn-

den på gårdpladsen. Det deraf følgende større vandforbrug betød 

ofte vandmangel om forsommeren. Som følge deraf blev der boret i 

brønden og 28 meter nede var der vand nok. 

Ikke destomindre blev vi sammen med det øvrige Ll. Thorum koblet 

på Thorum vandværk omkring årtusindskiftet. 

= = = = = = =  
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Forøvrigt har Skive Museum i sommeren 1997 foretaget en total 

opmåling af bygninger og en omfattende fotografering, idet man her 

havde en gård, som stadig havde gårdpræget fra 1900-1925. I den 

forbindelse har Skive Museum lovet at lave en omfattende 

bygningregistrering udfra de kilder, man da kendte. (Peder 

Andersen & Gudrun Gormsen). Jeg har kun set lidt til det. 

Luftfotos skulle findes på Skive museum. 

 

 

 

Haver 
Vest for stuehuset var anlagt en større prydhave med en del 

frugttrær og i det hele taget mange lætræer, som virkede som en 

lille skov.  Haven havde i mange år en mere parkagtig udseende. 

Karakteristisk var der oppe i et hjørne plantet 4 bøgetræer, som 

vi efterhånden af aldersmæssige årsager måtte fælde. Efter 

overlevering skulle de være plantet af Niels Jeppesen Dahl, idet 

de skulle symbolisere hans 4 på Over Møjbæk fødte børn. 

Mellem sydfløjen og Ll. Thorumvej var anlagt en bærhave med ribs, 

solbær, rabarber og stikkelsbær. 

Bag laden fik min mor anlagt en kombineret urte- og frugthave, som 

i mange år gav mange æbler til erstatning for de efterhånden 

ældede frugttræer i prydhaven. På et tidspunkt havde hun et stort 

aspargesbed her. 
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Kildeoplysninger: 
 

Lokalhistorisk arkiv for Sundsøre kommune: 

  Folketællinger 

  Kirkebøger - Selde fra 1649,Thorum fra 1689 

  Skattelister m.m. fra 1610 - se særlig oversigt 

  forskellige slægtsskrifter fra egnen 

  Ester Poulsens private notater & reg. 

  Vejledning fra arkivar K.E. Jakobsen 
 

Landsarkivet i Viborg 

  Skøde- & Panteprotokoller       

  Fæsteprotokoller  

  Skifteprotokoller 

  Viborg Bispearkiv ( C2-190 ) 
 

Korspondance 

  N.B. -   Niels Bjøreng, Nr. Sundby   

  A.R.T. - Asbjørn Romvig Thomsen, Århus 

  J.M -    Johs Møllgård, København 
 

Artikler & bøger 

  J.P. Trap Danmark, 5. udgave 1962 

  Bol & By nr. 1997:2 

   Johs Møllgård - Bønder og Handel i Salling 1680-1780 

   Skiveegnens Jul 1989 om Winterslægten på Fur 

   - - - -                
 

Samtaler: 

  Ester Poulsen, Lokalhistorisk Arkiv i Sundsøre 
 

Andet: 

  Mine upublicerede anetavler med der angivne kildeskrifter 

  Mine upublicerede registreringer om Thorum sogn og gårde ibm. 

  Min - Upubliceret artikel om Thorum sogn.  

  Ivar Kristoffersens oversigter over ejerlav i Thorum sogn 

=========== 

 

Jens Møller Riis (curriculum vitae) 
  født 16. okt. 1932 som søn af Niels og Julie Riis, født Møller 

  realeksamen 1949 

  landbrugsuddannelse 1949 til 1956, afbrudt af ophold på 

  Askov Højskole, aftjening af værnepligt og ophold på  

  Korinth Landbrugsskole. 

  Begyndte studium på Landbohøjskolen i 1957 med dimision som  

  cand.agro. i 1960 

  Ansat på Jordbrugsøkonomisk Institut i 1961. 

  Har senere været landbrugslærer på Grindsted Landbrugsskole og  

  konsulent i Slaugs Herreds Landboforening. 

  Var fra 1965 og 25 år frem sekretariatschef i De fynske Landbo- 

  foreninger. Har fra 1967 sideløbende drevet selvstændigt landbrug. 
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Tillæg I til V. Møjbæk 

   også indsat som tillæg under Ågårdsholm 

   og Over Møjbæk   

   filen findes under V. Møjbæk 
 

Udarbejdet som svar til Ivar Christoffersen foranlediget af brev 

af sept. 2017 

Indledning. 

Mine bedsteforældre, Karen og Kresten Riis, f. 1880 og 1878, g. 

1901 købte i 1901 Over Møjbæk af Kirsten Jensen(Møjbæk) og Niels 

Jeppesen Dahl. 

Jeg formoder, at Niels Jeppesen derefter blev ejer af Møllegården 

i Selde, idet N.J ved mageskifteskøde dateret 1903 overtog V. 

Møjbæk og svigerfaderen, Niels Mikkelsen Jensen flyttede ind på 

Møllegården. 

 (jeg har aldrig fundet mageskifteskødet og derfor ikke læst det) 

På Møllegården blev der bygget et nyt stuehus, som er bygget i 

stil med nuværende stuehus på Over Møjbæk. 

 

Niels Jeppesen Dahl solgte V. Møjbæk i 1909 og købte Ågårdsholm 

samme år. (hvad mon svigerfar sagde til, at han solgte den gamle 

slægtsgård, V. Møjbæk) 

 

Niels Mikkelsen Jensen, f.3/9  1847, d.20/4 1926, 78 år 

Niels Mikkelsen Jensen, sikkert kaldet Møjbæk udskifter i 1905 

Jensen med Møjbæk. 

Niels M.Møjbæk giftes den 18/7 1872 med                 

Nikoline Jensen,20 år, f.11/3 1847 af Ll. Thorum (Fogedgården), 

d.8/11 1908     -   begge bg. i Selde    

     De fik 2 børn: 

     a) Jens Jepsen Jensen,f.1873 – må være død – ej fundet dato 

 

     b) Kirsten Jensen (Møjbæk),(f.13/2 1874 - d.ca. 1960)       

 senere  

 kone i O. Møjbæk (1893-1901) gift 18/7 1893 i Selde med  

         Niels (Jeppesen) Dahl (f. 2/3 1868 - d. 12/1 1924) 

             Niels Jeppesen Dahls forældre er: Jeppe Nielsen Dahl  

             & Else Jensen, f.1842 - boede i Selde 

 

        Kirsten faktisk enebarn 

- - - - - - - - 

Mine bedsteforældre og Kirsten og Niels Dahl var således 

nogenlunde jævnaldrende og havde virkelig meget samkvem 

- også ders børn. 
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Derfra har jeg hørt mange historier med min bedstefar, min far, 

mine fastre Marie og Magda som kilder og lidt har jeg også selv 

oplevet. 

 

Dahl havde store visioner/ altid nye planer / forretningsmand, men 

havde tilbøjelighed til også at kunne være lidt vidtløftig. 

 

Samkvemmet blev måske droslet lidt ned under 1. verdenskrig, hvor 

Dahl tillagde sig nogle proprietærvaner (Ågårdsholm var dengang 

større), vaner som mine bedsteforældre hverken kunne eller ville 

leve op til. De var også af den opfattelse, at Ågårdsholm ikke 

kunne give afkast til disse udskejelser (udsagn: faster Marie). 

Niels Dahl og fru Kirsten rejste således til København i vintermå-

nederne, boede på hotel, gik i teater og til koncerter m.m. 

Kirsten kom engang hjem iklædt en muldvarpepels, hvilket vakte 

lidt forargelse. Deres datter Else blev i 1918 gift med Severin 

Refsgård, f. 26/1 1890, fra Ll. Thorun, hvilket skete i Københavns 

Domkirke ( jo - fint skulle det være). 

 

Omvendt fik Dahl og familie meget medfølelse, da han fik konsta-

teret sukkersyge  - før insulin – og måtte underkaste sig en 

voldsom grønsagskur.  Han  døde da også i jan. 1924 og blev 

begravet i Selde. 

 

Enken, Kirsten søgte at drive Ågårdholm videre med sønnen, Niels 

Møjbæk (Dahl)  som bestyrer / forpagter – bosat i den gamle 

portbygning på Ågårdsholm 

Det gik ikke – Niels havde også prorietærvaner/lyster, og i 1928 

måtte de sælge Ågårdsholm.  Der blev ikke  noget videre tilbage 

til Kirsten Dahl ( min farfars udtalelse). 

Niels havde nogle gevaldige taleevner (som faderen) og blev 

forsikringsmand / repræsentant m.m. 

Han har besøgt min far og mor et par gange i 1946 og 1947, 

hvor jeg var med på ”en lytter”, hvilket gav anledning til mange 

senere spørgmål til mine forældre, men jeg kunne ikke dengang 

holde styr på børnene på Ågårdsholm. 

  Ellers henvises til dit/Ivars brev. 

 

Angående de andre børn 

1. Oplysningerne om Jeppe Nielsen Dahl, f. 21/4 1894 er helt nye  

   for mig 

   Oplysninger fra Ivar Kristoffersen 

   Jeppe Nielsen Dahl er født 21 /4 1894. Han bliver gift i 1924 i  

    Hvorslev kirke med  karen Christense Amine Jeppesen, hvor  

    bl.a. hendes bror, dyrlæge  Anton Jeppesen er forlover. 

    Ved vielsen angives Jeppe N D som mekaniker. 
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    I 1927 får parret sønnen Gudmund Jeppesen Dahl med Kirsten  

    Jensdatter fra Thorum (= farmor) som fadder. Gudmund dør før  

    Ft. 1930.  Faderen betegnes nu som smedemester. Ved Ft. 1940  

    oplyses maskinforretning. 

    Jeppe og Karen er begravne på Hvorslev Kirkegård. 

     Jeppe f. 21/4 1894, d.9/6 1970 

     Karen, f. 4/4 d 14/10 1979  

          ej oplysninger om flere børn 

 

 

 

2. Else, f.20/4 1895 blev 13/12 1918 i Københavns Domkirke gift 

   med Jens Severin Refsgård, f. 26/1 1890 på Thorum Vestergård,  

   søn af Søren Revsgård (f. 1860, d. 1931 i Roslev og Karen f.  

   Bertelsen  Primdahl, f.i 1863  - vist i Krejbjerg. 

   Kender ej Karens dødsdato. 

   Severin og Else blev bosat på gård i Knardrup nær Ganløse i  

   Nordsjælland, jvf. Ivars brev. 

   Det gik ikke så godt – Severin blev vist  gamle Søren  

   Revsgård en dyr dreng, da der jævnlig skulle økonomisk   

   forstærkning til. 

   Historien er lidt længere:  Min farbror Kristian – der boede i  

   Floutrup – tjente i 1931 på en gård nær Århus. Han var meget  

   interesseret heste og kom  ind imellem på Århus væddeløbsbane 

   for at se hestene. 

   Her mødte han en gang Severin Revsgård – han meget lidt  

   medelsom, men farbror Kristian kunne forstå, at han og familien  

   nu levede af, at han passede heste. 

 

   oplysninger fra Ivar Kristoffersen 

       I 1919 får de døbt sønnen Søren Revsgård. De er da gårdfolk 

       på Enghavegård, Knardrup, matr. 6a med 43 ha.htk. 8-5-1-3/4 

       Skødepå Enghavegård er tinglyst 5/12 1918 

       Ved Ft.1921 er der 3 medhjælperepå gården – de kommer fra 

       Thorum, Selde og Åsted. Ved Ft. 1925 er der 2 medhjælpere  

       fra henholdsvis Åsted og Jebjerg samt 2 piger 

       Enghavegård sælges til A/S Hedehus Teglværk ved skøde    

       18/9 1929 uden besætning. 

       Teglværket forpagter gården ud i 1930, hvor forpagter  

       medbringer 25 malkeøer og 20 ungkreaturer. Mælken leveres  

       til Købenavn. 

 

       ved Ft. 1930 bor Severin og Else på matr. 19a med htk.  

       0-5-1-1 ½, ca. 1 td.land og med 2 børn Søren ca. 10 år 

       og Karen ca. 5 år.  

- - - - - - - - - 
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       Severin Revsgård er oldebarn af Niels Jensen Revsgård 

       Harrestruplund og senere Krarupgård v. Hem v. Skive 

 

3. Niels Møjbæk Dahl – kaldet Niels Møjbæk – se ovenstående. 

   Han blev gift med Ellen Marie Madsen, f. 1896 fra Jebjerg  

   Af børn kender jeg kun Niels Jeppesen Dahl, f. i Thorum i 1925  

   med bl.a. fadder stud. jur.Gunnar Dahl. 

 

4. Gunnar Sven Dahl,f.18/12 1900 studerede jura. Da faderen i 1924  

   faldt væk faldt Gunnars økonomiske eksistensgrundlag også væk. 

   En kreds af Niels Dahls gamle venner i Thorum kautionerede der- 

   efter for et lån, så Gunnar kunne gøre sine studier færdig. 

   (kilde: faster Marie). 

   Gunnar Sven Dahl blev retsasssessor i Lemvig. Vist død i 1971 

 

5. Jens Aage Dahl, f.8/6 1904, flyttede sammen med moderen,  

   Kirsten, i en lille lejlighed i København, og han fik arbejde  

   som lagerarbejder. 

   Han forsørgede i nogen grad moderen. (kilde: min farfar) 

 

               = = = = = = = = 

I 1948 fik vi i Over Møjbæk besøg af Kirsten Dahl. Hun var på 

en af sine sjældne besøg i Salling, hvor hun havde ophold hos 

sine kusiner Mitte Nielsen i Ll. Thorum og Sine Foged i  

Thorum.  Heldigvis var min farfar hjemme, og de fik sig en god 

snak. Bagefter kunne farfar fortællen at Kirsten havde haft 

det ”meget småt” og at hun økonomisk var meget afhængig af sin 

ugifte søn, Jens Aage. 

               = = = = = = = = 

Kirsten Dahl skulle være død i 1960 og gravsat på Selde 

Kirkegård. Tidligere stod der en beskeden fælles mindesten ved 

kirkegårdsmuren på Selde Kirkegård. På et tidspukt må den være 

blevet fjernet/ sløjfet. 

Hendes begravelse er ikke indført i Selde Kirkebog, men sådan 

sker det vel, hvis der kun er tale om en urnenedsættelse. 

 

               = = = = = = = = 

bemærk. der har været lidt tvivl om Kirsten Møjbæk / Kirstens Dahl 

fødeår (kirkebog / Folketælling) 

Kirkebog siger 1874 – jeg retter ind derefter. 
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     bibliotek Thorum 

 

                                      Dette er en opdatering af  

                                      tidligere beskrivelser om  

                                      Møjbækgårdene fra 1998. 

                                      Årsagen skyldes nye oplys- 

                                      ninger, som igen har bevir- 

                                      nye vurderinger m.v.  

                                      Seneste opdatering sket 2016     

 

 

 Øster Møjbæk er en af de 3 Møjbækgårde 

Det almindelige herom er samlet under 

      gården Over Møjbæk og det mere specielle 

      om Øster Møjbæk på denne fil. 

      Læs derfor først om Over Møjbæk 
 

 

 

Ø. Møjbæk 
 

   
 

Øster Møjbæk   matr. 2a 

beliggende i Thorum sogn 

med sidstkendte ejere 

Else Nørgård & Hugo Pedersen 

Skivevej 98 
 

 

 

 

 

Ejendommen 2a Ø. Møjbæk eksisterer endnu.                

Om den er registreret som 

landbrug eller nedlagt landbrug, ved jeg ikke. 
 

 

opdateret aug. 2016 
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Indholdsfortegnelse om Øster  Møjbæk 2a 
                                   Fortløbn. PDF side nr.             

Titelblad                  side  1          52 

Indholdsfortegnelse        side  2          53 

Introduktion               side  2          53 

Ejer- og familieforhold    side  3          54 

Bygninger på Ø. Møjbæk     side  8          59 

Jorden til Ø. Møjbæk       side  9          60 

Frastykning/udstykning     side 10          60 

 

 

 

 

 
 

Introduktion 
 

Ser man på et landkort for det nordøstlige Salling, vil man finde 

en stedsbetegnelse kaldet Møjbæk. 

Det dækker over et lille ejerlaug i Thorum sogn og en gård 

beliggende i Lindum i Selde sogn. Dertil er er en bæk, kaldet 

Møjbækken, som har sit udspring ved Urhøje  i Junget Sogn og 

ellers danner sogneskel mellem Thorum og Selde sogne inden bækken 

løber ud i  den større Hinnerup å. 

Navnet lyder jo lidt aparte, så vi skal se på, hvad der gemmer sig 

bagved. 

Øster Møjbæk var oprindelig en del af en større enestegård, som 

senere gav navn til et lille ejerlaug i Thorum sogn. 

De andre og større ejerlaug i Thorum sogn er: Ll. Thorum, 

Møgelthorum og Hinnerup. 

Gården var som sagt enestegård og derfor ikke med i noget 

driftsfællesskab. 

 

Gården blev omkr. 1760 delt i 2 og nok udskiftet, så hver gård fik 

sin egen jord. 

På sigt kom den ene gård - efter en flytning op på bakken v. Ll. 

Thorumvej 4 til at hedde Over Møjbæk og fik efter 1844 matr. Øster 

Møjbæk nr. 1 

Den tilbageværende gård beholdt navnet Øster Møjbæk og fik matr. 

nr. 2. - med adresse Skivevej 98. 
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- - - - - - - 
Gården Vester Møjbæk - matr. nr. 1 Lindum i Selde sogn har sin 

egen fil - havde tidligere adresse Batumvej. 

Alle tre gårde har noget tilfælles og dette er beskrevet under 

Over Møjbæks tidligste historie.          

se Over Møjbæk matr. nr. 1, Fil: Møjbæk-1a-ny-2016  

 

Når jeg har valgt at samle den ældste historie under Over Møjbæk, 

skyldes det,at Vester Møjbæk er nedlagt som gård og Ø. Møjbæk er 

vel at sammenligne med et lille nedlagt landbrug, medens Over 

Møjbæk stadig - 2016 - består som et aktivt landbrug. 

 

Ejer-  og familieforhold 
Ø. Møjbæk var oprindelig kirkegods, som sammen med Loldrup 

præbænden - nævnt 1440 og 1449 - var henlagt til præbænd/ 

underhold for en af kannikeembederne ved Viborg stift. 

 

Ved reformationen 1536 overgik det som anden kirkelig ejendom til  

                                             Kronen/ kongen 

Herefter blev det i 1555 af Kongen tillagt Rektorembedet v. Viborg 

Latinskole. 

I praksis betød dette, at Kongen stadig var den formelle ejer, men 

at rektoratet kunne nyde gavn af gårdens indtægter, f.x. 

landgilde. Beboerne var således i praksis fæstere under Latin-

skolen. 

- - - - - - - 

I 1757 kom Ø.Møjbæk på auktion  og citat: 

" 23 dec. 1757 godkender Kongen, at en gård i Øster Modbech 

(Møjbæk) efter auktion 28. okt. s.å. overdrages fra Rektoratet i 

Viborg (rektor Peter Arff )til borgeren, Jens Pedersen Quist,  for 

højeste bud 500 rigsdaler. Gårdens htk. 11-3-3-0 (Chr. d. V) og  

efter Fr. d.III i 1664 10-6-2-2". 

Han overtog samtidig de værende fæstere. 

 

Jens Pedersen Quist var ikke hvem som helst - se mere om ham under 

Over Møjbæk matr. 1a  -  se de lidt indviklede familieforhold. 

- - - - - - 

Hvad mon han gjorde. Jeg formoder han har ladt gårdene udskifte, 

så hver gård fik sin "egen" jord.    Mere herom under afsnit om 

jorden, udstykning m.v. 

 

      Ø. Møjbæk var jo ikke noget gods - følgelig kender vi ikke 

      noget til fæsteprotokol, skifteprotokol etc..    Dette 

      betyder, at der er forhold, vi ikke kan sætte på plads. 
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På matr. 1a forsatte Jens Pedersen Quists stedfar, Jens 

Christensen, Hinnerup og hans bror, Poul Pedersen Quist 

fæstemålet, indtil han/JPQ i 1800 tilskødede gården til sin 

brorsøn (Pouls søn), Esper Poulsen med stedfaderen, Niels Knudsen, 

som formynder. - se mere herom på Over  

Møjbæk. 

Hartkorn efter 1688 det halve  5-5-3-1 1/2 

 

På matr. 2a var det mere indviklet. Jens Pedersen Quists far- 

bror. Jep /Jeppe Pedersen Quist, havde fæstet i 1757. Jep hav- 

de 5 børn, som alle (måske v. bistand fra Jens Pedersen Quist) var 

blevet godt afsat: læs gift. En søn, Peder Jepsen Quist,1737-1816 

var endog blevet g. m. Jens Pedersen Quists steddatter, Maren 

Eskesdatter 1751-1794 ( de kom til at bo på Eskov). 

Hartkorn efter 1688 det halve  5-5-3-1 1/2 

 

 

Derfor skulle Jens Pedersen Quist ud for at finde en ny fæster til 

Ø. Møjbæk matr 2a. 

          Jens Pedersen Quists blik må være faldet på sin far- 

          brors kone /Kirsten Olesdatters brorsøn, Ole Nielsen,  

          som fik fæste på Ø. Møjbæk, matr 2. omkr. 1780. 

          Ole Nielsen synes i den forbindelse at have sagt farvel  

          til sit hjem, Lindum Østergård, hvor der ved FT. 1787  

          også er en hel ny familie. 

          Der var måske større chancer for selveje hos "onkel"  

          Jens Pedersen Quist. 

           

              Folketælling 1787  matr.2a  -  senere Øster Møjbæk 

              Ole Nielsen, 40, gmd. 1. ægtesk. (kun g. 1 gang) 

              Dorthe Pedersdatter Kobberup, 40, kone, 1. ægtesk. 

                   fik i alt 7 børn: 

               Niels Olsen, 8, barn af 1. ægteskab 

               Bodil Olesdatter, 7,   do. 

               Peder Olsen, 5         do. 

               Michel Olsen, 3        do. 

               Kirsten Olesdatter,2   do. 

               Christen Olsen, 1      do. 

                  2 tj. folk                 søn Jens f. i 1790 

                  fødselsår og Ft. samt flytteår stemmer godt med 

                  at de ældste børn er døbte i Selde. 
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Skødeoplysninger om matr. 2 er lidt besværlige at tolke: 

    Mulighed 1 kan være , at Peder Jepsen Quist kan have fået el. 

                købt matr. 2a af sin "onkel"/ halvsvigerfar, Jens  

                Pedersen Quist. I så fald er Peder Jepsen  Quist 

                først udfæster og senere sælger til Ole Nielsen, 

                der v. Ft. 1801 er benævnt selvejer. 

   Mulighed 2 er, at Jens Pedersen Quist, d. 1803, er direkte sæl- 

                                             ger til Ole Nielsen. 

 

                Vi har nemlig en noget modstridende oplysning: 

                (skødet meget afbleget) 

                Peder Jepsen Quist giver skøde til Ole Nielsen 

                1/4 1811, B. 5 folio 36, htk. 2-0-3-1 1/2 

                vidner er: Niels Knudsen & Iver Andersen 
                    jeg tror nok. vi har med et "ejerlisteskøde" at gøre. 
               - - - - - -  

 

              Folketælling 1801  matr.2a - senere Øster Møjbæk 

                   med bemærkninger 

              Ole Nielsen., 56, selvejergmd. 

              Dorthe Pedersdatter Kobberup, 52, kone (x 

                   måske søster til Anne i Korsgård - næppe ! 

                   7 børn: 

               Niels Olsen, f.c. 1779, g. m. Dorthe  Peders- 

                   datter fra Ll. Thorum - boede i Grættrup 
                        

               Bodil Olesdatter, 22 deres barn, f. 1780 

                   g.m. Jens Andersen, fæster i Junget Mølle 
 

               Peder Olsen, 19, f 1784,  g. 27/10 1814 

                   Anne Mikkelsdatter, boede i hds. hjem 

                   i Ll. Thorum, matr. 10a 
  

               Mikkel Olsen, 16, f. 1784,  videreførte 

                 g.m. Ellen Nielsdatter, V. Grønning, 
                          f. 1796 el 1798 smededatter fra Grønning Hule matr. 14 
 

               Kirstine/Kirsten Olesdatter, 15, f.1786, g. 14/11  

               1816 m. Jens Christensen Kobberup(x  bopæl  ?? 
 

               Christen Olsen, 13, f.c. 1788, g.26/7 1812 m. 

               enkekone på Quistgård, Johanne Jensdatter 

               Hun var tidligere g. m. Søren Nielsen Quistgård, 

               der havde været g. 2 gange tidligere 
 

               Jens Olsen, 11, 1790, g.m. Mette Nielsdatter 

                boede i Grættrup   
         

                x) kan ikke være direkte fra den gamle Kobberup-  

                    slægt, men ætlinge 
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matr. 2a - Øster Møjbæk - er i biologisk henseende nu ude af 

Quistfamilien. 

 

 

- - - - - - - - -  

- - - - - - - - - 

  søn:     skøde 3/1 1820, lyst 20/10 1823, - B. 7 folio 412 

  Mikkel Olsen,  f. 1782,d. 11/1 1865, 83 år  videreførte 

             g.ca. 1820 m. Ellen Nielsdatter, V. Grønning, 

             smededatter fra Grønning Hule matr. 14 

             f. 1796 i V. Grønning, d. 27/9 1838, 42 år 

 

  8 fødte børn i periode 1821-1837:  

 

     Dorthe Mikkelsdatter, f.22/ 4? 1821 

     Ole Mikkelsen, f. 19/8 1822  videreførte 

     Niels Chr. Mikkelsen,f.19/7 1825, d. som spæd 

     Maren Mikkelsdatter, f.19/5 1827 

     Anne Mikkelsdatter, f. 24/12 1829 

     Niels Chr. Mikkelsen, f.1/5 1832, d. 1850 

     Anne Marie Mikkelsdatter, f. 16/9 1834 

     Johanne Mikkelsdatter, f. 12/8 1837 - nok død 

 

             Ft. 1845 

            Mikkel Olsen, 63, enkem. gmd. 

             Ole Mikkelsen, 23             søn 

             Dorthe Mikkelsdatter, 24      datter 

             Ane Mikkelsdatter, 16         datter 

             Niels Chr. Mikkelsen, 13      søn 

             Ane Marie Mikkelsdatter, 11   datter 

               alle f. i sognet 

 

               ej undersøgt videre skæbne ! 

 

 

 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

 

 

søn:         Ole Mikkelsen videreførte  skøde 15/3 1854, lyst 16/6  

                        1856 - B.20 FOLIO 577  & b. 26 FOLIO 424 

                               gL. htk.  5-5-3-1 1/2  efter 1688 

                               ny  htk.  4-3-0-2 1/2  efter 1844 

 

                         el. v. Ole Mikkelsens skøde  

                                         4-3-0-2 1/4 
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Ole Mikkelsen, f. 19/8 1823, d. 

var en farverig person, der absolut havde andre livsnormer end de 

tradionelle i bondekredse. 

  kilde: delvis Ester Poulsen 

 

han levede på "polsk" m.bl. a Johanne Mikkelsdatter og Else Chri-

stensdatter samt måske Karen Jensen, Hegelund 

 - fundet et barn i kirkebog m. mor, Else Christensdatter: 

       Christen Christensen, f. 7/5 1858 
                            

-  fundet 1 barn m. mor Johanne Mikkelsdatter: 

       navn ukendt, f.2/3 1850 - vist død(født)  

 

 

senere gift 2 gange: 

 A) Johanne Marie Mathisen (fra Hegelund), f.c.1838  d. 4/6 1859.  

                            21 år - oplyst som Ole Mikkelsens kone 

                                            ej finde giftedato 

     2 børn - kilde: Ester Poulsen 

       Niels Chr. Olsen, f. ? 

       Ane Marie, f. 1857  

 

B) fruentimmerske Kirsten(e) Sørensdatter,f.c.1841,g. 3/5 1778,37 

år 

   havde forinden giftedato flere børn med hende: 

    datter: Nielsine Mikkelsen, f. 11/8 1861 

    datter: Maren /Mariane Olsen, f. 2/6 1864 

                mor oplyst til 29 år   -   stemmer ikke 

    søn:    Mikkel Olsen, f.jan. 1867,dbt. 10/2 1867 

    

              Bemærk: 

             Jeg har opgivet at få styr på ægteskaber 

             og børn - også navneforvirring ! 
 

             Jeg har ikke fundet d'damer v. FT. 1845 

             - - - - - - - - 

 

             Ft. 1870 Ole Mikkelsen, 46, gmd. 

                      Kirstine Sørensdatter,28 husholder 

                      Niels Sine Olsen, 8 år, datter  

                      Mariane Olsen, 6 år,datter 

                      Mikkel Olsen, 3, søn 

               = = = = = = = = =     
 

Jeg gætter på, at Ole Mikkelsen økonomisk var kørt fast og således 

nødt til at sælge gården i 1879.  Ses ej v. Ft 1880 i Thorum. 

Flyttet frta sognet !  se f.x. Ft 1901 
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- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

 

 fremmed: 

 Branddirektør 

S.Sørensen    skøde 27/6 1879   B. 35 folio 280 

              tog aldrig bopæl på Ø.Møjbæk 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

 

 fremmed: 

August Groot, Ågårdsholm,  skøde 2/7 1880  B. 36 folio 212 

              Vi formoder, at han drev jorden fra Ågårdsholm 

              Bygninger på Ø Møjbæk må være blevet ringe 

              nok brugt som bolig for herskabskusken K. Bach 

              som senere købte bygninger og lidt jord fra Ø. 

              Møjbæk - fik matr. nr. 2i 

              A. Groot boede på Ågårdsholm. 

              A. Groot "slagtede" Ø. Møjbæk til flere mindre brug 

                         se afsnit om jorden til Ø. Møjbæk 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

 

 fremmed: 

Niels Jeppesen Dahl  skøde 1909 på Ågårdsholm plus de sidste re- 

           ster af Ø. Møjbæk, bl.a senere hovedparcel matr. 2a. 

             Niels Jeppesen Dahl d. 1924, bg Selde 

             Kirsten Jeppesen Dahl, f. Møjbæk, d. 1960, bg. Selde 

                                                         

 

          Vil man se mere om Niels Jeppesen Dahl 

          -   så se Over Møjbæk og Vester Møjbæk 

 

 

Bygninger til Ø. Møjbæk 
 
Ved udskiftningen var der  selvsagt bygninger på Ø. Møjbæk. 

Hvor meget der er blevet ombygget /nybygget i de kommende årtier 

ved vi ikke.  Måske kan brandforsikringerne fortælle lidt herom. 

Min opfattelse er, at nyinvesteringerne op til 1870 har været 

beskedne. Da jorden så efterhånden efter 1870 blev frasolgt har 

man tilpasset sig ved at rive gamle bygninger ned. 

I min barndom var der kun nogle elendige brøstfældige bygninger. 

Alfred Jensen byggede et nyt - vist svinestald. Stuehuset brændte 

og der blev opført et nyt. 

 



Side 60 af 264 

 

fil: Møjbæk-2a-ny-2016                      side 9 af 12  

 

 

 

Jorden til Øster Møjbæk - herunder "slagtningen". 
Som tidligere nævnt var de 2 Møjbækgårde tilsammen sognets eneste 

enegård - altså en gård, der ikke var med i noget fælleskab med 

øvrige gårde i sognet. Jens Pedersen Quist køber Ø. Møjbæk ved 

auktion i 1757. Han har sandsynligvis udskiftet gårdene i 2 - 

henholdsvis Over Møjbæk m. matr. 1a og Øster Møjbæk med matr. 2 

samt væsentligt med lige meget hartkorn til hver, nemlig 

5-5-3-1 1/2 til hver. 

Største parten af jorden lå vest for Skivevejen  som en bred 

strimmel fra Møjbækken op til Ll. Thorumvej. Den store parcel blev 

lidt kantet delt i 2, hvor den vestligste part blev til matr. 1a, 

og den resterende part nærmest Skivevej blev til matr. 2. 

Derudover fik hver gård en part af jorden øst for Skivevejen så- 

ledes, at O. Møjbæk fik jorden nærmest Møjbækken og matr. 2 ( Ø. 

Møjbæk) fik den sydligste ende. 

Derudover må der have været en kærparcel i Ll. Thorum Kær til hver 

af gårdene. 

 

Ole Nielsen må have overtaget de 5-5-3-1 1/2 htk. ved 1844 matr er 

dette blevet til 4-3-0-2 1/2 htk. 

Noget kunne tyde på, at Ole Nielsen har solgt en lod af østparcel-

len til sin søn, Chresten Olsen, (der i 1812 blev gift ind på 

Quistgård matr. 16) Der er et skøde 11/4 1811, B. 5 folio 35, men 

der er ikke nævnt et matr. nr.   

Tilsvarende handel synes at have fundet sted 29/9 1829, B. 9 folio 

130 - altså også uden matr. nr. 

Der synes imidlertid af forsvinde 0-0-0-0 1/4 htk inden Ole 

Mikkelsen overtager i 1854. 

 

Samme Chresten Olsen synes at have solgt - uden matr. nr. - en 

parcel (måske en kærparcel i Ll. Thorum) til broderen Peder Olsen 

på matr. 10 i Ll. Thorum  skøde 18/5 1812, B. 5 folio 83 

Mærkelig: Peder Olsen blev først gift til gården i 1814 !  

          Der har i ovennævnte kun været tale om meget små 

          parceller, hvilket forklarer, hvorfor der er en re-  

          duktion på 1/4, da Ole Mikkelsen overtager i 

          Dette vil være htk. neutral for Ø. Møjbæk. 

 NB. Peder Olsen eller hans efterkommer må have solgt matr. 10 

     til Over Møjbæk, hvorved matr. 10 blev nedlagt 
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Efter Ole Mikkelsens salg til S. Sørensen og August Groot i 1879-

80 begynder en egentlig gårdslagtning 

 

Over tid sker der flere frastykninger: 2b-2s, hvoraf nogle/de 

fleste er frastyninger fra frastykninger. 

 2a-2i samt 2r involverer bygninger. 

 2k-2s minus 2r er egentligt bare arealflytninger, som det er 

meget svært at følge fra, men lettere til. Det drejer sig kun om 

små arealer: 

 2k til 1c   Karl Pedersen 

 2l til 1e   Møjbæksbro - 13/8 1971 

 2m til 13aa Markus Pedersen 

 2n til 5d   matr i Lindum 

 2o til 1e   Møjbæksbro - 13/8 1971 

 2p til 1e        do. 

 2Q til 1e        do. 

 2s til 2i    12/5 1965 

 

       matr. 1e var faktisk en lille gård, kaldet Møjbæksbro 

 

Specifikationer 

 

Frasalg 2b    øst for Skivevej 63 el. 65 

køber: Peder Andersen skøde 14/7 1893 

       ejede i forvejen 1b 

       tilkøbte 2c & 2d 

       sen. ejer: Jens Peder Møller, d. vist 1936 

            ejer   ? ukendt 

 

       1948 ejer  Jens Chr. Krogh & Bodil 

                  sætter nye bygninger på 

       1948 matr.sanering: alt samles i 2b 

                  2c & 2d udgår 

 

       1948   gamle bygninger  fraskødes som matr. 2r 

                  til Aksel Laursen, skøde 2/7 1948 

                  Skivevej 

                  - - - - - - - - 

                  Jens Chr. Kroghs barnebarn, Hanne Mehlsen, 

                  g. m. B. Skov Christensen overtager 

                  matr. 2b 

             - - - - - - - - 

             vedr. 2r  Aksel Laursen, skøde 2/7 1948 

                       Ejvind Jensen Kuhdahl skøde 5/1 1974 

                       Magda Hedefeldt, skøde 54/( 1975 

                       Niels Saugstrup Nielsen, skøde 14/3 1978 

                       Jane Christensen, skøde 19/7 1991 
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Frasalg 2e,2f,2g    vest for Skivevej 

køber: Niels Møller skøde 17/9 1905 

   3 sæthtk. i alt 1-3-0-1 altså en gård 

? Ringgård skøde 19/4 1939 

Søren Refsgård skøde 16/5 1942 

    ca. 1975 arealet indgår i jordfordeling 

Linda & Tage  ? skøde  omkr. 1980 - kun bygn. 

    jorden til O. Møjbæk (jordfordeling) 

 

Frasalg 2h  jord vest for Skivevej 

            bygn. øst for Skivevej 61 

køber: Jens S. Børsting  skøde mellem 1905 og 1913 

sammen med 16c Møgelthorum 

Anders Fr. Nielsen,( & Mariane) skøde 5/10 1926 

    ca. 1975 arealet indgår i jordfordeling 

Allan Nielsen, skøde 17/10 1984 - kun bygn. 

Kirsten Bedmar auktionsskøde 30/9 1988 

 

 

Frasalg 2i  jord vest for Skivevej 

Gl hovedparcel incl. gl bygninger 

Skivevej 98 beholder navnet Ø. Møjbæk 

Kr. Bach skøde mellem 1905 og 1913 

Kr. Bach var i en periode herskabskusk på 

Ågårdsholm  - boede senere v. Koldinghus 

m. sin blinde søn, Kristian og søster (El)vine 
 

senere ejer af 2i Alfred Jensen & Sørine, skøde  ?? 

Else Nørgård & Hugo Pedersen søde 10/6 1986 

 

 

Frasalg 2a  jord vest for Skivevej 

Restparcel efter frasalg af 2b-2i 

Skivevej 100 

Kr. Riis, Over Møjbæk, skøde fra Niels Jeppesen Dahl 

           25/7 1913   ubebygget - htk. 1-2-0-2 1/2 

Chr. Christensen Stengård, slagter, skøde 14/1 1916 

Anton K. Andersen (Himmelbo) skøde 5/2 1950 

A. Nørgård Nielsen, skøde 6/2 1957 

Aage Kjeldsen, skøde 18/3 1960 

Sv. Jakobsen, skøde 2/11 1966 

Kr. H. Mikkelsen, vognmand, skøde 9/8 1972 

   indgår i jordfordeling 

         jord før fordeling 5 ha 8940 kvm 

          do. efter  do.    8 ha 1629 kvm 
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NB. Der var undervejs nogle hartkornsoplysninger om frastykninger, 

men summen af disse stemmer ikke heltmed udgangspunktet                     

 

        - - - - - - - 

        Jordfordeling 1970-1984 i anledning af 

        ny landevej  Skive Fur på strækningen 

        Hinnerup å til færgestedet til Fur. 
 

 

Det var en ret omfattende sag. Vejen fra Hinnerup Bro og til 

færgestedet blev rettet ud. Dette betød en omfartsvej  vest om 

Thorum - Udretning ved Koldinghus(e) - vest om bebyggelserne ved 

Møjbæksbro - stadig vest om ved Lindumgårdene og Selde by. Fra 

Selde Præstegård og til færgestedet skete der kun mindre 

udretninger. 

Der fulgte en ret omfattende jordfordeling. 

I Over Møjbæk mærkede vi meget til det, idet min far fik gårdens 

kærparcel medinddraget. Arealet blev total formindsket med ca. 3 

tdr. l., men det boniterede areal blev ikke mindre værd. Det 

kostede os i alt 35000 kr, hvoraf jeg som medejer af gården skulle 

betale det halve. 

Desværre måtte vi overtage den gamle kalkgrav, som på grund af 

vejentrepenørens konkurs ikke blev fyldt op med overskudsjord 

fra vejforlægningen. Egentlig burde vi have gjort indsigelser og 

krævet en slags godtgørelse. Min far blev holdt hen med tomme 

løfter. Da jeg blev eneejer var "løbet kørt". 

Jeg havde visse problemer med myndighederne, da graven af mange 

blev betragtet som en slags losseplads. 

Heldigvis fik vi al opgravningjord, da Thorum by blev kloakeret - 

og så var graven faktisk fyldt op.  Mærkelig nok gik den sag 

gennem myndighederne uden mislyde, bortset fra at der nok bliver 

pålyst en tingbogsanmærking om, at der har været en gammel 

kalkgrav på stedet. 

- - - - - - - 

Jeg har forøvrigt på et tidspunkt i Skiveegnens Jul skrevet en 

artikel om bl. a. den gamle kalkgrav. 

 

- - - - - - - 

Samtidig kan jeg også nævne, at der for Over Møjbæks vedkommende 

skete en omfattende matrikelsanering 
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                                             fortløbende side 65 

     fil om V. Møjbæk findes også under hovedbibliotek Thorum 

     Her er der også en meget omfattende Oversigt over gården.    

 

                                    

Matr. nr. 1a  - 
kaldet 

Vester Møjbæk 
 

Eksistere ikke i 2000 – havde adresse Batumvej 
 

har egen fil  

 

Til gården hører en omfattende fil, som findes 

direkte under hovedbibliotek 

Thorum 

Her er en større oversigt over Vester Møjbæk 
 

NB. Historien om V. Møjbæk er her 

gengivet faktisk i 2 versioner: 
 

    = = = = = =  

Første version  

er udarbejdet i forbindelse med arbejdet med Øster 

Møjbæk i Thorum sogn og gengives nedenstående med 

8 (9) sider  
 

Anden version  blev udarbejdet i forbindelse 

med Grønning sogn, hvor der er en del relationer 

til matr. V. Grøn nr. 3 

   delvis med bistand fra Ingvard Rasmussen 

Det omfatter 3 sider  

De burde egentlig samordnes 
                             ej nået 

= = = = = = = = = 
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Første version: 8 (9 ) sider 
 

fil: V. Møjbæk.doc 
 

Alle registreringer vedr. 
 

matr. 1 Lindum, Selde sogn 

 

V. Møjbæk 
Indholdsfortegnlse: 

       Første version:    side  66 
Start med at læse om Over Møjbæk  side 

Introduktion                      side   66 

Ældre historiske forhold          side   67    

Ejere i nyere tid                 side   67    

Familieforhold                    side   68 

Folketællinger                    side   69 

 

Note om Skammegård                side   73     

 

       Anden version: 
Start                             side   74 

Omhandler også forholdet 

  V. Møjbæk - Grønning 

 

 

 

           

 

Gården V. Møjbæk - Matr. nr. 1a Lindum   - lidt introduktion 
 

Gården har og havde en historisk interesse i forbindelse med 

udarbejdelse af historien om  gården Over Møjbæk og familie-

forholdene der. 

Samtidig kunne konstateres forskellige familieforbindelser, 

hvilket har ført til, at det var nyttigt at have egen fil, hvor 

der kunne redegøres for slige forhold. 

Endvidere er der kommen nye oplysninger. 

Alt dette bevirker behovet for er total opskrivning af det gamle 3 

siders bilag fra 1998. 
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Ældre historiske forhold 
Identifikationer: Div. afskrifter af lister på Sundsøre Lokalhi-  

                                                 storiske Arkiv. 

1610  Ekstra skatteliste  fæster Jens Iffuersen  /   ejer ?? 

                          her på V. Modbech – nævnt 1. gang      

1615                      fæster Iffuer Jensen   /   ejer ?? 

1651  decim.liste         fæster Iffuer Jensen   /   ejer ?? 

1657  decim liste         intet at finde  3/8 1994 

1664  matr.               fæster Iffuer Jensen, htk. 13-0-0-0  

                                                 /   ejer  ?? 

1672  folkeskat           nævnes Niels Jensen – er det mon V. M. ? 

1688  matr.               fæster Niels Jensen, htk 9-1-0-0 

                             ejer Bernt Due til Kjeldgård  

 

- - - - - - 

Det er min opfattelse at V. Møjbæk har været fæstegård under 

Kjeldgård 

 

                                              

Ejerrække i nyere tid (efter Realregister) 
 

kort ca. 1815 ejer Jens Jeppesen 

Jens Jeppesen                              skøde  ?? 

 enke: 

Kirsten Christensdatter                skifteatt.  30/3  1865  

 ny mand ?? 

Niels Mikkelsen Jensen                      skøde   5/10 1873 

 svigersøn: 

Niels Jeppesen Dahl               mageskifteskøde  30/20 1903 

 fremmed: (fra Rørbæk) 

Jens Børsting                               skøde  12/3  1909 
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Familieforhold 
 

Oplysninger om familieforhold m. supplement fra A.R. Thomsem -       

oplysningerne er i begyndelsen lidt spredte. 

 

   Hvis man ser stort på kædeægteskaber har gården faktisk 

   været i samme slægt op til 1908. 
 

Jens Iffuersen                                 nævnt 1610 

 kan være bror til Peder Iffuersen i Modbech i Thorum 

 nok søn: 

Iffuer Jensen                                   nævnt 1625 og 1651 

 (søn) 

  Iffuer og Niels kan også være brødre – 

  el måske far og søn  ! 

 (søn) 

Niels Jensen, f. ??, bg. 7/9 1712,gift          nævnt 1672 og 1688 

  m. Anna Hansdatter,f.c. 1629, bg. 24/5 1705 

  søn: 

Iver Nielsen,f.c. 1665, bg. 15/11 1724, g. 2 X  nævnt 1704 

1) Ane Jepsdatter af Ø. Modbech,f.c. 1680, 
d. 1704 – børn døbt 1702 og 1703, men 

ej finde hende i Ø. Modbech. 
 se evt. ane 102 hos slægten Jeppe Nielsen Toft 

2) Anne Michelsdatter fra Høntoft i Selde    Anne Michelsdatters 
f. 4/2 1672, g. 15/4 1705, bg. 4/3 1753   far, Michel Eskesen 

 børn døbt 1707, 1710 & 1713              d. i V. Møjbæk 18/10 

     se Høntoft                                         1716. 

                                               Michels forældre på 

                                               Høntoft var mine a- 

  søn:                                         ner 1518 & 1519 
 

Niels Iversen,f. 20/12 1705, bg. 13/8 1760    nævnt 1736 i Præ- 

   g. 10/12 1754 m. Kirsten Jepsdatter af      stens klage 

   Ø. Modbech, f. 7/9 1732, bg.5/11 1797 

    se ane 51 hos slægten Jeppe Nielsen Toft 

   sandsynligvis kun 2 tvillingdøtre, frem- 

   stillet i Kirken i 1758 uden navne,men 

 

    1)Maren Nielsdatter,f. 10/9 1758 gift      ane 42 & 43 hos 

      3/7 1785 til Over Saugstrup (se A.R.     A.R. Thomsen 

      Thomsens anetavle) 

   2) ????? 

  - - - - - - - 

 

      Niels Iversen dør 

      Kirsten gift 2. gang 
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 Kirsten Jepsdatter derefter g. 2. g. m.      fadder i Ågård 1779 

 Michel Jacobsen af Hinnerup, f.c. 1734       1780,1782 & 1784   

 Hans forældre var Jacob Andersen & Else      mine aner 184 & 185 

 Jensdatter fra Ågård. 

 se Jakobsen fam. i Hinnerup                   mine aner 92 & 93 

Michels J’s kone gudmoder hos Jens Jacob- 

 sen i Hinnerup i 1779 & 1784. 

 Michel og Jens var brødre – måske var          ????? 

 Hans Jacobsen i Aasted Skovgård også en 

 bror – hs. kone hed Dorthe. 

 I Kirstens 2. æg.sk. var der 2 børn: 

  Niels Michelsen f.c. 1765 

  Else Michelsdatter, f.c. 1772 el. 1776 

 

Herefter kan familieforholdene aflæses af nedenstående folke-

tællinger med bemærkninger 
 

Folketællinger 
 

Ft. 1787, Selde, V. Møjbæk, kip A 9201, husst 11, lb. nr. 230 

Michal Jacobsen,54, 1. æg.sk. bonde og gårdbeboer 

Kirsten Jepsdatter,56, 2. æg.sk, kone 

 børn af 2. ægteskab: 

 Niels Mikkelsen,22 - viderefører 

 Else Mikkelsdatter, 11 datter af 2. æg.sk 

  Christen Nielsen,20, ug. tj.folk 

  Made Poulsen, 11, tj folk 

 

Ft. 1801, Selde, V. Møjbæk, kip A 9202, husst –30, lb.nr.337 

Niels Mikkelsen, 39, g. bonde & gårdbeboer – alder stemmer ikke helt 

Johanne Nielsdatter, 33, kone, begge 1. æg.sk.     #### 

 Mikkel Nielsen, 2, ug., søn blev vist g. til Grønning 

   Chresten Jensen, 33, ug. tj. folk 

   Jens Nielsen, 26, ug., tj. folk 

   Ane Chrestensdatter, 23, ug., tj. folk 

   Jens Chrestensen, 11, tj. dreng 

    Chresten Nielsen, 36, ug., inderste og tømrer 

 

      Johanne Nielsdatter oplyses f. Grønning. Efter alder 

      kan der være 2 muligheder: 

      fra Teglgården matr. 3 Ø. Grønning eller    næppe 

      fra Anesminde matr. 3. V. Grønning          sikker 
 

      Niels Mikkelsen må være død og Johanne Nielsdatter gifter  

      sig med Jens Jeppesen, f. i Thorum 

      dato – se kirkebog 
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Ft. 1834 Selde,Lindum,V. Møjbæk,husst. 87, lb.nr. 433 

Jens Jepsen/Jeppesen, 44, gmd. & sognefoged 

Johanne Nielsdatter, 64, kone      ### 

  Christen Poulsen, 37, ug., tj.folk 

  Christen Andersen,28, ug., tj.folk 

  Peder Gregersen,19, ug., tj. folk 

  Mette Nielsdatter,30, ug.,tj.folk 
 

 

Ft. 1840, Selde, V. Møjbæk, kip C 2956, husst 492, lb.nr.? 

Jens Jepsen,49, g. gmd. & sognefoged 

Johanne Nielsdatter,70, kone 

  Niels Hansen, 11, plejesøn 

   Peder Nielsen, 38, ug., tj.folk 

   Jens Christiansen,37, g, tj. folk 

                  kone ej nævnt 

   Jens Olsen, 19, ug., tj. folk 

   Kirsten Christensdatter, 27, ug., tj. folk 

 

Ft. 1845 Lindum,Selde s. kip B7540, husst. 2, lb.nr. 7 

                                        V. Møjbæk 

Jens Jeppesen,55,g. gmd. f. Thorum s. 

Johanne Nielsdatter,76, g. kone,f. Grønning (f.c.1769) 
   forældre må kunne findes - se matr. 3 i V. grøn. 

 Christen Jensen,49,ug.,tj.folk,f Åsted 

 Christen Johansen,21,ug., tj, folk, Ørding s./ Mors 

 Willads Christen Jensen,18,ug., tj.folk,fis 

 Kirsten Christensdatter,30,ug.,tj.folk,fis  -  senere kone 

 

    Jens Jeppesen må som enkem. have giftet sig med pigen 

    Kirsten Christensdatter 
 

Ft. 1860 Lindum,Selde s. kip C 0723, husst.43, lb.nr.220 

Jens Jeppesen                                 V. MØjbæk 

Kirsten Christensdatter, 45, fis, kone 

  Niels Michelsen Jensen,12, fis, deres søn, f. 3/9 1847 

  Dorthe Marie Jensen,1, fis, deres datter 

   Johanne Andersen,21,fis,ug., tj.folk 

   Christian Jensen, 65, f. Aasted, ug., tj.folk 

   Niels Pedersen, 27, ug., f. Thorum, tj.folk 

   Niels Jensen,16,, f. Nautrup, ug., tj.folk 

 

 

                            fis = født i sognet 
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Ft. 1870 V. Møjbæk husst. 10  -  internet 

Kirsten Christensen,55, enke, f. Selde 

Niels Mikkelsen Jensen,22, f. Lindum  stilling ? søn/bestyrer !! 
  blev sikkert kaldt Niels Mikkelsen Møjbæk 

 Dorthe Marie Jensen, 10, f. Lindum, datter 

  Barbar Marie Jensen,17, f. Vile, tj folk 

  Jens Peder Olsen,29, f. Thorum, tj. folk 

  Anders Jensen, 23, f. Junget, tj. folk 

  Peder Jeppesen, 17, f. Selde, tj folk 

 

  Niels Mikkelsen Jensen/Møjbæk blev g. 18/7 1872 med 

  Nicoline Jensen ( oplyst 20 år ?) fra Fogedgården i Ll. Thorum 

 

 

Ft. 1880 Selde, V. Møjbæk, kip C 2169, husst. 11, lb.nr. 440  

Niels Mikkelsen Jensen, 32, fis,g. gmd. 

Nicoline Jensen, 32, fis, g. kone 

 Jens Jepsen Jensen,7, deres søn – må være død 

 Kirsten Jensen, 5, fis.deres datter 

  Anders Jensen,25, ug.,f. Vile, tj. folk 

  Anders Jeppesen,16, fis, tj. folk 

  Ane Christensen,34, ug., f. Tøndering, tj. folk 

  JensSine Pouline Nielsen, 14, f. Aasted, nok tj.folk 
 

   Kirsten Jensen Møjbæk blev gift med Niels Jeppesen Dahl fra 

   Selde. Han overtog i 1891 O. Møjbæk i Thorum  og i 1901/1903  

   flyttede de hjem til V. Møjbæk, som de i 1909 solgte til Jens  

   Børsting (søn fra Rørbæk). I stedet overtog de Aagårdsholm. 

   Niels Jeppesen Dahl døde i 1924. Enken solgte Aagårdsholm i  

   1928 og flyttede til København sammen med sin  søn, Jeppe                 

   - - - - - 

   Niels Mikkelsen Jensen overtog Møllegården i Selde og byggede 

   nyt stuehus efter model af svlgersønnens stuehus på Over Møjbæk 
 

Ft. 1901 , Selde, V. Møjbæk  -  internet  -  opslag 288 

Niels Mikkelsen Jensen, f. 3/9 1847, gmd. 

Nicoline Jensen, f. 11/3 1847, kone 

 Kirsten Christensdatter, f. 30/5 1814, mandens mor, aftægt 
  Emil Andersen, f. 27/6 1847, tj, folk 

  Martinus Kristensen,f. 13/6 1885, tj. folk 
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Ft. 1906 , Selde, V. Møjbæk  -  internet  -  opslag 13 

Niels Jeppesen Dahl, f.2/3 1868, gmd. 

Kirsten Dahl,f. 12/2 1875, kone 

 Jeppe Nielsen Dahl,f. 21/4 1894, søn 

 Else Jeppesen Dahl,f. 20/4 1895, datter 

 Niels Møjbæk Dahl, f. 21/7 1899, søn 

 Gunnar Svend Dahl, f.13/12 1900, søn 

 Jens Aage Dahl, f.1/6 1904, søn   må være død - nej 

  Johanne Marie Jensen,f.12/10 1887, tj. folk 

  Lise Christensen, f. 12/5 1869, tj. folk 

  Senius Pedersen, f.4/11 1887, tj. folk 
 

Ft. 1916 , Selde, V. Møjbæk  -  internet  -  opslag ? 

  ej funden, men 

Jens Børsting ejer fra 1909 

Karen Thordal fra Grønning, kone 
 

Ft. 1925 , Selde, V. Møjbæk  -  internet  -  opslag 86 

Jens Børsting, f. 9/2 1880 el 1881 i Rørbæk 

Karen Thordal, f. 3/5 1884 i Grøn. 

 Niels Børsting, f. 16/4 12914 i Selde, søn/evnesvag 

  Julius Thordal, f. 4/8 1890 i Grøn, broder til Karen 

    4 tj. folk 

 

Om V. Møjbæks videre historie. 

Jens Børsting byggede sig et otiumhus oppe v. Batumvejen. 

Da Jens Børsting solgte V. Møjbæk, kom der vistnok flere skiftende 

ejere bl.a. Aage Nielsen fra Højgård omkring 1970. Gården blev 

derefter i noget grad splittet op, men størsteparten af jorden kom 

til kalkkonsortiet i Batum. Resten til Kobberupgården 

Bygningerne, der var i meget nedslidt stand, blev revet ned.I dag 

kan man se beliggenheden ved nogle store træer, der står ved 

Møjbækken. 
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NOTER 
 

Skammegård 

Jeg er næsten sikker på, at der er et familieskab til folkene på 

Skammegård i Junget. Ca. 1830 hed de John Mikkelsen og Lene 

Kolding fra Duruplund. Der var en del børn som var jævnaldrende 

med min fars yngre søskende. 

Skammegårdlå syd for vejen fra Lindum til Junget. Stedet ses i dag 

stadig med en skovbeplantning og en Dam. 

Skammegård brændte ca. 1930-34 og blev total udstykket til de 

statshuse som ligger ved ovennævnte vej. I min barndom hed de hu-

sene på ”Skammegårds mark”. Skammegård var vist en halvstor gård. 

 

A.R. Thomsens oplysninger 

Anna Michelsdatters aner fra Selde er med A.R. Thomsens anenumre 

 173 Anna Michelsdatter, f. 4/2 1672 i SElde 

 346 MichelEskesen, f.c. 1638, bg. 18/10 1716 V. Møjbæk 

 347 Kirsten Jensdatter,f.c. 1631, bg. 19/4 1716 i Selde 

 692 Eske Christensen,f. c. 1602, bg. 12/12 1686 i Selde 

                          = min ane 1518 

 693 Dorthe Michelsdatte,f. c. 1610, bg. 6/8 1686 i Selde 

     692 & 693 boede på Høntoft(* 

                          = min ane 1519 

1302 Christen Eskildsen,  = min ane 3036 

 

  *)Gården Høntoft skulle have ligget øst for vejen fra Selde til  

    Branden  -  kilde et gammelt markkort fra Kjeldgård 

 

Trap Danmark 

Trap ref. at navnet Modbech nævnes 1. gang 1440 
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Anden version: 3 sider  
 

Matr. nr. 1a  -  V. Møjbæk 

Eksistere ikke i 2000 – havde adresse Batumvej 

har egen fil – se den 

Ejerrække 

kort ca. 1815 ejer Jens Jeppesen 

Jens Jeppesen                              skøde  ?? 

 enke: 

Kirsten Christensdatter                skifteatt. 30/3  1865  

 ny mand ?? 

Niels Mikkelsen Jensen                      skøde   5/10 1873 

 svigersøn: 

Niels Jeppesen Dahl              mageskifteskøde  30/20 1903 
 

 fremmed: (fra Rørbæk) 

Jens Børsting                              skøde  12/3  1909 

 

Folketællinger – se egen fil 
 

= = = = = = = = 
 

Relationer til gården V.Møjbæk  i Selde sogn             

  og matr. 3 V. grønning 

Bilag 1   udarbejdet af Ingvard Rasmussen 

 

Møjbæk 1815: 

 

matrik

el 

nr

. 

ejer besidder Hartko

rn 

år 

1815 

 Selvej

e  

Niels Mikkelsen => 

Jens Jepsen 

9-1-1-

3 

 

Besiddere på Møjbæk: 

1. Niels Mikkelsen (ca.1763-1815) – død 

1815.06.05 på gården. 
Gift … med Johanne NielsD (ca.1768-1845), død 1845.11.20 på gården. 

Datter af Niels Jacobsen, gmd. i V.Grøn.nr.3, og hustru Kirsten AndersD. 

Børn: 
¤ Mikkel Nielsen (f.ca.1799), gmd. i V.Grøn.nr.3 – gift 1823 med Ane JespersD (f.ca.1798) fra 

Vester Lyby. 

 

Boet efter Niels Mikkelsen blev vurderet til 8.398Rbd (sølvværdi). Udover Møjbæk 
indeholdt det også gården V.Grøn.nr.3, som NM åbenbart har købt efter sin svogers 

forlis.  
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2. Jens Jepsen (1789-…) – døbt 1789.06.01 i 

Lille Torum. 
Søn af Jeppe Jensen og hustru … i Lille Torum. 

Gift 1° 1815.12.07 i Selde med Johanne NielsD (ca.1768-1845), død 1845.11.20 på 

gården. Forgængers enke 

Gift 2° 1846.11.24 i Selde med Kirsten ChristensD (ca.1814-…). 

¤ Børn: Niels Mikkelsen Jensen (f.1847), …  

Datter af Christen Nielsen i Selde og hustru …  

JJ var en lykkeridder. I 1815 var han tjenestekarl på Møjbæk, og samme år blev han 

gift med enken i gården.  

1819.06.14 fik han tinglæst skifteekstrakt efter sin forgænger, hvorved han overtog 

boets ejendomme og løsøre  

mod pantebrev til sine nye stedbørn og medarvinger på 3.436Rbd (sølvværdi) (*Salling 

H. SPp-6, 340). 

JJ skødede 1823.05.01 gården V.Grøn.nr.3 til sin stedsøn Mikkel Nielsen (*Salling H. 

SPp-7, 414).     

 

 

Uddrag af kilder: 
 

Besidder 1): 

 

*KB Selde (Nørre, Viborg) 1813-36. Aol-105. Døde M 1815, No.3: 

Død 5. Juni, bgr. 11. Juni – Niels Mikkelsen – Gårdmand i Wester Mojbek.  52 år.     (født ca.1763) 

 
*FT-1801 (1. Feb.) Selde S, Nørre H, Viborg A – Lendum Bye, No.6.   Aol-11 (s.190): 

Navn fam. status alder gift? stilling født ca. 

Niels Mikkelsen 

Johanne NielsD 

Mikkel Nielsen 

Christen Nielsen 

Manden 

Konen 

deres Søn 

Mand 

39 

33 

  2 

36 

) 1o ægt.  

)  

ugift 

- 

Bonde og Gårdbeboer 

 

+4 Tjenestefolk. 

Inderste og Tømmerkarl 

1762 

1768 

1799 

1765 

 

 

 

Besidder 2): 

 

*KB Junget-Torum (Salling Nørre, Viborg) 1789-1814. Aol-23. Døbte 1789: 

2. Pintse Dag (1. Juni) – Jeppe Jensen af Lil Thorum en Søn: Jens. 

Susc: Dorthe PedersD af Lil Thorum.  Faddere: Søren Jensen af Øster Heinet. Melsen Jensen, Søren Jensen Foget, Caren ChristensD 

og Karen Gadborg – alle af Lil Thorum. Introd: 4. Søndag efter Trinit. 

 

*FT 1787 Torum (Aol ß 6/8): Lill-Thorum 1. Familie: 

Jens Jepsen (70 år, Hosbonde, Selvejer og Gårdbeboer), Anna SøfrensD (50, Madmoder), begge i 1° Egteskab. 

Børn: Jeppe Jensen (20, ugift) m.fl.     <= Jens Jepsens far – han er ikke i Lille Thorum i *FT-1801.  
   
Jens Jeppesens 1° ægteskab. 
 

*KB Selde (Salling Nørre, Viborg) 1813-36. Aol-76. Copul. 1815, No.6: 

Gom: Jens Jepsen, gl. 26 år, Tjenestekarl i Wester Moÿbek.  Brud: Johanne NielsD, 46 år, Gårdmandsenke i Wester Moÿbek. 

Forlovere: Gårdmændene Niels Jepsen i Øster Moÿbek og Søren Jensen i Lille Thorum.  Viet: 7. Dec. 1815 i Kirken. 

Bevis ved Attest af 19. Nov., at de begge har havt de naturlige Kopper. 

 

*KB Selde (Salling Nørre, Viborg) 1837-61. Aol-257. Døde Q 1845, No.6: 

Død 20. Nov., bgr. 30. Nov. – Johanne NielsD – i givt Stand. Gårdmand på Moibech i Lendum, Jens Jeppesens Hustru. 

Født i Wester Grønning, Datter af Niels Jacobsen.  76 år. 
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Jens Jeppesens 2° ægteskab. 

 

*KB Selde 1837-61. Aol-129. Copul. 1846, No.5: 

Gom: Enkemand og Gårdmand Jens Jeppesen, 56 år, i Wester Moibech. Har havt de naturlige Kopper. Har været gift 1 gang før. 

Brud: Pige Kirsten ChristensD i Wester Moibech, 32 år gammel.  Datter af Christen Nielsen i Selde.  Vaccineret af Stengel. 

Forlovere: Gårdmænd Jens Jørgensen og Christen Nielsen, begge af Selde.  Viet: 24. Nov. 1846 i Kirken. 

Anm: Indskrivning til Ægteskab d. 17. Oct. og Tillysning bestilt til 18. Oct. og 1. Nov. Denne Tillysning fandt Sted før Vielsen. 

  

 
Børn. 

 

*KB Selde 1837-61. Aol-20. Fødte M 1847, No.8: 
Født 3. Sept. – Niels Michelsen Jensen – hjemmedøbt (som formentlig syg) d. 7. Sept. Dåben publiceret i Kirken d. 21. Nov. 

Senere note: Fik 1905, 22. Dec. Navnebevis af By- og Herredsfogden i Skive på Navnet: Niels Mikkelsen Möjbæk (VA 4723/1906). 

Forældre: Gårdmand Jens Jeppesen og Hustru Kirsten ChristensD i Wester Moibech i Lendum. .Faddere: Møllerkonen Kirsten NielsD i Selde 
og Gårdmandskone Inger PedersD i Junget. Gårdmændene Morten Jepsen i Thorum, Niels Christensen i Selde og Jens Christensen i Sloutrup. 

Anm: Moderen introduceret d. 21. Nov. 

 
… … 

 

*Skive Byfoged: SP-6, Skive og Sallinglands H. (gl. F, 1815-20): 

¤fol.340. Attest på Jens Jepsens Obligation til hans Stedbørn for 3.436Rbd-3410/11Sk: Sølv. 

Som Hjemmel for Debitor er tinglæst Skiftebrevet efter hans Kones første Mand, Niels Michelsen, hvorved bemeldte Pant er ham 

overdraget.     O. Selmer. 

 

¤fol.340fts. Extract af Skiftebrevet efter Niels Michelsen i Møÿbech, bgr. 13. Nov. 1815, sluttet 18. Nov. 1818: 

At samtlige Ejendomme (der) ved dette Skifte er overdraget Jens Jepsen, Stervboenkens nuværende Mand, blev af 2de Mænd dertil 

udmeldte fra Retten, d. 5. Dec. 1817 vurderet og ansat til 8.398Rbd: Sølv. 

Skifteretten – efter foranstående Jens Jepsens Erklæring og Michel Nielsens med Curator og Børnenes Værges Declaration – 

overdrager herved Jens Jepsen til Eje, Brug og Rådighed, dette Stervbo tilhørende: 

1. Stervbogård(!) i Grønning Sogn, af Hartkorn 3-6-1-1, med påstående 

Bygninger, tilhørende Ejendomme, så og bemeldte Gårds Anpart af Grønning Sogns Kongetiende og Kirkekorn- og 

Qvægtiende. 

2. Dette Stervbo tilhørende Gård i Wester Møÿbech med påstående Bygninger 

og tilhørende Ejendomme,  

af Hartkorn 9-1-1-3. 

3. Dette Stervbo tilhørende, registrerede og vurderede Løsøre. 

4. Christen Jacobsens udstedte Panteobligation af 10. Feb. 1816 på 598Rbd: 

Sølv, læst inden Salling Herredsret 14. Juni 1813. 

 

 

Som Hjemmel på de Jens Jensen overdragne Ejendomme er denne Attest protocolleret, da intet var til Hinder.    

O. Selmer.      Læst inden Salling Herreders Ret 14. Juni 1819.                       

                  ad. VG 3  

 

*FT-1850 (1. Feb.) Selde S, Nørre H, Viborg A – No.32. Lendum Bye, Moibech, en Gård.   Aol-6 (s.85):  

navn  alder gift? fødested  stilling  født ca. 

Jens Jeppesen 

Kirsten ChristensD 

Niels Michelsen Jensen 

60 

36 

  3 

gift 

 -  

ugift  

Thorum S. 

Her i Sognet 

- 

Gårdmand, Husfader  

hans Kone  

deres Søn             + 4 Tjenestefolk. 

1790 

1814 

1847 

 

 

= = = = = = = = 
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                                       opdateret okt. 2016 

 

 

Fogedgården 
 

matr. 3a af Ll. Thorum 
beliggende 

Ll. Thorumvej 8, 7870 Roslev 
 

Nuværende ejer er 

Børge Dahl 

boende på 

Højgård, Ll. Thorumvej 

 

Jeg ved ikke om jorderne er lagt sammen, men Fogedgården er 

ubeboet. Bygninger er yderst forfaldne - nu vist nedrevne 2016 

 

hartkorn: 

1664 matr.  htk. 8-1-3-0 

1688 matr. nr. 11 htk. 6-7-0-2  

nuv htk.  ukendt 

 

Indholdsfortegnelse er aldrig blevet lavet 
 

Introduktion 
Fogedgården er på flere måder speciel. 

Det har næsten aldrig været en alm fæstegård under et gods. 

Derimod har den været ejet af og fæstet ud til andre bønder, idet 

disse ofte ejede andele i den. På den slægtsmæssige side har 

Fogedgården ofte haft en central stilling. 

Desværre Fogedgården solgt til en nabo, hvilket på sigt vil betyde 

dens nedlæggelse 

 

Beboere, fæstere og ejere 
1610  De ældste oplysninger er at beboer/fæster hed  

      Poul Lauridsen ifølge skattelister 

1617  Kronen køber til Skivehus gården og som fæstere oplyses 

      Laurits Madsen (nok søn) og Poul Larsen. 

      - ses ej i Kronens Skøder 

1629  fæster Poul Lassen/Larsen - afkortningsregister 

1631  fæster Poul Larsen - spinderegnskab 

1636/37 fæster  Bertel Poulsen (  søn) 

1645/46 Bertel Poulsen div afgifter 
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1657  fæstere: Bertel Poulsen, Jep Villadsen, Christen Jensen & 

               Chresten Jepsen 

1662  Kronen holder lidt udsalg på gårde i Salling. Kronen sælger  

      til Stephan Roede og hans arvinger. (søn Frank) 

      Fæster: Jeppe Jensen Foged  - htk. efter 1662 7-2-4-2  

            handel, jvf. Kronens Skøder 

1664  matrikel - fæstere: Bertel Poulsen & Poul Bertelsen 

      NB. Jep Jensen Foged er ikke nævnt 

1680  ejer: Andreas Roede, fæstere: Jep Jepsen & Bertel Poulsen 

           htk. 6-7-0-2 

  

1687 Frands Roede sælger Fogedgården til Jens Henriksen på  

                                               Østergård 

     Fæstere: Jeppe Jensen Foged & Bertel Poulsen. 

              Jeppe Jensen Foged nok d. 1699 g. m. 

              Anne Bolzdatter 

                    Oplysning - indskudt bemærkning 

                    Vi har nogle familieopsninger her 

                       Chresten Jensen Foged boede på anden gård i 

                                             Ll. Thorum 

                       Jens Jensen Foged boede på gård iHinnerup 

                       Jeppe Jensen Foged havde datter, Anne Jeps- 

                       datter, g.m. Mehlsen Jensen, f.c.1663 i 

                                             Hinnerup 

                           Mehlsen Jensen i så fald svigersøn ! 

                    men hvodan hænger det sammen ? 

                    - - - - - - - - - - 

1688 efter matrikel ejet af Østergård 

1699 Jens Henriksen sælger den ene halvdel til fæster Jeppe 

     Jensen Foged og den anden halvdel til Mehlsen Jensen Foged 

     i Hinnerup (var de brødre ?) 

0000 Mehlsen Jensen Foged køber den anden halvdel, så Jeppe Jensen 

     Foged  er fæster under Mehlsen Jensen Foged. 

 

1725 Jeppe Jensen Foged køber sin halvdel tilbage fra Mehlsen  

     Jensen. Denne halvdel går i arv i familien, medens den anden 

     halvdel bliver hos Mehlsen Jensen. 

1729 Mehlsen Jensen dør og hans halvpart går i arv til hans 2  

     døtre således: 

      a) Ane Mehlsensdatter g.m. Niels Mikkelsen på Brokholm 

            arver 1/4 af Fogedgården 

      b) Benned/Bente gift til Møjbæk arver 1/4 af Fogedgården 

         (i praksis er det deres mænd, der arver) 

          ( se evt. disse gårde !) 

1742 Jeppe Jensen Foged dør. Sønnen, Jens Jepsen, tager over som  

     ejer  af halvdelen og fæster under de 2 døtres mænd på den  

     anden halvdel - måske før 1742. 
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1756 Niels Mikkelsen på Brokholm har 3 sønner (og min. 1 datter, 

     Anne, der bliver g. m. enkemanden, Anders Nielsen Reff på 

     Thorum Vestergård). 

      a) Mikkel Nielsen får Brokholm 

      b) Jeppe Nielsen får Skalborg 

      c) Niels Nielsen får en gård i Møgelthorum 

         Disse 3 arver hver 1/3 af faderens 1/4 af Fogedgården 

 

1783 den 13/10 sælger de 3 deres samlede 1/4 til Jens Jepsen Foged 

     så denne nu ejer 3/4 af Fogedgården, medens den sidste 1/4 er 

     gået i arv til Poul Pedersen Quist i Møjbæk (BI F 431) 

1787 Ft. Jens Jepsen & Anne Sørensdatter 

 

1794 5/5 Jens Jepsen Foged sælger til sønnen, Søren Jensen Foged 

     m htk. 7-1-1-2 1/2 og m. aftægt til forældrene 

 

1801 Ft. Søren Jensen Foged, ugift og forældre Jens Jeppesen &  

     Anne Sørensdatter. 

1802 Søren Jensen Foged, f.c.1769 må være g. ca. 1802 med Kirstine 

     Jensdatter, f.c. 1772 

 

1808 Den sidste 1/4 gået i arv fra Poul Pedersen Quists enke 

     Mette Espersdatter, som har videregivet det til sin 2, mand,  

     Niels Knudsen, som sælger til Søren Jensen Foged. Skødet er 

     først tinglyst 27/7 1818. Hverken Ivar el. Jens har kunnet  

     læse skødet. 

     Søren Jensen Foged er nu eneejer. 

 

1834 Ft. Søren Jensen Foged må være blevet g. m. Kirsten/ Kirstine 

     Jensdatter ca 1802, som er enke v. Ft. 1834 & 1840 

       Søren Jensen Foged og Kirstine Jensdatter havde 2 sønner 

       ved navn Jens Sørensen (den ældre,f. ca. 1803 

                Jens Sørensen (den yngre, f. ca. 1811 

            Situationen var, at begge bedstefædre hed Jens ! 

 

      Såvidt jeg kan se får Jens Sørensen (den ældre) en anden  

      gård, som også er købt af Niels Knudsen skøde 12/ 3 1803, 

      tinglyst 27/7 1818 m. htk. 2-0-0-2 1/4 

      Senere træffer vi Jens Sørensen (den ældre) på en mindre  

      ejendom i Hinnerup - vist matr. 2c 

                    se Ivar Kristoffersens afhandling 

       Altså. Man må have lavet en "stor" handel med Niels 

              Knudsen i 1803 vedr. både den sidste 1/4 og en 

              anden gård  (endnu uidentificeret) 
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1842   Jens Sørensen (den yngre)f. 1811 får hjemmet v. skøde 

       10/10 1842 m htk. 7-0-1-1 1/12 og en aftægtskontrakt. 

 

1845ca.Jens Sørensen Foged (den yngre) g. i Hjerk med Dorthe  

        Katrine Nielsdatter f.c. 1810 

         børn. 3 døtre og en søn 

                    se familie 

        søn: 

       Søren Jensen Foged, f. c. 1850, d. 1926 g. m.  

        Ane Katrine Sørensen (trine Foged) f. 1859, d. 1936 

 

1928 28/7 Ane Katrine Sørensen, skifteatt. 

 

       barnebarn:   

1928 28/7 skøde til  Søren Foged Madsen, f. 1905, d. 1995, g. 1937  

       i  Tøndering med Anna Lund Kolding, f. 1913, d. 2012 

       "Madsen" blev afskaffet 

   

1979 23/3 skøde til søn  & datter 

       Jens og Karen Foged, skøde 

 

1982 15/12 Jens Foged eneejer 

 

1989 25/10 skøde Børge Dahl 

    

   

Familieforhold 
 incl. tilgrænsende familier 

 

Folketællinger  på Fogedgården med bemærkninger 

                     om familieforhold 

1787 

Jens Jepsen, 70, 1.æg.sk 

Anne Sørensdatter/ Jensdatterm 50, 1. æg.sk. 

 Jeppe Jensen, 20, søn 

 Søren Jensen, 14, søn 

 Peder Jensen,  6, søn 

  1 tj. pige 

 

1801 

Søren Jensen, 32 ug, gmd. 

   (sen g. m. Kirstine Jensdatter) 

 Jens Jepsen, 83 aftægt, f. 1718, d. 1802, 84 år 

    g. 1762 m 

 Anne Sørensdatter, 64, aftægt, f. 1736, d. 1801  

  Peder Jensen, 23, husbonds bror - plus  tj.folk 
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1834 

 Kirstine Jensdatter, 62, enke efter Søren Jensen Foged 

  Jens Sørensen,f.c. 1803 (den ældre) ses ikke her 

  Jens Sørensen (Foged) 23, søn (den yngre) 

  Poul Sørensen, 26, søn fik gård i Hinnerup - 

    vist Hinnerup Vestergård - se Ivar Kristoffersen 

 

                           Jens Sørensen, f,c, 1803 (den ældre) 

                           fik tilsyneladende en lille gård af 

                           sin moder - skøde 1840. Gården synes 

                           solgt tilbage til Jens Sørensen den  

                                           yngre i 1842  

                           Forklaring  ???? 

                           Jo, han fik en ejendom i Hinnerup - 

                           vist matr. 2c  

   

 

1840 

Kirstine Jensdatter, 68 enke efter Søren Jensen Foged 

  Poul Sørensen, 31, søn 

  Ane Sørensdatter, 33, datter 

  Jens Sørensen, 28, søn (den Yngre) 

 

1845 

Jens Sørensen, 34, gmd. (den yngre) 

Dorthe Katrine Nielsdatter, 35, kone, f. i Hjerk 

 (Jens Sørensen, 42 (den ældre))) 

 (Ane Sørensdatter, 39) 

 

1850 

Jens Sørensen, 39, gmd (den yngre) 

Dorthe Katrine Nielsdatter 40, kone 

 Nikoline, 3 tvilling,datter, sen. g. t. Vester Møjbæk  

   g 18/7  1873 m. Niels Mikkelsen, 24 år V. Møjbæk 
  

 Dorthea, 3 tvilling, datter 

   g. 23/10 1873 m. enkem. Niels Nielsen 

           45 år fra Selde 
 

 Ane Kirstine 2, datter, g. 14/10 1879 

  m. enkem. Jens Savstrup i Næstild 

 

 "undervejs"  Søren Jensen, f. 1850 videreførte 

   3 tj. folk 

- - - - - - - - - 
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  søn: 

Søren Jensen Foged, f. 1850, d. 1926, g.  

Katrine (trine) Sørensen fra Durup,f. 1859, d. 1936 

  fik 3 døtre: 

  

a) Katrine /trine Foged, f.   forblev ugift, flyttede med 

   moder på aftægt i Thorum i 1928 

b) Mitte/ Marie, f. blev i sen alder gift m. Niels Christensen 

   (Chransen) på matr 4 /Lindegården  -  se note Mitte 

   fik kun 1 søn Chresten Nielsen, der forblev ugift  

   se Lindegården matr. 4 

c) Dorthea  Katrine, f. 1881, g. 1899 m. 

     Laust Just Madsen, f. i Otting 1869 - 

     blev bosat på gård i Gl. Åsted 

 

      havde 4 børn: 

    a) Mads Kristian Madsen,f. 3/4 1900 blev g.30/11 1928 m.  

       Esther Søgård fra Nissum Søndergård, f.19/5 1808 

       - bosat først i Åsted Torp, sen. i hendes hjem 

       Nissum Søndergård og sidst - aftægt i Roslev 

       Der var fl. børn, bl.a. Inge 

        se note Nissum Søndergård 

 

    b) Ellen Madsen, g. Thorvald Søgård fra Nissum Søndergård 

       bosat i Yttrup 

       Der var fl. børn, bl.a. Kirsten og Dorthe (opkaldt e. 

       bedstemødre 

    c) Helga Madsen, g. 27/1 1934 m. Kresten Jensen (Johannesen) 

       f. i Hinnerup og sen. Thorum Vestergård 

        se Hinnerup matr.4 og Thorum Vestergård, matr. 2a 

        bosat på gård i Gl. Åsted. 

         børn: kender Laust Madsen,f. 10/3 1938 

    d) Søren Foged Madsen, der sløjfede Madsen og overtog Foged- 

       gården i Ll. Thorum, g. 1937 med Anna Lund Kolding fra 

       Tøndering. 

         havde 2 børn Jens, f.  & Karen, f. 

         videreførte Fogedgården 

 

 søn/barnebarn: 

Søren Foged Madsen  (afskaffede madsen)  videreførte Fogedgården 

f. 1905, d.1995, g. Tøndering 1937 m. Anna Lund Kolding, f. 1913 

d. 2012 i Roslev 

   børn  Jens Og Karen 
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                    Note: Nissum Søndergård 

                       Nissum Søndergård, lå på vejen fra Åsted  

                       til  Bjergby/ Tøndering. 

                       er nedlagt 

                       familie/ ejer omkr. år 1900 

                       Jens Søgård g. ca. 1903  m. Kirsten 

                       4 børn: a-d 

 

                      a) Anne Kirstine Søgård, f. 12/11 1905, 

                           g.23/5 1926 m.  

                           Marinus Jakobsen, f. 18/10 1898 i 

                           Grættrup - bosat i Tøndering 

                           flere børn, bl. a. Grethe og Gerda 

 

                       b)Anders Søgård, f. 8/2 1907, g. 10/10 1933 

                           m. Ester Jensen fra Åsted, f.12/10 1901                                         

                             forældre Peder Jensen, Åsted  

                             - bosat på gård i Risum 

                           børn: kender Jens f. 4/8 1936 død 

                                        Jens f. 27/8 1938    

 

                       c)Esther Søgård,f.  19/5 1908 g. m.  

                             g. 30/11 1928 med Mads Kristian  

                            Madsen, f. 2/4 1900 - se ovenst. 

                                dobbelt svogerskab med 

                                modsat fortegn ! 

                              børn Inge - nok flere 

 

                       d)Thorvald Søgård,f. 19/11 1909 g. 9/? 1935 

                         Ellen Madsen, f.7/1 1907 

                         bosat Yttrup 

                         børn kender Kirsten og Dorthe 

                         opkaldt e. bedstemødre   

                               

              

 

 

note Mitte 

 

Marie / Mitte Foged blev gift til matr. 4 Lindegården 

m Niels Christensen 

(Man kan vist godt sige, at hun lavede "lidt rav" i gården, 

eftersom, der var nogle ugifte søstre, der skulle ud. 

      her uddrag af familien - næste side 
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ungk.Niels Christensen,f.1800 i Thorum,d.?, gift 23/5 1844 m.Pigen 

Ane Sørensdatter,f.c.1806 på Fogedgård,d.9/2 1864,57 år  

(Skøde 1843)       

 børn: 3 stk.       

 1.Ane Nielsen,f.c.1845 877 som 33 årig m.   

 Kristian Jensen,23 fra Hegelund   

 2.Kirsten Nielsen,f.c.1849 d.11/9 1872,23 år   

 3.Christen Nielsen,f.1847 videreførte 

 søn:      

Christen Nielsen,f.c.1847,d.   ,gift ungk.36 år, 20/6 1884 m.Pigen 

Maren Kirstine Hansen af Hinnerup (matr 3a)f. 27/10 1858 nu 27 år 

 forlovere: Niels Revsgård & Hans Kr.Pedersen,Hinnerup  

    børn: 5 døtre men kun 1 søn:      

  1.Katrine,f.29/4 1892,d.ugift 1965, tvilling til Hansine  

    blev "bortadopteret" til familie Dalgård og tog dette navn 

    boede i Århus sammen med Ellen Mikkelsem 1895-1978 (z  

    byggede sen. hus i Thorum 

      

  2.Ane,f. ? gift m.Jens Jensen(Johannesen) Hinnerup ,sen.  

    Thorum Vestergård.4 Børn: Johanne,Kresten Jensen Åsted, 

    Oskar Jensen,Sovbæk & Maren 

      se matr.  Hinnerup & matr. 2 Ll.Thorum 

      

  3.Mitte,1886-1959, gift m. Jens Vestergård på Mariendal,1883-1955 (Else Marie) 

    2 ugifte børn  Helga 1912-1981 & Viggo 1914 - 1968 

  

  4.HanSine,f.1892, d.1960, 4 & 5 var ugifte blev kaldt "pigerne" 

 

  5.Kirsten,f.1889, d.1969  i Thorum,hvortil flyt i 1929  

       

  6.Niels Christensen(kransen) Nielsen,f.1887, d. 1943  videreførte  

    gift c.1929 m. Mitte(Marie),1886-1956, Fogedgård se ThorumL.3A 

     kun søn Chresten,f.1930,d.i Skive 1982    

       

__________       

 

- - - - - - - - 

Væsentlig kilder 

egne registreringer 

mag. Hansen, Skive 

Ivar Kristoffersen - se hans store afhandling 
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                                     fortløbende side nr. 87                  

 
                                       opdateret okt. 2016 

 

Thorum Vestergård 
 

matr. 2a af Ll. Thorum 
beliggende 

Ll. Thorumvej 27, 7870 Roslev 
 

Nuværende ejer er 

Knud Christensen 

boende på 

Thorum Vestergård 

                     

hartkorn: 

1664 matr.        13-2-0-0 

1688 matr.         8-4-0-0 (8-4-0-2) 

1844 matr. 2a htk. 7-4-2-1/4 

  

Dette er et ufærdigt arbejde med flere mangler, 

men jeg har ladt det stå og henviser til 

    Ivar Kristoffersens fine værk om Ll. 

    Thorum, som findes på Cd og i udskrift hos mig 

    Må kunne skaffes - også gennem lokalhisto- 

    risk Arkiv i Thorum. 

       2a findes på side 188 i Ivars CD 

 

Indholdsfortegnelse     PDF side numre 
Titelblad Thorum Vestergård        side   87 

Introduktion                       side   88 

Beboere,fæstere og ejere           side   88 

Beboere,selvejere & familieforhol  side   88 

Kædeægteskabet                     side   90 

familienote Johannes Jensen        side   93 

Folketællinger                     side   94 

Forskellige Noter                  side   96  

Familienote -tillæg - familie 

  Jensen fra Ågård                 side   97 

”Tanker i Lunden”                  side  102 
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Introduktion 
Thorum Vestergård er og har vcæret en af de store gårde i Thorum 

sogn. Den har haft en spændende historie med op- og nedture. 

Der  synes at have været mange spændende personer, der gennem 

tidere har haft en tilværelse der. 

Gården kan ikke betragtes som nogen almindelig fæstegård, og den 

har haft mange spændende ejerforhold 

 

Beboere, fæstere og ejere 
Tidlige ejere 

Viborg Hospital nævnes 1664 & 1688 

solgt v. auktion  1756 

 

 Forstander på Viborg Hospital Anders Borresmith giver (på Kongens 

vegne) aktionsskøde til borger i Skive, Jens Pedersen Quist (2. 

søn fra Møjbæk) på Thorum Vestergård  20 /? 1756( B. 1, folio 135, 

htk 8-4-0-2). Tilsyneladende først tinglyst  16/5 1768 b. 1 folio 

136 (sammen med en gård i Brøndum). 

Nævnt i kronens Skøder 19 maj 1756. 

 

1767 /68 Jens Pedersen Quist skøder 16/5 1768 (B.1, folio 136) til 

     Esper Laursen, Annexpræstegården. 

     Niels Andersen Reff stadig fæster, d nok c. 1772 

                   se familieforhold 

 

1772 Niels Jensen Ågård får skøde og indsætter bror Jens Jensen  

     Ågård som fæster. - altså Jens Jensen bor på Thorum  

     Vestergård 

 

1787 Ft Jens Jensen Ågård synes g. m. Anne Espersdatter fra Annex- 

     Præstegården - datter af tidligere ejer Esper Laursen. 

 

1801 FT. Jens Jensen Ågård oplyses som selvejer 

 

1803 Ivar Andersen fra Bajlum køber Thorum Vestergård 

      Afsnittet forsætter under beboere, fæstere og sen. selvejere 

 

 

 

beboere og fæstere samt familieforhold 

 
1664 fæster: Peder Albretsen, htk. 13-6-2-2/3, jvf. gl.skatteliste 

     på Lokalarkiv i Thorum 

1664 fæster Morten Svendsen 

1688 nok søn Svend Mortensen 
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            Svend Mortensen kan være bror til Hans Mortensen på 

            Ågård - denne synes at have en søn Morten Hansen  

            Svend Mortensen menes død ca. 1705  

1675 ca.Svend Mortensens datter Maren f.c. 1675. Hun blev ca. 1705  

     gift m. Anders Nielsen Reff, 2.søn fra Thorumgård - se evt.  

                        Thorumgård  - mine aner 368 & 369 

     det (hul i Kirkebog) 

     Dog kendes 2 el. 4 børn (a-d) 
 

     a)Jacob g.m. datter Else fra Ågård - bosat på Pedersminde i  

        Hinnerup      se det   mine aner 184 & 185 
 

     b) Niels, overtog fæstet efter faderens død i 1755 - blev g.  

     3710 1756 m.Anne (Quist)fra Møjbæk. Søster til gårdens  

     tidligere ejer, Jens Pedersen Quist. 

     Hun døde allerede 1758.  Ingen børn 

      
                              

     c-d) Mette & Rasmus  nok døde 
 

     Kone:Maren Svendsdatter bg.19/7 1723, 

 

     - - - - - - - - 

     Anders Nielsen Reff g. 2. g med Anne Mikkelsdatter 

     fra Brokholm 

     kender 1 el. 3 børn (A-C) 

     A)Maren, der blev g. til Annexpræstegården 

     B)Jens, f. 1725 - død nok som spæd 

     C)Michel, f.c. 1728 - må være død 

 

     søn Niels efterfølger: 

 

1755-c. 1772 Niels Andersen Reff, fæster under sin kone, Annes  

     farbror, Jens Pedersen Quist.     Næppe børn 

     Niels g. 2 gang i 1759 m. Julie Catrine Juulsdatter fra  

     Halborg /Hem v.Skive 

      kender 3 døtre:  

      Anne Marie Nielsdatter, dbt. 14.sønd. e.Pinse 1760 

      Johanne Marie Nielsdatter,dbt. 3 sønd. i advent 1762  

      Maren Nielsdatter, dbt. 18.sønd. e. Pinse 1764  

          Niels afstår fæstet ca. 1771 som en velhavende mand v.  

                                           jvf. skifte. 

          Niels bor derefter i hus i kirkebyen - dør 1775 

1772 ca. ny fæster Jens Jensen Ågård under broder Niels Jensen  

                                                   Ågård 

1787 Ft.Jens Jensen Ågård og kone Anne Espersdatter. Hun må være  

     søster til Mette i Over Møjbæk 



Side 90 af 264 

 

fil: Ll-Thorum-2a-Vestergd                side 4 af 15 
 

beboere og selvejere samt familieforhold 
 

1801 Ft. Jens Jensen oplyses som selvejer. 
 

1803 Ivar Andersen vist fra Bajlum får skøde på gården 

     han er g.m. Boel Knudsdatter. 

    Ivar Andersen f. c 1762, d. 10/1 1813 

    Boel Knudsdatter, f. c 1758, d. 21/6 1812 

       Ivar Andersen f. c1762, d. 10/1 1813 

       Boel Knudsdatter, f. c 1758, d. 21/6 1812 

          kender ej børn 

     vedr. Boel - faktik 3 muligheder: 

         a) Niels Knudsens (fra Møjbæk)  søster 

            fra Selde Mølle 

         b) datter fra Mariendal i Ll. Thorum 

         c) medbragt af Ivar Andersen - nok sådan - ja 
     

1812 Her starter et kædeægteskab           

      Boel Knudsdatter, f.c. 1758, d. 21/6 1812 dør  

      Ivar Andersen, f.c. 1762, d. 10/1 1813 

      her starter et kædeægteskab - bemærk datoer 
 

Iver Andersen gift 2.g. 19/11 1812 m.   

Maren Nielsdatter fra Møjbæk,f.1793,d.3/8 1831 (den ældre) 

   ingen børn     

Maren Nielsdatter gift 2.g.3/2 1813 m.   

Jens Madsen fra Bjerre Mølle,f.1790,d.14/2 1814 

   kun 1 søn  Jens Jensen,f.14/4 1814,d.20/4 1814 

   Jens Madsen var ud af Refsgård familien i Volling 
 

Maren Nielsdatter gift 3.g.3/6 1814 m.   

Peder Christensen Lund,Ø.Hegnet,f.1790,d.22/4 1835 

 

10 ørn     Pedersdatter eller Pedersen 
1 Anne Pedersdatter Lund,f.30/5 1815, opk.e. farmor 

    Gift 2 gange: 

     a)14/4 1844 Christen Jensen, Krejbjerggård 

       bosat på Pedersminde i Hinnerup 

     b) 1073 1850 Christen Jensens bror, Guddike Jensen                                                  

 

2 Christen Pedersen Lund, f.26/6 1817, g. 5/3 1850 m.      

fraskilt Mette Marie Pedersdatter (Mogens Simonsen tidl. 

kone). I mellemtiden 25/3 1847 havde Mette Marie fået en 

en datter, Ane, med Christen Pedersen Lunds bror Hans. 

Christen bor først i Louns, senere Frammrslev og endelig      

til Thise. Fik vist i alt 7 børn. 

Christen Pedersen Lund opkaldt efter farfar 
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3. Jens Madsen Pedersen (Lund) f. 1/2 1819, d.2/2 1819 
Opkaldt efter tidligere mand. 

 

4. Mette Pederdatter (Lund), f. 18/12 1820, d. 10/4 1905 
g. m. enkemand Søren Andersen i Grove,25/5 1847 

Mette opkaldt efter mormor 

 

5. Niels Pedersen (Lund), f. 8712 1821, død inden 1834 ? 
   Plejesøn på Eskov 

 

6. Anders Pedersen (Lund), f. 5/11 1822, d. 31. jan. 1901 
som gdr. i Selde, hvor gift m. Anne Marie Christensen 

kun plejebørn 

 

7. Hans Pedersen (Lund), f. 9/3 1825, tjeneskarl flere 
steder, i !880 finder vi ham i et hus i V. Børsting i 

Vroue sogn, hvor han gift med Elsed Nielsdatter, f. i 

Grinderslev og har 6 børn. 

 

8. Dorthe Marie Pedersdatter (Lund), f.15/8 1826, gift 
26/10 1854 m. Jens Henriksen i Selde 

 

9. Jens Pedersen Lund, f.20/6 1829. Vi finder ham flere 
steder – sidst – 1880 -  som ugift gdr. og handelsmand 

i Outrup på Mors. 

 

10. .Poul Pedersen Lund, f. 2572 1831 
Han ses som plejesøn hos flere familiemedlemmer 

         Overtager v. auktonskøde Thorumgård 21/1 1863 

         Gift 25/10 1864 m Ane Jensdatter – datter af Jens  

         Christensen Roslev og Johanne Andersdatter 

         Poul dør 16/3 1866, 35 år 

         Enken Ane jensdatter b liver 7/12 1866 g. m. 

         Jens Jensen, Selde. 
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vedr. de 10 børn 

Jeg har rede på nogles videre skæbne, men på Ivar Kristoffersens  

CD om Ll. Thorum er alle med. 

- - - - - - - - 

 

Efter Marens død 3/8 1831 bliver  Peder Christensen Lund g. 2 gang 

i 1832 m. Frederikke Marie Mehlsdatter fra matr. 9 - Kjærgården - 

i Ll. Thorum. Hun er f. c 1805, men dør 7/1  1847 

   Det bliver kun til 1 søn: Mehlsen Pedersen, 28/11 1832 

 

Så dør Peder Christensen Lund ca. 1834 

 

Frederikke gifter sig 2.gang i 1836 med Anders Andersen  (Thybo) 

fra Durup, f. c 1807,d. 7/5 1860 

 Det bliver til 3 børn: 

   a) Kirsten Marie Andersdatter, f. 1837 

        g.. 9/10 1857 m ungk. Ivar Christensen - 25 år - på Rørbæk 

        forlovere: Anders Andersen og Øijde  ?? på Rørbæk 

  b) Ane Andersdatter, f. 1839 

  c) Anders Andersen, f. 1842 

 

Så dør Frederikke 7/1 1847 

    

Anders Andersen gifter sig 2. g. 27/5 1847 m. Kirsten 

Christensdatter, f.c. 1807 eller 1810 i Vile, d. ?? 

  her kommer der ingen børn, jvf. FT 1860 

 

 

- - - - - - - - - 

Ejermæssigt: Tingbog oplyser 

auktionsskøde 3/2 1861 til Harald og Niels Revsgård 

    De er fra Krarup Nygård 

    Nærmere omstændigheder  kendes ikke 

 

1863 19/6 eneskøde til Niels Revsgård 

  søn: 

1889 26/4 skøde til Søren Revsgård, f.c. 1860 i Roslev 

  g. i 1889 m. Karen Bertelsen Primdahl, f.1863 i Krejbjerg 

  søn: kun en  

   Jens Severin Revsgård, f26/1 1890 

    g. 13/12 1918 i Frue Kirke i Kbhvn. m 

    Else Jeppesen Dahl fra Ågårdsholm 
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                             Efter sigende gik det parret ilde. 

                             Han spillede på heste !! Min farbror 

                             Kristian Riis har truffet ham som  

                             hestepasser på Århus Væddeløbsbane 

                             Det brød han sig ikke om !! 

  Jens Severin overtog aldrig Vestergård - den blev solgt 22/12 1919  

     Søren Revsgård døde i 1931 i Roslev 

     Karen døde i 1942 på alderdomshjem i Hem  

.........................      

22/12 1919 skøde til Jens Jensen(Johannesen) fra Hinnerup  

   vist gift m.Ane Kristensen fra matr.4A Ll.Thorum 

  se evt. matr Hinnerup 4 og Ll. Thorum 4 samt matr. 3 Ll.Thorum   

   de fallerede -                      

   se den særlige familienote nedenstående 

........................       

2/10 1929 skøde til Niels Sandal Jacobsen 

.......................    

28/12 1929 skøde til Chresten Chrestensen Primdal,Durup  

   f.10/6 1900 i Durup, d. 21/5 1986     

   gift 8/1 1930 Signe Marie Østergård fra Jebjerg   

   2 børn       

   Anne Margrethe, f. 16/12 1932, d. aug. 2001, g. okt.1955 

        Pder Dåsbjerg, 2 børn Jakob & Annette  

   Jens Primdahl,f. 20/6 1940 bor vist i Galten   

Omkring 1969 salg til brdr. Knud & Erik Christensen   

 Knud, samlever m. Vibeke, og bliver senere eneejer.   

.........................      

          

familienote om fam. Jens Jensen /Johannesen 

    eller se matr 4 Hinnerup 
 

Ejer- og familieforhold på atr. 4 Hinnerup 
 

Johannes Jensen f. 1840 gift m. 

Johanne Nielsen, f. 1846  vist døde før Ft. 1906 

   skøde 

søn:     se Ft. 1906 

Jens Jensen, f. 1877, d.   blev kaldt Johannesen, g.m. 

Ane Nielsen, f. 1885, d.   fra Mittes gård i Ll. Thorum 

  overtog hjemmet i Hinnerup, men flyttede senere i 1919 til  

  Thorum Vestergård, som de  måtte opgive ca. 1929 

  senere bopæl var vist Øksenvad i Dølby   (Se Ivar K.) 
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 børn kender 4 

   Johanne Jensen, f. 26/5 1906 g. m. Eske Johannes Jørgensen, 

   lærer på Jerlev Skole v. Vejle        

      svigersøn Jacob Svaneborg TV 

 

   Kresten Nielsen Jensen, f. 6/10 1907, g. m. Helga Foged fra 

     Åsted - bosat i Åsted 

        kender en søn, Laust Madsen Jensn f. c. 1937 

    

 

   Maren Kirstine, f.  gift m tømrer Palle Fibæk Jensen, bosat 

     Skive- havde søn Hans  Chr. Jensen, f. 1925 kommis i Thorum 

     brugsforning 

 

   Oskar Johannes Jensen, f.2/5 1913, d. 1884 

    bestyrer hos (hans tante) Mitte Nielsen i mange år. 

     blev gift med Emmy Sigård fra Bjergby - bosat på 

     Hinnerupvej 5 

 

mere om denne familie: se Mitte Nielsens gård i Ll. Thorum 

            matr. 4 & matr. 4 i Hinnerup(Randrups gård) 

              evt hos Ivar Kristoffersen 

= = = = = = =  

 

 

 

Folketællinger på Thorum Vestergård 
Folketælling 1787 

Jens Jensen Ågård, 43, husbond 

Anne Espersdatter, 33, kone fra Annexpræstegården 

 Else Jensdatter, 6, datter, f. 1781 g. til gård i Stouby 

 Esper Jensen, 5, søn, f. 1782 gift til Risum 

 Jens Jensen, 4, søn 

 Kirsten Jensdatter, 3, datter g. m. fætter Jacob Jensen 

  se Hinnerup - se min anetavle 46 & 47 

   Kirsten Jensdatter, 74, enke, mandens mor, aftægt 

      6. tj folk 

 

Folketælling 1801 

Jens Jensen Ågård, 57,g.,1. æg.sk 

Ane Espersdatter,47,kone, 1.æg.sk. 

 Else Jensdatter, 20 

 Esben Jensen, søn, 19, ug 

 Jens Jensen, søn, 17 

 Kirstine / Kirsten Jensdatter, 15, datter 

  2. tj. folk 
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Folketælling 1834  9. gård 

Peder Christensen Lund, 45, selvejer 

Frederikke Marie Mehlsdatter, 29 el 27, kone 

   dertil 8 børn fra hs. første ægteskab 

       se Ivar Kristoffersen 

   og 2 fra hs. andet med Frederikke 

 

Folketælling 1840 

Anders Andersen Thybo, 33, selvejer 

Frederikke Marie Mehlsdatter,35, kone 

 Kirsten Marie Andersdatter, 3, datter 

 Ane Andersdatter, 1, datter 

  Anders Andersen, 62, hans far, aftægt 

  Ane Chrestensdatter, 65, hans moder, aftægt 

   Kirsten Marie Andersdatter, 24, hans søster 

     3 tj. folk 

 

Folketælling 1845 

samme plus 5 år plus 

 søn, Anders 3 år 

 

Folketælling 1850 

Anders Andersen (Thybo), f. Durup, 43 år 

Kirsten Christensdatter, f. Vile 40 el 43 år 

  Kirsten Marie, 13 hans datter 

  Ane,11, hans datter 

  Anders, 6, hans søn 

    Anders Andersen Thybo, 89, hs far og aftægtsmand 

     Kirsten Marie Andersdatter,35, husbonds søster 

- - - - - - - - 

        Jeg gætter på et familieskab til den gamle 

        sognefoged i Durup, Anders Andersen Thybo 

        død c. 1947/48 - han var ret gammel. 

        kender 3 børn 

          Jens Andersen, Nørgård i Grinderslev sogn 

            gift m. Ane  havde 2 børn 

            Inger g. til Over Saugstrup i Odense 

            Anders, overtog Nørgård, men gik fallit 

          Ane Andersen, g. ? havde 2 sønner 

          Kirstine,g.m. Viggo Block, Durup 

            havde 2 sønner og en datter, Elly 
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- - - - - - - - - - - - 

Note - hører egentlig til på Over Møjbæk 
Under Fr. d. II blev Viborg Skole i 1574 beæret med indtægter fra 

mange gårde m.m. Bisp Peder Thøgersen (Løvenbalk), f. 1532, d.1595 

bisp i Viborg 1571-1595 tilskyndede til det. 

Bisp Peder Thøgersen indgår i anerne i Jeppesen Jensen slægten fra 

Selde. 

Peder Thøgersen har muligvis aner tilbage til en uægte søn af 

Christoffer d. II 

 

Note om evt. frastykning fra Thorum Vestergård 
Efter udskiftning havde Th. Vestergård en parcel nede i hjørnet 

ved Hinnerup å og på vestsiden af Ågårdholmsvej. 

Jeg har en stærk formodning om. at denne parcel på et tidspunkt 

blev frastykket til det vi i min barndom kaldte "Furboens ejendom" 

( Der var en søn derfra kaldt Børge Kristensen). 

Kresten Primdahl - ejer af Th. Vestergård - har fortalt mig derom. 

Efter skulle ejendommen så være Ågårdholsvej c. 11 og have  matr. 

Ll.Thorum - måske er bygn. revet ned 

Bemærk Poul Fogeds / Flemming Bros  nedbrudte gård på modsatte 
        siede af vejen havde Hinnerup matr. nr. 

 

Kilder 
Bol og By årgang 1997: Handel og Bønder i Salling 

Johs. Møllgård, København 

egne registreringer 

Magister Hansen - se Thorum Lokalh. Arkiv                 

Bistand fra Ivar Kristoffersen 
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fil: Ll-Thorum-tiilæg                  side 1 af 4 

   Ivar Kristoffersen   side 188 A 

 

          udarbejdet af J. M. Riis 

 

Familienote om fam. på Ågård i Ll. Thorum       

    eller se matr. 6 Ll. Thorum. 

 

Denne familienote "sidder" EDB mæssigt på fil:                

Ll-Thorum-tillæg og er optrykt og indsat "hos"         

Ivar Kristoffersen på Ågård som side 162A m.fl. samt 

Ivar Kristoffersen på Ågårdsholm som side 84A m.fl. og 

Ivar Kristoffersen på Th. Vestergård side 188A m.fl 

 
Det var umiddelbart lidt svært: 

   magister Hansen havde givet sin version af familieforholdene 

   og Ivar Kristoffersen sin og de var ikke identiske. 

Da det var oplyst, at vi havde med en tvillingegård at gøre - ja, 

så kunne det passe alligevel. 

   Historien synes at være: 

   Der var oprindelig en gård ved 1688 matr. med 9-7-0-1  htk. 

   og med  fæstere  Morten  Nielsen & Jens Mortensen (måske far og  

   søn). Der kan være familieskab til Svend Mortensen på Thorum  

   Vestergård. 

   Helt hvordan vides ikke, men ca. 1725 har vi 2 sæt fæstere: 

      a) Morten Jensen med faderen Jens Mortensen( der blev  

         fradømt) og med htk 4-7-2-1/2 

      b) Jens Hansen, f. 1683, d.1735, g. 17/11 1709 m. Dorthe  

         Jensdatter, f. 1773, d. 1757 fra Kobberupgården i Lin- 

         dum 

   Jeg skønner, at gården nu er en tvilligegård med 2 sæt fæstere 

      med a)  som Ivars fæstelinie og som gengivet i Ivars  

              manuskript.: 

                Morten Jensen nævnt 1725 

                 efterfølger: 

                Peder Nielsen 

                 søn:  

                Niels Pedersen, nævnt 1749  

                 og så fremdeles 

     med b)  som magister Hansen i min version 

             start m Jens Hansen, Ågård 

Jens Hansen, Ågård  1683-1735 - kender ej afstamning 

 gift 17/11 1709 med Dorthe Jensdatter fra Kobberupgården i Lindum  

   1673-1757                 mine aner 370 & 371                                                   

   kender 4 børn:  begge sønner døde som unge - døtrene: 



Side 98 af 264 

 

fil: Ll-Thorum-2a-Vestergd                side 12 af 15 

 

fil: Ll-Thorum-tiilæg                  side 2 af 4 

   Ivar Kristoffersen   side 188 B 
 

 

    Else, f.1709 blev gift med Jacob Andersen Reff  

         fra Thorum Vestergård og bosat på Pedersminde i  

         Hinnerup  se evt det matr. 1 

         Blev forældre til en stor efterslægt - mine ane 184 & 185 

 

    Kirsten Jensdatter, f. 1717, blev g.m. faderens 

         efterfølger, Jens Laursen ( søn af Laurs  

          Simonsen i Dalsgård i Thise). 

          mine aner 188 & 189 

          Jens Laursen blev også kaldt  Jens Ågård. 

          Parret havde en stor børneflok, men kun 2 sønner  

          og 3 døtre(a-c) blev voksne: 

            a)Maren f. 1747 blev g.m. fæstegmd. Jens Peder-   

               sen i Ll. Thorum. 

            b) Dorthe, f.1754 & c)Helle f. 1758 kender ej skæbne  

                                               

            sønner Niels f. 1740, Jens f. 1745 

            skal vi høre mere om. 
 

            men først: boet efter Jens Laursen var insolvent, så  

            de 2 sønner har ikke haft noget med hjemmefra udover  

            navnet Ågård) medmindre der var "skjulte reserver" 

            gode giftermål, velyndere i slægten el. gode forbin- 

            delser   -  handelstalenter - alle dele synes tilstede          

  Niels Jensen Ågård, f. 1740. Han har næppe overtaget fæstet på Å 

          Ågård. I kraft af gode forbindelser med /til godsejer  

          Quistgård på Jungetgård er han nok blevet medhjælper hos 

          denne.  

          Vi er i udskiftnings- og udflytningstiden, og der sælges  

          til selveje. Med Quistgård som finansier har Niels sik-  

          kert været meget aktiv. Han skulle en overgang have haft  

          halvparten af Hegelund. Han købte et par udflytnings- 

          trængende gårde i Thorum Kirkeby. Han flyttede disse 

          ud som den nye gård, Ågårdsholm, som han opkaldte efter  

          sig selv. Den havde - da den var størst ca. 20 tdr. htk. 

          Niels Jensen Ågård solgte Ågårdsholm i 1799 og købte i  

          stedet herregården, Hessel, i Louns sogn  på Himmerland, 

          hvor han døde i 1807, 67 år. 
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          Spørgsmålet er herefter: hvilke gårde fra Thorum Kirkeby    

          som Niels Jensen Ågård købte og som blev grundstammen i  

          Ågårdsholm. Ivar Kristoffersen har arbejdet med sagen - 

          det var ikke problemløs.  Han kommer frem til 4 mulig- 

          heder, men vi skal kun bruge 2 af dem. 

           De 4 er: 

      gdr. nr. 4  ejer Eskær - 6,9 htk. - fæster Jens Sørensen 

      gdr. nr. 6  ejer Hegnet  7,5 htk. - do. Peder Jensen, Resen 

      gdr. nr.10  Jungetgård  10,2 htk. - Jørgen Sørensen og sted- 

                                           far Jens Jepsen   

      gdr. nr.12  Jungetgård   6,6 htk. - Niels Christensen 

 

          bemærkninger: 

      For gdr. nr. 4 gælder, at Jens Sørensens fæste i 1778  

      overtages af sønnen Søren Jensen og  i 1782 af broder Jeppe  

      Jensen, som ikke er fundet ved Ft. 1787 

      Gdr. nr. 10 handles til selveje i 1778 til Anders Jensen fra 

      Bajlum, der heller ikke er  i Thorum v. Ft. 1787 

       

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

          Jeg ved ikke,om Niels Jensen Ågård blev gift og stillede  

          afkom.         

                  Den halve Ågård er uden tvivl blevet lagt 

                  sammen med den anden halvdel. Vi har nu igen  

                  en helgård og ikke en tvillingegård. 

 

                   SLÆGTEN MED TILNAVN "ÅGÅRD" ER UDE af ÅGÅRDEN 

                                I DeNNE OMGANG 

                    Fæster af helgården er v. Ft. 1787 Knud  

                                                  Thomasen, 

                    og så er vi tilbage ved Ivars fæsteliste. 
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Familienote om fam. på Ågård i Ll. Thorum      side 188 D 

    eller se matr 6 Ll. Thorum.   FORSAT 
 

 

 

 

 

 Jens Jensen Ågård, f. 1745 var allerede i 1772 - før faderens død  

          - etableret som fæster på Thorum Vestergård, idet han i 

          1777 blev g.m. Ane  Espersdatter (hds. far Esper Laursen  

          boede på Annexpræstegården og var i en periode ejer af  

          Thorum Vestergård).   

          Det synes som om, at Niels Jensen Ågård blev ejer af  

          Thorum Vestergård, som han så i 1792 overdrog til bror 

          Jens Jensen Ågård - nævnt som selvejer v. Ft. 1801 

 

          I 1803  solgte Jens Jensen Ågård til Ivar Andersen fra  

          Bajlum. 

          Selv købte han en anden gård i  Grinderslev, nemlig  

          Stouby Vestergård af herremanden på Eskjær. 

          Jens Jensen Ågård havde udlånt 1000 rdl til en mand  

          Anders Nielsen, i Risum. Denne kunne ikke klare afdrage- 

          ne, så Jens Jensen måtte overtage gården i Risum, som  

          han senere overdrag til sin søn, Espen/Esper. 

                     Jens Jensen Ågård havde 4 børn 

                     se Ft. 1787 & 1801 

Folketælling 1787 

Jens Jensen Ågård, 43, husbond 

Anne Espersdatter, 33, kone - kom fra Annexpræstegården 

 Else Jensdatter, 6, datter, f. 1781 g. til gård i Stouby 

 Esper Jensen, 5, søn, f. 1782 gift til Risum 

 Jens Jensen, 4, søn 

 Kirsten Jensdatter, 3, datter g. m. fætter Jacob Jensen 

        se Pedersminde,Hinnerup, matr. 1 - se min anetavle 46 & 47 

   Kirsten Jensdatter, 74, enke, mandens mor, aftægt 

      6. tj folk 
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Efterskrift 
Mine registreringer om Thorum Vestergård blev aldrig rigtig 

færdige, da jeg havde mange andre gøremål. 

Samtidig gav jeg mine registreringer til min - ganske vist - lidt 

fjerne slægtning, Ivar Kristoffersen, som har lavet noget, der 

ligner et pragtværk om Lille Thorum, dels på CD, hvorfra det nok 

kan skaffes også i form af afskrift. 

 
Jeg /Jens har aner i Thorum Vestergård. 

Her skal nævnes 

   Anders Nielsen Reff ane 368 samt 369 og 738 

   aneskabet går tilbage til "Refferne" på Thorumgård 

    derfor se evt. Thorumgård og min øvrige anetavle 

 

   aneskabet går frem via Anders Nielsen Reffs 2 børn 

    Jacob på Pedersminde i Hinnerup og delvis til 

    Maren gift til Annexpræstegården. 

der er altså tale om et anesmmenfald 

 

Arbejdet med Thorum Vestergård har bevirket, at jeg efter opfor-

dring skrev en artikkel til Skiveegnens Jul.  

Her lod jeg Anders Nielsen Reff "føre pennen" med sine tanker om 

sit liv. 

Artiklen - hvis den skal genbruges - skal opdateres en lille 

smule. Jeg mener den findes i min anemappe hos 

Anders Nielsen Reff - ane 368. 

 

Kopi af artiklen er også indsat under Thorumgård, 

og der er lavet særtryk til familiemedlemmer 

 

Manus findes her under Thorum Vestergård 
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Særtryk af artikel om Anders Nielsen 

Reff på Thorum Vestergård 
 

Bragt 1. gang i Skiveegnens Jul år 2000 

            Senere revideret lidt i 2016 

Uddelt til familie medlemmer 

  Kopier anbragt under Thorumgård og 

         Under min ane 368 Anders Nielsen Reff 

 

Men 

Manus anbragt under Thorum Vestergård 
 

Artiklens base er: 

Jeg har ladt Anders Nielsen Reff selv "føre pennen" med sine 

tanker om sit liv. 
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                   udarbejdet af J. M. Riis 

 
Jeg har ladt min 5 x tipoldefar filosofere lidt over sin 

tilværelse. Derefter har jeg prøvet at nedskrive det. 

 

 

 

 

”Tanker i Lunden” 
 
Opdatering i 2016 af gl. manuskript fra år 2000 

trykt i Skivegnens Jul  samme år 

 

Introduktion 
Som slægtsforsker sidder man ofte med en masse  data om en eller 

anden af sine forfædre. I den forbindelse kan det være svært at 

undgå at gøre sig tanker og forestillinger om personen, vedkom-

mendes tilværelse ect. 

Jeg har her ladt  min 5 x tipoldefar, Anders Nielsen Reff, f. c. 

1678, d .1755, tænke og derefter prøvet at sætte ord på tankerne.  

 

- - - - - - - 

Anders havde det med at falde i staver. Han var i marken og gjorde 

holdt ved et hegn for at tænke lidt over sin situation . 

I dette herrens år var han blevet 28 år. Selve fødselsdagen eller 

rettere hans dåbsdag var ikke til at holde rede på, for i året 

1700 havde man lavet kalenderen om og vistnok flyttet 11 dage. Det 

havde lydt lidt indviklet. Præsten havde haft noget svært ved at 

forklare sig. Det var noget med, at soltid og jordtid skulle gå i 

takt. Det lød egentlig rimeligt og fornuftigt. 

 

I Anders' hjem på Thorumgård var der mange søskende. De var blevet 

opdraget med, at de skulle ud i verden for at finde en passende 

plads - underforstået gøre et godt giftermål. Navnlig  moderen, 

Kirsten, havde indprentet det i tide og utide med henblik, at de 

skulle opføre sig sådan, at de kunne være et acceptabelt parti i 

de rette kredse. 

Han var klar over det. Alternativet var en plads som tyende hjemme 

hos sin storebror, Morten, som var selvskreven til at overtage 

hjemmet. I praksis ville det betyde, at han kom i samme situation 

som sin farbror, Mehlsen, som havde måttet tage til takke med en 

plads hjemme hos sin storebror, Anders' far, Niels Andenen Reff. 
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Det var lidt svært, for netop denne morgen var hans far kommen og 

spurgt, om han, Anders, kunne tænke sig at gifte sig med Maren 

Svendsdatter fra sognets vestligste gård i Lille Thorum?  Faderen 

mente nok, at han allerede samme dag kunne få en aftale med Marens 

far, Svend Mortensen. 

Anders kendte godt Maren. Nogle havde allerede ymtet noget om, at 

hun kunne være et pasende parti.  

Anders måtte for sig selv konstatere, at han faktisk ikke havde 

nogt valg - det kunne nemt blive værre med en halvgammel sur enke. 

Han var glad for, at faderen havde fremsat det som et forslag - 

hvis det havde været hans mor, så var det nok kommen som et 

diktat. 

Han lod faderen forstå at det var i orden, hvilket havde gjort 

faderen, Niels Andersen Reff, meget tilfreds. 

 

Maren var tre år ældre end ham. Hun så ikke alt for godt ud, men 

hun var det eneste tilbageværende barn på Thorum Vestergård. 

Det var ikke pænt af ham at tænke sådan, men han kunne egentlg 

godt mistænke Maren for, at hun selv havde støbt kuglerne og fået 

faderen til at spytte ud. Det var lidt flovt og umandigt, at 

Anders sådan lod sin far tage affære. Sådan var tidsånden. Det var 

svært for en søn at gøre oprør. Nu var så  blot spørgsmålet om 

Viborg bispen ville godkende et fæsteskifte, men de havde de to 

gamle nok undersøgt. Maren far, Svend Mortensen havde ord for at 

være snu som en ræv. Både Anders og hans far kaldtes Ref, hvilket 

blev udtalt som Ræv.  Jo, arrangementet passede fakktisk godt på  

de to gamle rævepelse. 

 

Man sagde ellers  at Reff stammede fra en estimeret gammel 

adelslægt, som på en sidelinie var kommen lidt ud af kurs. 

Han ville gerne være dette navn foruden, for det drilleri og 

sammenligning med ræven brød han sig ikke om. 

- - - - -  

- - - - - 

Så sad Anders på en  bænk i den lille lund bag Thorum Vestergård. 

Han var igen faldet i staver. Der var gået lidt tid, men der er 

også sket en del. 

Gamle Svend Mortensen havde gjort et gevaldigt bryllup for sin 

datter. Anders og Maren kon ganske godt ud af det med hinanden 

både ved bordet og i alkoven. De kunne være lidt krasse beggen to, 

men instinktivt undgik de at være det samtidig, så det gik fint. 

Med Marens accept havde han måttet tage et større opgør med sin 

svigerfar, for at få ham til at forstå, at nu var det ham - Anders 

- der var mand på gården. Det havde haft sin virkning - Svend var 

derefter falden meget af - det varede ikke ret længe - ja, så døde 

han. 
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Gårdens tyende skulle bestille noget - det var både han og Maren 

enige om - der tåltes ikke noget dovneri, og alt skulle være i 

orden. Da Maren lavede god mad og omgangstonen var tålelig,  havde 

de ikke svært ved få tyende. 

- - - - -  

Så kom mordet, der rystede hele slægten. 

Anders' bror Morten var blevet gift med Kirsten fra Selde og havde 

efter egnens skik fået fæste på sit hjem, Thorumgård. 

Anders viste godt at broderen havde temperement. Der havde været 

juleglde i Møgelthorum. Bønderne havde gået kraftig til værks      

både med mad og drikke. Det var begyndt i gemytlighed, men Morten 

og en anden ung bonde, Jens Mehlsen, havde tjattet noget til 

hinanden, men så pludselig var det blevet alvor.  

Efter nogle  ordentlige slag var Jens Mehlsen gået under bordet, 

hvor de andre foreløbig lod ham ligge, så han forhåbentlig inden 

alt for længe selv kunne komme op. Det skete ikke, så 

gildedeltagere måtte "hjælpe" ham. Efter lidt tid måtte man 

konstatere, at hjerteslaget var væk, så den unge bonde, Jens 

Mehlsen, var død.   

Stor opstandelse - megen snak - mange rygter ! 

Den unge bondes familie indklagede Morten for deres herskab, 

godsejer, Verner Parsberg  på Eskjær. Denne måtte sætte en retsag 

i gang med herredsfogeden i Skive, Poul Fabricius, for bordenden. 

 

Spørgsmålet var om det var direkte mord, uagtsom manddrab. eller 

noget hel tredie. Morten blev dømt for mord. 

Sagen blev derefter appelleret først til Landsret og senere til 

Højesteret. Her blev Morten delvis frikendt. Dog skulle der 

betales en kæmpe mandebod, som var ved at ruinere slægten. 

 

 

 

- - - - - - 

Atter gik der nogle år. Mordsagen var kommen lidt på afstand, men 

Morten var gået hel i stå, og han døde allerede i 1715. Hans kone 

Kirsten - der ellers havde stået Morten bi under hele sagen -  

flyttede med sine 4 børn hjem til sin far, som var blevet 

enkemand. Slægten måtte derpå konstatere at Reffernes tid på 

Thorumgård var forbi, idet Kirsten bror - som udenforstående -

overtog fæstet. 

Hjemme på Thorum Vestergård gik livet sin gang. Den veldrevne gård 

gav et pænt udbytte. Der blev lagt penge på kikstebunden på det 

sikre sted, som Maren mente selv kunne holde i tilfælde af - hvad 

gud forbyde - ildsvåde. Bedriften var for resten blevet udvidet 

med et nyfæstet areal, som var blevet dem tilbudt fra Østergård 

Hovedgård. Jo - der var tillid til ham. 
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Børn havde de også fået, men Vorherre havde taget sin part i form 

af bl. a. Mette og Rasmus. Tibage var kun 2 - Jacob og Niels   

Jacob var absolut den letteste og var som sådan sin mors yndling. 

Hun havde allerede med ham lagt op til en forbindelse til Ågården, 

hvor de havde en passende jævnaldrende datter. Maren og 

Ågårdskonen havde da også - som symbol - ladt de to børn sove 

sammen i vuggen. Niels havde et lidt vanskeligt sind - han var 

lidt af en Rasmus-modsat type. Noget der kunne give ham 

vanskeligheder senere i livet. Nå, men begge drenge var kløgtige - 

der manglede heldigvis ikke noget i hovedet - så dette måtte gå 

sin gang. 

- - - - - 

Vi skriver nu 1723. Maren er død. Det kom pludselig, og han vidste 

ikke helt hvorfor. Han ville, at de skulle have hentet lægen i 

Viborg, men Maren havde sagt nej. Man sagde iøvrigt, at han ikke 

var noget værd - døden nærmest fulgte i hans fodspor,  

Selvfølgelig havde han holdt en stor begravelse, som det sømmede 

sig efter egnens skik, og når det drejede sig om konen på en stor 

gård.  

Nu sad han så her på sin yndligsplads i den lille lund. Inden 

længe ville han få besøg af skifteforvalteren fra bispens kapitel. 

Det var en ny og ukendt situation for ham, og han var urolig. 

Han måtte hellere gå op til Møjbæk, hvor folkene  sædvanligvis - 

her ikke mindst den forstandige kone, Dorthe Poulsdatter Eskesen - 

havde forstand på sådan noget. Der var også en anden fordel ved 

hende - hun løb ikke med sladder. 

Anders vidste også, at han var nødt til at få sig en ny kone. 

Det fungerede ikke med pigerne. De sløjede af med arbejdet og 

pjattede med karlene. Han havde f. x. bemærket, at rokkene ikke 

havde været i gang siden Maren døde. 

TIlbud havde han allerede haft flere af. Tænk, på begravelsesdagen 

var der kommen en far, som ville afsætte sin datter. Han havde 

svaret, at han synes, de skulle lade Maren blive kold, inden han 

tog stilling til den sag. Også i den sag kunne han  rådføre sig md 

folkene i Møjbæk. De havde nemlig for tiden ingen giftfærdige 

døtre, der skulle afsættes. 

- - - - - - - 

Julen 1731 nærmede sig.- igen sad Anders på sin efterhånden noget 

mørnede bænk- eller som han nu sagde på sin tænkebænk. 

Han var blevet gift med Anne Michelsdatter fra Brokholm. Mærkelig 

nok havde Brokholmmanden ikke været ude med snørem. Inderst inde 

frydede Anders sig over, at han denne gang selv havde valgt sin 

hustru. Brokholmfolkene havde tilmed været beærede. Drengene havde 

taget pænt imod Anne - det skulle også bare mangle andet - her var 

det ham, der bestemte. De havde fået 3 børn, men Jens og Michel 

var hurtig gået til Vorherre, så kun den ny lille Maren  overle-

vede. Hun synes at blive et livstykke.  
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Forholdet til Ågård havde udviklet sig. Han burde forresten gå ned 

og snakke med Jens Hansen og få et bryllup aftalt mellem Jacob og 

Ågårdens Else. Sagen var den, at gården "Pedersminde" i Hinnerup  

var blevet ledig efter at godsejren på Kjeldgård - trods megen 

tålmodighed - havde måtte sætte den hidtidige uduelige fæster ud. 

Anders var lidt stolt over, at godsejerens ridefoged havde givet 

ham en vink om, at man godt kunne tænke sig Jacob som ny fæster. 

Det var ellers en god gård, men den var blevet ganske forsømt - så 

de kunne nok få en aftale om nedsættelse af landgilden i de første 

år. Jacob kunne da også få lidt penge med fra kistebunden. Tiderne 

var  blevet mere stabile, efter at Kongens var holdt op med at 

kriges med svenskerne, og man var fritaget for de mange 

særskatter. 

- - - - - - 

Vi er lidt henne i 1750erne. Den aldrende Anders sad som sædvanlig 

i sin lund, hvor han havde gjort sig så mange tanker over sit liv. 

Årene havde slidt på ham. Han var selv klar over, at han var ved 

at blive en gammel mand. 

Der var gået en del rygter om, at hans gård sammen med Møjbæk 

skulle på auktion. Man sagde, at gårdene oprindelig havde tilhørt 

Viborgbispen, og at Kongen havde inddraget dem i forbindelse med 

reformationen, hvor de katolske bisper blev jaget på porten. 

Kongen havde derpå stillet gårdenes landgilde til rådighed for 

henholdsvis Viborg Hospital og Latinskole. 

Bispen havde nok stadig noget at skulle have sagt - han huskede 

nok skiftet efter Maren. 

Desværre lå Jacob for døden - det var så trist, når sønnen døde 

før faderen. Jacob og hans kone Else var arbejdsomme og havde til 

hans stolthed fået otte dygtige børn, så det skulle trods alt nok 

gå. 

Anders og Annes datter, Maren var i 1752 blevet gift til Annex-

præstegården. Esper kunne være lidt aparte, men det var jo svært 

at give afslag på et så passende frieri - ikke mindst når Maren 

synes optaget af Esper. 

Niels var stadig ikke blevet afsat. Han var lidt vanskelig.Det var 

jo meningen, at han skulle overtage fæstet efter faderen, men han 

- Anders - kunne ikke besinde sig til en afgørelse, og Anne var jo 

stadig ung. 

Han måtte også sikre hende mod at komme i kløerne på enten en ny 

fæster eller ejer. Han var glad for den humørfyldte Anne. Hun 

havde flere gangen mindet ham om den situation, hun kunne komme i 

ved hans død. Da han havde været vidne ved flere skifter, vidste 

han, at skifteforvalteren  kunne hitte på, at der skulle indsættes 

en ny mand til enken samt uden begrundelse kunne finde på at 

hævde, at gårdens bygninger var blevet forringede - med et fin ord 

talte man om brøstfældighed. Så skulle der af boet afsættes penge  
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til udbedring med det resultat at der ikke blev noget til de 

efterladte - i den her situation intet til Anne. 

Han måtte også se at får nogle af pengene på kistebunden flyttet 

over til børnene, hvorefter han måtte betale sin svoger og nevø på 

Brokholm, så Anne kunne få en standsmæssig aftægt i sit gamle 

hjem. 

 

Til sin overraskelse havde han fået besøg af Jens Pedersen Quist. 

Han var anden søn fra Møjbæk. Bondehåndtering var ikke så meget 

for ham, så han havde udnyttet sine forbindelser til købmændene i 

Skive og blevet en stor handelsmand - jo han havde mange talenter 

efter sin kloge mor, Dorthe Poulsdatter Eskesen. Rygter ville 

fortælle, at han skulle være blevet en rig mand. Han var borger i 

Skive, men alligevel havde han giftet sig med den rige enke på Es-

kov. Jo, Anders måtte erindre sig det gamle ord om: at penge vil 

være, hvor der er "andre penge". 

Jens kunne fortælle, at snakken om auktion havde deres rigtighed. 

Han kunne også fortælle, at han ville byde ind. Dels var det en 

god pengeanbringelse, og dels ville han sikre Møjbæk for sin 

slægt. 

Jens' planer gik videre på, at han i så fald ville have Niels som 

fæster på Thorum Vestergård, men så skulle han også gifte sig med 

Jens' søster Anne, hvilket hun vist havde ventet på i flere år. 

Anders måtte forstå, at det var vigtig, at han kunne holde sig i 

live til efter den auktion - for i så fald ville Jens som ejer af 

gården kunne fungere som skifteforvalter ! 

 

Anders Nielsen Reff blev begravet på Thorum Kirkegård den 10. aug. 

1755. En del af hans forudigelser  gik i opfyldelse - dog kom 

auktionen først efter denne dato. 

 

 

Famlieoversigt 
Niels Andersen Reff og Kirsten Andersdatter Thye boede på 

Thorumgård. Blandt flere børn fik de sønnen, Anders Nielsen Reff 

(1678-1755). Hans første kone hed Maren Svendsdatter (1675-1723). 

Sammen havde de sønnerne 1) Jacob Andersen Reff( 1706-1754 g.m. 

Else Jensdatter fra Ågården (1710-1769) De havde 8 levedygtige 

børn. 

                         2) Niels Andersen Reff (1717-1775) 

g.m. Anne Pederdatter fra Møjbæk 

             Anders' anden kone hed Anne Michelsdatter fra Brok- 

holm ( 1699-1762) Sammen havde de datteren, Maren (1726-1785) g.m. 

Esper /Jesper Laursen  på Annexpræstegården i Thorum. 

- - - - - 

Personerne, deres data og bosteder er autentiske. 
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                                                 side 110 

Ågård i Ll. Thorum 
 

matr. 6 af Ll. Thorum 
beliggende 

Ll. Thorumvej 21, 7870 Roslev 
 

 

Mine registreringer om Ågård matr. nr. 6 i Ll. Thorum var 

oprindelig skrevet på et regneark. Dette kan jeg ikke 

umiddelbart omsætte til en PDF fil, og har heller ikke 

fået det skrevet om. 

Da jeg havde brug for en del oplysninger derfra til andre 

filer – særlig familieoplysninger – lavede jeg / udskrev 

jeg et særligt tillæg, som kunne indsættes relevante 

steder. 

Dette tillæg er indsat nedenstående som oplysninger om 

Ågård i Ll. Thorum her nedenstående. 

Skulle man have brug for yderligere oplysninger henvises 

til Ivar Kristoffersens omtale af Ågård i hans omtale af 

Ll. Thorum. Hvis ikke den er kommen på Slægtsforskerens 

Bibliotek vil den kunne findes på Lokalhistorisk Arkiv i 

Thorum. 

 
Indholdsfortegnelse:                PDF side nr. 

Titelblad & introduktion       side 110 

Indholdsfortegnelse            side 110 

Tillæg om familie på Ågård     side 111 

Familienotaer fra Ågård        side 112 

Folketælling 1787              side 114    
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                                            (side 188 A) 

       Tillæg I Ll. Thorum: 
       Familienote om familie på Ågård,  

       Ågårdsholm og Thorum Vestergård 

 

          udarbejdet af J. M. Riis 

    

 

Denne note "sidder" EDB mæssigt på fil: Ll.-Thorum-tillæg                

Den er optrykt og indsat "hos"  

Ivar Kristoffersen på Ågård, matr.6, Ll. Thorum side 162 

Ivar Kristoffersen på Ågårdsholm, matr. 1 side 84 

Ivar Kristoffersen på Thorum Vestergård. matr.2 side 188 

 
Det var umiddelbart lidt svært: 

   magister Hansen havde givet sin version af familieforholdene 

   og Ivar Kristoffersen sin og de var ikke identiske. 

Da det var oplyst, at vi havde med en tvillingegård at gøre - ja, 

så kunne det passe alligevel. 

   Historien synes at være: 

   Der var oprindelig en gård ved 1688 matr. med 9-7-0-1  htk. 

   og med  fæstere  Morten  Nielsen & Jens Mortensen (måske far og  

   søn). Der kan være familieskab til Svend Mortensen på Thorum  

   Vestergård. 

   Helt hvordan vides ikke, men ca. 1725 har vi 2 sæt fæstere: 

      a) Morten Jensen med faderen Jens Mortensen( der blev  

         fradømt) og med htk 4-7-2-1/2 

      b) Jens Hansen, f. 1683, d.1735, g. 17/11 1709 m. Dorthe  

         Jensdatter, f. 1773, d. 1757 vist fra Kobberupgården i  

         Lindum. 

    Jeg skønner, at gården nu er en tvilligegård med 2 sæt fæstere 

      med a)  som Ivars fæstelinie og som gengivet i Ivars  

              manuskript.: 

                Morten Jensen nævnt 1725 

                 efterfølger: 

                Peder Nielsen 

                 søn:  

                Niels Pedersen, nævnt 1749  

                 og så fremdeles 
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     med b)  som magister Hansen i min version 

             start m Jens Hansen, Ågård 

Jens Hansen, Ågård  1683-1735 - kender ej afstamning 

 gift 17/11 1709 med Dorthe Jensdatter fra Kobberupgården i Lindum  

   1673-1757                 mine aner 370 & 371                                                   
         

Familienote om fam. på Ågård i Ll. Thorum      side 188 B 

    eller se matr 6 Ll. Thorum.   FORSAT 
 

   kender 4 børn:  begge sønner døde som unge - døtrene: 

    Else, f.1709 blev gift med Jacob Andersen Reff  

         fra Thorum Vestergård og bosat på Pedersminde i  

         Hinnerup  se evt det matr. 1 

         Blev forældre til en stor efterslægt - mine ane 184 & 185 

 

    Kirsten Jensdatter, f. 1717, blev g.m. faderens 

          efterfølger, Jens Laursen ( søn af Laurs  

          Simonsen i Dalsgård i Thise). 

          mine aner 188 & 189 

          Jens Laursen blev også kaldt  Jens Ågård. 

          Parret havde en stor børneflok, men kun 2 sønner  

          og 3 døtre(a-c) blev voksne: 

            a)Maren f. 1747 blev g.m. fæstegmd. Jens Peder-   

               sen i Ll. Thorum. 

            b) Dorthe, f.1754 & c)Helle f. 1758 kender ej skæbne  
                                               

            sønner Niels f. 1740, Jens f. 1745 

            skal vi høre mere om. 
 

            men først: boet efter Jens Laursen var insolvent, så  

            de 2 sønner har ikke haft noget med hjemmefra udover  

            navnet Ågård) medmindre der var "skjulte reserver" 

            gode giftermål, velyndere i slægten el. gode forbin- 

            delser   -  handelstalenter - alle dele synes tilstede          

  Niels Jensen Ågård, f. 1740. Han har næppe overtaget fæstet på  

          Ågård. I kraft af gode forbindelser med /til godsejer  

          Quistgård på Jungetgård er han nok blevet medhjælper hos 

          denne.  

          Vi er i udskiftnings- og udflytningstiden, og der sælges  

          til selveje. Med Quistgård som finansier har Niels sik-  

          kert været meget aktiv. Han skulle en overgang have haft  

          halvparten af Hegelund. Han købte et par udflytnings- 

          trængende gårde i Thorum Kirkeby. Han flyttede disse 

          ud som den nye gård, Ågårdsholm, som han opkaldte efter  

          sig selv. Den havde - da den var størst ca. 20 tdr. htk. 

          Niels Jensen Ågård solgte Ågårdsholm i 1799 til Niels  

          Wirenfeldt og købte i stedet herregården, Hessel, i 

          i Louns sogn  på Himmerland, hvor han døde i 1807, 67 år     
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Familienote om fam. på Ågård i Ll. Thorum    (side 188 C) 

    eller se matr 6 Ll. Thorum.   FORSAT 
 

          Spørgsmålet er herefter: hvilke gårde fra Thorum Kirkeby    

          som Niels Jensen Ågård købte og som blev grundstammen i  

          Ågårdsholm. Ivar Kristoffersen har arbejdet med sagen - 

          det var ikke problemløs.  Han kommer frem til 4 mulig- 

          heder, men vi skal kun bruge 2 af dem. 

           De 4 er: 

      gdr. nr. 4  ejer Eskær - 6,9 htk. - fæster Jens Sørensen 

      gdr. nr. 6  ejer Hegnet  7,5 htk. - do. Peder Jensen, Resen 

      gdr. nr.10  Jungetgård  10,2 htk. - Jørgen Sørensen og sted- 

                                           far Jens Jepsen   

      gdr. nr.12  Jungetgård   6,6 htk. - Niels Christensen 

 

          bemærkninger: 

      For gdr. nr. 4 gælder, at Jens Sørensens fæste i 1778  

      overtages af sønnen Søren Jensen og  i 1782 af broder Jeppe  

      Jensen, som ikke er fundet ved Ft. 1787 

      Gdr. nr. 10 handles til selveje i 1778 til Anders Jensen fra 

      Bajlum, der heller ikke er  i Thorum v. Ft. 1787 

       

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

          Jeg ved ikke,om Niels Jensen Ågård blev gift og stillede  

          afkom.         

                  Den halve Ågård er uden tvivl blevet lagt 

                  sammen med den anden halvdel. Vi har nu igen  

                  en helgård og ikke en tvillingegård. 

                  Sammenlægnigen er i øvrigt nævnt et sted i  

                  forbindelse med udskiftningen. 

 

                   SLÆGTEN MED TILNAVN "ÅGÅRD" ER UDE af ÅGÅRDEN 

                                I DENNE OMGANG 

                    Fæster af helgården er v. Ft. 1787 Knud  

                                                  Thomasen, 

                    og så er vi tilbage ved Ivars fæsteliste. 
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Familienote om fam. på Ågård i Ll. Thorum    (side 188 D) 

    eller se matr 6 Ll. Thorum.   FORSAT 
 

 Jens Jensen Ågård, f. 1745 var allerede i 1772 - før faderens død  

          - etableret som fæster på Thorum Vestergård, idet han i 

          1777 blev g.m. Ane  Espersdatter (hds. far Esper Laursen  

          boede på Annexpræstegården og var i en periode ejer af  

          Thorum Vestergård).   

          Det synes som om, at Niels Jensen Ågård blev ejer af  

          Thorum Vestergård, som han så i 1792 overdrog til bror 

          Jens Jensen Ågård - nævnt som selvejer v. Ft. 1801 

 

          I 1803  solgte Jens Jensen Ågård til Ivar Andersen fra  

          Bajlum. (g.m. Boel) 

          Selv købte han en anden gård i  Grinderslev, nemlig  

          Stouby Vestergård af herremanden på Eskjær. 

          Jens Jensen Ågård havde udlånt 1000 rdl til en mand  

          Anders Nielsen, i Risum. Denne kunne ikke klare afdrage- 

          ne, så Jens Jensen måtte overtage gården i Risum, som  

          han senere overdrag til sin søn, Espen/Esper. 

                     Jens Jensen Ågård havde 4 børn 

                     se Ft. 1787 & 1801 

Folketælling 1787 

Jens Jensen Ågård, 43, husbond 

Anne Espersdatter, 33, kone - kom fra Annexpræstegården 

 Else Jensdatter, 6, datter, f. 1781 g. til gård i Stouby 

 Esper Jensen, 5, søn, f. 1782 gift til Risum 

 Jens Jensen, 4, søn 

 Kirsten Jensdatter, 3, datter g. m. fætter Jacob Jensen 

        se Pedersminde,Hinnerup, matr. 1 - se min anetavle 46 & 47 

   Kirsten Jensdatter, 74, enke, mandens mor, aftægt 

      6. tj folk 
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Næste gård er Thorumgård 
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                                             fortløbende side 116      

                                      Dette er en opdatering af  

                                      tidligere beskrivelser om  

                                      Thorumgård fra 1998. 

                                      Årsagen skyldes nye oplys- 

                                      ninger, som igen har bevir- 

                                      nye vurderinger m.v.  

                                      Opdatering sket 2016     

 

                                

 

Thorumgård 
beliggende 

Præstegårdbakken 21 

Thorum pr 7870 Roslev 

for mig seneste ejer 
 

Kristian Olsen 
 

 

 

 

 

Thorumgård 2016 
Bgninger: 

Stuehuset er fra 1883 og de ældste driftsbygninger fra 

1884.  Der er bygget - vistnok ny kostald - i 1939. I 

perioden  1978-2008 er der nybygget 6 gange. 

Produktionen var og er baseret på en stor kvæg- og 

mælkeproduktion. 

 

Areal  matr. 14 a er på 53,6 ha plus tilført v. 

reguleringer 7,4 ha. 

  - - - - - - - - - - 

 

 

                  Oversigten fylder meget - 40 sider  

                  derfor delt på 2 plastiklommer 
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Indholdsfortegnelse 

                                 PDF side nr.   
Titelblad                       side   116 

Indholdsfortegnelse             side   117 

Introduktion  Gl. dage          side   118 

Lidt historie - fæsterlister -                Bemærk: 

       senere selvejere         side   119    PDF sidenr   

Beboere,fæstere  &                            står         

              familieforhold    side   123    nederst i  
  "Refferne"            side  123                     højre 

  Niels Andersen Reff   side  124                     hjørne.    

  Anders Nielsen Reff   side  125 

  Roslevgården          side  126 

  Thorumgård            side  127 

  Stoubygård            side  128 

  Roslevgården - igen   side  129 

  Thorumgård - igen     side  131 

  Grønning              side  132 

  uidentificeret gård   side  133 

   - indvikl. familie- 

           forhold      side  134 

  Om Ø. Hegnet          side  135 

  Note Kirsten Marie 

           Jebjerg      side  137 

De sidste "Reffer"              side 138 

Folketællinger                  side 139 

 

Mordet                          side 144 

 

Skammergård                     side 145 

Duruplund                       side 146 

 

Andre "Reffer"                  side 147 

 

Ivar Kristoffersen - anetavle   side 149 

- - - - - - - 

Om Sv. Villadsens gård matr.13  side 150 

 

 

 

Kilder                          side 154 
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Introduktion - gamle dage - omkring reformations- 

                                    tiden. 
Thorumgård nævnt første gang  med væbner Jep Pedersen og med 

årstal 1498 og 1503 hos Trap. 

Som faste holdepunkter skal jeg nævne: 

a) 1498 og 1503 nævnes hos Trap Thorumgård m fæster Jep Pedersen 

b) 1544 nævnes, at Thorumgård nu ejes af Hermann Scheel til  

       Jungetgård med fæster Christen Nielsen. 

Dertil har vi den alm. danske historie, og der sker meget i 

perioden 1498 til 1544. 

   Chr. d. 2. rejser fra Danmark i 1523 - Religionspørgsmålet  

   intensiveres - skal vi vedblive at være katolske eller skal vi  

   gå over til Luthers lære. Dertil er der optræk til noget, der  

   ligner borgerkrig anført af bl.a. skipper Clement. Efter nogle  

   stridigheder vælges Chr. d. 3 til ny konge. Han skal bruge  

   tid til at bemægtige sig magten i sit rige. 

   I den forbindelse er det naturlig, at han støtter sig på sine 

   tilhængere og på forskellig vis direkte eller indirekte  

   straffer / negligerer sine modstandere. 

   Kongen gennemfører reformationen og inddrager / eksproprierer 

   uden erstatning al kirkeejendom til kongelig eje. 

   Det var der mange penge i til den som sædvanlig slunkne  

   statskasse. 

Noget kunne tyde på, at Jep Pedersen som væbner og dermed en slags  

kongelig tillidsmand har holdt på de forkerte heste. Direkte 

oprørere fik hovedet hugget af - andre blev frataget deres 

ejendomme - og som sådan ikke længere nød kongens gunst. 

 

Vi kan gætte på, at Jep Pedersen mistede sin ejendom, som så 

overgik til kongen. 

Kongen har så overdraget Thorumgård plus Thorum og Selde kirker  

til sin - sikker tro - tilhænger, Hermann Scheel, på Jungetgård i 

1544 med en ny fæster Christen Pedersen. 

Her skal lige nævnes: at være kirkeejer gav status, og man fik 

kirkens tiendeindtægter. En trediedel - den gamle bispetiende - 

skulle ganske vist afregnes til kongen.  En anden trediedel skulle 

gå til aflønning af præst og evt. degn, medens den sidste 

trediedel skulle på til kirkens vedligeholdelse. Alligevel blev 

det betragtet som en god forretning at være kirkeejer - man havde 

jo også patronatsretten, d.v.s. retten til at vælge præsten. 

- - - - - - - - -       

Læs f.x.slægtsbogen for Jacob Jensen fra Otting om Poul Grumsen 

 

Hvad der egentlig skete i Thorum, ved vi selvsagt ikke - kan kun 

gisne!  

- - - - - - - - 
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Thorumgård har helt sikkert tidligere været en større gård. I den 

forbindelse antager vi, at matr. 13, Svend Villadsens gård på et 

tidspunkt er skilt fra.  Der viser sig senere at være tvivl om 

tidspunktet. Der kan også være andre tilpasninger. 

Tidspunkt - se senere under fæsterække. 

- - - - - - -  

hartkorn 

1662 & 1664  8-0-0-0 & 1-4-0-0 

     svarer afgift til Selde og Thorum kirker 

1682 & 1688 htk. 15-6-3-1 ejet af Jungetgård 

 

 

Lidt historie  -  fæsterliste - senere selvejere 
Man kan forestille sig så meget.  

Hvis omtalte Jep Pedersen har støttet Skipper Clement i oprøret 

mod Kongen er det meget tænkeligt, at han har måttet afstå  Gården 

til Kongen og i bedste fald få gården i fæste for sig og sin 

efterslægt. 

Det videre forløb kan tyde på at Kongen har solgt Thorumgård til  

Herman Scheel på Jungetgård i 1544 med Chresten Pedersen som 

fæster. Herman Scheel har i så fald været tilhænger af den nye 

konge, Chr. d. 3. 

Thorumgård synes hele tiden op til selvejertiden at være i eje hos 

Jungetgård. Jungetgård var længe om at afhænde sit fæstegods - 

såvidt vi kan se, kom Thorumgård først i selveje med fæster Peder 

Christensen fra Hem efter 1845. 

 

Ivar Kristoffersen opstiller med den viden, man nu kan få en 

fæster- og beboerliste: 

Tilmed har vi via Poul Riis Jensens anetavle også fået oplysninger 

til fæsterlisten. 

På et tidspunkt i 15-16 hundredetallet kolliderer de 2 lister, 

idet Pouls liste "indfører" Refferne på et tidligere tidspunkt end 

Ivars. 

Der kan være tale om fejlafskrivninger eller fejlfortolkninger, 

men der kan også være tale om en deling af Thorumgård væsentlig 

tidligere end først antaget. 

Ivar har allerede antydet, at det kunne være før. 

For god ordens skyld indskriver jeg begge lister nogenlunde 

sideordnet. 

 

Ivars fæsteliste 

1498 nævnes væbner Jep Pedersen 

1544 nævnes Chresten Pedersen som fæster 
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                 Efter refomationen - 1544 - synes Herman Scheel  

                 på Jungetgård at blive ejer sammen med Selde og 

                 Thorum Kirker og med fæster Christen Pedersen 

                 Dette kunne tyde på, at Jep Pedersen og hans  

                 slægt har måttet afstå den tids selveje af  

                 Thorumgård til Kongen og i stedet måttet affinde  

                 sig med et fæstemål eller simpelthen komme ud i  

                 den kolde sne. 

         Her har vi skillelinien mellem Ivars og Poul  

         fæsterliste  - først Ivars: 
 

 

  kan være søn: 

1610  Iffuer Christensen & Anders Christensen 

                 Her skal indføjes, at det i ældre tid ikke var  

                 unomalt at nævne 2 fæstere: Det kunne være den  

                 afgående og kommende fæster. 

 

1657  Gregers, Jens og Christen Nielsen 

 

1664  Anders Jepsen og Niels Andersen Reff, som 

             kan godt passe med POULS LISTE 

 

        Så ser vi på Pouls fæsterliste, hvorefter "Refferne" 
        allerede er på Thorumgård sidst i 1500 tallet 

Niels Reff, f.c. 1500 i Hjerk, død på Thorumgård - 

      en søn af ham blev rektor v. Latinskolen i Viborg 

      et barnebarn blev livlæge for Chr. den 4, benævnt  

      v. navn Voss. han skulle være stamfar til Vossslægten 

     - - - - - - - 

      Fra slægten var tidlgere udgået en salmedigter og en teolog 

      der blev bisp i Oslo (kilde mag. Hansen) 

 

søn: 

Niels Nielsen Reff, f.c. 1560 på Thorumgård 

min ane nr. 5888 

 

søn: 

Jep Nielsen Reff, f. mellem 1590 og 1600, død Rybjerg 

min ane nr. 2944 

                  her kommer Ivars fæsteliste igen 

                  fælles med Pouls 
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søn: 

Anders Jepsen Reff. f.1615 på Thorumgård. død s.st. 

min ane nr. 1472  (også nævnt hos Niels Bjøreng) 

 

søn: 

Niels Andersen Reff,f. nok før 1650 i Thorumgård, død s.st 1712 

min ane 736 

Niels havde nok en medfæster: Mehlsen Andersen. Det er nok/måske 

hans bror, men kan også være en svoger (næppe). Mehlsen Andersen  

synes at være ugift - han dør 1698. 

                tilnavnet Reff el Ræv 

                          Reff en fortyskning af Ræv 

                          her bruges Reff 

 

søn: 

Morten Nielsen, f.c 1678, død 1715, g. m Kirsten Jespersdatter 

   "morderen" 

 

 slægtning: 

Jens Jespersen = Kirstens bror, Jens Jespersen, f.1679 

                        fæster fra 1715,    død 1721,    

 enke: 

Jens Jespersen enke, Lisbeth Nielsdatter g. 2.g. 1721 m. 

Niels Sørensen  

 

 stedsøn: (af Niels Sørensen) 

Jens Jensen fæste efter stedfar i 1748 

 

 fremmed: 

Peder Nielsen Præst/ Peder Præst, fæster 1774 

 

 fremmed: 

Christen Nielsen fra Nr. Thise, fæster 1808 

 

                 herfra selvejere 

 fremmed: 

Peder Christensen. Hem, fæster 1846/ sen. selvejer 

 enken Karen Mortensdatter giver skøde 23/12 1861 til 

 

 fremmed: 

Christian Pedersen, Godrum - han afstår v. auktionsskøde 

21/1 1863 til 

 

 fremmed: 

Poul Pedersen Lund - laver testamente til fordel for sin enke 

              han er sandsynligvis f. 25/2 1831 og født på 

              Thorum Vestergård 
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 enke -  testamente til enken 5/6 1872 

Ane Jensen 

     

    laver testamente 5/6 1872 til fordel for 

Jens Jensen endelig skøde 18/3 1873 

 

 fremmed: 

Jens Nielsen ( fra Højgård i Rærup) skøde 16/6 1873 

 

 svigersøn: 

Michel Peter Mikkelsen fra Skammergård, skøde 31/6 1906 

 

 fremmed: 

Ivar Jensen Tang skøde 0/0 1910 

 

 fremmed: 

Jens Hansen, skøde  0/0 1911 

 

 fremmed: 

N. Chr. Andersen skøde ca. 1912 

 

 datter og svigersøn 

Mette Kathrine og Kristian Olsen, skøde 20/5 1837 

 

 søn: 

Niels Kristian Olsen, g. m. Aase Koldkur Pedersen fra 

    Ravnsbæk i Breum, skøde 173 1967 

 

 søn: 

Kristian Olsen, skøde 171 1984 

     Jordfordeling afsluttes ca. 1990 

- - - - - - - - 

 

Tilføjelse 
Her skal indføjes, at jeg kender ikke den eksagte ejerrække på 

Jungetgård. I den forbindelse kunne det være interessant at kikke 

i Skøde- og Panteprotokollen fra Viborg Landsting, idet det var 

her herremændene fik deres godshandler tinglyst. Sammen med et 

skøde vil der normalt som en slags bilag være et afskrift af 

godsets jordebog. 

 

- - - - - - - - 

Thorumgård var således en større gård. 

 - måske bestod gården faktisk af 2 gårde /2 arealer 

- - - - - 
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Ivar Kristoffersen mener, at vi fra ca. 1714 helt sikkert kan tale 

om 2 gårde med hver sin fæster/ fæstere.  

Teksten kan tolkes sådan, at det godt kunne være sket tidligere 

Vi kan gisne om årsager. 

Den fraskilte gård er den senere matr. Møgelthorum nr. 13 

Se afsnit herom senere - i slutning af registrering. 

- - - - - -  

 

Beboere og fæstere samt familieforhold 
        Ind imellem er det indviklet ! 

         så brug øjnene og hold tanken klar ! 

          vi er nødt til at "springe" lidt rundt i det ! 

 

De allerførste fæsteres familieforhold kender jeg ikke - så 

derfor begynder jeg med "Refferne" - se fæsterliste 

 

Begynder med Reff 

     (vender senere tilbage til "Reffernes" afstamning. 

 

Niels Reff, f.c. 1500 i Hjerk, død på Thorumgård - 

      en søn af ham blev rektor v. Latinskolen i Viborg 

      et barnebarn blev livlæge fo Chr. den 4, benævnt  

      v navn Voss. 

     - - - - - - - 

      Fra slægten var tidlgere udgået en salmedigter og en teolog 

      der blev bisp i Oslo (kilde mag. Hansen) 

      han hed vist Hans Reff 

 

søn: 

Niels Nielsen Reff, f.c. 1560 på Thorumgård 

min ane nr. 5888 

 

søn: 

Jep Nielsen Reff, f. mellem 1590 og 1600, død Rybjerg 

min ane nr. 2944 

 

søn: 

Anders Jepsen Reff. f.1615 på Thorumgård. død s.st. 

min ane nr. 1472  (nævnt hos Niels Bjøreng) 
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søn: 

Niels Andersen Reff,f. nok før 1650 i Thorumgård, død s.st 1712 

min ane 736 

G. før 1679 m. Kirsten Andersdatter Thye, f. c. 1644, bg. 7/3 1723 

Niels havde nok en medfæster: Mehlsen Andersen. Det er nok/måske 

hans bror, men kan også være en svoger (næppe). Mehlsen Andersen  

synes at være ugift - han dør 1698. 

 

 børn: lidt usikkerhed - magister Hansen skriver 7. (måske 8 a-h) 

   a) Morten Nielsen, f. ?    Videreførte 

 

   b) Benned Nielsdatter, g. 1696 med Peder Christensen Smed i  

                                                    Hinnerup 

   c) ??/NN  Nielsdatter, g. m Mehlsen Pedersen  i Hinnerup 

 

   d)  Anders Nielsen Ræv, f.c. 1678, d. 1755 i Thorum Vestergård 

                                        min ane  368 - se det 

       g. 2 gange; Maren Svendsdatter, g.c. 1706 2 sønner Niels  

                                   & Jacob - ane 184 - se det 

                     hun var datter i gården 

                   Ane Mikkelsdatter, g. 7/11 1723 1 datter, Maren 

                                   min ane  

                    hun var fra Brokholm 

 

   e) Christen Nielsen Reff skolelærer i Selde, g,  juni 1704 

      1) lærerenken Maren Jepsdatter 

      2) c. 1710 m. Mette Pedersdatter fra Hegelund 

 

   f) Mette Nielsdatter - kender ej videre skæbne 

 

   g) Else Nielsdatter, g.26/6 1715 m. Laurids Andersen, Nr. Thise 

                      overtager først faderens fæste i Nr. Thise 

                      senere Thorumgårds "tvilling" matr. nr. 13 

                      Laurids dør først i 1754 

 

   h)  måske flere - Anne ??  

 

- - - - - - - - 
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Først skal vi se på sønnen b) Anders Nielsen Reff og hans 

familieforhold: 

søn: 

Anders Nielsen Reff, f. 1678  på Thorumgård, død i Thorum 

Vestergård 1755, min ane  368 

      se Thorum Vestergård og Jens' ane 368 

      g. 2 gange og  2 sønner; Jacob og Niels samt 1 datter, Maren 

         se om Jacob nedenstående: 

         se om Niels på Thorum Vestergård - matr. 2 Ll. Thorum 

         se om Maren på Annexpræstegården - matr.3 Møgelthorum 

- - - - - - - - 

søn: 

Jacob Andersen (Reff), f. 1706 på Thorum Vestergård, d.1754 på 

Pedersminde i Hinnerup, g. 1731 m. Else Jensdatter fra Ågård. 

min ane 184  - se alle 8 børn her også på tillæg 1 til Thordal 

samt på Pederminde i Hinnerup. 

Ivars aner 166 & 167 

 

 

8 børn: 

1. Maren J. f. 1732          Poul & Ivars aner     ## 

                                        Ivars ane 83 

    g. 1728 m. Jens Mortensen på Roslevgården, matr. 8 

 

2. Michel J. f. 6/5 1734, g.26/11 1760  m. enken på V. Møjbæk 

                        Kirsten Jepsdatter - se evt. V. Møjbæk 

3. Bodil, f.1736, d. 1736 

4. Jens, f. 1738, d. 1738 

5. Jens Jacobsen, f. 1739 videreførte - Jens' ane 92 

   gift 1)1778 m. Karen Jensdatter 

   gift 2)  ??    Lisbeth Jensdatter Thye ,Hinnerup 

6. Anders J. f. 1745 . kender ej videre skæbne 

7. Dorthe J. f. 1747, g.12/11 1776 Niels Jensen, Hinnerup 

8. Niels Jacobsen, f. 1747  stamfar til Løjengård i Selde 

 

O O O O O O O O O 

 

## Poul Riis Jensen og Ivar Kristoffersen har fælles aner 

   fra den første Reventlow og hertil. 

   herefter har de hver deres egne aner. 

     Poul  -  se Thordal i Ø. Grønning 

     Ivar  -  se nedenstående - særlig note 
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               Så skal vi op til Roslevgården i Møgelthorum 
                                                                  vistnok matr. 9 

                Jens Andersen - Ivars ane 328 data ukendte 

 

                 søn: 

                Morten Jensen Digemand, f. 1692, d. 1739 i  

                Roslevgården  - g. 28/6 1726 m. Dorthe Jensdatter 

                f. 1697, d 1786 i Møgelthorum. 

                    Ivars Aner 164 & 165 

                Fæster under Eskjær fæstebrev 28/12 1725 

                   3 kendt børn: 

                    1) Jens Mortensen, f. 1728  Ivars ane 82 

                       g. 6/5 1765 m Maren Jacobsdatter  ## 

                                             Ivars ane 83 

                      2) Anders Mortensen,f. 25/2 1731 - ug v.1787  

                          ophold hos halvbror Jeppe Villadsen 

                                           v. FT 1787 & 1801 

                   3) Niels Mortensen.f.13/12 1733 - skæbne ukendt 

                - - - - - - - - - -                                                                                                                                                                                        

                Efter Mortens død 2/8 1739 gifter Dorthe sig med 

                Villads Jepsen.f. ?, d. 28/12 1759. Han overta- 

                ger  Fæstet  efter Mortens død 

                 bl. flere børn: Jeppe Villadsen, g. m. Dorthe  

                                   Mortensdatter. f. omk. 1752 

                - - - - - - - - - 

               Villads Jepsens stedsøn, Jens Mortensen.f. 1728 

               g. 6/5 1765 m. Maren Jacobsdatter ## 

                           Ivars aner 82 & 83 

               overtager fæstet af Roslevgården efter 

               stedfaders død 28/12 1759 - htk. 6-1-2-1 

               - - - - - - - 

               Spørgsmålet er herefter: hvad blev der af 

               Jeppe Villadsen, idet vi har en oplysning om 

               at halvbroderen Anders Mortensen, f. 1731  

               v. Ft. 1787 & 1801 opholdt sig hos Jeppe 

               Villadsen. 

                        Forsættelse om Roslevgården 

                        senere 
 

 

  

O O O O O O O O O  
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Tilbage til Thorumgård / sønnen: Morten Nielsen (Reff) 

Han må være født før 1678, d. 1715 

Får nok fæste på Thorumgård i 1700 - ej set fæstebrev - samme år  

bliver han trolovet 16/7 1700 og senere 

bliver han gift m. Kirsten Jespersdatter med fader Jesper Jensen, 

der bor på en uidentificeret gård i Møgelthorum (ej Roslevgården). 

Kirsten Jespersdatter,f. c. 1679, d. 1762, 80 år 

 

 Parret får 4 børn:  kender ej fødselsår 

  1) Niels Mortensen - opkald  farfar, g. til Ll. Thorum 

  2) Kirsten Mortensdatter - opkald farmor g.m. Peder Nielsen, 

                                            i Ll. Thorum 

  3) Maren var ugift i 1732 

  4) Mehlsen Mortensen, g. m. Jens Vendelboes datter, Johanne  

     Jensdatter, f. 1718 el 1721, d. 1799. Hun var fra Stoubygård 

      fik fæste på uidentificeret gård i Møgelthorum (ej  

                                          Roslevgården ) 

      - - - - - - - 

             Morten Nielsen begik et mord i 1703. 

             nærmere om dette i særlig Note 

 

     - - - - - - - 

Efter Morten Nielsens død flyttede enken, Kirsten Jespersdatter, 

med børn  hjem til sin fars gård. 

Ind på Thorumgård flyttede Kirstens bror, Jens Jespersen, f.1679 

død 1721,    g. 26/6 1712 i Selde m. Elisabeth/Lisbeth Nielsdatter 

fra Lindum. Forældre: Niels Jensen & Maren Olufsdatter, Lindum, 

Hun dbt. 9/3 1679 i Selde, bg. advent  1762  fra Thorumgård 

       

   Parret er aner for Ivar Kristoffersen  160 og 161 

   Parret havde fået 4 børn: 

     1) Esper/ Jesper, f. 1713-15, g.5/8 1744  m. Birthe/ Boel  

        Jespsdatter fra Ll. Thorum 

                    får gård i fæste i Thise 

     2) Niels Jensen, f. 1716, bg. 1717 

     3) Niels Jensen, f. 1718. han får Stoubygård i fæste 

         21/6 1744 efter Jens Vendelbos død. 

         Niels Jensen d. 1776 - Stoubygård htk. 9-0-1-0 

 

     4) Jens Jensen, f.1721 (Ivars ane 80), d. 1772 får fæste på  

        Thorumgård efter stedfar, Niels Sørensens død i 1748 

          sønner 3 & 4 er konf. som Niels Sørensens stedsønner. 

          Jens Jensen blev sikkert g.m. Karen Jensdatter fra  

                                                Stoubygård        

- - - - - - 

        Sagen er, at  Elisabeth/ Lisbeth Nielsdatter, f. 1679, 
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        enke efter   

        Jens Jespersen gifter sig 2. gang i 1721 med Niels Søren-  

        sen, f.1697, d. dec. 1747 - 50 år gl. 

        - næppe børn i ægteskabet - Lisbeth 42 år 

        herefter får stedsøn 4)Jens Jensen, fæste på Thorumgård. 

  - - - - - - - - 

O O O O O O O O O  
 

   Vi skal lige se på Stoubygård    

   Stoubygård var fæstegård under Jungetgård, og godsejer her, 

   Mogens Eriksen Kås, (der ejede 3 godser i Vendsyssel) 

   havde "hentet" et par brødre fra Vendsyssel. 

     Jens Vendelbo fik således Stoubygård i fæste og en bror, 

     Niels, fik tilsvarende en gård i Grættrup 

             - - - - - - 

     Jens Vendelbo g.m. Maren fik vist 6 børn: 

      1) Jens Jensen, f.   d. videreførte  Stoubygård fra 2/4 1764 

            g. Bodil Christensdatter fra Ø. Grøn. matr 1844 nr. 11 
                                         nok søster til Jens Christensen 

      2) Johanne Jensdatter, g. m. Mehlsen Mortensen i Møgelthorum 

           Johanne f. 1718 el 1721, d. 1799, boede gård i MøgelTH. 

     3)  Anne Jensdatter, g. m. Chr. Pedersen i Stouby 

     4)  Maren Jensdatter, g.m. Jens Simonsen på Sleitrup 

     5)  Mette Jensdatter, g. m. Chr. Pedersen i Mogenstrup 

     6)  Karen Jensdatter, g.m. Jens Jensen på Thorumgård 

            var der en datter mere ?  Kirsten ? nævnt v. dåb 

            var der en søn mere ?  Niels Jensen. 

                            se note tvivl 
 

             Man skal lige bemærke, at Niels Jensen, f.1718 

             på Thorumgård, søn af Jens Jespersen havde fæstet 

             på Stoubygård fra 1744 til 1764, men først dør i 

             1776  - hvorfor ? - var Vendelbos søn, Jens Jensen 

             ikke gammel nok  ?? 

             Niels Jensen dør 1776 - skifte 22/3 1776. Her oplyses 

             at Vendelbos 6 børn er arvinger. De kan jo ikke være  

             søskende, men derfor kan Niels Jensen have indsat dem 

             som arvinger ! 

                 note Tvivl: Niels Jensen  - "moster Kirsten" 

                 ved nogle dåb hos Jens Jensen på Thorumgård op- 

                 træder som gudmor  en "moster Kirsten" - var hun  

                 også datter fra Stoubygård el. er der tale om  

                 fejlskrivnig  ?  

                 Jens Jensen på Thorumgård havde en bror, Niels 

                 Jensen, f. 1718. ER han identisk med den Niels  

                 Jensen, som i en periode er fæster på Stouby- 

                 gård 1744 til 1764, død 1776. 

                 Sagen forelagt Ivar K, som mener JA 
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O O O O O O O O O  

 

Så springer vi tilbage til Refferne og Roslevgården 

  med særlig interesse for Else Jensdatter 

Vi springer tilbage til Reff - ovennævnte Jacob Andersen "Reff" på 

Pederminde i Hinnerup. Han havde datter, Maren Jacobsdatter, f.  

1732 på Pedersminde i Hinnerup, d.18/5 1814 

g. 6/5 1765 m. Jens Mortensen, f.1728 på Roslevgården, d. okt. 

1793 

Jens Mortensen overtager fæstet af Roslevgården 28/12 1759 efter 

sin stedfaders (Villads Jepsen) død 28/12 1759,   htk. 6-1-2-1 

 

I ægteskabet var der 5 børn (a-e nedenstående) 

                              d-e langt nede 

    a) Jacob Jensen, f. 1766 (tvilling) 

                efter lægdsrulle 161 cm høj 

    b) Dorthe Jensdatter, f. 1766 (tvilling)                             

    c) Else Jensdatter f. 1/12 1768 

        g. !!/1 1795 m. 

        Christen Jensen,(Roslev) f.1768 på Thorumgård 

        f. 1768, g. 11/1 1795, d. 9/5 1833 

         Ivars aner 40 & 41 

      Christen & Else overtager fæstet af Roslevgården 

      efter far/svigerfar Jens Mortensen, d. 11/12 1794 

      Han bliver nu kaldt Christen Jensen Roslev (* 

        parret får 7 børn (1-7 nedenstående) 

          flere (7)børn: her særlig nævnt som (5 og (7 

  

         1) Elisabeth Christensdatter,f. 25/5 1796 

            g. Skive 25/4 1828 m Esper/Jesper Sørensen / Jesper  

           Højgård,gmd.folk boede i Kvols - han født i Thorum. 

 

        2) Maren Christensdatter, f. 9/2 1798 

           g. 29/6 1830 i Grinderslev m. Thor Eriksen, Tømmmermand  

                                                   i Rælling 

           v. Ft mellem 1834 & 1840 flytter parret til en gård i 

            Møgelthorum. V. Ft. 1880 bor han ved datter og  

            svigersøn i Møgelthorum 

 

       3) Birthe Christensdatter, f. 10/11 1799 

          g. 20/11 1827 i Skive Anders Christensen/ Anders Kjempe 

          v Ft. 1834, 1840 & 1845 bor de  Nørregade i Skive. Han  

          oplyses som murermester. 

 

      4) Jens Christensen (d. ældre/senior), f. 25/10 1802 

         g. 15/6 1830 m. Johanne Andersdatter, f.c. 1807 fra  

                  Annexpræstegården - bopæl  ?? 
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     5) Esper Christensen, f. 24/1 1804 (**** 

        g. 9/3 1826 m. Ane Pedersdatter fra Rybjerg 

        bosat Nissum  

        forfædre til Poul Riis Jensen 

            

    6) Ane Kirstine Christensdatter, f.16/5 1807 

       V. Ft. 1834 er hun tjenestepige hos bror Jens Christensen 

 

    7) Jens Christensen,(yngre / junior) f. 3/10 1808 

        g. 18/10 1845 m. Mette Nielsdatter af Thorum 

       forfædre til Ivar Kristoffersen (ane 20 og 21) 

 

       *) Christen Jensen Roslev fik måske skøde på Roslevgården 

          17/12 1810, - Skifte  8/6 1833 under Jungetgård ? 

 

         Hvem af børnene - om nogen - overtog Roslevgården  ? 

          - måske Jens Christensen (Roslev) junior, f.3/10 1808  ! 

 

 

      forsættelse a-e 

   d) Morten Jensen f. 1771, bg. 23 søndag e. Pinse 1771 

   e) Bodil Jensdatter, f. 17/3 1773 g. 31/10 1813 m 

                    Jens Mehlsen, søn af Mehlsen Mortensen  

                                  (uidentificeede gård) 

      Bodil ses benævnt som Bodil Roslev (hun var fra Roslev- 

                                                    gården !)    

                                   

         Ft. 1787 Jens Mortensen, bonde og gårdbeboer 

                  Maren Jacobsdatter 

                  4 børn 

                  1 tj folk 

                  samt 2 (indsiddere) 

        FT. 1801  Maren Jacobsdatter, enke opholder sig hos 

                  Christen Jensen (Roslev) & Else Jensdatter                                                        

              

                  bemærkn.: Jeg har ikke nogen forklaring på 

                            Roslevgårdens navn - beboer opkaldt 

                            derefter. 

 

- - - - - - - - -  

O O O O O O O O O  
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Så "springer" vi tilbage til Jens Jensen - fæster på Thorumgård 

fra 1748, eller f. 1721, d. 11/11 1772, g.  2 gange: a) & b) 

           Ivars ane 80 

a) Karen Jensdatter fra Stoubygård, f. c. 1725, d. 1762, kun 37  

   år gl. 

   I dette ægteskab var der 5 børn: 

   1) Lisbeth Jensdatter, f. 1753, opkaldt efter farmor 

                       gudmor moster ?? faddere: Niels Jensen 

                       på Stoubygård og Mehlsen Mortensen, Møgelth 

   2) Jens Jensen, f. 1754  junior 

                       gudmor  moster, faddere: Esper Jensen af  

                       Thise, Niels Jensen af Stoubygård og Mehl- 

                       sen Mortensen af Møgelthorum 

                       Jens Jensen (junior) f. 1754 overtager  

                       fæstet af Thorumgård efter 

                       faders død 1772  - fæstebr. fra Junget- 

                       gård 23/11 1772 htk. 7-7-1-1 

                       men allerede i 1774 afgiver Jens Jensen  

                       fæstet til fremmed: Peder Nielsen Præst 

                       f.c. 1745  -  Se Ft. 1787 

                         Hvorfor og hvordan    ???? 

 

  3) Maren Jensdatter, f 1756  opkaldt efter mormor, bg. 1771 

                       gudmor moster Maren (Sleitrup) 

                       faddere: 2 brødre fra Stouby    ??? 

  4) Anne Jensdatter, f. 1758 

                       gudmor Mehlsen Mortensens kone, Johanne 

                       Jensdatter, faddere  Niels Jensen, Stouby- 

                       bygård og hustru ( Bodil )til Jens Jensen  

                       Stoubygård. 

 5) Karen Jensdatter, f.1760 

                       gudmor Mehlsen Mortensens kone, Johanne  

                       Jensdatter, fadder  moster ??  

      - - - - - - 

b) Birthe Christensdatter, f. 1733 i Grønning, d. 11/2 1770 

                       nok g. 1762 el 1763  - Ivars ane 81 

 

   I dette ægteskab var der 3 børn: 

   1)  Esper Jensen, f. 1764   fadder Niels Jensen af Stoubygård 

                       oplyse rømt v. lægdsrulle 1789,1793, 1795 &  

                                                            1798 

 

   2)  Karen Jensdatter, f.1766 opkaldt efter første kone 

                      gudmor: Jens Fogeds hustru af Ø. Grøn.        

                      faddere: Jens Foged, Birthes søster Ellen 

                      & Jens Nielsen  fra Ø. Grøn. 
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  3)  Christen Jensen, f. 1768  Ivars ane 40 

                      gudmor: Jens Jensens hustru i Stoubygård, 

                      fadder: Mehlsen Morten- 

                      sen, Møgelthorum. 

                      Christen Jensen blev g. 8/11 1795 med Else 

                      Jensdatter ( Ivars ane 41)  

                         bopæl ?? 

         

 

- - - - - - - - - - - 

O O O O O O O O O  

 

Så skal vi en tur til Grønning 

Vedr. Jens Jensens anden kone, Birthe Christensdatter, f.1733 

i Grønning, g Jens Jensen 1762-63, d. 11/2 1770 på Thorumgård. 

Hun var fra gård 1688 matr.nr 18 og 1662 nr. 9 . Ø. Grøn.samt 

matr. nr. 11 efter 1844 

 Hds. far hed Christen Jepsen Foged  - mor ??? 

 Hds. bedstefar  er desværre ukendt 

 Hds. søskende var:  (6 børn i alt) 

  1. Jeppe Christensen (Foged) f. 1728 fik hus nr. 4 plus 

     tillagt htk, så gårdstørrelse - sen. Matr. 1844 nr.18 

 

  2. Søren Christensen (Foged) f. 1728, fik 1688 nr. 14,2 

     sen. 1844 matr. 17, - g. 3 gange  - hs. gård blev i for- 

     bindelse udskiftn. reduceret til et husmandsbrug. 

 

 3. Ellen Christensdatter, f. 1732 - måske  ??? 

        g. Jens Nielsen /Foged i V. Grønning  ?? 

        kan ej finde en Jens Nielsen i hverken V. el. Ø. 

        Grøn. 

        - - - - - -  

        Måske er det Jens Nielsen, søn fra det gamle Fils- 

        hauge, der fik gård i Tustrup og far til de 4 "store" 

        Niels Jensen på Thordal, Anders Jensen på Grønriis, 

        Else Marie Jensdatter, kone på Teglgården og Johanne 

        Jensdatter, kone på matr. 1844 nr. 11 i V. Grøn. 

        Måske har vi med 2 Jens Nielsen at gøre ! 

        Jens Nielsen (Hauge) i Tustrup var ikke g.m. Ellen 

        Christensdatter, men derimod med Karen Andersdatter  ! 

 

 

        4) & 5) på næste side 
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 4. Jens Christensen Foged, f, 1735 

        g. før 1757 med Dorthe Kirstine Jensdatter, f. 1728 

        Jens overtog fæstet af  1688 nr. 18 efter sin far 

        Christen Jepsen Foged, fæstebr. 1757 med et tillæg 

        af 1/8 del af det gamle Filshauge 

        Han bad om / fik lov til at viderefører navnet Filshauge 

        på sin gård, der før havde matr. nr. 1688 nr. 18. Efter 

        1844 matr. nr. 11 Ø. Grøn. 

        se i øvrigt fil matr. 11 (såvel Gl. som Ny) under  

        bibliotek Grønning. 

        Jens Christensens første kone, Dorthe Kirstine Jensdatter 

        kan være datter af tidligere fæster på Filshauge, Jens 

        Jensen Møller  -  men det er usikker ! 

     

 5. Bodil Christensdatter f. 1739 

       g.  før 1768 m. Jens Jensen i Stouby 

                

 

 

 

 

Uidentificeret gård i Møgelthorum (ej Roslevgården). 

   seneste nye - gården skulle ligget som nabo til Thorumgård 

   have haft godt 2 tds. htk. Købt af Anders Espersen fra Thorum 

   Præstegård 1797 og nedlagt ca. år 1800 - derfor intet 1844  

   matr. nr. 

   Mehlsen Mortensen fik i 1734 i fæste på livstid af præsten en l 

   lod på 3 tdr. htk af Annexgårdens jorder - måske en forklaring  

   på købet i 1797 

             Jeg kalder gården: Den uidentificerede gård 

  

Vi skal tilbage til Jesper Jensen, Møgelthorum, f. 1641,d. 1734, 

93 år - gift NN 

Havde  2 kendte børn: 

a) Jens Jespersen, f.1679, d. 1721, g. 26/6 1712 i Selde med 

   Elisabeth/ Lisbet Nielsdatter 

   De flyttede ind på Thorumgård 

   4 børn  - se ovenst. Thorumgård 

 

b) Kirsten Jespersdatter,f.c. 1672, d. 1752, 80 år, g.m. Morten 

Nielsen Reff, d. 1715 

   4 børn - efter Mortens død flytter Kirsten hjem til sin far 

   på den uidentificerede gård. Hun gifter sig igen - før 1720 -  

   med Jens Nielsen       

   Blandt hds. 4 børn var   -  se næste side 
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        Mehlsen Mortensen, f. omkr.1709, bg. 19/11 1786 g.1742 m.  

        Jens Vendelboes datter, Johanne Jensdatter, f. 1718 el.  

        1721, d. 1799. Hun  var fra Stoubygård. 

        Mehlsen Mortensen fik fæste - 1/12 1734 - på sin  

        morfars gård i Møgelthorum (ej Roslevgården, men  

        den uidentificerede gård - 

        se særlig note herom) 

        Der foreligger skifte efter Mehlsen Mortensen 

        18/12 1786 

       Kender 7 børn: 

       1)  Maren Mehlsdatter, f.8/7 1742, g. 27/11 1766 m. Jeppe  

           Nielsen Kjærgård  - bosat på Skalborg - vistnok matr.11 

                              

       2) Jens Mehlsen, dbt. 24/11. 1743, trol 28/2 1792 g. med en  

          enkekone Dorthe Hansdatter i Hinnerup. Forlovere: hds. 

          stedfar,Peder Jensen i Ruseng og Hans Nielsen i Hinnerup 

          Dorthe død 16/5 1813 55 år. 

          Ved trolovelsen tjener han i Junget Præstegård, men  

          overtager i 1793 fæste på Dorthes gård htk. 6-2-2-2 

          Dette er Hinnerup Overgård - Dorthe er enke efter afdøde  

                                                 Jens Pedersen 

            Her fik hs.moder, Johanne Jensdatter aftægt. Hun var  

            vanvittig i sine sidste år. 

          Efter Dorthes død g. 31/ ??  1813 m. Bodil Jensdatter og  

          hds. svoger, Christen Roslev er forlover. 

          Bodil Jensdatter (Roslev) er datter af Jens Mortensen og 

          Maren Jacobsdatter og dermed er Bodil barnebarn af  

                               Jacob Andersen Reff 

        

          I 1817 må de af armod afstå fæstet og ses senere i  

          Hegelund området, hvor han (Jens Hegelund) dør 14/3 

          1819, 76 år. Bodil forbliver ugift og død 8/7 1851, 79  

          år.  Der er en datter Dorthe Marie, f.c. 1817, konf.  

          1732.  Moder kaldes da Bodil Roslev. 

          Dorthe Marie  bliver i 1851 g. m. Jens Chr. Pedersen på 

          St. Brokholm 

   

      3)  Ivar Mehlsen, dbt. 1/11 1745. Ved FT. 1787 nævnes han  

          som bonde og gårdbeboeri Møgelthorum. Han må have  

          overtaget fæstet efter sin far i 1786. 

          Gift 23. søndag  

          efter pinse  1796 m. Anne Nielsdatter fra Møgelthorum. 

          - deroute - han får fæste på Hus 14/5 1809 fra Junget- 

          gård. han dør 2/7 1814 som husmand og almisselem. 

          Der  en stor efterslægt efter ham. 

 

                           forsættes 
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          Alt tyder på, at han fik den uidentificered gård i  

          fæste efter far, Mehlsen Mortensen, jvf. mag. Hansens 

          bemærkninger om Ivars lod. Der er efterslægt  

          efter Ivar. 

          Ivars gård blev i 1798 købt af Anders Espersen fra  

          Thorum Præstegård og nedlagt omkr. år 1800. Gården  

          skulle have været nabo til Thorumgård og have haft htk. 

          ca./godt 2 tdr. (plus de godt 3 tdr. fra Anneksgården) 

            Efterslægt efter Ivar Mehlsen: 

    kender kun 1 søn: Mehlsen Iversen f. 1805 

    m. forældre Iver Mehlsen & Anne Nielsdatter 

    FT. 1834 Mehlsen Iversen, tjener på Junget Præstegd 

    FT. 1840 Mehlsen Iversen - 35år - tjener på Hegelund 

    FT. 1845 Iver M. tjener i Junget Præstegård 

    1849 24.nov. Iver Mehlsen 45år og Bodil Peders- 

       datter 36 år gift - tjener begge i Præstegården. 

    1850 søn Iver Mehlsen f. 28/3 1850 

    1852 Mehlsen Iversen d. 15/10  husm. i Åsted 

    1853 Bodil Pedersdatter g. 4/3 1853 i Åsted m. 

                            Anders Sørensen 

    1855 21/ 4 parret får søn: Mehlsen Andersen 

 

    FT. 1860 

        Anders Sørensen, daglejer, 48, f. Elsø på Mors 

        Bodil Pedersdatter, 47 , kone f. i Oddense 

         Ivar Mehlsen, 10 år hds. søn 

         Mehlsen Andersen, 5 år deres søn 

 

   - - - - - - - - - 

   Ft. 1880 Ivar Mehlsen, tj.karl på Thorum Vestergård 

   1881 den 19/4 Iver Mehlsen g. Selde m. Ane Poulsen 

        fra Lindum. 

   FT. 1890 Lindum: 

       Iver Mehlsen, 31 år & Ane Poulsen, 32 f. Selde 

         Poul Iversen f.c. 1883, d. 17/5 1899 

         Bodil Johanne Iversen, f. 1886 

         Bodil Iversen, f. 1888 

         Martinus Iversen,f. 1889 

         - - - - - - 

         Christine Iversen, f. 17/6 1891 i Lindum 

   1901 Iver Mehlsen dør i Lindum 

 

                       Til oplysning: 

                       Der er ca. 2 sider tekst ned til 

                       søster 5) Bodil Mehlsdatter. 

 

                       Pas på: der er både Øster og Vester Hegnet 
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      4)  Kirsten Mehlsdatter, dbt. 28/4 1748, g.26/5 1778 m.  

          Søren Jensen fra Ll. Thorum 

          Sørens forældre hed: Jens Sørensen & Dorthe Jepsdatter.  

          boende i Ll. Thorum 

 

          Kirsten d. 1786/87, hvor Søren Jensen,f.c. 1737  Ft.  

          1787  - betegnes som enkemand.(* 1 

          Parret flytter ind på V. Hegnet i Nr. Thise. 

          Kirsten d. før Ft. 1787 efterladende  3 børn (1-8 år) 

                 Ft. 1801                     a-b-c 

              a) Niels Sørensen,20 år. f.c. 1781 

                     bosat i Grættrup på gård 

                 FT. 1834 g. Sophie Knudsdatter, f. 1777 

                      3 børn: Knud,f.1814 

                              Søren, f. 1815 

                              Maren f.1813  

                              

                   kender ikke a) familiens videre skæbne 

                - - - - - -                 

              b) Mehlsen Sørensen, 18 år v FT. 1801, f.c. 1783 

                 overtog hjemmet "Hegnet" 

                 FT. 1834 g. Kirsten Sørensdatter, 59, f.c. 1775 

                     3 børn: Søren Mehlsen, 22 f. 1812 

                             Søren Chr. Mehlsen, 19, f. 1815 

                             Kirsten Marie Mehlsdatter, 25,f. 1809 

                             se note Kirsten Marie (** 

 

                    På gården var også Maren Nielsdatter, nemlig 

                    Søren Jensens kone nr. 2 / Mehlsen Sørensens 

                    stedmor. 

               - - - - - -  

 

              c) Jens Sørensen,14 år, f.c. 1787 

                 Ft. 1834 Jens Sørensen, 46 hus Grættrup 

                          Maren Christensdatter, 54 kone 

                          3 børn: Christen Jensen, 19 

                                  Peder Jensen, 10 

                                  Kirsten Jensdatter, 14 år      

                   kender ikke c) familiens videre skæbne 

 

           *1) Søren g. 2.(c.1790)gang Maren Nielsdatter, f.c.1755  

               kun 1 barn/datter Kirsten Sørensdatter, f. c. 1791 

          - - - - - -  - 
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    **) Note Kirsten Marie 

        Kirsten Marie Mehlsdatter, f. 1809 blev gift i Thise 8/10  

        1839 (oplyst 30 år) m. Peder Jørgensen, 28 år,fra Jebjerg  

        -  de blev bosat på en gård i Jebjerg by, som var hans  

        hjem, som han overtog efter faderen, Jørgen Sørensen, f. 

        i 1766 og som var enkemand i 1839. 

          Parret fik 7 børn ( a-g) 

           a) Jørgen Pedersen, f. i marts 1840 - 

                  han blev g. til en gård i Otting 

           b) Maren Pedersen, f. febr. 1843 

                  g.m. Christen Gundersen i Hindborg 

           c) tvil. til Maren, Kirsten Pedersen 

                  g. til en gård i Resen 

           d) Mehlsen Pedersen, f. 6/5 1844 

                 overtog bedstefars gård "Hegnet"S 

           e) Marie Pedersen, f.31712 1846 

                  g. m. Anders Knudsen i Håsum 

           f) Mariane Pedersen, f.25/3 1848 

                  g.m. Jens Bligård i Oddense 

           g) Jens Pedersen,f, 13/11 1850 

                  g. til Dommerby 

 

 

 

         - - - - - - - 

      5) Bodil Mehlsdatter, f. e. 1748 - skæbne ukendt 

         ej fundet v.FT. 1787 

 

     6)  Jesper Mehlsen, dbt. 15/5 1757  -  Jens Jensens kone fra  

         Thorumgård var gudmor. Han rømte 5 år før faderen døde. 

       

 

     7)  Anne Mehlsdatter, dbt. sexagesima  1761, bg. 11. søndag  

         e. Pinse 1793, d. i barselseng e.f. datter. 

         Trol. 3/11 1791 m. Søren Nielsen Quist af Møgelthorum. 

         Søren er søn af Niels Sørensen Quist og Karen Christop- 

         hersdatter fra Hinnerup 

         Karen Christophersdatter er datter af Christoffer  

         Mortensen & Maren Jensdatter 

        - - - - - - - - 
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        den uidentificerede gård - 

        se særlig note herom) 
          Den uidentificerede gård var en mindre gård på knap 

          3 tdr. htk. Da Mehlsen Mortensen overtager fæstet i 1734 

          fik han tillige 3 tdr. htk. i livsvarig fæste under  

          Anneksgården. 

          Ved Mehlsen Mortensens død i 1786 havde præsten, 

          Søren Jepsen Salling og  herremandens fuldmægtig på  

          Jungetgård, Mathias Yde, en disputs om bestemmelsen. 

          Resultatet blev at de 3 tdr. htk. straks skulle tilbage  

          Anneksgården. 

          Det har således været en noget mindre ejendom. der  

          overgik til sønnen, Ivar Mehlsen. 

 

          Den uidentificerede gård i Møgelthorum (som efter kort  

          lå lige op til Anneksgården) blev i 1794 el 1798 

          solgt til Anders Espersen, søn fra Anneksgården. 

          Gården fik således aldrig et nr. efter 1844 matr. 

 

          mag. Hansen benævner den Ivar Mehlsens lod efter matr.  

          kort 1815  og værende nabo til Thorumgård. 

 

Tilbage til Thorumgård  -  de sidste "Reffer" 
   2) Jens Jensen, f. 1754  junior 

                       gudmor  moster, faddere: Esper Jensen af  

                       Thise, Niels Jensen af Stoubygård og Mehl- 

                       sen Mortensen af Møgelthorum 

                       Jens Jensen (junior) f. 1754 overtager  

                       fæstet af Thorumgård efter 

                       faders død 1772  - fæstebr. fra Junget- 

                       gård 23/11 1772 htk. 7-7-1-1 

                       men allerede i 1774 afgiver Jens Jensen  

                       fæstet til fremmed: Peder Nielsen Præst 

                       f.c. 1745  -  Se Ft. 1787 

                         Hvorfor og hvordan    ???? 
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Folketællinger, fæstere og ejere 

  matr. 14 Thorumgård 
Morten Nielsen (Reff) fæster  til 1715 

Jens Jespersen  fæster 1715 til d. 1721 

   enke Elisabeth / Lisbeth Nielsdatter fra Lindum 

   gift m. Niels Sørensen fæster 1721 til 1748 

 

stedsøn: Jens Jensen (senior) fæster 1748 til 1772 

søn:     Jens Jensen (junior) fæster 1772 ti 1774 

     - - - - - - 

    brugerskifte fra Jens Jensen til 

    Peder Nielsen Præst i 1774 

 

Ft. 1787 

Peder Nielsen (Præst), 42 gårdfæster fra 1774 

Anna Christensdatter, 42 , kone 

  Inger Pedersdatter/ Nielsen ej alder 

  Else Pedersdatter/ Nielsen   do videreførte 

    3 tj. folk 

 

Ft. 1801 

Peder Nielsen (Præst), 58 år gårdfæster fra 1774 

  Inger, datter 

   2 tj. folk 

   - - - - - - - - 

    brugerskifte fra Peder Nielsen Præst til 

    svigersøn i 1808 

    Christen Nielsen fra Nr. Thise 

  

 

Ft. 1834 

Christen Nielsen, 61 gårdfæster - fra Nr. Thise 

Else Pedersdatter, 53, kone, datter af forgænger  

  Niels Nielsen            alder ? 

  Anne Kirstine Nielsen     do. 

  Niels Nielsen (nr. 2)     do. 

  Morten Nielsen            do                    

       - - - - - - - - 

      brugerskifte fra Christen Nielsen til  

      fæstebr.før 1840 Peder Christensen fra Hem 

      købte til selveje 1846 

  

FT. 1840 

Peder Christensen, 34 gårdmand, f. Hindborg 

Karen Mortensdastter, 39 år f. Lyby 

  4 tj.folk 
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Ft. 1845 

Peder Christensen, 39 gårdmand f. Hindborg 

Karen Mortensdatter, 45, kone, f. Lyby 

  Christen Pedersen, 5, søn  

  Mariane Pedersen, 3, datter 

   3 tj. folk 

 

Ft. 1850 

Peder Christensen, 44 år, f. Hindborg 

Karen Mortensdatter, 50, kone, f. Lyby 

  Christen Pedersen, 10, søn, f. Thorum 

  Mariane Pedersen, 8, datter, f. Thorum 

   4 tj. folk 

   1 almisselem på omgang 

      Peder Christensen dør før 1860 

 

FT. 1860 

Karen Mortensen, 60 ejer 

  Christen Pedersen, 20 søn 

  Mariane Pedersen, 18 

   tj folk  ? 

      - - - - - - - 

     ejerskifte fra enken Karen Mortensdatter til  

     skøde 23/12 1861 til Christian Pedersen, Godrum 

 

     auktionskøde 21/1 1863 til Poul Pedersen Lund         

                     var fra Thorum Vestergård 

 

     teatamente 3/2 1866 til fordel for Ane Jensen 

                            senere kone på gården 

     formel adkomst - nok Vielsesattest til Jens Jensen 

                      5/6 1872 

      

FT. 1870 

Jens Jensen, 26, f. Selde 

Ane Jensen, 29, f. i Thorum 

  Poul Jensen,2, søn, f.i Thorum 

   3 tj. folk 

  enken Karen Mortensdatter,  66 ?, aftægt, f. Bostrup 

     hun må have været sikret via tinglysning 

     - - - - - -  

     ejerskifte fra Jens Jensen til 

     skøde  16/6 1873 på 14a og 18/3 1880 på 9e 

     til Jens Nielsen 

 

 



Side 141 af 264 

 

 fil: M. Thorumgård. ny-14a / Thorum                 side 26 af 40 

 

FT. 1880 

  Thorumgård - her kaldt Thorum Hede 

Jens Nielsen,32, f. 1848 på Højgård i Rærup, Grinderslev 

Ane Jensen, 34, f. på Filshauge i Grønning 

    5 børn: 

  Karen Nielsen, 6 år,  datter 

  Niels Nielsen, 4 år, søn 

  Kirstine Nielsen, 3 år, datter 

  JenSine Nielsen,2 år, datter, f. 24/1 1878 

       g. 1/12 1903 m. 

       Mickel Peder Mikkelsen, f. 21/10 1879 på Skammegård 

       overtog Thorumgård i en kort periode  1906-1910    

  Christian, under 1 år, søn 

    2 tj, folk 

           Jens Nielsen fik skøde på Thorumgård 18/6 1873 - salg  

               31/8 1906 til svigersøn, Michel Peder Mikkelsem 

           Jens Nielsen var fra Højgård i Rærup (Grinderslev) 

           Han var farbror til min farmor Karen Nielsen, O. Møjbæk 

           Jeg ved ikke om Jens Nielsen flyttede op på Roslev- 

           gården, men hans søn,  Kristian, f. 1879 gjorde. 

           Kristian havde flere børn, bl.a. Svend, som min farbror  

           Holger og mine yngre fastre kom en del sammen med. 

           Der var et barn, der blev hotelejer på Fanø. 

 

FT. 1890 

   samme ejer Jens Nielsen 

   - - - - - - - - 

FT. 1901  opslsag 291 

   Jens Nielsen, f. 1846, g. 1872 - 5 børn 

   Ane Nielsen, f.Jensen, f. 1845 

    Karen Nielsen, f. 1874. datter 

    Kirsten Nielsen. f. 1873,datter 

     Jens Jensen, f 1889, tj. folk 

   - - - - - - 
   ejerskifte fra Jens Nielsen til svigersøn:  

   skøde 31/6 1906 til Michel Peter Mikkelsen 

       han må være fra Skammegård i Junget 

       se note Skammergård 

 

Ft.1906 

  Jens Nielsen 

  Ane Nielsen 

   Kirstine Nielsen 

     3 tj.folk 

   - - - - - -  

   ejerskifte fra Michel Peter Mikkelsen til 

   skøde 0/0  =  ?/? 1910 Ivar Jensen Tang 
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FT. 1911 

Ivar Tang, f. 1874  kom fra Rybjerg 

Karen Tang, f. 1872 kom fra Rybjerg 

 Holger Tang  alle født i Rybjerg 

 Marie Tang   mellem 1900 og 1910 

 Valdemar Tang 

 Sv. Å. Tang  & Dagny Tang 
 

   - - - - - -  

   ejerskifte fra Ivar Jens Tang til         

   skøde 0/0 = ?/? 1911 til Jens Hansen 
 

   - - - - - -  

   ejerskifte fra Jens Hansen til         

   skøde  N. Chr. Andersen  mellem 1911 & 1917 

    familieforhold: 

    Niels Chr. Anderen, f. 1865, d. 1944, g. m. 

    Kirsten Andersen, f. Olsen,f.1866, d. 1922 

                Niels Chr. og Kirsten boede v. Ft. 1906 på 

                Hinnerup Østergård, matr nr. 7 

    havde 2 døtre: 

     1)  Petra f. 30/11 1898 i Tøndering, d. 5/7 1931 g. m.25/10  

          1923 m. 

         Hans Andersen, f.20 el. 29/12 1893 på Hinnerup Østergård 

         død 21/7 11928, bestyrerfolk hos hds. far - fik aldrig  

         skøde på Thorumgård. Parret var barnløse 

    2)  Mette Katrine, f. 10/6 1896 i Tøndering, d. ? g. 12711  

        1919 med Kristian Olsen, f. 29/6 1891 i Vile Mølle, søn af 

        Ole Olsen & Ane Jensen. 

        Forlovere: N. Chr. Andersen & Ole Olsen 

        Parret blev bosat ? - først på Roslevgården. 

        Senere overtog de Thorumgård, skøde 20/5 1937 

        Børn: 

          adoptivsøn Manfred - blev uddeler i Mollerup 

          biologisk søn:Niels Kristian, f.28/12 1933 

            Niels Kristian blev g.m. Aase Koldkur Pedersen fra 

            Ravnsbæk i Breum 

             Kender kun 1 søn: Kristian Olsen skøde 1/1 1984 

              kender ej familieforholdene herefter 

             Kristian Olsen solgte vist gården omkr 2014 

 

Ft. 
   - - - - - -  

   ejerskifte fra N: Chr. Andersen til            

    datter og svigersøn 

   skøde 20/5 1937 Mette Kathrine, f. Andersen & Kristian 

                           Olsen på 14a & 9e                              
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   - - - - - -  

   ejerskifte fra  Kristian Olsen til            

    søn og svigerdatter 

    skøde 1/3 1967 Niels Kristian Olsen og Aase Koldkur Pedersen 

                       fra Ravnsbæk i Breum 

 

 

Ft. 1940 

Kristian Olsen 

Katrine Olsen 

  Niels Kristian Olsen, f. 1933, søn 

   4 tj. folk 

     Niels Chr. Andersen, aftægt (far & svigerfar) 

     

   - - - - - -  

   ejerskifte fra Niels Kristian Olsen til            

     søn 

   skøde 1/1 1984 Kristian Olsen 

   - - - - - 

   Jordfordeling omkring 1990 

 

   areal derfter     53,6 ha plus 

         reguleringer 7,4 ha 

 

- - - - - - - - - 
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Om mordet 
 

Morten Nielsen "Reff", søn af Niels Andersen Reff på Thorumgård 

og ældrebror til Anders Nielsen Reff på Thorum Vestergård. jeg 

kender ej hans fødselsdata, men uden tvivl d. i 1715. 

Han synes g. c. år 1700 med Kirsten Jespersdatter med fader 

Jesper Jensen boende på en uidetificeret gård i Møgelthorum. 

Morten skulle efter dette have fået 4 børn. 

Vi ved ikke, hvornår han overtog fæstet af Thorumgård. 

Overleveringen fortæller, at Morten var morder, men slap ved den 

efterfølgende retsag med livet i behold. 

 

Med mag. Hansen som kilde kan kort berettes: 

Ved et julegilde i 1703 var bølgerne nok gået højt. Morten Nielsen 

og den nogenlunde jævnaldrende Jens Mehlsen,søn af Mehlsen Jensen, 

Møgelthorum, var gerådet i et voldsomt slagsmål (hvorfor vides 

ikke - måske havde de drukket lidt meget). Resultatet var at Jens 

Mehlsen døde. Man kan nok diskutere, om der var tale om et bevist 

mord eller blot vold med døden til følge. 

Mehlsen Jensens herskab, Verner Parsberg på Eskjær anlagde 

drabssag mod Morten Nielsen. Sagen blev behandlet v herredsretten 

i Skive med herredsfoged Poul Fabricius. Morten blev kendt skyldig 

den 14. jan. 1704. Sagen blev apelleret til Landstinget og 

Højestedret. Morten slap med livet, men skulle betale en kæmpebod  

(Mandebod).Faderen Niels Andersen Reff måtte således sælge sin 

gård i Hinnerup 
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       Note Skammergård og Duruplund 

Skammergård var en halvstor gård beliggende vest for 

Junget by ved vejen til Lindum 
          Peder Hansen,1722-1800 fæster på mellemstor gård  i  

          Floutrup (efter sin far) fra 1755, g. 1755 m. Anne  

          Andersdatter, 1730-1775 fra Selde. 

          Peder Hansen gik på aftægt i 1796 

           

            kender 2 sønner 

            a) Christen Pedersen overtog fæstet efter fader og  

              købte gården til selveje fra Kjeldgård efter 1796 

            b) Anders Pedersen, 1759-1805 overtog fæstet på Skam- 

               mergård under Jungetgård. 

              

            
Anders Pedersen, 1759-1805, overtog fæstet på Skammrgård efter 

fremmede                                                                                                                                                                                              

gift m. Kirsten Nielsdatter, 1758-1833 fra V. Møjbæk 

ses Ft. 1787 Anders, 28 år. Kirstem 29 år imgen børn,men 4 tj.f. 

    FT. 1801   plus 4 børn Anne Andersdatter,14, Niels Andersen,  

               12, Peder Andersen, 10, Laurits ??, 7 

 

    Ft. 1834 nye folk: 

             Michel Andersen,33 gmd. 

             Anne Christensdatter, 28, kone 

              Anders Michelsen, 1, søn 

                2 tj. folk 

    Ft. 1845 Michel Andersen,44,f. Junget 

             Anne Christensdatter, 40, f. Grinderslev     

               børn: Anders M. 12 år 

                     Kirsten,9 år 

                     Maren, 7 år                 

                     Christen Mikkelsen, 3 år, f.1842  videreførte 

 

 

 

 

beboere og ejere var omkr. 1860 

 

Christen Mikkelsen, f. 1842 

   børn:  jeg kender 

1.Michael Peder Mikkelsen blev g.m. Jens Nielsens datter på 

         Thorumgård og videreførte Thorumgård 1906-1910 

                kender ej videre skæbne 

                  forsættes 
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2.John Mikkelsen, f. 11/10 1882 videreførte Skammergård, g. m. Ane  

        Magdalene/Malene/ Lene Kolding fra Duruplund, f. 19/5 1880 

        se Note Nygård 

        her var vist mange børn:   kender 5 (a-e) 

        a) Christen Mikkelsen, f. 9/5 1908 

        b) Osvald,f. 11/8 1910 g. m. Stinne Villiam Sørensen fra  

                Thorum 

                boede først på Skalborg - senere Mindegård 

                i Grinderslev 

                havde 2 sønner  opkaldte John og Villiam 

        c) Arne Christian Mikkelsen. f. 19/1 1912 

        d) Christian Mikkelsen, f. 18/9 1913 

        e) Mary Marie,f. 2/11 1915, g. m. lærer N. Sofus Nielsen,  

               Durup 

               havde datter Tove Nielsen (MF) undervisnings- 

               minister 
                     ved Ft. 1916 var der 3 tj.karle og 1 tj. pige 

    - - - - - - - - 

Duruplund 
Ivar Kolding, f. 19/4 1847, d. ??, gift med Ane Marie Christensen, 

f. 16/8 1860 

                                                                                                  

   mener der var 3 børn  tvivl navn på (b 

   a) Ane Malene / Lene, 18/12 1892 gift, jvf. ovenstående 

   b) Else Marie/ Maren/ Marie, f.19/3 1885, kom til at bo Grenå 

   c)Jens Kolding,f.  6/6 1896 g.5/11 1930 m. Anna Rørbæk fra  

     Batum 

     2 børn: Esther,f. apr. 1932 og Nanna, f. dec. 1934 

 

Note Nygård 
Skammegård, der var en halvstor gård med gamle bygninger 

brændte i begyndelsen af 1930erne.  Gården blev udstykket 

- ejendomme langs vejen Lindum-Junget - også kaldet 

              "Skammergårds mark" 

John Mikkelsen beholdt en størr parcel og byggede sig en ny lille 

aftægtsgård "Nygård" på vejen til Selde. 
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NB. 

Andre "Reffer": 
Niels Nielsen Reff kom til Thorumgård ca. 1560, og familien var 

der således gennem mange år. Der er selvfølgelig kommen en masse 

børn ud af det, og det er forklaringen på, at vi har / og kender 

til en del "løse Reffer" fra området, og som det ikke er mulig at 

sætte ind i en større familie. 

Her skal nævnes nogel eksempler: 

- - - - - - - 

Peder Andersen Reff boede på Tinggården i Hinnerup, matr. 2a. 

gl. nr. 7 fra 1688 m. htk. 8-4-3-2 

Peder Andersen Reff død 1715 

Tinggården var fæstegård under Kjeldgård 

           - - - - - - - 

Anders Pedersen Reff. f.c. 1675, d. 1738 

g. m. Else Andersdatter, Hinnerup, 1689-1762 

Peder og Anders var antagelig far og søn  

    Else blev nok g.2.g. m. Peder Poulsen 

          - - - - - - - 

Peder Andersen Reff, f. 1720 

  g. 6/12 1755 m. Dorthe Andersdatter, Selde 1732-1809 

    fik fæste på Ivarsgård i Selde 

         - - - - - - -  

- - - - - - - - - 

Jacob Pedersen Reff, f.c. 1678, d. 1/11 1758 

  ej min Jacob fra Pedersminde i Hinnerup 

  g. m . Anne Marie Christoffersdatter, f. c. 1667, d. 

     20/8 1737 i Hinnerup 

- - - - - - - - - 

Christoffer Jacobsen Reff  f. 1678, d.  ?/11 1758 

- - - - - - - - - 

Jacob Andersen Reff, nævnt 1678 & 1735 

 

bispen 

Hans Reff f.c. 1500 

 

herredsfoged i Harre herred 

Anders Reff, boede i Åsted 

 

Om navne 

Vi kender patronymsystemet, men i middelalderen og senere 

var det ofte almindeligt, at førende bondeslægter havde 

et tilnavn. Dyrenavne var således ikke ualmindelig 

Dyrenavnet gik ofte over til at blive et slægtsnavn. 
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Således også Rævslægten i Salling 
 

Ræv er nok den danske betegnelse 
 

Reff er nok en fortyskning -  æ kendes ikke - enkelt v =  

                                       fau som i von 

Voss er  hollandsk 
 

Fuchs  = tysk ræv 
 

Studerende folk lod ofte deres navne latinisere 
 

navne Reff - Ræv - Voss 
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Anetavle for Ivar Kristoffersen 
          kender ikke aner 2-19  

 

20 Jens Christensen, junior        21 Mette Nielsdatter 

   f. 3/8 1808                        g. 18/10 1845 

   bopæl  ?? 

- - - - - - - 

40 Christen Jensen Roslev          41 Else Jensdatter        2xtip 

   1768-1833 Thorumgd.                1768-1845 Roslevgd.                  

- - - - - - - 

                                  (81 Karen Jensdatter)        

                                      Stoubygd. 1725-1762 

 

80 Jens Jensen, f. Thorumgd.       81 Birthe Chritensdatter  3xtip 

   1721 - 1772                        Grønning 1733- 1770 

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

82 Jens Mortensen, Roslevgd.       83 Maren Jacobsdatter 

   1728-1793                          Hinnerup 1732- 1814     

- - - - - - 

160 Jens Jespersen Thorumgd.       161 Elisabeth/Lisbeth     4xtip 

    1679-1721                          1679-1762 

- - - - - - 

162 Christen Jepsen (Foged)        163 Maren Jensdatter      3xtip 

- - - - - - 

164 Morten Jensen Digemand         165 Dorthe Jensdatter     3xtip 

    Roslevgd. 1692 -c.1739              1697-1786 

- - - - - - 

166 Jacob Andersen Reff            167 Else Jensdatter  

    1706 - 1754                        1706-1776      

 

 

Så er vi tilbage ved "Refferne. Fra dem komme vi tilbage til 

"Reventlowerne". 

Herfra har Ivar Kristoffersen, Poul Riis Jensen  og jeg fælles  

fælles Anetavle. 

Det hele ses på Thordahl, matr. 5 i Ø. Grønning 

= = = = = = = = = = = = 
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Registreringer 

om 

Svend Villadsens gård 

i Thorum matr. 13 Møgelthorum 
 

Ivar Kristoffersen mener, at de fremkone oplysninger indicerer 

at den oprindelige Thorumgård blev delt omkr. år 1700. 

Visse ting tyder på, at det skete noget tidligere. 

 

Gården der blev skit fra blev senere til - efter 1844 matr. - 

  matr. 13 Møgelthorum. 

Her kaldet Sv Villadsens gård efter ejer omkr 1960 

 

 

Folketællinger, fæste- og senere ejerrækker. 

   matr. 13 Sv. Villadsens gård 

 

             måske: 
             1610 Iffuer Christensen & Anders Christensen 

             1657 Gregers, Jens & Christen Nielsen 

1714 her nævnes Laurids Andersen fra Nr. Thise, gift med 

Else Nielsdatter (datter af Niels Andersen  Reff) 

som fæster. han dør 1754 

 

  søn: 

Anders Larsen fæste 1754, men fæstebr. ses ikke - måske 

fordi han allerede samme år bortrømte  ! 

 

 ny fæster: 

Niels Jensen fra Nr. Thise - fæster fra 1755 - dør 1772 

 

 ny fæster: 

Jacob Mehlsen fra Ll. Thorum - fæster fra  1772 -  

                               fæstebr. ses ikke. 

 ny fæster: 

Niels Sørensen (bonde) fra Ll. Thorum - fæstebr. fra 1774 

    her står noget om, at Jacob Mehlsen og Niels Sørensen 

    mageskifter i 1774 - hvodan det end skal forstås ! 
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 ny fæster: 

Peder Jensen fæstebrev 1788 
Her ved vi en hel masse. ved Ft. 1787 var Peder Jensen ladekarl på  

Jungetgård, hvilket nok har kvalificeret ham til at få fæstet - 

måske underforstået, at han var forpligtet til at gifte sig med 

Niels Sørensens enke, Maren Chrestensdatter i 1788 

peder jensen f.c. 1760 

   Maren dør 1806 og Peder Jensen gifter sig 2. gang m. 

                     Dorthe Mortensdatter fra Hegelund, 

                       datter af Morten Hegelund. 

                     Dorthe dør i 1816, kun 34 år. 

                     - - - - - - 

                     Peder gifter sig 3. gang m. Maren Jeppesdat- 

                     ter i 1817, men hun dør allerede i  1819 

                                     kun  38 år. 

                     men - - 

                     Peder Jensen gifter sig 4. gang m. Maren  

                     Nielsdatter - hun overlever ham ! 

 

           ved ikke, om der blev børn ud af de 4 ægteskaber  ! 

 

           Peder Jensen dør i 1826 som indsidder hos Søren Smed  

           I Møgelthorum i alder af 66 år - altså f. c. 

      
Ft. 1787 

Maren Chrestendatter, alder 43 ?, enke efter bonde og gårdbeboer  

                                              Niels Sørensen 

  børn: Christen  alder 5-15 år 

        Søren        do. 

        Ivar 

        Kirsten 

        Else 

        Inger 

   2 tj. folk heraf 1 landsoldat 

 
Ft. 1801 

Peder Jensen, 39 år gårdfæster 

  blev gift - vist 1788 - med enken 

  Maren Chrestensdatter, 57 

   hendes børn: 

    Søren 

    Ivar 

    Inger 

- - - - - - 
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Anders Mikkelsen fra Ll. Thorum  m. forældre Michel Pedersen 

     & Karen Andersdatter, f.c. 1795, d. før 1860 

  fæstebr. 1827, htk. 8-1-0-2 3/4 

- - - - - - 

 

 

Ft. 1834 

Anders Michelsen, 39, gårdfæster 

Karen Kirstine Andersdatter, 32 kone 

 Anders Andersen              alder 1-7 år 

 Ane Margrethe Andersdatter    do. 

 Karen Andersdatter 

 Anne Kirstine Andersdatter 

   2 tj. folkhttps://www.mozilla.org/da/firefox/central/ 

 

 

Gården må være købt til selveje før 1840 

                     jvf. ejers titel 

 

Ft. 1840 

Anders Michelsen, 46, gårdmand 

Karen Kirstine Andersdatter, 38 kone 

 Anders Andersen              alder 1-7 år 

 Ane Margrethe Andersdatter    do. 

 Karen Andersdatter 

 Anne Kirstine Andersdatter 

 Niels Christian 

   3 tj. folk 

 

 

 
Ft. 1845 Sv, Villadsens gård . matr. 13 

Anders Mikkelsen,49, f. Thorum sogn 

Marie Kirstine Andersdatter, 43, kone f. Thorum 

  Ane Margrethe Andersdatter, 18, datter f. Thorum 

  Anders Andersen, 16 søn, f. Thorum 

  Karen Andersdatter, 14, datter, f. Thorum 

  Ane Kirstine Andersdatter, 12, datter, f. Thorum 

  Niels Chr. Andersen, 8, søn, f. Thorum 

  Ivar Andersen,4, søn, f. Thorum 

 

FT. 1850 Sv. Villadsens gård matr. 13 

     samme som 1845 plus 5 år 

     minus tj. folk 

 

 

 

https://www.mozilla.org/da/firefox/central/
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FT. 1860 Sv. Villadsens gård matr. 13 

Marie Kirstine Andersen, enke, 58, gårdejer 

  Ivar Andersen ca. 19 år, søn 

  Ane Kirstine, ca. 27, datter 

   ej nævnt tj. folk   

 

Ft. 1901 

 ej fundet passende emne 

 
 

Ft. 1940 

Søren Chr. Pedersen, f. 25/6 1891 i Tøndering, d. Thorum 

                             30/5 1942, 51 år 

Mette Kirstine Mortensen, f. 25/6 1911 i Åsted (Sigh) 

  kan ej finde hende i Åsted 

  søn: Magnus Pedersen, f. 11/11 1937 i Thorum 

      - - - - - - -  

     I min bardom var Mette  med tilnavnet "Sieg", Enke og  

     gårdejer 

      og for mig havde hun 2 sønner med meget 

      stor aldersforskel. 

         Magnus f. 1937 

         Hans - meget ældre - havde et landbrug på 

         Ågårdsholms mark  

 

- - - - - - - 

Mette Siegh må have solgt gården til Sv. Villadsen omkr. 1955 

Sv. Villadsen var gift med Kirsten Jensen, datter fra Vestenbjerg 

i Nissum. 

 

Svend Villadsens søn  har udvidet og videreført gården.  Jeg kan 

ikke huske hans navn. 
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Særlige Kilder; 
 

Conny Jensen, Bjerringbro 

Niels Bjøreng, Nr. Sundby 

Asbjørn Romvig Thomsen, nu Viborg 

K.E. Jakobsen, arkivar i Sundsøre kom. 

Ester Poulsen, Selde 

mag.J.C. Hansen optegnelser - findes på Lokalhistorisk 

                          arkiv i Thorum 

Mehlsenslægten samlet af mag. J.C. Hansen, Skive 

     udgivet af Søren Mehlsen - trykt i Skive Folkeblads  

     bogtrykkeri i 1921 

                           i  

egne registreringer 

Ivar Kristoffersen - brevveksling & samtaler 

- - - - - 

Slægtsbogen: Slægten Herlufsen fra Selde - Nordisk Slægtsforskning 

1968 

- - - - -  
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Næste gård: Hinnerup matr. 8   
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                                          se bilag: 

                                       Indviklede familieforhold 

                                       i Hinnerup 

                                        optrykt på gulfarvet papir 

                                        nedenstående 

 
                                       opdateret okt. 2016 

 

 

Gård i Hinnerup  

Randrup Jensens gård 
beliggende 

Hinnerupvej 1, Thorum 

7870 Roslev 
 

matr. 8a Hinnerup 
 

Seneste for mig kendte ejer 

Randrup Risgård Jensen 
 

 

 

Indholdsfortegnelse        side  156     PDF side nr. 

  Lidt introduktion        side  157     nederst i højre 

  Ejer- og fæsterrække     side  157     hjørne 

  Note om indviklede fa- 

  milieforhold i Hinnerup  side  157 

 

  Nye familier             side  159 

  Note – indviklede 

         Familieforhold    side  161 
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Lidt introduktion 

 
Gården tilhørte oprindelig Jungetgård og overgik til selveje i 

1858. 

Gården er tilsyneladende i dag - 2016 - nedlagt med 1,9 ha. 

Stuehuset er bygget i 1976 driftsbygninger både æøldre og relativ 

nybyggede  skulle være revet ned i 2012 

På et tidspunkt havde jeg aner boende på gården - bl. a. derfor 

min interesse 

 

Ejer- og fæsterække 
 afstemt med Ivar Kristoffersen 

 

1657   Jens Jensen, Svend Sørensen  6 Chresten Sørensen 

1662   Svend Sørensen 

1164   Svend Sørensen                       htk. 10-0-1-2 

1672   Unge Jens Foged 

1680   Jens Jensen Foged                    htk. 10-1-0-0 

1685   Jens Jensen Foged, Søren Rasmussen & Christen Jepsen 

1688   Christen Jepsen & Søren Rasmussen    htk.  7-6-0-2 

         "mellemfæster"  ?? 

 

1731   Iver Nielsen 

1739   måske 2 fæstere: Christen Christensen & Iver Nielsen 

        ny familie 

1749   Niels Andersen fra Nr. Thise         htk.  7-6-0-2 

        g. m. Johanne Hansdatter fra  

        "Floutrupgård " 

1770   Niels Andersen i følge hoverireglement 

                     

              her henvises til notat /bilag om indviklede 

              familieforhold i Hinderup på farvet papir 
                       se nedenstående 

        søn: 

1785   Hans Nielsen, g. m. Kirsten  Jensdatter fra Selde 

         Hans dør 1812 - Kirsten forsætter fæstet til død i 1831 

                     mine aner 44 6 45 

                   kender 3 børn/drenge 

          A) Niels Hansen f. 1790 g.m. Maren Chrestensdatter 

             overtager fæstet 

          B) Jens Hansen bliver fæster på Hinnerupgård til 1841 

          C) bror Peder Hansen viderefører fæstet på Hinnerupgård 

             til død i 1860. 
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1831   enken Kirsten Jensdatter forsætter fæstet til 1831 

       hvor søn Niels Hansen viderefører. 

1837   Skifte Niels Hansens første kone Ane Nielsdatter dør 

                              næppe børn / ingen i skiftet 

1838   Niels Hansen g. 2. g. m. Maren Christensdatter m forældre 

          Christen Nielsen & Anne Mortensdatter, der boede på 

          Villiams gård = Dyrlægegården i Thorum 

          Christen Nielsen skulle være fra Thorumgård 

 

1858   Niels Hansen dør nok 1858 - enken Maren Chrestensdatter 

       viderefører til 

1874   hvor svigersøn, Johannes Jensen, f. 1840 overtager  

       g.m. Niels Hansens datter, Johanne Nielsen, f. 1846 

          kender ej børnetal, men søn Jens Jensen kaldt 

          Jens Johannesen, f. 1877, viderefører i 1905    

05   - se evt Ft. 1906 

 

 søn:  

Jens Jensen, f. 1877, d.   blev kaldt Johannesen, g. 

Ane Nielsen, f. 1885, d.   fra Mittes gård i Ll. Thorum 

  overtog hjemmet i Hinnerup, men flyttede senere i 1919 til  

  Thorum Vestergård, som de  måtte opgive ca. 1929 

  senere bopæl var vist Øksenvad i Dølby  

børn kender 4       se næste side 

 

 

   Johanne Jensen, f. 26/5 1906 g.m.lærer Eske Johannes Jørgensen, 

   lærer på Jerlev Skole v. Vejle        

      svigersøn Jacob Svaneborg TV 

 

   Kresten Nielsen Jensen, f. 6/10 1907, g. m. Helga Foged fra 

     Åsted - bosat i Åsted 

        kender en søn, Laust Madsen Jensn f. c. 1937 

    

 

   Maren Kirstine, f.  gift m tømrer Palle Fibæk Jensen, bosat 

     Skive- havde søn Hans  Chr. Jensen, f. 1925 kommis i Thorum 

     brugsforning 

 

   Oskar Johannes Jensen, f.2/5 1913, d. 1884 

    bestyrer hos (hans tante) Mitte Nielsen i mange år. 

     blev gift med Emmy Sigård fra Bjergby - bosat på 

     Hinnerupvej 5 
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             mere om denne familie: se Mitte Nielsens  

             gård ( Lindegården )i Ll. Thorum og 

             Thorum Vestergård matr. 2 & 4 
 

= = = = = = =  

               da matr. 4 Hinnerup blev nedlagt som landbrug 

               er der nok derfra gået en del jord til matr. 

               8, idet hidtidige matr 8 ofte kan se benævnt som  

               matr 4 

               ja - det er forvirrende  ! 

= = = = = = =  

 

Nye familier 
  

ny ejer 

    havde tidligere bopæl i Sæby 

Maren og Jens Jensen (Masen) nok skøde i 1919 

Jens Jensen (Masen) f. 4/9 1878 i Grinderslev 

   havde aftægtshus i Thorum 

Maren Olsen, f. 6/4 1883 i Hindborg 

havde  4 børn: 

Kresten Jensen, f.16/9 1907 i Sæby 

Marie Jensen, f. 29/7 1914 - blev g.m. Aksel Jensen i Ll. Thorum 

   De fik et aftægtshus i Thorum 

Astrid Jensen, f. 20/4 1917 i ? - g til Ulbjrg på Himmerland 

Elna Jensen, f. 6/8 1921 i Hinnerup, g. m. radiomand i Århus 

 

= = = = = = =  

 

 

ny ejer af matr. 8 skøde 1931 

Chr. Tommerup Davidsen    g.m. 

Otilia  (Tille), f. Mortensen 

havde 5 børn. 

 tvillinger Emma og Ester, f. 11/5 1930 i Skive landsogn 

            Ester død før 1944 

            Emma g. til Brøndum 

 

 Ruth, f.4/7 1933, d. ca. 1948 (gigtfeber) 

 

Tvillinger Uffe og Urban (banne), f. 5/2 1938 

    kender ej videre skæbne 

 

familien flyttede vist til Glyngøre 

   Davidsen slidt op ! 
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ny ejer  i 1950 er 

Robert Jensen gift m. Margrethe Riisgård 

  kender ikke deres børn, men der var en søn, 

  Randrup Risgård Jensen, som i 1965 overtog  

  gården og faktisk investerede kraftig i den. 

  Han synes at have afviklet gården. 

  Som vanligt er det svært - uden en masse studier i Tingbogen - 

  at se, hvor jorden er "flyttet" hen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 161 af 264 

 

 

fil. Hin-rup-8-Randr-J-gd/Thorum                side 6 af 12 

Fil:  under Hinnerupgård-3a-ny                 

      Notat"Indviklede familieforhold"   side 1 af 7 

   
 

Indviklede familieforhold 

i 

Hinnerup 
 

bruges som bilag            gulfarvet papir 
på matr. 3 Hinnerupgård 

på matr. 8 Randrup Jensens  gård 

på matr. 1 Pedersminde 

 hos mine aner 88 

P hos mine aner 44 & 45 

 hos mine aner 22 & 23 

 hos mine aner 11 
 

            Dette notat er udarbejdet for at lette oversigten 

            over de indviklede familieforhold, navnlig på gårdene 

            matr. 3 & 8, men det grænser også til flere gårde. 

            Notatet er lavet ligesom i 2 dele 

              - en rimelig kort oversigt i 2 kolonner 

              - en masse fodnoter og alm. noter. 

              - se også Ivar Kristoffersen side 19 & 20  
 

 Vi har 2 gårde: 
Matr. 8 Randrup Jensens gård          matr. 3 Hinnerupgård 

       ejet af Jungetgård               selveje 
 

    efter vakance: 

Niels Andersen 1718-1784            Jens Mehlsen, 17086-1792 

   f. Nørre Thise(#                Hinnerupgård, f. på matr.2 

g. 2 gange: (A & B)                  g. 2 gange. ( 1 & 2) 

A) Johanne Hansdatter fra           1) Maren Jepsdatter g. 25/9  

                                      1735 (f. 1696-d. 1742) 

   Floutrup 1727-1768(***               Åsted Skovgd. 

        mine aner 88 & 89                 1 barn 

    6 børn:  - se note  H -             Karen Jensdatter 

        her bl. disse                    1738-1785 

                                       g. m. enkemanden på 

    Hans Nielsen 1753 - 1812           matr. 8 

    sognefoged, lægdsm. g.             Niels Andersen 

    6/8 1789 m.                        som nævnt 2 børn 

    Kirsten Jensdatter,1757-1831       Jens Nielsen & 

    var fætter og kusine(* 6 **        Johanne Nielsdatter  

    derfor kgl. tilladelse 

      mine aner 44 & 45 
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      4 børn: (a-d) forættes næste side 

fil. Hin-rup-8-Randr-J-gd/Thorum                side 7 af 12 

Fil:  under Hinnerupgård-3a-ny                 

      Notat"Indviklede familieforhold"   side 2 af 7 
 

    a)Niels Hansen, f. 1790 

       g. 2 gange   note N 

      videreførte matr. 8 
 

    b)Jens Hansen, f. 1792-1841  
 

    c)Peder Hansen, f. 1802-1860 

     g. Karen Jacobsdatter 

         f.    - d.1856 

        fra Pedersminde matr. 1 

     mine aner 22 & 23 
 

    d) Anne Katrine 

       værge for børnene: farbror 

       Morten Nielsen, Skove 

      - - - - - - - 

 B) Karen Jensdatter fra Hin- 

    nerupgård 1738-1785 

    2 børn: 

       Jens Nielsen, ugift 

       1774-1823  

       Johanne Nielsdatter 

       1779-1850 
 

  altså Hans Nielsen havde          2) Inger Jensdatter,g. 1742 

   5 helsøskende og 2                  fra Møgelthorum g.m enke- 

     halvsøskende                           mand Jens Mehlsen  

      nemlig                                4 børn:  - se note I 

    Jens Nielsen &                      a) Maren - ugift - hus- 

    Johanne Nielsdatter                    holder hos bror Peder 

                                        b) Melsen - g.København(k 

                                        c) Anne,f. 1747, g. m. 

                                           Anders Jensen,1722-1800 

                                           boede på matr. 4 - se  

                                           evt det - kender 2 børn 

                                             ##) 

                                        d) Peder Jensen, ugift 

                                           1753-1814 

                                           boede på Hinnerupgård                                                                                 

                                      altså Peder Jensen havde 

                                        3 helsøskende og 1 

                                          halvsøster: 

                                         Karen Jensdatter1738-1775 

                                          g. m. enkemanden 

                                          Niels Andersen, matr. 8  

                                          m. børn Jens Nielsen & 
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                                               Johanne Nielsdatter 

fil. Hin-rup-8-Randr-J-gd/Thorum                side 8 af 12 

Fil:  under Hinnerupgård-3a-ny                 

      Notat"Indviklede familieforhold"   side 3 af 7 

 

Man kan udtrykke det sådan - konklusioner 

 
1) Peder Jensen,havde ej biologiske arvinger, men via halvsøster  

   Karen jensdatter havde han 2 

   "halvnevø og halvniece", nemlig  

          Jens Nielsen, ugift 1774-1823 og 

          Johanne Nielsdatter, 1779-1850 

  - - - - - - - 
 

  Slægten ønskede nok et giftermål mellem de 2 gårde ! 

  Johanne Nielsdatter stod til at arve Hinnerupgård, da 

     2 øvrige søskende "var afsat "og den ugifte bror, Jens 

       Nielsen "måtte man tage med". 

 - - - - - - -  

2) sagt på en anden måde; 

   Johanne Nielsdatter, 1779-1850, skulle giftes med Hans Nielsens  

   ene søn Jens Hansen, 1792-1841 
 

3) sagt på en tredie måde Johanne Nielsdatter skulle giftes med  

   sin halvbror, Hans Nielsens søn, ved navn Jens Hansen 

       Der skulle kgl. tilladelse til 

       Det fik man  - vist g. 1814, men det var nok ikke så godt  

       alligevel for Jens Hansen hængte sig i 1841 

       Kender ej børn - Johannes alder ! 

       - - - - - - - 

  Hinnerupgård var igen ledig. 

  Det blev arrangeret sådan, at Hans Nielsens 3. søn, Peder  

  Hansen, 1802-1860, der egentlig var smed, viderførte Hinnerup- 

  gård, Peder H. blev gift med Karen Jacobsen fra Pedersminde. 

  Jens Hansens kone, Johanne Nielsdatter skulle have aftægt       

                      mine aner 22 & 23 

        4 børn: 

    Parret fik 4 børn: 

      Hans, f. 1843 

      Jacob f. 1845 

      Johanne f. 1846 

      Kirsten, f. 1850  min oldemor, gift til Højgård i Rærup 

                       Karen dør 1856 og Peder Hansen dør  1860  - 

                       ingen børn er myndige til at overtage. 

                       Gården sælges på Skifterettens foranledning 

                       og børnene splittes til familiemedlemmer  

                           se min aneforhold  10 & 11 

    Karen Jacobsen havde i forvejen en søn,  f. 1836 uden for 

    ægteskab - kender ej navn - med barnefader Povel Nielsen, der  
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    tjener hos_Jens Roslev i Møgelthorum 

fil. Hin-up-8-Randr-J-gd/Thorum                side 9 af 12 

Fil:  under Hinnerupgård-3a-ny                 

      Notat"Indviklede familieforhold"   side 4 af 7 

 

- - - - - - - - - 

Arvefølgen på henholdsvis  

 matr. 8 og Hinnerupgård 

 var dermed foreløbig "dækket" af 

   Hans Nielsens ældste søn, Niels Hansen, f. 1790 og 

   Hans Nielsens yngste søn, Peder Hansen, f. 1802 

= = = = = = = = = = 
 

Noter 

De anførte årstal dækker normalt fødselsår og dødsår. 

gifte- & fæstedata kan være anført 

 

 

*) Kirsten Jensdatters forældre hed: 

   Maren Hansdatter & Jens Christensen og boede i Floutrup - se  

                                mine aner 90 & 91       (** 

   Maren Hansdatter havde søster, Johanne Hansdatter, der var gift  

   med Niels Andersen på matr. 8. (1718-1784) i hs. 1. ægteskab. 

 

**) Kirsten Jensdatter havde 2 søstre(a-b) g. til Thorum: 

    a) Johanne Jensdatter g. 1) Søren Nielsen Quist i Quistgård 

                             2) Christen Olsen fra Ø. Møjbæk 

                                boede på Quistgård matr. 16 

    b) Anne Margrethe Jensdatter g m. Anders Espersen i Thorum 

 

***)  Johanne Hansdatter ( 1727-1768) havde 3 søskende: 

         

      a) Maren Hansdatter ( se *) g. m. Jens Christensen 

           2 kendte brødre: 

      b)Peder Hansen  boede i en gård m. nuv. adresse, Kjeldgårds- 

                                  vej 18 i Selde 

      c)Jeppe Hansen  g. til Korsgård i Åsted 

         deres forældre var Hans Pedersen & Bodil Jepsdatter 

         boede vist på Floutrupgård - mine aner 178 & 179 

 - - - - - - 

#)   Niels Andersen (1718-1784) var fra Thise og havde 2 brødre: 

        Ole Andersen boede i Nr. Thise på en ejendom. der i  dag  

                                    har adresse Hvalpsundvej 18 

        Jens Andersen boede i Skove /Grettrup 

             de 3 brødres far hed  Anders Nielsen ca. 1703- 1748 

             og boede i Nr. Thise 
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Fil:  under Hinnerupgård-3a-ny                 side 10 af 12 

      Notat"Indviklede familieforhold"   side 5 af 7 

 

##)   Anne Jensdatter, f.1747, g.m. Anders Jensen 1722-1800                                       

       boede på matr 4 - parret havde 2 døtre: 

           Det var Anders Jensens andet ægteskab 

           hans første kone hed også Anna Jensdatter 

           hendes forældre hed Jens Jensen Thye & Kirsten 

           Pedersdatter   se Thorumgård 

              Dette kan jeg ikke få til at passe 
        de 2 døtre: 

        Anne Andersdatter, g. 7/7 1807 m. Svenning Sørensen  

         (svigersøn) på   matr. 4 - altså hds. hjem. 

                    Fur Landevej 86 - se evt denne 

        Kirsten Andersdatter blev gift m Niels Espersen i Møgel- 

         thorum / Møgelthorumvej 4 - sognefoged og lægdsm. 

            se Ivar Kristoffersen side 46 

                det er en lang og  

               spændende historie 

 - - - - - - - - 

k) se evt. side 21 under Hinnerup hos Ivar Kristoffersen 

 

 

note H Hans Nielsen 
Hans Nielsen har 5 helsøskende fra far, Niels Andersens . 

ægteskab m. Johanne Hansdatter, d. 1768 - skifte 30/1 1769 

 

6 børn /helsøskende (a-f) 

Hans, f. 1753, Bodil, f. 1754, Maren, f.1758, Anders, f. 1760, 

Birthe, f. c.1762, Morten, f. c.1766 (mrk. a-f9 

     Lidt usikkerhed om fødselsårene ! 

 værge er deres morbror Peder Hansen fra Floutrup 

  se Ivar kristoffersen side 54 

  a) Hans Nielsen  - behandles andetsteds 

  b) Bodil Nielsdatter. f.1754, g. m . Jens Pedersen  

                            på Hinnerup Overgård matr. 9 

                            se note B Bodil Nielsdatter 
 

  c) Maren Nielsdatter, f. c. 1758 bliver g. m. Søren Pedersen 

     Ll. Thorum og bliver bosat i Skove.   Hun dør 

     Søren Pedersen g. 2.g. m. Anne Marie Espersdatter fra 

     Thorum Præstegård.  Søren druknede v. færgeforlis v Hvalpsund 

     i 1792. 

     Anne Marie Espersdatter g. 2.g. m. Morten Nielsen, der er  

     bror til Søren Pedersens første kone, Maren Nielsdatter 

 

  d) Anders Nielsen, f.1760. Vd Ft. 1787 er han avlskarl på Jun- 

     getgård. I 1801 er han g.m. Ane Nielsdatter - begge tjener på  
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     Ågårdsholm. Derefter bliver de væk. 

Fil:  under Hinnerupgård-3a-ny                 side 11 af 12 

      Notat"Indviklede familieforhold"   side 6 af 7 

 

  e) Birthe Nielsdatter, f.c.1762, G. 2 gange: 

      1) Christen Christensen Storgård i Selde. 

      2) Niels Simonsen fra Rybjerg - bopæl Selde 

 

  f) Morten Nielsen, f.c. 1766 bliver g.m. Anne Marie Espersen 

     enke efter Søren Pedersen (se ovenst. søster c). Bosat i 

     Skove                                       

                                                   

Hans Nielsen har 2 halvsøskende fra far Niels Anersens 2 

ægteskab m. Karen Jensdatter, d . 1784 - skifte 24/12 1784 

Jens Nielsen, f.c. 1774 

 Johanne Nielsdatter, f.c. 1779 

 

Hans Nielsens far, Niels Andersen, d. 1784 - skifte 4/7 1784 

- - - - - - - - - - 
 

Note I Inger Jensdatter,g. 1742 fra Møgelthorum, g. m. enke- 
         mand Jens Mehlsen på Hinnerupgård      

             4 børn: (a-d) - se note I  

              a) Maren - ugift - hus- 

               holder hos bror Peder 

              b) Melsen Jensen. f. 1749 - rejste til København, g. 

                 i 1788 i Nicolaj kirke m Gertrud Andersen. V Ft.  

                 1787 var han kældesvend på Kongens Bryghus. Han  

                 har tiltaget sig efternavn Hinsdrup, som børnene 

                 Inger, f.1789, Anne Christine, f. 1791, Jens, f. 

                 1793, Nicoline, f. 1799 og senere Niels Vilhelm, 

                 f. 1802 bærer. 

         V. Ft. 1801 benævnes Mehlsen Jensen Hinsdrup som 

         herberger, d.v.s. værelsesudlejer. 

         V. Ft. 1845 findes Niels Vilhelm Hinsdrup som  

         fuldmægtig og g.m. Henriette Marie Laurine Hins- 

         drup m. børn: Vlhelmine, f.1831, Margrethe, f.  

         1841, Johan Gottlib f. 1836 og Vilhelm Henrik f. 

         1839. V. Ft. 1880 ses Henrik Vilhelm som købmand 

         g. m. Opfedlia og datter Anne Johanne å 1 år 

                   se evt mere - Ivar Kristoffersen side 22 

             

              c) Anne,f. 1747, g. m. 

                  Anders Jensen,1722-1800 

                  boede på matr. 4 - se  

                  evt det - kender 2 børn 

                  ##) 

              d) Peder Jensen, ugift 

                 1753-1814 
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                 boede på Hinnerupgård                                                                                 

Fil:  under Hinnerupgård-3a-ny                 side 12 af 12 

      Notat"Indviklede familieforhold"   side 7 af 7 

 

     Jens Mehlsen havde i forvejen med 1. kone, Maren Jepsdatter 

     en datter, Karen Jensdatter , 1738-1785, g.  enkemanden på 

     matr. 4 Niels Andersen 

 

 

 

 

Note N Niels Hansen 
   Niels Hansen, f. 1790 (søn af Hans Nielsen) viderefører matr. 8 

       g. 2 gange   note N 

      videreførte matr. 8 

   1) Ane Nielsdatter,d. 1837 - skifte 13/9 1837  

         børn Kirsten Nielsdatter, f. 1832 
 

   2) Maren Christensdatter - se Ft 1840 el 1845  -  f. 1806 fra 

       Villiams /dyrlægegården i Thorum  - se nederst side 53 Ivar 

       Hds. forældre hed Anne Mortensdatter, f. 1766 & Christen  

                         Nielsen, f.  1774 

       Han skulle være fra Thorumgård - ja fra matr. 13 Sv.  

                                          Villadsens gård 

         børn: Christen Nielsen, f. 1838      jvf. Ft. 1845 

               Ane Nielsen, f. 1839              do. 

               Maren Nielsdatter, f. 1842        do. 

 

Note B Bodil Nielsdatter 
   Bodil Nielsdatter. f.1754, g. til Jens Pedersen Skove 

                             på Hinnerup Overgård matr. 9 

      2 børn: Niels, f. 1781 & Johanne, f. 1784 

     Bodil dør 1785 - skifte 1/12 1785 

   Jens Pedersen Skov, g. 2. g. m. Dorthe Hansdatter fra 

      Ruseng (forældre:Hans Christensen & Johanne Christensdatter)  

       Jens Pedersen Skov dør 1792 - skifte 2/2 1792 

   Dorthe Hansdatter g.m. Jens Mehlsen (søn af Mehlsen Mortensen 

       & Johanne Jensdatter, Møgelthorum - se evt. Thorumgård  -   

       nok kun 1 søn: Mehlsen, f.c. 1798 

       Dorthe dør 1813 - skifte 21/7 1813 

   Jens Mehlsen g. 2. g. m Bodil Jensdatter (datter af Jens Mor- 

       tensen &  Maren Jacobsdatter fra Møgelthorum samt  

       datterdatter af Jcob Andersen Reff  fra Pedersminde                   

 

  se evt. mere på side 35 hos Ivar Kristoffersen 
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Ledig side 168 
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fil: Hinnerupgård-3a-ny / Thorum    side 1 af 9 

 

                                          se bilag: 

                                       Indviklede familieforhold 

                                       i Hinnerup 

                                        optrykt på gulfarvet papir 

                                        nedenstående 

 

 
                                       opdateret okt. 2016 

 

 

Hinnerupgård 
 

matr. 3a af Hinnerup, Thorum sogn 
beliggende 

Fur landevej 88, 7870 Roslev 
 

 

Senest kendte ejer er 

 

Søren Sørensen Drejer 
 

 

Familieforhold 
2 gange har min slægt med forskellige grene været på Hinnerup gård 

Første gang med min farmors familie i periode ofil: Hinnerupgård- 

 

 

Indholdsfortegnels 

 

 

Titelblad                                      side 169 PDF  

Ejer- og fæsteliste                            side 170   ”    

Indviklede familieforhold i Hinnerup           side 171   ” 

”Arvefølge”                                    side 174   ” 
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Fil: Hinnedrupård 3a-ny / Thorum                     side 2 af 9 

 

                Se videre på noten om indviklede 

                familieforhold i Hinnerup side 3 /side 7 

 

1786  Peder Jensen 

       nevø og niece 

1814  Jens Nielsen & Johanne Nielsdatter  htk. 8,5 tdr. 
 

1823  Johanne Nielsdatter & Jens Hansen, d. 1841(hængte sig) 
 

      bror:    skøde 29/10 1841(incl.aftægt til Johanne Nielsdt. 

1841 Peder Hansen, f. 21/8 1802, d. 15/2 1860. g.  

     Karen Jacobsdatter fra Pedersminde, f.25/2 1811, g. 

      d.26/11 1856                    mine aner 22 & 23 

      Der var 4 mindreårige børn, bl.a. min oldemor 

      Kirsten Pedersen. Børnene blev fordelt på 

      slægtens medlemmer og gården solgt v. auktion på  

      skifterettens foranledning. 

         børn:  Hans  f. 1843 

                Jacob f. 1845 

                Johanne f. 1846 

                Kirsten f. 1850  min ane 11 

 

- - - - - - -                       

Ny ejer:/ fremmed: 

Hans Chr. Pedersen        auktionsskøde 21/7 1861, B. 25 folio 327 

 søn: 

Peder Chr. Hansen           skøde 26/1 1900 

 fremmed: 

Jens Andreas Møller        skøde: 10/3 1911             min ane 6 

 g. m. Karen Kirstine Pedersen                          min ane 7 

 enke: 

Karen Kirstine Pedersen  sk.attest 5/5 1922               

 søn: 

Gunnar Møller               skøde  5/4  1940 

 fremmed: 

Laust Chr. Nielsen          skøde 26/6  1943 

 fremmed: 

Søren Sørensen Drejer       skøde 25/7  1945 

 søn: 

Søren Sørensen Drejer          

 

- - - - - - - 

Der henvises til mine anenumre, hvor er er redegjort mere om 

familieforhold 

 

samt til Ivar Kristofferens redegørelse om Hinnerup 
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Fil:  under Hinnerupgård-3a-ny                side 3 af 9 

      Notat"Indviklede familieforhold"   side 1 af 7 

   

 

Indviklede familieforhold 

i 

Hinnerup 
 

bruges som bilag            gulfarvet papir 
på matr. 3 Hinnerupgård 

på matr. 8 Randrup Jensens  gård 

på matr. 1 Pedersminde 

 hos mine aner 88 

 hos mine aner 44 & 45 

 hos mine aner 22 & 23 

 hos mine aner 11 

 

            Dette notat er udarbejdet for at lette oversigten 

            over de indviklede familieforhold, navnlig på gårdene 

            matr. 3 & 8, men det grænser også til flere gårde. 

            Notatet er lavet ligesom i 2 dele 

              - en rimelig kort oversigt i 2 kolonner 

              - en masse fodnoter og alm. noter. 

              - se Ivar Kristoffersen side 19 & 20  
 

 Vi har 2 gårde: 
Matr. 8 Randrup Jensens gård          matr. 3 Hinnerupgård 

       ejet af Jungetgård               selveje 
 

    efter vakance:                     kom fra matr. 2 Hinnerup 

Niels Andersen 1718-1784            Jens Mehlsen, 1708-1792 

   f. Nørre Thise(#                Hinnerupgård, f. på matr.2 

g. 2 gange: (A & B)                  g. 2 gange. ( 1 & 2) 

A) Johanne Hansdatter fra           1) Maren Jepsdatter g. 25/9  

                                      1735 (f. 1696-d. 1742) 

   Floutrup 1727-1768(***               Åsted Skovgd. 

        mine aner 88 & 89                 1 barn 

    6 børn:  - se note  H -             Karen Jensdatter 

        her bl. disse                    1738-1785 

                                       g. m. enkemanden på 

    Hans Nielsen 1753 - 1812           matr. 8 

    sognefoged, lægdsm. g.             Niels Andersen 

    6/8 1789 m.                        som nævnt 2 børn 

    Kirsten Jensdatter,1757-1831       Jens Nielsen & 

    var fætter og kusine(* 6 **        Johanne Nielsdatter  

    derfor kgl. tilladelse 

      mine aner 44 & 45 

      4 børn: (a-d) forsættes næste side 



Side 172 af 264 

 

Fil:  under Hinnerupgård-3a-ny                  side 4 af 9 

      Notat"Indviklede familieforhold"     side 2 af 7 
 

    a)Niels Hansen, f. 1790 

       g. 2 gange   note N 

      videreførte matr. 8 
 

    b)Jens Hansen, f. 1792-1841  
 

    c)Peder Hansen, f. 1802-1860 

     g. Karen Jacobsdatter 

         f.    - d.1856 

        fra Pedersminde matr. 1 

     mine aner 22 & 23 
 

    d) Anne Katrine 

       værge for børnene: farbror 

       Morten Nielsen, Skove 

      - - - - - - - 

 B) Karen Jensdatter fra Hin- 

    nerupgård 1738-1785 

    2 børn: 

       Jens Nielsen, ugift 

       1774-1823  

       Johanne Nielsdatter 

       1779-1850 
 

  altså Hans Nielsen havde          2) Inger Jensdatter,g. 1742 

   5 helsøskende og 2                  fra Møgelthorum g.m enke- 

     halvsøskende                           mand Jens Mehlsen  

      nemlig                                4 børn:  - se note I 

    Jens Nielsen &                      a) Maren - ugift - hus- 

    Johanne Nielsdatter                    holder hos bror Peder 

                                        b) Melsen - g.København(k 

                                        c) Anne,f. 1747, g. m. 

                                           Anders Jensen,1722-1800 

                                           boede på matr. 4 - se  

                                           evt det - kender 2 børn 

                                             ##) 

                                        d) Peder Jensen, ugift 

                                           1753-1814 

                                           boede på Hinnerupgård                                                                                 

                                      altså Peder Jensen havde 

                                        3 helsøskende og 1 

                                          halvsøster: 

                                          Karen Jensdatter 

                                          1738-1785 

                                          g. m. enkemanden 

                                          Niels Andersen, matr. 8  

                                          m. børn Jens Nielsen & 

                                               Johanne Nielsdatter 
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Fil:  under Hinnerupgård-3a-ny                 side 5 af 9 

      Notat"Indviklede familieforhold"   side 3 af 7 

 

Man kan udtrykke det sådan - konklusioner 

 
1) Peder Jensen,havde ej biologiske arvinger, men via halvsøster  

   Karen jensdatter havde han 2 

   "halvnevø og halvniece", nemlig  

          Jens Nielsen, ugift 1774-1823 og 

          Johanne Nielsdatter, 1779-1850 

  - - - - - - - 

 

  Slægten ønskede nok et giftermål mellem de 2 gårde ! 

  Johanne Nielsdatter stod til at arve Hinnerupgård, da 

     2 øvrige søskende "var afsat "og den ugifte bror, Jens 

       Nielsen "måtte man tage med". 

 - - - - - - -  

2) sagt på en anden måde; 

   Johanne Nielsdatter, 1779-1850, skulle giftes med Hans Nielsens  

   ene søn Jens Hansen, 1792-1841 

 

3) sagt på en tredie måde Johanne Nielsdatter skulle giftes med  

   sin halvbror, Hans Nielsens søn, ved navn Jens Hansen 

       Der skulle kgl. tilladelse til 

       Det fik man  - vist g. 1814, men det var nok ikke så godt  

       alligevel for Jens Hansen hængte sig i 1841 

       Kender ej børn - Johannes alder ! 

       - - - - - - - 

  Hinnerupgård var igen ledig. 

  Det blev arrangeret sådan, at Hans Nielsens 3. søn, Peder  

  Hansen, 1802-1860, der egentlig var smed, viderførte Hinnerup- 

  gård, Peder H. blev gift med Karen Jacobsen fra Pedersminde. 

  Jens Hansens kone, Johanne Nielsdatter skulle have aftægt       

                      mine aner 22 & 23 

        4 børn: 

    Parret fik 4 børn: 

      Hans, f. 1843 

      Jacob f. 1845 

      Johanne f. 1846 

      Kirsten, f. 1850  min oldemor, gift til Højgård i Rærup 

                       Karen dør 1856 og Peder Hansen dør  1860  - 

                       ingen børn er myndige til at overtage. 

                       Gården sælges på Skifterettens foranledning 

                       og børnene splittes til familiemedlemmer  

                           se min aneforhold  10 & 11 

    Karen Jacobsen havde i forvejen en søn,  f. 1836 uden for 

    ægteskab - kender ej navn - med barnefader Povel Nielsen, der  

    tjener hos_Jens Roslev i Møgelthorum 
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Fil:  under Hinnerupgård-3a-ny                 side 6 af 9 

      Notat"Indviklede familieforhold"   side 4 af 7 

                                         

            

- - - - - - - - - 

Arvefølgen på henholdsvis  

 matr. 8 og Hinnerupgård 

 var dermed foreløbig "dækket" af 

   Hans Nielsens ældste søn, Niels Hansen, f. 1790 og 

   Hans Nielsens yngste søn, Peder Hansen, f. 1802 

= = = = = = = = = = 
 

Noter 

De anførte årstal dækker normalt fødselsår og dødsår. 

gifte- & fæstedata kan være anført 

 

 

*) Kirsten Jensdatters forældre hed: 

   Maren Hansdatter & Jens Christensen og boede i Floutrup - se  

                                mine aner 90 & 91       (** 

   Maren Hansdatter havde søster, Johanne Hansdatter, der var gift  

   med Niels Andersen på matr. 8. (1718-1784) i hs. 1. ægteskab. 

 

**) Kirsten Jensdatter havde 2 søstre(a-b) g. til Thorum: 

    a) Johanne Jensdatter g. 1) Søren Nielsen Quist i Quistgård 

                             2) Christen Olsen fra Ø. Møjbæk 

                                boede på Quistgård matr. 16 

    b) Anne Margrethe Jensdatter g m. Anders Espersen i Thorum 

 

***)  Johanne Hansdatter ( 1727-1768) havde 3 søskende: 

         

      a) Maren Hansdatter ( se *) g. m. Jens Christensen 

           2 kendte brødre: 

      b)Peder Hansen  boede i en gård m. nuv. adresse, Kjeldgårds- 

                                  vej 18 i Selde 

      c)Jeppe Hansen  g. til Korsgård i Åsted 

         deres forældre var Hans Pedersen & Bodil Jepsdatter 

         boede vist på Floutrupgård - mine aner 178 & 179 

 - - - - - - 

#)   Niels Andersen (1718-1784) var fra Thise og havde 2 brødre: 

        Ole Andersen boede i Nr. Thise på en ejendom. der i  dag  

                                    har adresse Hvalpsundvej 18 

        Jens Andersen boede i Skove /Grettrup 

             de 3 brødres far hed  Anders Nielsen ca. 1703- 1748 

             og boede i Nr. Thise 
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Fil:  under Hinnerupgård-3a-ny                 side 7 af 9 

      Notat"Indviklede familieforhold"   side 5 af 7 

 

##)   Anne Jensdatter, f.1747, g.m. Anders Jensen 1722-1800                                       

       boede på matr 4 - parret havde 2 døtre: 

           Det var Anders Jensens andet ægteskab 

           hans første kone hed også Anna Jensdatter 

           hendes forældre hed Jens Jensen Thye & Kirsten 

           Pedersdatter   se Thorumgård 

              Dette kan jeg ikke få til at passe 
        de 2 døtre: 

        Anne Andersdatter, g. 7/7 1807 m. Svenning Sørensen  

         (svigersøn) på   matr. 4 - altså hds. hjem. 

                    Fur Landevej 86 - se evt denne 

        Kirsten Andersdatter blev gift m Niels Espersen i Møgel- 

         thorum / Møgelthorumvej 4 - sognefoged og lægdsm. 

            se Ivar Kristoffersen side 46 

                det er en lang og  

               spændende historie 

 - - - - - - - - 

k) se evt. side 21 under Hinnerup hos Ivar Kristoffersen 

 

 

note H Hans Nielsen 
Hans Nielsen har 5 helsøskende fra far, Niels Andersens . 

ægteskab m. Johanne Hansdatter, d. 1768 - skifte 30/1 1769 

 

6 børn /helsøskende (a-f) 

Hans, f. 1753, Bodil, f. 1754, Maren, f.1758, Anders, f. 1760, 

Birthe, f. c.1762, Morten, f. c.1766 (mrk. a-f9 

     Lidt usikkerhed om fødselsårene ! 

 værge er deres morbror Peder Hansen fra Floutrup 

  se Ivar kristoffersen side 54 

  a) Hans Nielsen  - behandles andetsteds 

  b) Bodil Nielsdatter. f.1754, g. m . Jens Pedersen  

                            på Hinnerup Overgård matr. 9 

                            se note B Bodil Nielsdatter 
 

  c) Maren Nielsdatter, f. c. 1758 bliver g. m. Søren Pedersen 

     Ll. Thorum og bliver bosat i Skove.   Hun dør 

     Søren Pedersen g. 2.g. m. Anne Marie Espersdatter fra 

     Thorum Præstegård.  Søren druknede v. færgeforlis v Hvalpsund 

     i 1792. 

     Anne Marie Espersdatter g. 2.g. m. Morten Nielsen, der er  

     bror til Søren Pedersens første kone, Maren Nielsdatter 

 

  d) Anders Nielsen, f.1760. Vd Ft. 1787 er han avlskarl på Jun- 

     getgård. I 1801 er han g.m. Ane Nielsdatter - begge tjener på  

     Ågårdsholm. Derefter bliver de væk 
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Fil:  under Hinnerupgård-3a-ny                 side 8 af 9 

      Notat"Indviklede familieforhold"   side 6 af 7 

 

  e) Birthe Nielsdatter, f.c.1762, G. 2 gange: 

      1) Christen Christensen Storgård i Selde. 

      2) Niels Simonsen fra Rybjerg - bopæl Selde 

 

  f) Morten Nielsen, f.c. 1766 bliver g.m. Anne Marie Espersen 

     enke efter Søren Pedersen (se ovenst. søster c). Bosat i 

     Skove                                       

                                                   

Hans Nielsen har 2 halvsøskende fra far Niels Anersens 2 

ægteskab m. Karen Jensdatter, d . 1784 - skifte 24/12 1784 

Jens Nielsen, f.c. 1774 

Johanne Nielsdatter, f.c. 1779 

 

Hans Nielsens far, Niels Andersen, d. 1784 - skifte 4/7 1784 

- - - - - - - - - - 
 

Note I Inger Jensdatter,g. 1742 fra Møgelthorum, g. m. enke- 
         mand Jens Mehlsen på Hinnerupgård      

             4 børn: (a-d) - se note I  

              a) Maren - ugift - hus- 

               holder hos bror Peder 

              b) Melsen Jensen. f. 1749 - rejste til København, g. 

                 i 1788 i Nicolaj kirke m Gertrud Andersen. V Ft.  

                 1787 var han kældesvend på Kongens Bryghus. Han  

                 har tiltaget sig efternavn Hinsdrup, som børnene 

                 Inger, f.1789, Anne Christine, f. 1791, Jens, f. 

                 1793, Nicoline, f. 1799 og senere Niels Vilhelm, 

                 f. 1802 bærer. 

         V. Ft. 1801 benævnes Mehlsen Jensen Hinsdrup som 

         herberger, d.v.s. værelsesudlejer. 

         V. Ft. 1845 findes Niels ilhelm Hinsdrup som  

         fuldmægtig og g.m. Henriette Marie Laurine Hins- 

         drup m. børn: Vlhelmine, f.1831, Margrethe, f.  

         1841, Johan Gottlib f. 1836 og Vilhelm Henrik f. 

         1839. V. Ft. 1880 ses Henrik Vilhelm som købmand 

         g. m. Opfedlia og datter Anne Johanne å 1 år 

                   se evt mere - Ivar Kristoffersen side 22 

             

              c) Anne,f. 1747, g. m. 

                  Anders Jensen,1722-1800 

                  boede på matr. 4 - se  

                  evt det - kender 2 børn 

                  ##) 

              d) Peder Jensen, ugift 

                 1753-1814 

                 boede på Hinnerupgård                                                                                 
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Fil:  under Hinnerupgård-3a-ny                 side 9 af 9 

      Notat"Indviklede familieforhold"   side 7 af 7 

 

     Jens Mehlsen havde i forvejen med 1. kone, Maren Jepsdatter 

     en datter, Karen Jensdatter , 1738-1785, g.  enkemanden på 

     matr. 4 Niels Andersen 

 

 

 

 

Note N Niels Hansen 
   Niels Hansen, f. 1790 (søn af Hans Nielsen) viderefører matr. 8 

       g. 2 gange   note N 

      videreførte matr. 8 

   1) Ane Nielsdatter,d. 1837 - skifte 13/9 1837  

         børn Kirsten Nielsdatter, f. 1832 
 

   2) Maren Christensdatter - se Ft 1840 el 1845  -  f. 1806 fra 

       Villiams /dyrlægegården i Thorum  - se nederst side 53 Ivar 

       Hds. forældre hed Anne Mortensdatter, f. 1766 & Christen  

                         Nielsen, f.  1774 

       Han skulle være fra Thorumgård - ja fra matr. 13 Sv.  

                                          Villadsens gård 

         børn: Christen Nielsen, f. 1838      jvf. Ft. 1845 

               Ane Nielsen, f. 1839              do. 

               Maren Nielsdatter, f. 1842        do. 

 

Note B Bodil Nielsdatter 
   Bodil Nielsdatter. f.1754, g. til Jens Pedersen Skove 

                             på Hinnerup Overgård matr. 9 

      2 børn: Niels, f. 1781 & Johanne, f. 1784 

     Bodil dør 1785 - skifte 1/12 1785 

   Jens Pedersen Skov, g. 2. g. m. Dorthe Hansdatter fra 

      Ruseng (forældre:Hans Christensen & Johanne Christensdatter)  

       Jens Pedersen Skov dør 1792 - skifte 2/2 1792 

   Dorthe Hansdatter g.m. Jens Mehlsen (søn af Mehlsen Mortensen 

       & Johanne Jensdatter, Møgelthorum - se evt. Thorumgård  -   

       nok kun 1 søn: Mehlsen, f.c. 1798 

       Dorthe dør 1813 - skifte 21/7 1813 

   Jens Mehlsen g. 2. g. m Bodil Jensdatter (datter af Jens Mor- 

       tensen &  Maren Jacobsdatter fra Møgelthorum samt  

       datterdatter af Jcob Andersen Reff  fra Pedersminde                   

 

  se evt. mere på side 35 hos Ivar Kristoffersen 
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fil: Pedersminde-1a-ny/Thorum      side 1 af 13  

 

                                          se bilag: 

                                       Indviklede familieforhold 

                                       i Hinnerup 

                                        optrykt på gulfarvet papir 

                                        nedenstående 

 

 
                                       opdateret okt. 2016 

 

 

 

Pedersminde i Hinnerup 
 

matr. 1a af Hinnerup, Thorum sogn 
beliggende 

Fur landevej 84, 7870 Roslev 
 

 

Senest kendte ejer er 

 

Dan Dissing Østergård Madsen 

også ejer af matr. 2 Hinnerup 
Gården er nedlagt og delvis nedrevet 

 

 

Der findes ikke en indholdsfortegnelse 

 

Ejer- og fæsterforhold: 
 

1657 Gården tilhørte Kjeldgård 

 fæstere: Anders Michelsen, Povel Jensen & Mehlsen Jepsen 

1662 fæstere: Anders Michelsen & Povell Jensen  

                                          htk. 16-0-0-0 

1688 Gården tilhørte Jungetgård  

     fæster: Anders Michelsen             htk.  8-1-0-0 

 

1712 solgt til Kjeldgård. 

     fæster fra 1719 Jesper Christensen   htk.  8-1-0-0 

     fradømt      1731                   
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  fil: Pedersminde-1a-ny/Thorum      side 2 af 13  

 

                     se særlig note om indviklede 

                     familieforhold i Hinnerup 

1731 fæster Jacob Andersen Reff 

 

1770 fæster Jacobs enke Else Jensdatter   htk. 8-1-1-0 

     søn: 

1770 Jens Jacobsen og Karen Jensdatter                    

      gården købes til selveje 14/6 1787 fra Kjeldgård                        

      søn: 

1807 15/8 Jacob Jensen og Kirsten Jensdatter får skøde   

                  - selveje fra Kjeldgård 

 

      fremmed: 

1845 Chr. Jensen & Ane Pedersdatter Lund 

         Han var fra Krejbjerggård og hun fra Thorum Vestergård 

       Chr. Jensen dør - enken gifter sig med 

1854 Gudik Jensen, som var bror til Chr. Jensen 

      søn : 

1884 Jens Chr. Gudiksen 

      fremmed:   se nedenstående (* 

1910 Peder Pedersen gift m. Ane (vist f.Knudsen) 

      søn: 

1946 Kristian Knudsen Pedersen g. m. Agnete Jensen 

                 fra Ilbjerg - børn  ???   flere 

      gården derefter solgt til Dan Dissing Østergård 

      på matr. 2. Han forestår afvikling af gården 

 

I 2012 er der 1.7 ha og bygninger delvis nedrevne. 
 

 

Familieforhold 
 

 

Indtil 1731 hed fæsteren Esper Christensen, som synes fradømt 

fæstet ved dom i Skive 10/9 1731 for mislighold. 

Ejer var Kjeldgård. 

Som ny fæster og sikkert uden slægtsforbindlse med forrige blev 

indsat sønnen fra Thorum Vestergård, Jacob Andersen Reff. 

 

Jacob Andersen Reff, f.c. 1706, bg. 31/3 1754 g. 16/12 1731 m 

Else Jensdatter, f.c. 1710, bg.18/8 1776 - Mine aner 184 & 185                   

- - - - - 
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  fil: Pedersminde-1a-ny/Thorum      side 3 af 13  
 

 

 oplysning 

Ivar Kristoffersens aner   166 & 167 

Poul Riis Jensens   aner   166 & 167 

Jens Møller Riis    aner   184 & 185 

- - - - - - 

  Parret havde 8 børn: 

 

 

 

8 børn: 

1. Maren J. f. 1732          Poul & Ivars aner     ## 

                                        Ivars ane 83 

    g. 1728 m. Jens Mortensen på Roslevgården, matr. 8 

 

2. Michel J. f. 6/5 1734, g.26/11 1760  m. enken på V. Møjbæk 

                        Kirsten Jepsdatter - se evt. V. Møjbæk 

3. Bodil, f.1736, d. 1736 

4. Jens, f. 1738, d. 1738 

5. Jens Jacobsen, f. 1739 videreførte - Jens' ane 92 / 182 

   gift 1)1778 m. Karen Jensdatter 

   gift 2)  ??    Lisbeth Jensdatter Thye ,Hinnerup 

6. Anders J. f. 1745 . kender ej videre skæbne 

7. Dorthe J. f. 1747, g.12/11 1776 Niels Jensen, Hinnerup 

8. Niels Jacobsen, f. 1747  stamfar til Løjengård i Selde 

      børnenes videre skæbne er mere uførlig beskevne hos 

      Ivar Kristoffersen 

- - - - - - - - - 

 søn: 

Jens Jacobsen, dbt. 18/5 1739, d. 20/7 1807        min ane 92 

 g. Karen Jensdatter,f.c.1746, d. 4/4 1791         min ane 93 

  Jens g. 2. gang med Lisbeth Jensdatter Thye - hun var enke 

              efter Jens Jensen Thye på matr. 2         

  kender kun 3 børn: fra 1. ægteskab - ingen i andet ægteskab 

 

   Jacob Jensen, f.c. 1779, d.14/4 1837  -  viderefører                         

   Jens Jensen,dbt. 8/1 1782 

   Niels Jensen, dbt. 20/6 1784, dør vist 1793 

       faddere: Niels Ågård Jensen & Poul Pedersen Quist 

- - - - - - - - - 
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  fil: Pedersminde-1a-ny/Thorum      side 4 af 13  
 

  søn 

Jacob Jensen, dbt. 25/3 1779, d. 14/4 1837 gift C. 1809 m.   

Kirsten Jensdatter fra Thorum Vestergård, f.c.1784   

                          d. nok 1857   -   Mine anwr 46 & 47 

    I ægteskabet skulle der have været 13 børn, men ingen  

    videreførte Pedersminde, der således kommer på fremmede  

    hænder i 1845.  Dog får et par af sønnerne jord fra Pedersmin-   

    de ude på Hinnerup mark, hvor de opretter deres landbrug. 

    Anders på 1b Alsevej 4 & Jens på 7d Alsevej 1     

 

 

     Resume over de 13 børn: 

        Jens Jacobsen, f. 1810 

        Karen Jacobsadatter, f. 1811, g.m.Peder Hansen, Hinnerupgd 

        Niels Jacobsen. f. 1812 

        Anne Jacobsdatter, f812 

        Elisabeth Jacobsdatter, f. 1815 

        Jens Jacobsen, f. 1816, d. 1817 

        Anders Jacobsen, f. 1817 

        Jens Jacobsen, f. 1818 

        Niels Ågård Jacobsen, f. 1820 

        Jens Chr. Jacobsen,f.1822, d. 3 mdr. gl. 

        Jens Chr. Jacobsen, f. 1823 

        Gertrud Marie Jacobsdatter, f. 1824 

        Michel Jacobsen, f. c. 1826 

 

                    der er en samlet oversigt over de 13 børn 

                    m. biografier 

                    se Ivar Kristoffersens Hinnerup side 41 

 

    Bl. de 13 børn var Karen Jacobsdatter, f. 25/8 1811. Hun blev 

    i 1842 gift m. med Peder Hansen på Hinnerupgård. 

    Parret fik 4 børn: 

      Hans, f. 1843 

      Jacob f. 1845 

      Johanne f. 1846 

      Kirsten, f. 1850  min oldemor, gift til Højgård i Rærup 

                       Karen og Peder Hansen dør før 1860  - 

                       ingen børn er myndige til at overtage. 

                       Gården sælges på Skifterettens foranledning 

                       og børnene splittes til familiemedlemmer  

se min aneforhold 
- - - - - - - - 
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  fil: Pedersminde-1a-ny/Thorum      side 5 af 13 
 

Ivar Kristoffersens oversigt over Pederminde 

m. familieforhold er ret så omfattende, så 

der henvises også dertil - side 39 
 

 

*)      fremmed:   jvf. Ovenstående (* 

1910 Peder Pedersen gift m. Ane (vist Knudsen) 

      sikkert g. ca. 1900 - bosat Skive Landsogn 

 

      børn: kender 7, jvf Ft 1920 

      Peder Pedersen, f.1875 i Højslev 

      Ane  Pedersen / Knudsen, f. 1877 i Thorum 

       Johannes Pedersen, f. 1902, Skive landsogn 

       Elisabeth  do.     f. 1904   do. 

       Kristian   do.     f. 1907   do. videreførte 

       Kristen    do.     f. 1909   do. 

       Anne Marie do.     f. 1913  Thorum 

       Sigrid     do.     f. 1916   do. 

       Edith      do      f. 1917   do. 

 

      søn: 

1946 Kristian Knudsen Pedersen g. m. Agnete Jensen 

                 fra Ilbjerg - de havde vist flere  

                 børn, men ingen videreførte 

 

      gården derefter solgt til Dan Dissing Østergård 

      på matr. 2. Han forestår afvikling af gården 

 

I 2012 er der 1.7 ha og bygninger delvis nedrevne. 
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  fil: Pedersminde-1a-ny/Thorum      side 6 af 13  
 

Efterskrifter 
Refferne / Ræverne 
Vi kender Refferne fra Thorumgård, hvor de havde tilhold gen em 

mange generationer. 

Ved siden af støder vi øfte på tilnavnet  Ræv/Reff i Nordsalling - 

ikke mindst i Thorum 

Der er ingen tvivl om, at de er beslægtede, men på de foreliggende 

grundlag kan vi ikke opstille en aneliste. 

 

Vi må nøjes med at påpege, hvor vi således træffer en ukendt 

"Reff". Sådanne ses i Hinnerup på matr. 4 & 6 ogelvfølgelig på 

matr. 1 

 

 

 

Navnet Mehlsen er måske som fornavn lidt fremmedartet for 

nutiden. Som man vil se bruges det flittigt både som for- 

navn og efternavn. 
Nu er det jo ikke sådan, at alle, der hedder noget med Mehlsen, er 

i familie. Jeg har ladt mig fortælle, at nævnte mag. Hansen skulle 

have skrevet en større afhandling om Mehlsen, men det er aldrig 

lykkedes mig at finde frem til den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  fil: Pedersminde-1a-ny/Thorum      side 7 af 13  
      Notat"Indviklede familieforhold"   side 1 af 7 

        master findes på Hinnerupgård 

 

Indviklede familieforhold 

i 
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Hinnerup 
 

bruges som bilag            gulfarvet papir 
på matr. 3 Hinnerupgård 

på matr. 8 Randrup Jensens  gård 

på matr. 1 Pedersminde 

 hos mine aner 88 

 hos mine aner 44 & 45 

 hos mine aner 22 & 23 

 hos mine aner 11 

 

            Dette notat er udarbejdet for at lette oversigten 

            over de indviklede familieforhold, navnlig på gårdene 

            matr. 3 & 8, men det grænser også til flere gårde. 

            Notatet er lavet ligesom i 2 dele 

              - en rimelig kort oversigt i 2 kolonner 

              - en masse fodnoter og alm. noter. 

              - se Ivar Kristoffersen side 19 & 20  
 

 Vi har 2 gårde: 
Matr. 8 Randrup Jensens gård          matr. 3 Hinnerupgård 

       ejet af Jungetgård               selveje 
 

    efter vakance: 

Niels Andersen 1718-1784            Jens Mehlsen, 1708-1792 

   f. Nørre Thise(#                Hinnerupgård,f. på matr. 2 

g. 2 gange: (A & B)                  g. 2 gange. ( 1 & 2) 

A) Johanne Hansdatter fra           1) Maren Jepsdatter g. 25/9  

                                      1735 (f. 1696-d. 1742) 

   Floutrup 1727-1768(***               Åsted Skovgd. 

        mine aner 88 & 89                 1 barn 

    6 børn:  - se note  H -             Karen Jensdatter 

        her bl. disse                    1738-1785 

                                       g. m. enkemanden på 

    Hans Nielsen 1753 - 1812           matr. 8 

    sognefoged, lægdsm. g.             Niels Andersen 

    6/8 1789 m.                        som nævnt 2 børn 

    Kirsten Jensdatter,1757-1831       Jens Nielsen & 

    var fætter og kusine(* 6 **        Johanne Nielsdatter  

    derfor kgl. tilladelse 

      mine aner 44 & 45 

      4 børn: (a-d) forsættes næste side 

  fil: Pedersminde-1a-ny/Thorum      side 8 af 13  
      Notat"Indviklede familieforhold"     side 2 af 7 
 

    a)Niels Hansen, f. 1790 

       g. 2 gange   note N 

      videreførte matr. 8 
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    b)Jens Hansen, f. 1792-1841  
 

    c)Peder Hansen, f. 1802-1860 

     g. Karen Jacobsdatter 

         f.    - d.1856 

        fra Pedersminde matr. 1 

     mine aner 22 & 23 
 

    d) Anne Katrine 

       værge for børnene: farbror 

       Morten Nielsen, Skove 

      - - - - - - - 

 B) Karen Jensdatter fra Hin- 

    nerupgård 1738-1785 

    2 børn: 

       Jens Nielsen, ugift 

       1774-1823  

       Johanne Nielsdatter 

       1779-1850 
 

  altså Hans Nielsen havde          2) Inger Jensdatter,g. 1742 

   5 helsøskende og 2                  fra Møgelthorum g.m enke- 

     halvsøskende                           mand Jens Mehlsen  

      nemlig                                4 børn:  - se note I 

    Jens Nielsen &                      a) Maren - ugift - hus- 

    Johanne Nielsdatter                    holder hos bror Peder 

                                        b) Melsen - g.København(k 

                                        c) Anne,f. 1747, g. m. 

                                           Anders Jensen,1722-1800 

                                           boede på matr. 4 - se  

                                           evt det - kender 2 børn 

                                             ##) 

                                        d) Peder Jensen, ugift 

                                           1753-1814 

                                           boede på Hinnerupgård                                                                                 

                                      altså Peder Jensen havde 

                                        3 helsøskende og 1 

                                          halvsøster: 

                                          Karen Jensdatter 

                                          1738-1785 

                                          g. m. enkemanden 

                                          Niels Andersen, matr. 8  

                                          m. børn Jens Nielsen & 

                                               Johanne Nielsdatter 

  fil: Pedersminde-1a-ny/Thorum      side 9 af 13  
      Notat"Indviklede familieforhold"   side 3 af 7 

 

Man kan udtrykke det sådan - konklusioner 
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1) Peder Jensen,havde ej biologiske arvinger, men via halvsøster  

   Karen jensdatter havde han 2 

   "halvnevø og halvniece", nemlig  

          Jens Nielsen, ugift 1774-1823 og 

          Johanne Nielsdatter, 1779-1850 

  - - - - - - - 

 

  Slægten ønskede nok et giftermål mellem de 2 gårde ! 

  Johanne Nielsdatter stod til at arve Hinnerupgård, da 

     2 øvrige søskende "var afsat "og den ugifte bror, Jens 

       Nielsen "måtte man tage med". 

 - - - - - - -  

2) sagt på en anden måde; 

   Johanne Nielsdatter, 1779-1850, skulle giftes med Hans Nielsens  

   ene søn Jens Hansen, 1792-1841 

 

3) sagt på en tredie måde Johanne Nielsdatter skulle giftes med  

   sin halvbror, Hans Nielsens søn, ved navn Jens Hansen 

       Der skulle kgl. tilladelse til 

       Det fik man  - vist g. 1814, men det var nok ikke så godt  

       alligevel for Jens Hansen hængte sig i 1841 

       Kender ej børn - Johannes alder ! 

       - - - - - - - 

  Hinnerupgård var igen ledig. 

  Det blev arrangeret sådan, at Hans Nielsens 3. søn, Peder  

  Hansen, 1802-1860, der egentlig var smed, viderførte Hinnerup- 

  gård, Peder H. blev gift med Karen Jacobsen fra Pedersminde. 

  Jens Hansens kone, Johanne Nielsdatter skulle have aftægt       

                      mine aner 22 & 23 

        4 børn: 

    Parret fik 4 børn: 

      Hans, f. 1843 

      Jacob f. 1845 

      Johanne f. 1846 

      Kirsten, f. 1850  min oldemor, gift til Højgård i Rærup 

                       Karen dør 1856 og Peder Hansen dør  1860  - 

                       ingen børn er myndige til at overtage. 

                       Gården sælges på Skifterettens foranledning 

                       og børnene splittes til familiemedlemmer  

                           se min aneforhold  10 & 11 

    Karen Jacobsen havde i forvejen en søn,  f. 1836 uden for 

    ægteskab - kender ej navn - med barnefader Povel Nielsen, der  

    tjener hos_Jens Roslev i Møgelthorum 

  fil: Pedersminde-1a-ny/Thorum      side 10 af 13  
      Notat"Indviklede familieforhold"   side 4 af 7 

                                         

            

- - - - - - - - - 

Arvefølgen på henholdsvis  
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 matr. 8 og Hinnerupgård 

 var dermed foreløbig "dækket" af 

   Hans Nielsens ældste søn, Niels Hansen, f. 1790 og 

   Hans Nielsens yngste søn, Peder Hansen, f. 1802 

= = = = = = = = = = 
 

Noter 

De anførte årstal dækker normalt fødselsår og dødsår. 

gifte- & fæstedata kan være anført 

 

 

*) Kirsten Jensdatters forældre hed: 

   Maren Hansdatter & Jens Christensen og boede i Floutrup - se  

                                mine aner 90 & 91       (** 

   Maren Hansdatter havde søster, Johanne Hansdatter, der var gift  

   med Niels Andersen på matr. 8. (1718-1784) i hs. 1. ægteskab. 

 

**) Kirsten Jensdatter havde 2 søstre(a-b) g. til Thorum: 

    a) Johanne Jensdatter g. 1) Søren Nielsen Quist i Quistgård 

                             2) Christen Olsen fra Ø. Møjbæk 

                                boede på Quistgård matr. 16 

    b) Anne Margrethe Jensdatter g m. Anders Espersen i Thorum 

 

***)  Johanne Hansdatter ( 1727-1768) havde 3 søskende: 

         

      a) Maren Hansdatter ( se *) g. m. Jens Christensen 

           2 kendte brødre: 

      b)Peder Hansen  boede i en gård m. nuv. adresse, Kjeldgårds- 

                                  vej 18 i Selde 

      c)Jeppe Hansen  g. til Korsgård i Åsted 

         deres forældre var Hans Pedersen & Bodil Jepsdatter 

         boede vist på Floutrupgård - mine aner 178 & 179 

 - - - - - - 

#)   Niels Andersen (1718-1784) var fra Thise og havde 2 brødre: 

        Ole Andersen boede i Nr. Thise på en ejendom. der i  dag  

                                    har adresse Hvalpsundvej 18 

        Jens Andersen boede i Skove /Grettrup 

             de 3 brødres far hed  Anders Nielsen ca. 1703- 1748 

             og boede i Nr. Thise 

 

 

 

 

  fil: Pedersminde-1a-ny/Thorum      side 11 af 13  
      Notat"Indviklede familieforhold"   side 5 af 7 

 

##)   Anne Jensdatter, f.1747, g.m. Anders Jensen 1722-1800                                       

       boede på matr 4 - parret havde 2 døtre: 

           Det var Anders Jensens andet ægteskab 
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           hans første kone hed også Anna Jensdatter 

           hendes forældre hed Jens Jensen Thye & Kirsten 

           Pedersdatter   se Thorumgård 

              Dette kan jeg ikke få til at passe 
        de 2 døtre: 

        Anne Andersdatter, g. 7/7 1807 m. Svenning Sørensen  

         (svigersøn) på   matr. 4 - altså hds. hjem. 

                    Fur Landevej 86 - se evt denne 

        Kirsten Andersdatter blev gift m Niels Espersen i Møgel- 

         thorum / Møgelthorumvej 4 - sognefoged og lægdsm. 

            se Ivar Kristoffersen side 46 

                det er en lang og  

               spændende historie 

 - - - - - - - - 

k) se evt. side 21 under Hinnerup hos Ivar Kristoffersen 

 

 

note H Hans Nielsen 
Hans Nielsen har 5 helsøskende fra far, Niels Andersens . 

ægteskab m. Johanne Hansdatter, d. 1768 - skifte 30/1 1769 

 

6 børn /helsøskende (a-f) 

Hans, f. 1753, Bodil, f. 1754, Maren, f.1758, Anders, f. 1760, 

Birthe, f. c.1762, Morten, f. c.1766 (mrk. a-f9 

     Lidt usikkerhed om fødselsårene ! 

 værge er deres morbror Peder Hansen fra Floutrup 

  se Ivar kristoffersen side 54 

  a) Hans Nielsen  - behandles andetsteds 

  b) Bodil Nielsdatter. f.1754, g. m . Jens Pedersen  

                            på Hinnerup Overgård matr. 9 

                            se note B Bodil Nielsdatter 
 

  c) Maren Nielsdatter, f. c. 1758 bliver g. m. Søren Pedersen 

     Ll. Thorum og bliver bosat i Skove.   Hun dør 

     Søren Pedersen g. 2.g. m. Anne Marie Espersdatter fra 

     Thorum Præstegård.  Søren druknede v. færgeforlis v Hvalpsund 

     i 1792. 

     Anne Marie Espersdatter g. 2.g. m. Morten Nielsen, der er  

     bror til Søren Pedersens første kone, Maren Nielsdatter 

 

  d) Anders Nielsen, f.1760. Vd Ft. 1787 er han avlskarl på Jun- 

     getgård. I 1801 er han g.m. Ane Nielsdatter - begge tjener på  

     Ågårdsholm. Derefter bliver de væk 

  fil: Pedersminde-1a-ny/Thorum      side 12 af  13 
      Notat"Indviklede familieforhold"   side 6 af 7 

 

  e) Birthe Nielsdatter, f.c.1762, G. 2 gange: 

      1) Christen Christensen Storgård i Selde. 

      2) Niels Simonsen fra Rybjerg - bopæl Selde 
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  f) Morten Nielsen, f.c. 1766 bliver g.m. Anne Marie Espersen 

     enke efter Søren Pedersen (se ovenst. søster c). Bosat i 

     Skove                                       

                                                   

Hans Nielsen har 2 halvsøskende fra far Niels Anersens 2 

ægteskab m. Karen Jensdatter, d . 1784 - skifte 24/12 1784 

Jens Nielsen, f.c. 1774 

 Johanne Nielsdatter, f.c. 1779 

 

Hans Nielsens far, Niels Andersen, d. 1784 - skifte 4/7 1784 

- - - - - - - - - - 
 

Note I Inger Jensdatter,g. 1742 fra Møgelthorum, g. m. enke- 
         mand Jens Mehlsen på Hinnerupgård      

             4 børn: (a-d) - se note I  

              a) Maren - ugift - hus- 

               holder hos bror Peder 

              b) Melsen Jensen. f. 1749 - rejste til København, g. 

                 i 1788 i Nicolaj kirke m Gertrud Andersen. V Ft.  

                 1787 var han kældesvend på Kongens Bryghus. Han  

                 har tiltaget sig efternavn Hinsdrup, som børnene 

                 Inger, f.1789, Anne Christine, f. 1791, Jens, f. 

                 1793, Nicoline, f. 1799 og senere Niels Vilhelm, 

                 f. 1802 bærer. 

         V. Ft. 1801 benævnes Mehlsen Jensen Hinsdrup som 

         herberger, d.v.s. værelsesudlejer. 

         V. Ft. 1845 findes Niels ilhelm Hinsdrup som  

         fuldmægtig og g.m. Henriette Marie Laurine Hins- 

         drup m. børn: Vlhelmine, f.1831, Margrethe, f.  

         1841, Johan Gottlib f. 1836 og Vilhelm Henrik f. 

         1839. V. Ft. 1880 ses Henrik Vilhelm som købmand 

         g. m. Opfedlia og datter Anne Johanne å 1 år 

                   se evt mere - Ivar Kristoffersen side 22 

             

              c) Anne,f. 1747, g. m. 

                  Anders Jensen,1722-1800 

                  boede på matr. 4 - se  

                  evt det - kender 2 børn 

                  ##) 

              d) Peder Jensen, ugift 

                 1753-1814 

                 boede på Hinnerupgård                                                                                 

  fil: Pedersminde-1a-ny/Thorum      side 13 af 13  
      Notat"Indviklede familieforhold"   side 7 af 7 

 

     Jens Mehlsen havde i forvejen med 1. kone, Maren Jepsdatter 

     en datter, Karen Jensdatter , 1738-1785, g.  enkemanden på 

     matr. 4 Niels Andersen 



Side 190 af 264 

 

 

 

 

 

Note N - Niels Hansen 
   Niels Hansen, f. 1790 (søn af Hans Nielsen) viderefører matr. 8 

       g. 2 gange   note N 

      videreførte matr. 8 

   1) Ane Nielsdatter,d. 1837 - skifte 13/9 1837  

         børn Kirsten Nielsdatter, f. 1832 
 

   2) Maren Christensdatter - se Ft 1840 el 1845  -  f. 1806 fra 

       Villiams /dyrlægegården i Thorum  - se nederst side 53 Ivar 

       Hds. forældre hed Anne Mortensdatter, f. 1766 & Christen  

                         Nielsen, f.  1774 

       Han skulle være fra Thorumgård - ja fra matr. 13 Sv.  

                                          Villadsens gård 

         børn: Christen Nielsen, f. 1838      jvf. Ft. 1845 

               Ane Nielsen, f. 1839              do. 

               Maren Nielsdatter, f. 1842        do. 

 

Note B Bodil Nielsdatter 
   Bodil Nielsdatter. f.1754, g. til Jens Pedersen Skove 

                             på Hinnerup Overgård matr. 9 

      2 børn: Niels, f. 1781 & Johanne, f. 1784 

     Bodil dør 1785 - skifte 1/12 1785 

   Jens Pedersen Skov, g. 2. g. m. Dorthe Hansdatter fra 

      Ruseng (forældre:Hans Christensen & Johanne Christensdatter)  

       Jens Pedersen Skov dør 1792 - skifte 2/2 1792 

   Dorthe Hansdatter g.m. Jens Mehlsen (søn af Mehlsen Mortensen 

       & Johanne Jensdatter, Møgelthorum - se evt. Thorumgård  -   

       nok kun 1 søn: Mehlsen, f.c. 1798 

       Dorthe dør 1813 - skifte 21/7 1813 

   Jens Mehlsen g. 2. g. m Bodil Jensdatter (datter af Jens Mor- 

       tensen &  Maren Jacobsdatter fra Møgelthorum samt  

       datterdatter af Jcob Andersen Reff  fra Pedersminde                   

 

  se evt. mere på side 35 hos Ivar Kristoffersen 
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Ledig   side 191 
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fil. Høntoft-Selde-ny-2016                             side 1 af 5 

     Filen findes under bibliotek Thorum 

 

                                           bemærk: 

                                   Grundet nye oplysnnger er filen 

                                   opdateret  aug.2016 

                                   se evt også: Eskov, Kobberup,  

                                   V. Møjbæk, Selde Mølle, Vinter- 

                                   slægten på Fur, Møjbæk 1 & 2 i 

                                   Thorum, Thorumgård, Thorum Ve- 

                                   stergård og Korsgård i Åsted  

                                   m. fl. 

 

Høntoft 
 

Gården Høntoft i Selde var meget længe en stor 

gåde. 
På Lokalhistorisk Arkiv kendte man ikke noget til dens be-

liggenhed, men derimod en slægt, der havde boet der. 

 

Visse historikere havde kædet den sammen med Eskov på grund af 

navneforholdene. Den sammenkædning kunne imidlertid ikke bære. 

 

Ivar Christoffersen har orienteret mig om, at man på et gammelt 

kortmateriale havde fundet navnet Høntoft beliggende mellem Selde 

Præstegård og Kjeldgård nærmere ved det førstnævnte. 

noteret 2012 

= = = = = = = = = = = 
 

Dette er ikke en fuldstændig oversigt over 

Høntoft, men mere brudstykker for den 

del, der vedrører min slægt. 

 

Indholdsfortegnelse 

                          PDF side nr 
titelblad     side  1            192 

familieforhold side 2-5          191 

 

 

 

 

 

 

 

 

= = = = = = = = = = = 
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fil. Høntoft-Selde-ny-2016                             side 2 af 5 

     Filen findes under bibliotek Thorum 

 

Historien om Høntoft er egentlig lidt mærkelig 

Som vanlig med den slags kender vi ikke begyndelsen, men kan i de 

fleste tilfælde føre historien op til nutiden. Det er ikke gjort 

her/ har ikke kunnet ! 

 

 

Den første fæster, vi kender eller rettere næsten har konstrueret 

os til, er: 

 

Christen Eskildsen     -    min ane 2972 

 kender ej kone, men 2 sønner: A-B plus datter C ukendt navn 

   A. Poul Christensen, Høntoft 1605-1682 

        videre skæbne ukendt 

   B. Eske Christensen, f.c. 1602, bg. 12/12 1680 

                 min ane  1486 &  1518 

      gift m. 

      Dorthe Michelsdatter, f.c. 1610, bg. 6/8 1686 

                 min ane  1487 &  1519. 

         børn: vi kender 6.  (mærket 1-6)  pas på 

 

               bemærk den store aldersspredning 1624-1649 

               kan praktiseres med 1 kone ! 

 

        1. Else Eskesdatter, f.c. 1640, bg. 5/10 1710 

            gift m. 

           Jens Nielsen Kobbrup 1629-1710 

           boede på Kobberupgården i Lindum - se den 

           mine aner:  Else 759 & 743 

                       Jens 758 & 742 

             Havde datter g.til Ågård i Ll. Thorum  

 

 

       2. Poul Eskesen, f.c.16xx,d. 1724, g. 

          a) først til gård i Floutrup 

             senere m. 

          b) Gertrud Hansdatter Vinter (x              

             boede på Korsgård i Åsted 

                kender 3 børn (A-B-C) 

              A) datter Dorthe Poulsdatter Eskesen 

                     f. 1688, d. 1767 

                     g. til Møjbæk 1717 

              B) søn Eske Poulsen 1704-1750 

                  gift 1744 

                 Maren Pedersdatter 1714-1750 

                 fra Eskov 
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fil Høntoft-Selde-ny-2016                             side 3 af 5 

     Filen findes under bibliotek Thorum 

 

 

              C) søn Hans Poulsen Korsgård,16xx-17xx 

                     havde datter: Gertrud Hansdatter Korsgård 

                     1744-1776,g.1766 m. Jeppe Hansen, 1732-1797 

                     Efter Gertruds død 1776 blev Jeppe Hansen g. 

                     1777 m. Anne Nielsdatter, 1756-1815 fra  

                     Kobberup 

                     Jeg tror, de boede på Korsgård 

                     - havde søn, Niels Jeppesen, g. til Over  

                                                         Møjbæk 

                           måske en slægtsforbindelse herfra til 

 

                se evt. Korsgård, Møjbæk og vinterslægten 

 

 

      3. Christen Eskesen, f.c.1637, d. 1703 

            A.R.T's ane 338 

           købte Eskov til selveje 1680 

           var måske enkemand før 1680, men blev g.m. 

           Helvig Hansdatter Vinter(x 

       

             se evt. Eskov 

 

     4. Michel Eskesen, 1638-1716, g.m. Kirsten Jepsdatter 

        1631-1716 boede i Selde 

           kender 2 børn: A-B   

            A) datter Anne Michelsdatter,1672-1753 g. til V.  

               Møjbæk i 1705 m. Iver Nielsen, 1665.1724 

               se evt. V. Møjbæk 

               kender 2 barn, men der var flere  

 

                a) Kirsten Iverdatter,1710-1749, g.1739 

                   m. Niels Olsen,1707-1770  - se Ø. Møjbæk-2 

                   kender datter Maren Nielsdatter,1742-1817 

                          g.1761 m. Niels A.Norresgård,1727-1802 

                   herfra kendes en datter Else Nielsdatter,  

                                                  1764-1802  

                b)Niels Iversen, 1705-1760 

 

 

            B) søn; Jeppe Michelsen,1664-1745 

                           se næste side 
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fil Høntoft-Selde-ny-2016                             side 4 af 5 

     Filen findes under bibliotek Thorum 

 

            B) søn; Jeppe Michelsen,1664-1745 

                 bopæl   ??? 

               g. kender ej kones navn, måske g. 2 gange 

               kender 2 børn: (a-b) 

                a) Mikkel Jeppesen, 1714-1783, g. 1751 

                   Birthe Christiansdatter 1714.1786                                                                                                                                               

                     Hun var datter af Christian Laursen,1686-1767 

                     og søster til Maren Christiansdatter 

                     se Selde Mølle                   

                b )Chresten Jeppesen Storgård 1705-1767 

 

 

     5.Niels Eskesen. 1646-5/3 1731, g.m . 

       Maren Jensdatter, Selde, 1666-1740 

         videreførte på Høntoft. 

         børn: kender 2 A-B 

         A) søn: Anders Nielsen Eskesen 1696-1772 

                 kender ej kone og bopæl, men 

                 datter Anna Andersdatter 1730-1775 

                 g.1755 m. Peder Hansen. 1722-1800 

                 boede i Floutrup      

                 kender 2 børn: 

                 a) Chresten Pedersen købte  hjemmet i Floutrup  

                    til selveje 

                 b) Anders Pedersen,f.1750,d.1805 g. m.datter fra  

                    V. Møjbæk, Kirsten Nielsdatter,f.1758,d.1833 

                    parret overtog fæstet af Skammergård 
                            se evt. Skammergård under Thorumgård 

 

         B) datter: Kirsten Nielsdatter,(Eskesen)1694-1768 

            g.1721 m. Jens Chr. Hinderup 1691-1756 

           børn: kender 3 (a-c) 

           a) Anne Jensdatter (Hinderup) 1727-178x 

           b) Christen Jensen Hinderup 1723-1801 

           c) Jens Jensen Hinderup,1738-1816, f.i Hinderup 

             g.m. Birthe Christensdatter, 1740-1820, f. i  Selde 

             søn: 

             Jens Jensen Hinderup( 1763-1838) 

 

         men familien her er ikke fulgt op  ! se evt. FT. 

 

     6.Anne Eskesdatter, 1637-1711 g.m. 

       Jens Mortensen, 1635-1712 

        synes at bo i Selde 
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fil Høntoft-Selde-ny-2016                             side 5 af 5 

     Filen findes under bibliotek Thorum 

 

 

x) altså 2 brødre gift med 2 søstre 

- - - - - 

Som man vil se "fylder" Høntoft børnene meget i slægterne på de 

andre gårde  -  nogle af personerne og evt. efteslægt optræder som 

faddere i Eskov. Se i øvrigt Asbjørn R. Thomsens 2 bøger 

   Lykkens smedie  & 

   Sociale relationer i en brydningstid 
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Ledig   side 197 
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fil: Kobberup-ny-2016                            side 1 af 30 

Bib. Thorum 

                                                  

 

                                           bemærk: 

                                   Grundet nye oplysnnger er filen 

                                   opdateret  aug.2016 
 

                                   se evt også: Eskov, Høntoft,  

                                   V. Møjbæk, Selde Mølle, Vinter- 

                                   slægten på Fur, Møjbæk 1 & 2 i 

                                   Thorum, Thorumgård, Thorum Ve- 

                                   stergård Og Korsgård i Åsted  

                                   m. fl. 

 

 

Kobberup 
 

Registreringer vedr. 

 

matr. 7a Lindum, Selde sogn 

 30 sider 
                             1. afdeln. side  1-14         

                             2.afdeln.  side 15-30 

Lidt foromtale                
 

 

Vi afsluttede arbejdet med Møjbækgårdene i 1998 og afleverede  

materialet til div. arkiver. 

I forbindelse med selve udredningen om Møjbæk var der i bilag 

foretaget en del registreringer om andre gårde og deres beboere på 

egnen. 

Nævnes kan her Eskov, Korsgård i Åsted, Høntoft, V. Møjbæk, Selde 

Mølle, Ågård og Thorum Vestergård, Fogedgård, Hinnerupgård , 

Pedersminde og Thorumgård(den vi kender i dag) samt Vinterslægten 

på Fuur. 

Årsagen var, at der var nære familierelationer dem imellem, og at 

disse greb ind i min egen anetavle. 

I dag – 2016 – kan vi med senere tilgåede oplysninger konstatere, 

at nogle af de nævnte bilag burde opdateres, hvilket i nogen grad 

er sket. 

Samtidig kunne vi også konstatere, at der burde laves en samlet 

oversigt over Kobberupgården, hvilket er søgt gjort efterstående. 

Sagen er, at Kobberupågårdens beboere i lighed med ovennævnte 

gårdes beboere også griber meget ind i min anetavle – mere end vi 

kunne forudse, da vi sluttede redaktionen om Møjbækgårdene. 
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fil: Kobberup-ny-2016                            side 2 af 30 

Bib. Thorum 

 

 

Indholdsfortegnelse               PDF side nr. 

 

Kobberup - Lidt foromtale            side  198 

Indholdsfortegnelse                  side  199 

Titelblad                            side  200 

Alment om Kobberup                   side  201 

   kilder                  201 

   præsteoversigt          201 

   om pantebreve og skøder 202 

Fæste- og beboerrække til 1814       side  202 

familieforholdene - gl. familie      side  203 

næstsidste familie - Niels Jensen    side  207 

   mine synspunkter        208 

   Asbjørns vurderinger    208 

   hvordan gik det børnene           side  209 

sidste familie - Jens Nielsen        side  210 

 

Nye folk                             side  210 

Ejerrække efter 1814                 side  211 

Folketællinger m. bemærkn.           Side  212 

    familieopstillinger              side  214 

 

Efterforskning Christen Jensen  C     

   incl. resume                      side  217 

   indirekte oplysn. Selde Kjærgård  side  220 

   Folketællinger Christen Jensen    side  223 

 

Ny ejer: Christen Christensen & 

         Else Nielsddatter     CC    side  224 

  

Efterskrift                          side  226 
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fil: Kobberup-ny-2016                            side 3 af 30 

Bib. Thorum 

 

 

 

Oversigt 

 

over 

 

Kobberupgården 
 

i Lindum 

Gl. Batumvej 2 

matr. 3f Lindum – gl. matr. 7a Lindum 

ejere 

Mette og Niels O. Nørhave Riis, 

 

 

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

Kobberupgården havde oprindelig matr. nr. 7 Lindum, 

men i forbindelse med jordfordeling i anledning af den 

nye Skive-Fuur landevej 1970-75 gik den matr. 3f Lindum 

 

areal efter tilkøb i 2007 86 ha 6436 kvm 

efter frasalg 2008-09 er restareeal ca. 15 ha. 
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fil: Kobberup-ny-2016                            side 4 af 30 

Bib. Thorum 

 

Alment om Kobberup 
Kobberupgården har adresse Gl. Batumvej 2, Lindum og ejes af Mette 

og Niels O. Nørhave Riis. Her skal bemærkes, at dette ikke er min 

familie, idet fam. Nørhave Riis hører til Riis familien fra Mors. 

 

Navnet Kobberup eller Kobberupgården fortoner sig i det uvisse, 

men beboerne blev ofte foruden patronym-navnet benævnt Kobberup. 

Umiddelbart er der ikke noget der taler for en forbindelse til 

sognet Kobberup syd for Skive. 
 

Kobberupgården synes i den kendte periode – før overgang til 

selveje – som mange andre af egnens gårde at have været i fæste 

under Kjeldgård. 

- - - - - - - 

Kilderne er mange; kirkebøger, folketællinger og ikke mindst 
oplysninger fra ovennævnte gårde og andre slægtsbøger fra Selde. 

 

Flere slægtsbøger fra Selde, bl.a. 

Bach – slægten i Selde - slægtsbog 

Jeppesen Jens: Slægtsbog  
Jeppe Nielsen Toft slægtsbog (mærke nr. T) 

Jeppesen Jensens slægtsbog (mærke nr. J) 

= = = = = = =  

Korrespondance:Niels Bjørgeng & Jørgen Jørgensen, Højbjerg 

Notat: Kobberupslægten på Sundsøre Lokalh. Arkiv 

 dette notat nævner en forbindelse mellem fam. på Kobberup og 

 præsten, Bertram Hansen From, i Selde 

= = = = = = =  

Præsteoversigt i Selde 

Der har ligget en kirke mere i Selde – ved Lundhøj nær Kjeldgård. 

Om den blev revet ned og erstattet af nuværende Selde kirke, ved 

jeg ikke. 

Den var ikke med ved Chr. III’s nedbrydninger omkr. 1553 

Præsteliste fra Selde Kirke 

Jens Christensen                  1471-1531 

Søren Nielsen, provst             1531-1565 

Bunde Knudsen                     1565-1615 

Henrik Nielsen Arctander, provst  1615-1652  

Bertram Hansen From, provst       1652-1690 

Jokum Hansen Fers, provst         1690-1717 

Lars Jensen Holst                 1717-1729 

Hans Sørensen Lunge               1729-1740 

Ole Vestergaard, provst           1740-1775 

Mathias Skov                      1775-1786 

Christian Kuhlmann                1786-1814 

Vilhelm Nees                      1815-1825 

Søren Villumsen                   1825-1836  



Side 202 af 264 

 

fil: Kobberup-ny-2016                            side 5 af 30 

Bib. Thorum 
 

= = = = = = =  

 kilder forsat: 

bøger 

Asbjørn Romvig Thomsen: Lykkens Smedje 

     do.   Sociale relationer  i en brydningstid 

 

Fæstebreve & Skøder 
Jens Nielsen (f.1695)Kobberups fæstebrev findes 

  Kjeldgård protokol 1710-1839, folio 50, dateret 17/9 1731 

                                  Herlov (Jenssøn) Stiernholm 

 

Søren Andersen Morgen (ane 22 J) fæstebrev på gård i Selde findes 

  Kjeldgård protokol 1710-1839 folio 158 sign.21/11 1787 og ef- 

  følgende skøde af 1808  tingbog Sallinglands herreder bind 

  1804-11, folio 378b  

                                  Frederik Stiernholm 

 

Realregister Selde sogn: 
     se Landsarkiv – oplysninger fra ca. 1844 

     mangler oplysninger om Christen Christensens skøde 

    fra periode 1815-1830 

    Selde sogn  afskr. aug. 2009 film nr. 280 & 281 

 

 

Fæste- og beboerrække på Kobberup  -  til ca. 1814 
Jens Nielsen Kobberup,nævnt/f.c. 1629, bg.9/2 1710 Selde, 

 

 søn:        ej set fæstebrev 

Niels Jensen Kobberup,den ældre,(188 J) f.c 1666,bg. 13/3 1736, 

 

 

søn:     fæstebr. findes, dateret 17/9 1731 

Jens Nielsen Kobberup (den ældre) = 

Jens Nielsen Kobberup, (94 J ),f. 1695 i Lindum, dbt. 27/12 1695 

 

søn:        ej set fæstebr. – må findes 

Niels Jensen,f. 1740,d. 1802,g. 2 gange (A & B) 

 

 søn: 

Jens Nielsen, f. 1777 videreførte sikkert under trange kår til 

                                    ca. 1814, død 1828 

 søn: 

Christen Jensen, f. 1799 

         blev aldrig hverken fæster eller ejer 

         " endte på Breum Hede" 



Side 203 af 264 

 

fil: Kobberup-ny-2016                            side 6 af 30 

Bib. Thorum 

 

 

Familieforholdene på Kobberupgården 
 førstkendte fra 1610 til omkr. 1815 

 

Niels Jensen Kobberup, nævnt 1610 & 1639 

          mine aner 1484 & 1518  

          at der er 2, skyldes anesammenfald 

   børn: kender kun 

   Jens Nielsen Kobberup – videreførte 

- - - - - - - - 

 

Jens Nielsen Kobberup,nævnt/f.c. 1629, bg.9/2 1710 Selde, 

   g. 2 gange: 

 

1. Mette Nielsdatter,f. ?.død c. 1669, giftedato før 1662 ! (k 
børn:  4 kendte (a-d) 

 a)Inger Jensdatter,dbt. 2/11 1662, bg. 1/5 1735 fra St. Elkær   

   g. fra Selde 23/9 1694 m. Peder Nielsen Elkær,dbt.c. 1650,  

                                               bg. 31/3 1734 

 b)Anna Jensdatter,g. c. 1673 Jens Poulsen, Selde,f.c. 1653 

 c)Niels Jensen,f.c. 1666 (den ældre) videreførte 

 d)Bodil Jensdatter,g.Jens Jensen,Selde Kærgård (Bach slægten) 

 

    

2. Else Eskesdatter,Høntoft,  f.c. 1640, bg. 5/10 1710 Selde, 
     gift 16/5 1669 -  mine aner 742,758 & 743,759 

    børn: kender 4 måske 5 (a-e) 

    a)Mette Jensdatter 

    b)Else Jensdatter, 

    c)Niels Jensen, f. c.1674 (den yngre) 

    d)Maren Jensdatter 

    e)Dorthe Jensdatter Kobberup, f.c. 1673, bg. 4/9 1757, g.17/11  

          1709 i Selde Jens Hansen, Ågård, Thorum,f.c 1683,  

          bg.17/4 1735 - mine aner 370,378 & 371,379 

             se Ågård og mine egne aner 

 
             Vedr. gården Høntoft 

             Ingen – bl. de ”kloge” omkring arkivet i Thorum kunne  

             fortælle om Høntoft og dens beliggenhed.  

             Ivar Kristoffersen har oplyst mig om, at en mand –  

             husker ikke navnet – på et gammel kort havde set nav- 

             net Høntoft med beliggenhed nord for Selde Præstegård  

             nær vejen til Branden. 

- - - - - - - - - 
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 søn: 

Niels Jensen Kobberup,den ældre,(188 J) f.c 1666,bg. 13/3 1736, 

g.2  gange: (1 & 2) 
     faddere her samt andre brødre: Mikkel, Poul og Chresten 

             Eskesen (fra Eskov og Høntoft) 

 

           g. 10/11 1694 (den ældre Niels Jensen) 

1. Else Jensdatter (189 J),  f. ?, d.c. 1709  
                     mine aner  

(måske søster til præstekonen, Anna/Anicka Hansdatter/From) 

 

    børn: kender 6 (a-f) 

a) Jens Nielsen,dbt. 17/12 1695(den ældre) videreførte, d.1767 
b) Anders Nielsen, f.c. 1698 
 

c) Johanne Nielsdatter,f.c.1702, d. 1771 
    g.  NN Jensen - kom nok til at bo i Åsted 

    Parret havde en datter (måske flere børn) 

    Malene Jensdatter(Kobberup),1733-1819 - 
       altså barnebarn af Niels Jensen (den ældre) 

    Malene kom tilbage til Selde, f.c.1731, bg. 31/12 1819 

    87 3/4 år - g.2 gange (A-B) 

 

        A) Peder Nielsen Gregersen,gmd.Selde,dbt.6/4 1718, bg.5/3  

          1775, g. ?? 

            børn: i alt 4, bl.a. 
               Mette Pedersdatter,(23 J)dbt. 22/11 1761, g.3/8 1788 

               Søren Andersen Morgen Selde (fæstebr. findes) 

                flere børn findes 

       B) g. 2.g (trolovet 25/7 1775)  

          Hans Nielsen Dahl f. 1749, d.1822 

           ingen børn 
               Linien er ført op til nutid (slægtsbog) 

 

d) Chresten Nielsen,f.c. 1704, d. 1745  (z 
e) Maren Nielsdatter, f.c. 1706 
f) Bodil Nielsdatter, f.c. 1701, d. 1776 
 

2. ægteskab - kones navn ukendt ( min. 2 børn ) (a-b) 
    a)Jens Nielsen, f.c. 1710 (den yngre), d. 1767 el. 1776 

         g.m. Anne Jensdatter, 1699-1760 - boede  ?? 

            kender 2 børn: Eske Jensen Kobberup, 1724-1807    

                           Dorthe Jensen Kobberup. 1733-1833 

 

    b)Peder Nielsen, f.c. 1712, d. 17??,måske fader til Dorthe  

                            Pedersdatter,f.c. 1745, 

        senere g. Ole Nielsen til Ø. Møjbæk (matr. 2a) 

- - - - - - - - 
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      z) Oplysning - indskud 

 

        "vedr. d) Chresten Nielsen Kobberup, f.c.1704,jvf. ovenst. 

                - - - - - - - 

          Fra en Kolding familie - boede på en for mig ukendt 

                                      gård i Selde 

          beboer Christen N. Kolding  

                  kone ukendt  NN 

 

          datter: Anne Christensdatter Kolding 1711-1799 

            g. 2 gange z) (A-B) 

 

            A) 1732 Christen Nielsen Kobberup,1704-1745,(z 

                     ej beboer på Kobbrup 

                4 kendte børn  (a-d) 

                  a) Anne, f.  1733, g. 1758 

                  b) Karen, f. 1739,? g. 1777 

                  c) Christen, f. 1736  nok død ung 

                  d) Maren, f. 1741     nok død ung 

            B) 1745 Jens Nielsen Brod, 1708-1754 fra måske Åsted 

                     kender ej børn, men 

                     en nevø af - Annes afdøde mand - Christen  

                     Nielsen Kobberup,  -   nevøen hed 

                     Eske Jensen Kobberup 1724-1807 overtog. 

                     han var søn fra Kobberupgården og 

                      hans far hed Jens Nielsen boede på  

                        selve Kobberupgården, g. m. Anne Jens- 

                        datter, f.1699 i Floutrup, d. 1760 

                indskud slut" 

- - - - - - - - -                      

 

 søn:     fæstebr. findes, dateret 17/9 1731 

Jens Nielsen Kobberup (den ældre) = 

Jens Nielsen Kobberup, (94 J ),f. 1695 i Lindum, dbt. 27/12 1695 

                                g. 1721,d.1767 

       gudmor: Anna/Annicke From (præstekone/præsteenke ?) -  

       Præsten hed i så fald Bertram Hansen From og 

       var præst/provst 1652-1690 

       faddere:Jens og Oluf Nielsen Lindum, Josias Mathias af præ- 

              stegården samt Styvel og Poul Eskesen 

       Jens N. K. d. 18/10 1767, 72 år, g. 26/10 1721 i Selde 

Anne Jensdatter( 95 J), f. 1699 i Floutrup – datter af Jens Jensen 

        dbt.: 27/12 1699,    

        gudmor: Gertrud Poul Eskesen (se Korsgård & Vinterslægten)  

        faddere: Christen Villadsen, Jacob N.,Niels Jacobsen af  

                 Over Sønderup & Helle Christensdatter samt Kir- 

                 sten Jensdatter 

        bg. 21/12 1760, 61 år       børn næste side 
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   børn: kender faktisk 10 (a-j) 

a) Jens Jensen, f.c. 1722 
b) Eske, f.c. 1724, d. 1807 - overtog afdøde farbror Christen 

Nielsen Kobberups gård i Selde - ej Kobberupgården ! (z 

  

c) Anne, f.c. 1726 
d) Else,f.c 1729 
e) Peder,f.c. 1730 
f) Malene Jensdatter,(47 J) f. 1731, bg. 31/12 1819, 873/4 år 

g. 2 gange:  (A & B) 

A) 23/11 1760 i Selde m 

   Peder Nielsen Gregersen, gmd i Selde, dbt. 6/4 1718, bg.  

   5/3 1775 

    børn: 
    Mette Pedersdatter (23 J), f. 22/11 1761,g. 3/8 1788 

    Søren Andersen Morgem, Selde (fæstebr. findes) 

      flere børn findes 

 

B) trolovet 25/7 1775 m 

   Hans Nielsen Dahl 
   næppe børn - Linien er ført op til nutid, jvf. Slægtsbog 

 

g) Dorthe Jensdatter,f.c.1733, d.1813 

h) Kirsten, f.c. 1736 

i)  Niels,f.c.1740 – videreførte 
j) Jacob, f.c. 1744, blev vist gift til Risum, 29/11  

   1798 

                                         

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

 søn:               ej set fæstebr. – må findes 

Niels Jensen,f. 1740,d. 1802,g. 2 gange (A & B) 

A) g. 12/2 1761 

   Johanne Pedersdatter, f.c.1737, d. se evt. kirkebog 

          lev. begge Ft. 1801 - nej - ej hende 

          kone nr. 2 hed også Pedersdatter 
 

  børn: i alt min. 13 (a-m)  data se kirkebog 

      Asbjørn siger kun 4 - kan ikke passe, selvom flere døde  

      som spæde                           a-f fra første ægteskab 

a) Peder Nielsen, f. 1761              g-m fra andet  ægteskab    
b) Anne Kirstine, f.c.1762 

denne Anne Kirstine Nielsdatter kan evt være identisk med  

Anne på Korsgård i Åsted, idet hun i så fald blev gft med 

enkemanden Jeppe Nielsen på Korsgård i Åsted - 

fødselsår passer ikke helt,men er acceptabel - 

derimod passer det med Annes forklaring om far og stedmor 

i forbindelse med dommen over stedmor, jvf nedenstående 

forklaring fra Asbjørn Romvig Thomsen. 

  efter dette skulle faderen Niels Jensen have opholdt 

  sig hos hende / Anne Nielsdatter 

     se Korsgård 

c) Chresten Nielsen,f.c.1765 – må være død før 1776 
d) Hans f.c.1766,d. 7 dage gl.Hans,f.c.1768 
     Hans Nielsen Kobberup,g.11/2 1798 Maren Jensdatter 

     Der må være tale om 2 forskellige ”Hanse” 

e) Jens, f.c. 1770 videreførte(* J.N. nok død 
f) Niels,f.c.1772  
      - - - - - 

g) Johanne,f.c.1774 
h) Chresten,f. 1776, med FT. 1801 26 år  
                        se nedest. Ft ### 

i) Jens, f.c.1777 videreførte (* J.N 
j) Mathias,f.c.1778,d. spæd 
k) Kirsten,f.c. 1780 
l) Mette, f.c.1784,d. 1787 
m) Mathias,f. c.1787 med Ft. 1801, 14 år 

*J.N.) alder passer ikke – enten tale om en ny Jens eller en 

       fejlaflæsning  1770-1777  !! 

         kontrol kirkebog – svært at læse, men 

         Niels Kobberups hustru blev introd. 26/12 1777 

         så der må have været et barn i 1777 – det kan være 

         den ”nye” Jens Nielsen 

        Alder igen et problem v. dødsfald i 1827 

         - - - -  - 

     aldersoplysn. passer i øvrigt dårlig med Ft.1787 & 1801 
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             egos synspunkt: 
             Hvis vi analyserer lidt på forholdene, så er 

             Niels Jensens første kone, Johanne Pedersdatter 

             nok død ca. 1773 og fik således 6 børn (a-f)  

             Begrundelse barn/datter nr. 7 hedder Johanne 

             opkaldt efter første kone, Johanne Pedersdatter 

             - - - - - - - 

             Niels Jensen derefter g. - ca. 1774 - m. Maren  

             Pedersdatter, f.c. 1737, d.  ?? 

             Hun var vist fra Harre 

             børn: hvis ialt tallet 13 skal holdes må det 

                   blive til 7 (g-m) 

 

B) g. efter 1774 

   Maren Pedersdatter, f.c.1737, d. se evt. kirkebog 

   børn: min. 7 (a-g)  data se kirkebog 

      Asbjørn siger også 7 - kan muligvis passe, selvom flere døde  

      som spæde - fakta er: vi har ikke helt styr på det ! 

 

- - - - - - - - - 

Ifølge Asbjørn Romvig Thomsen - side 286 - er 

historien lidt mere kompliceret: 
    der bør forskes i den -her er forklaringen måske på, at det 

    gik familien så ilde ! 

    Jeg har bedt Asbjørn om en uddybning - ej fået svar. 

 

Niels Jensen var gift 2 gange: begge hed Pederdatter - fejllæsning 

gift nok først med  

A)Johanne Pedersdatter, f.c.1737, d. se evt. kirkebog - jeg tror 

       ca. 1773 - Ft 1787 forkert - skulle være Maren Pedersdatter 

                      

  Asbjørn siger 4 børn - jeg mener, der var 6(7), men nogle døde 

  som spæde !  så det kan nok passe 

  - - - - - - 

Niels Jensen gift anden gang ca. 1774 med 

Maren Pedersdatter, f.1737 vist i Harre, d. 

 Asbjørn siger 7 børn. (g-m) 

    se ovenstående "børneopgørelse". 
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Hvordan gik det så med de mange børn ? 
  Asbjørn skriver: 

 datter druknede sig i Harrevig 

 datter døde 1841 som ugift almisselem i Selde 

 søn blev fæstehusmand og almisselem i Tøndering 

 søn forsvandt simpelhen ! 

 3 sidste børn flyttede til Lødderup på Mors for at "komme ud af  

   moderens skygge" 

      Jens Nielsen, f. 1777 videreførte 

      Anne Kirstine Nielsdatter blev gift til Korsgård 

       

   børneantal stemmer ikke helt med min oversigt,(a-m) men hvis vi  

   fraregner de spæde dødsfald, kan det måske passe. 

 

Asbjørn forklarer: 
Sagen var imidlertid, at Niels Kobberup fik Maren dømt til 6 mdrs 

tugthusophold i 1785 på grund af omfattende drikfældighed og 

tyvagtighed. Præsten i Selde attesterer, at hun stjæler alt fra 

børnes tøj til korn og andre fornødenheder, så mand og børn ganske 

udarmes ! Hun tog på drukture, bl.a. til Holstebro i 14 dage. 

Efter listen skulle der være født et barn i 1787, men det er ret 

usikkert - det er baseret på Ft. 1801 

Niels frasagde sig fæsteskabet i 1787 "formedelst armod" og 

flyttede til en gift datter i Åsted. Han synes alligevel at 

forsætte på Kobbergården, hvor han ses v. Ft. 1801. Datteren i 

Åsted beretter på forespørgsel, at hendes far og stedmor "intet 

ejede udover 7 halvnøgne børn, som for det meste var hos hende". 

Hvis dette passer - er det forståeligt, at det er svært at få 

sønnen Jens Nielsen,f.c. 1776, til at overtage fæstet i 1798  !  

noget er galt  ! - der må have været en "vakance" ! 

- - - - - - - - 

 søn: 

Jens Nielsen Kobberup,f.c 1776(Ft.1787),d.30/4 1827, 57 år(*J.N. 

                 g. 29/11 1798      -    fejl v. alder ! 

Anne Marie Chrestensdatter, f.c. 1778, d. -  jeg har ej fundet 

dato - ved Ft. 1834 ses hun ikke 
     forlovere: Hans Pedersen, Selde & Jacob Kobberup i Risum(farbror) 
 

 søn: 

  Chresten Jensen, f. 1799 

  kender ej flere børn – kontrol igen kirkebog – desværre 

                    desværre lidt svær at læse 

- - - - - - - 

       Jeg har spurgt Asbjørn Romvig Thomsen om 

       Kobberupslægtens deroute, men aldrig fået noget svar 
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efterfølger: 
efter Jens Nielsen Kobberup, f.c. 1776, d. ret sikker i 1827 
 

Opgaven var her at finde næste ejer/bruger af Kobberupgården, 

hvilket skulle vise sig at blive en omstændelig opgave. 

Noget tydede på at den gamle Kobberupfamilie havde givet op. 

Vi kender ikke til omstændighederne. Der var krisetider i Dan- 

mark efter statsbankerotten i 1813. Vi ved at mange familier måtte 

gå fra hus og hjem. 

Måske var sønnen Christen Jensen, f. 1799, slet ikke kapabel til 

at drive gården videre. Sådan kan der gisnes om mange ting. 
 

Problemet kunne deles op: 
 

1.Hvad blev der af den gamle familie med  
  far,Jens Nielsen & mor, Anne Marie Chrestensdatter og søn 

  Chresten Jensen. 

  Jens Nielsen synes død 30/4 1827, 57 år 

  Anne Marie Chrestensdatter, Søgt i hele herred Ft. 1834 

                             uden resultat. Ej set hende 

                             død i Selde op til 1834 

  Christen Jensen – mere kompliceret – se efterst.Note C  
 

2.Hvem blev de nye folk: 
  Konklusionen blev Christen Christensen fra matr. 3               

               og Else Nielsdatter fra matr. 8 

                   gift 14/3 1914 i Selde - begge f. Selde s. 
 

               jvf. respektive Ft. 1787 & 1801 samt 1845 

                  ang. sikkerhed   se efterst. Note CC 
 

 Jeg har som anført ikke fundet skødedato i Skøde-og  

 Panteprotokol for perioden 1810-1834 

 ( ej heller søgt endnu)  

 Selde Kirkebog er for perioden lidt vanskelig 

  - så jeg har ikke der fundet  datoer 

    for børnenes fødsler ( fra omkr. 1814 og frem) 

      (Ane født ca. 1818, Bodil 1819 og Niels f. ca. 1825) 

      (Bodil måske døbt 8/9 1820) 

  - Konfirmationer skulle kunne findes 

  - teoretisk set kunne de have boet et andet sted i Selde sogn  

    før indflytning på Kobberupgården. Det tror jeg ikke ! 

 

Det fortæller faktisk, at fam. Christen Christensen,  kan være 

flyttet ind på Kobberupgården allerede omkr. 1814 - altså længe 

før  tidligere fæster Jens Nielsen døde i 1827 
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       Vi kender heller ikke Kobberupgårdens status 

       fæstegård contra selvejergård 
          se Skøde og panteprotokol eller Kjeldgårds fæsteregister 

 

 Det helt sikre er at parret, Else & Christen Christensen findes  

 v. FT. 1834. 

                se nedenstående om Folketællinger. 

                og Note  CC  
                       

    

 Deres efterslægt er på Kobberupgården frem til 1909 

 hvorefter der afløses af Kresten Hansen 

 der igen afløses af Niels Nørhave Riis i 1945 

 Denne familie er der endnu i 2010 

 

 

3. Eftersøgning af søn: Christen Jensen 

   se understående  Note C 
 

 

 

Ejerrække på Kobberupgården efter Realregister 
Christen Christensen efter FT.1834             skøde   ???? 

                                               nok omkr. 1814 

    se Note CC 

 svigersøn: 

Hans Chr. Pedersen                           skøde 26/1  1849 

 datter: 

Else Marie Hansen                            skøde 10/4  1885 

 mand: 

Iver Nielsen (Toft)                  Vielsesattest  8/1  1892 

 fremmed: 

Kristian Hansen                              skøde 12/3  1909 

 enke: 

Gertrud Marie Hansen                  skifteattest 11/12 1944 

 fremmed (fra Mors): 

Niels Nørhave Riis sen.                      skøde  8/5  1945 

 søn 

Niels Nørhave Riis jun.                      ca. 1980 
 

Der er kun delvis udskrevet familieoversigter 
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Folketællinger med bemærkninger 
 

FT. 1787 Selde, Lindum, kip A9201, husst. nr.7 

  Niels Jensen, husbond, grdbeboer, 47, 1.æg.sk. 

  Johanne Pedersdatter,kone, 49, 1.æg.sk. 

    fejlskrin.: må være Maren Pedersdatter, f. 1737 

   Jens Nielsen, 11 barn   #  - videreførte 

   Chresten Nielsen,6, barn 

   Mathias Nielsen,1, barn 

   Kirsten Nielsdatter, 3, barn 

 

Ft. 1801 Selde, Lindum. Kip A 9202, husst. 40032      

  Jens Nielsen, 36/26,g.,1. æg.sk,mand & gårdbeboer   # 

      alder passer ikke – er han kun 26 ?? ja 

  Ane Marie Chrestensdatter, 23, kone,1.ægt.sk. 

      hun ses ej FT. 1787 –  

    Chresten Jensen, 2, søn 

      Niels Jensen, 62,g. mandens forældre,beg 1. æg.sk 

      Johanne Pedersdatter,64, mandens forældre 

         fejlskrin.: må være Maren Pedersdatter, f. 1837 

 

         Chresten Nielsen, 26, ug., mandens bror,nat.soldat (1 ### 

         Mathias Nielsen,14, ug., mandens bror (f.c 1787) 

        (Bodil Nielsdatter, f.c. 1793 sen. g. til Rørbæk  ??) 

           ( kan ej passe datter – mor for gammel !) 

           Jens Thomsen, 34, ug., tj.folk 

            Chresten Nielsen, 36, ug, tømrer, indsidder   (3 #### 

- - - - - - 

   slægtskifte 
 

Ft.1834 Selde sogn, Lindum kip B7694,husst85, lb.nr.422, gård 
 Christen Christensen, gmd.57 f. ca. 1777,g,nok før 1818 

   ses v. Ft. 1787 i Selde sogn matr. 3 

    se også Note CC 

 Else Nielsdatter, 43, kone 

   ses ved Ft. 1801 i Selde sogn, matr. 8 –  

  Bodil Marie Christensdatter, 15, datter(opkald e.hans søster) 

  Niels Christensen, 9, søn (opkald hds. far) 

    hvor er Ane Christensdatter ?  skulle være f. 1818 – 16 år ? 

        (Ane opkaldt efter hans mor i Lindum) (se FT. 1840) 

   Niels Chr. Andersen,19,ug.,tj.folk 

Kontrol Kirkebog, børn og vielsesdato 
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Ft.1840 Selde sogn,Lindum kip C 1956,husst. 484, lb.nr.392, gård 
 Christen Christensen,64,g.,Gaardmand 

 Else Nielsdatter,48,Kone 

  Ane Christensdatter,23,ug, deres datter 

  Niels Christensen,15, deres søn 

   Andreas Christensen,19, ug, Tjenestekarl 

Ft.1845 Selde sogn, Lindum kip B7540,husst.5, lb.nr.24, gård 
 Christen Christensen, 68, g., gmd., f. Selde 

 Else Nielsdatter, 53, g., kone, f. Selde = fis 

  Bodil Marie Christensdatter, 25, ug.,datter, fis 

     senere datter og svigersøn: 

      Hans Pedersen, 29, g. tj. folk, f i Rybjerg 

      Ane Christensdatter, 27, g. tj. folk, fis     evt.flere børn 

          påregner at de er ægtepar                se mellemlig- 

       Ane Malene Hansdatter, 3 deres datter        gende FT. 
                                           fis = født i sognet 

Ft.1860 Selde sogn, Lindum kip C 0723,husst.31, lb.nr.157, gård 
 Hans Christian Pedersen, 47, g. f. Hestbæk/Rybjerg, gmd. 

 Ane Christensdatter, 43, g., kone 

   Ane Malene Hansen, 18, ug.,,fis, deres datter 

   Niels Hansen, 14, fis, deres søn 

   Else Marie Hansen,5, fis, deres datter 

    Else Nielsdatter,69,f.Aasted(mon ikke fejl),enke,aftægt 

Ft. 1870, Lindum husst.21, gård 
     sikker – passer m. Realregister 

Hans Chr. Pedersen,56,f. Hestbæk, gmd. 

Ane Christensen,52, f. Lindum, kone 

 Else Marie Hansen, 14, f. Lindum – må være datter - viderefører 

   Niels Hansen, 23, f. Lindum,søn ?, tj. folk  

   Dorthea Jensen, 22, f. Thorum, tj folk 
 

Ft. 1880, Lindum, kip  2169, husst.12,lb. nr. 448 
Hans Christian Pedersen, 66, g. f. Rybjerg, gmd. 

Ane Christensen, 62, fis, kone 

 Else Marie Hansen, 24, ug., fis, deres datter 

  Lars Peter Hansen, 27,ug., fis, tj. folk 

  Jens Andersen, 65, ug., f, Thorum, tj. Folk 
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Ft. 1901, Lindum  -  internet  -  afskrift opslag 97 

Ivar Nielsen (Toft),f. 1/10 1861, gmd 
Else Marie Hansen, f. 18/2 1855, kone 

 Ane Chrestensdatter, f. 20/1 1817, konens mor, aftægt 

  Niels Peder Pedersen, f. 22/4 1883, tj. folk 

  Else Pedersen,f. 6/4 1884, tj. folk 

Ft. 1906, Lindum  -  internet  -  afskrift - opslag 49 
Iver Nielsen (Toft), f. 1/10 1861, gmd. 

Else Marie Nielsen, f. 18/2 1855, kone 

 Ane Kristensen, f. 20/1 1818, konens mor, aftægt, enke 

  Ane Marie Kristensen, f. 15/5 1874, tj. folk 

  Jens Møller, f. 14/9 1886, tj. folk 

    der er en aftægtsm. i 1906: Esper Kristensen Andersen,f.22/2 1831 

    hvem var han ?? 

Familieopstilling 
 

Christen Christensen,f. ca. 1777,d.   g. 14/3 1814 

Else Nielsdatter,f.c 1792 

 børn: 

  Ane Christensdatter, f.c. 1818  viderefører 

  Bodil Marie Christensdatter,f.c. 1819 

  Niels Christensen, f.c. 1825 

- - - - - - 

 datter: 

 Ane Christensdatter, f.c 1818, g. 10/6 1842 med 

 Hans Christian Pedersen Toft,f.c. 1813 i Hestbæk/Rybjerg, gmd. 

  børn:  

   Ane Malene Hansen,f.15/8 1842 

   Niels Hansen,  f.15/3 1846 

   Else Marie Hansen, f.18/2 1855 viderefører 

- - - - - - 

datter: 

Else Marie Hansen, f. 18/2 1855,d.   g. 19/5. 1885 

Ivar Nielsen (Toft),f. 1/10 1861, d. 
  børn ses ikke v. FT. 

          data bør opslås i Kirkebog ! 

- - - - - - - - - - 
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Slægtskifte 
 

Ft. 1916, Lindum  -  internet  -  afskrift - opslag 35 
    næsten ulæselig 

Kresten Hansen, f. 1875 

Gertrud Marie Hansen,f. 1885 

  2 børn vist Dorthe f. 3/10 1914 og Else f.3/11 1915 

  3 tj. folk 

 

 

Ft. 1925, Lindum  -  internet  -  afskrift - opslag 86 

Kristen Hansen, f. 20/1 1878 el. 1875 i Thorum 

(Gertrud) Marie Hansen,f.27/8 1903 el. 1885 

 Dorthe Hansen, f. 3/10 1914 i Selde, datter 

 Else Marie Hansen, f. 3/10 el. 3/11 1915 i Selde, datter 

 Bodil Kirstine Hansen, f. 27/10 1916, i Selde, datter 

 Karen Hansen, f. 16/3 1919 i Selde, datter 

 Niels Hansen, f. 25/8 1920 i Selde, søn 

 Niels Mikkelsen Hansen, f. 17/9 1921 i Selde, søn 
   drengene er vist opkaldt efter deres 2 bedstefædre 

     4 tj. folk 

 

 

Familieopstilling 
Christen Hansen,f. 30/1 1878 i Thorum,d. Lindum 26/4 1941, 63 år 
    forældre Niels Hansen & Dorthea Jensen, Thorum 

    havde bror Jens Hansen, g til matr. 3a Durupgårde 

 gift 14/3 1914 i Selde 

Gertrud Marie Nielsen,f. 27/8 1893 i Lindum 
    forældre: Niels Mikkelsen Nielsen & Bodil Kirstine Andersen boede matr. 4 

    7 kendte børn: 

       Dorthe Hansen,f. 3/10 1914 (opkaldt) 

       Else Marie Hansen,f. 5/10 1915, d.c. 2008,g. 24/11 1935 m.  

            Morten Mortensen Børsting f. 24/11 1905, d.omkr. 2000 

            boede på Norrisgård matr. 3 Lindum 

            han kom fra matr. 7 i Floutrup 

       Karen Hansen, f. 16/3 1919 

       Bodil Kirstine Hansen,f.27/10 1916 (opkaldt) 

       Catrine Hansen,f. 1/11 1917 

       Niels Hansen,f. 25/8 1920 (opkaldt) 

       Niels Mikkelsen Hansen, f. 17/9 1921 (opkaldt) 

            kender ej videre skæbne 

- - - - - - - -  
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Slægtskifte 
 

Fam. Niels Nørhave Riis (kom fra Mors) 

  der var 2 sønner 

    Jens Nørhave Riis – overtog gård matr. 3 i Durupgårde 

    Niels O. Nørhave Riis – overtog Kobberupgården 

           gift m. Mette 
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Note C 

Nærmere om efterforskning af Christen Jensen, f. 1799 og hans  

forældre Jens Nielsen og Anne Marie Chrestensdatter. 

Problem bl.a. - mange navnesammenfald 

 

Vi laver et resume 

a) forældre: 
Jens Nielsen, f. 1775, d. 1827 & Anne Marie Chrestensdatter, f. 

1778, død ej fundet dødsdato. 
- - - - - - - - - - 

Gamle Niels Jensen skulle have frasagt sig fæstet omkr. 1787, 

men han ses stadig på Kobberupgården, så jeg formoder at sønnen  

Jens Nielsen, f.1755 sammen med kone viderefører fæstet - kender 

ej omstændighder om fæste eller selveje samt datoer. 

Jeg formoder, at de har givet op omkring 1814, idet nye folk 

Christen Christensen og Else Nielsdatter - g.14/3 1814 - flytter  

ind muligvis som selvejere. 
- - - - - - - - - - 

Ophold; Jens Nielsen & evt. kone kan have haft aftægt på Kobberup 

        til død i 1727 

 

b) søn: 
 Christen Jensen, f. 1799 på Kobberupgården 

 bliver såvidt vi kan se enebarn 

 konf.2/11 1816 oplyst 16 år 

 gift 28/3 1828 m (ej læse fornavn)- vist Mulvad                                                                                                                                 

 Konen dør efter 

 datter Anne er født 2/12 1829 

 Vi finder Christen Jensen på Ft. 1834 på Selde Kjærgård 

 sammen med datter, Anne(Ane) Kirstine (Christensdatter) 

 Beboerne på Kjærgård er 
                Christen Nielsen, 24, gmd. (svigersøn på Kjærgård ) 

                Ane Jensdatter, 25, kone   (datter fra Kjærgård) 

 Ved Ft. 1840 & 1845 finder vi Christen Jensen i hus på Breum  

            Hede med en ny kone og 3 nye børn. Han benævnes  

            kludesamler og daglejer. 

            alder og fødested passer ! 

        søn Christen Jensen - opholdssted kender vi ikke før 

        Ft. 1834 på Kjærgård 

 

 

Alle efterfølgende lidt indviklede folketællinger og 

andre oplysninger er medtagne som dokumentation for 

ovennævnte resume. 
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 Relevante folketællinger omkr. Kobberupgården 1787, 1801 og 1834 
 

          FT. 1787 Selde, Lindum, kip A9201, husst. nr.7 

          Niels Jensen, husbond, grdbeboer, 47, 1.æg.sk. 

          Johanne Pedersdatter,kone, 49, 1.æg.sk. 

                fejlskrin.: må være Maren Pedersdatter 

            Jens Nielsen, 11 barn   #  - videreførte 

            Chresten Nielsen,6, barn 

            Mathias Nielsen,1, barn 

            Kirsten Nielsdatter, 3, barn 

 

 

          Ft. 1801 Selde, Lindum. Kip A 9202, husst. 40032      

          Jens Nielsen, 36,g.,1. æg.sk,mand & gårdbeboer   # 

             alder passer ikke – er han kun 26 ?? ja 

          Ane Marie Chrestensdatter, 23, kone,1.ægt.sk. 

             hun ses ej FT. 1787 – nok udensogns 

            Chresten Jensen, 2, søn 

             Niels Jensen, 62,g. mandens forældre,beg 1. æg.sk 

             Johanne Pedersdatter,64, mandens forældre 

                fejlskrin.: må være Maren Pedersdatter 

               Chresten Nielsen, 26, ug., mandens bror,nat.soldat (1 ### 

               Mathias Nielsen,14, ug., mandens bror (f.c 1787) 

              (Bodil Nielsdatter, f.c. 1793 sen. g. til Rørbæk  ??) 

              ( kan ej passe datter – mor for gammel !) 

                Jens Thomsen, 34, ug., tj.folk 

                Chresten Nielsen, 36, ug, tømrer, indsidder      (3 #### 

 

           Ft. 1834 Selde, Lindum. Kobberupgården      
           ej finde noget med relevans til foregående FT. 

 

Christen Jensen konf. 16 år 2/11 1816 med rette forældre, hvilket 

er det sikre, jeg ved om ham.- jvf. underståede (1a 

Kirkebog læst en ekstra gang – ej se ham død 

 

Jeg søger derfor efter Christen Jensen på Ft. 1801 & 1834 

  Resultatet er 3 forskellige næsten jævnaldrende Chresten Jensen 

 
         nemlig: 1a) ”vor” Chresten Jensen, f. 1799 på Kobberup-  

                     gården efter Ft. 1801 – ej fundet eksakt da- 

                     to – ej heller oplyst ved konfirmation. 

                     C.J genfindes v. Ft. 1834 

 

                 2a) ”store” Chresten Jensen på gård i Selde, jvf. 

                     Ft. 1801, f.c. 1798 og lillebroderen: 

 

                 3a) ”bette” Chresten Jensen på samme gård og 

                     med samme forældre dbt. 21/6 1800 

 

                     Ft med "store" & "bette" Chresten Jensen 

                     ser sådan ud i 1801 - senere kan vi  

                     konstatere, at det må være  Selde Kjærgård 
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           Ft. 1801 på Selde Kjærgård ser sådan ud: 

    Ft. 1801 Selde s. kip A9202,husst. 39991, lb.nr. 146 

    Jens Chrestensen,45, g.,1.æg.sk. bonde. gdr.beboer      ## 

    Johanne Chrestensdatter, 29, kone,1.æg.sk          #### 

     store Chresten Jensen,3, barn 

     bitte Chresten Jensen,1, barn – sikkert hjem.dbt. 21/6 1800 

                   faddere:Johanne Chrestensdatter & Ane Chrestensdatter 

                           kan være mor og moster ! 

      der kan være kommen flere børn efter 1801 

      f.x Ane Jensdatter, f.c. 1808, konf. 1823 ***** 

        Ane Chrestensdatter, 27, ug. konens søster 

 

                     se i øvrigt note S-K = 

                 Folketællinger på Selde Kjærgård 
 

Kirkebogen er faktisk ret besværlig at læse i denne periode.      
 

Vi genfinder "vor Chresten Jensen" på gård i Selde, jvf. ovenst. 

1a) - Selde Kjærgård 

med følgende FT. 1834: 
          Ft. 1834 Selde, kip B7694, husst. 26, lb. nr. 150 

          Christen Nielsen, 24, gmd. 

          Ane Jensdatter, 25, kone 

           Johanne Christensdatter, 64, enke, aftægtskone   ### 

            Christen Jensen, 33, gift, men der er ingen kone 

            Ane Kirstine Christensdatter, 4 år, hans barn 
                

Trods lidt aldersforskel må det være "vor Chresten Jensen", som 

har ophold (indsidder) på denne gård. 

Alder passer nogenlunde - ingen kone - hun kan være død - en 

datter Ane Kirstine,f.2/12  1829 kan også passe med opkald efter 

farmoderen. 

Vi har også en  oplysning om ægteskab 28/3 1828 mellem Chresten 

Jensen (28 år) og  ?? Mulvad 

Passer faktisk fint - det må være "vor Chresten Jensen. 
                Ved undersøgelsen viser der sig forøvrigt 

                3 familier med en Chresten Nielsen som "overhoved"  

                nemlig: 

                 1)Christen Nielsen på gården, hvor Christen ##### 

                   Jensen opholdt sig med datter Anna  FT. 1834   

                     Gården i Selde – er sikkert Selde Kjær- 

                     gård (en af dem) efter FT. 1845                                   

 

                  2)Christen Nielsen,f. 1775 nok farbror til ### 

                   Chresten Jensen, boede på gård i Selde by, jvf.  

                                             Ft.1845 ###                                                             

                 3) Chresten Nielsen, f.1765, oplyst tømrer #### 

                    v. Ft. 1801 på Kobberupgården 

                        uden interesse 

          Bemærk: der er tale om 3 forskellige Christen Nielsen 
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Christen Jensen bliver som nævnt g. 28/3 1828 28 år) med 

? ? Mulvad - kan ikke læse fornavn 

 får en datter Anna evt. Anna Kirstine, f. 2/12 1829 hjemmedøbt  
 

Vi konstaterer ved gennemgang af Ft. 1834 Selde sogn, at en 

Chresten Jensen ikke findes i Lindum, men på en gård i Selde, hvor  

en mand med nogenlunde rette alder – 33 år – ved navn Chresten 

Jensen med datter, Anna, 4 år, men uden kone opholder sig. Status 

er ikke nævnt. 

Familien, Chresten Jensen, bor hos gmd. Christen Nielsen, jvf. 

ovennævnte oversigt mærket nr. 1) #####: 

   Er Chresten Jensen & Chresten Nielsen i familie ?? måske ?? 

           Bemærk  Chresten Jensen passer ca. aldersmæssigt på Ft. 1801 

           Bemærk: mn det er i Selde – ej i Lindum 

 

       Christen Jensen findes ej i Selde s.v. Ft.i 1840 el. 1845,  

       men derimod på Breum Hede som kludesamler, alder passer 

       nogenlunde – skulle det være ”vor Christen Jensen” fra  

       Kobberupgården, f. c. 1799 sikkert  se tilh. Ft Note C-J 

       og Ft. 1840 & 1845 fra Grinderslev. 

= = = = = = = =   

    Gården, hvor Chresten Jensen måske opholdt sig i 1834 m.datter  

    Anna kan være Selde Kærgård – en af dem, hvis de er blevet  

    delte. 

    Det er også her vi har "bette" og "store" Chresten Jensen. 

    De tilhørende Ft. er angivet i fuld længde nedenstående:  

                                           Note S-K 

  Note S-K 

    Ft. 1787 Selde s. kip A 9201,husst. 11, lb.nr. 85 

   Christen Jensen, 64, bonde & gdr,beboer, enkem e.2 æg.sk. 

    Jens Christensen,29,ug.,søn af 2. æg.sk.   ## 

    Boes/Boel/Bodil Christensdatter, 16, datter 2. æg.sk. 

    Johanne Christensdatter, 12,datter af 2. æg.sk.  

    Ft. 1801 Selde s. kip A9202,husst. 39991, lb.nr. 146 

    Jens Chrestensen,45, g.,1.æg.sk. bonde. gdr.beboer      ## 

    Johanne Chrestensdatter, 29, kone,1.æg.sk          #### 

     store Chresten Jensen,3, barn 

     bitte Chresten Jensen,1, barn – sikkert hjem.dbt. 21/6 1800 

                   faddere:Johanne Chrestensdatter & Ane Chrestensdatter 

                           kan være mor og moster ! 

      der kan være kommen flere børn efter 1801 

      f.x Ane Jensdatter, f.c. 1808, konf 1823 ***** 

        Ane Chrestensdatter, 27, ug. konens søster 

 

            Ane Jensdatter, f.c. 1808 synes gift 3/1 1833 med 

            Christian Nielsen, f.c. 1809 fra Åsted 
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    Ft. 1834 Selde, kip B7694, husst. 26, lb. nr. 150 

    Christen Nielsen, 24, gmd., f. Åsted – altså svigersøn 

    Ane Jensdatter, 25, kone***** 

        Johanne Christensdatter, 64, enke, aftægtskone    ####   

                                         Anes mor 

        samt 

      Christen Jensen, 33, gift, men der er ingen kone 

      Ane Kirstine Christensdatter, 4 år, hans barn 
               

              status: Det må være vor "Chresten Jensen", der har 

                      ophold /indsidder på gården ! 

                      Jeg har ikke kunnet finde et familie- 

                      skab mellem Christen Nielsen og Christen  

                                                       Jensen. 
 

           Bemærk denne Chresten Jensen passer ca. aldersmæssigt på Ft. 1801 

           Bemærk:  det er i Selde – ej i Lindum 

 

 

 

 

    Ft. 1840, Selde Sogn,Selde bye,gård,kip C 2956, lb.nr. 101433, 

    Christen Nielsen,29, g. gmd. (svigersøn ?) 

    Ane Jensdatter, 31, kone***** 

     Anders Christensen, 4, søn 

      Johanne Christensdatter,67, enke, aftægt           #### 
 

    Ft. 1845,   Selde Sogn, Kjærgård, kip B7540, husst. 44, lb. nr. 213 

    Christen Nielsen, 34, gmd.,g., f. Åsted s 

    Ane Jensdatter, 36, kone, f.i s.***** 

     Anders Christensen, 9 deres barn, f.i s. 

     Niels Christensen,, deres barn, f.i.s. 

     Jens Peter Christensen,1 deres barn,f.i s. 

      Johanne Christensdatter, 74, enke, aftægt,f. Junget s.#### 

         Bemærk: Selde Kjærgård(en af dem) 
 
- - - - - - - -- - - - - - -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas på. må ikke forveksle "vor" Chresten Jensen og gl. 

        Chresten Jensen på Selde Kjærgård 
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= = = = = = = =   

Folketællinger vedr. Christen Nielsen,*** f.c. 1775 
    søn fra Kobberupgården i Lindum 

    bror til Jens Nielsen Kobberup og dermed farbror til 

                                     Christen Jensen, f. 1799 

    Kom  til at bo på en for mig "fremmed" gård i Selde 

 
    Ft. 1801 Selde,   

    se t. 1801 på Kobberupgåden 

    bl. beboerne findes: 

    Chresten Nielsen, 26, ug., mandens bror,nat.soldat (1 ### 

     endnu ugift - kom til at bo på en gård i Selde 
     - - - - - - 

 

         Er bror til Jens Nielsen og farbror til Chresten Jensen 

         og dermed oprindelig søn fra Kobberup 
    Ft. 1834 Selde,  Kip B 7694, husst.15, lb.nr. 90 

    Christen Nielsen, 58, enke, gmd.   ### 

      (hans 1. kone hed vist Ane Jensdatter !) 

      alder passer m. Ft. 1801 og ca. med 1787 

       Kirsten Christensdatter, 20, ug., hans datter 

       Niels Christensen, 16, hans søn 

        Peder Jensen Bach, 24, ug.,tj.folk 
     - - - - - - 

 

         Er bror til Jens Nielsen og farbror til Chresten Jensen 

         og dermed oprindelig søn fra Kobberup 

    Ft. 1840, Selde Sogn:Selde by, kip C 2956 en gård, lb.nr., 101431,   

    Christen Nielsen, 64,g., gmd.   ### 

    Ane Pedersdatter, g., 50, kone – nr. 2 

      Niels Christensen, 22, nok hans søn 

   - - - - - - -  
 

         Er bror til Jens Nielsen og farbror til Chresten Jensen 

         og dermed oprindelig søn fra Kobberup 

    Ft. 1845 Selde,  Kip B 7540, husst.41, lb.nr. 198  

    Christen Nielsen, 70,g. gmd, f.i s.### 

    Ane Pedersdatter,55, kone,f.i Hjerk s. 

        Niels Christensen, 27, søn,f.i s. 

         Sidsel Jensdatter, 25, tj.folk. f.i Hjerk s. 
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Note C.J 

 

Folketællinger vedr. Christen Jensen, f. 1799 
    søn fra Kobberupgården i Lindum 

    her fundet i Grinderslev sogn 

 

Ft. 1834 en gård i Selde 
    Ft. 1834 Selde, kip B7694, husst. 26, lb. nr. 150 

    Christen Nielsen, 24, gmd., f. Åsted – altså svigersøn 

    Ane Jensdatter, 25, kone***** 

        Johanne Christensdatter, 64, enke, aftægtskone    ####   

                                         Anes mor 

        samt 

      Christen Jensen, 33, gift, men der er ingen kone 

      Ane Kirstine Christensdatter, 4 år, hans barn 
 

 

Ft. 1840 Breum Hede - et hus 

  Christen Jensen, 40, g., kludesamler & daglejer 

  Ane Pedersdatter, kone, 33  - kone nr. 2 

   Jens Christensen, 4, søn 

   Mette Marie Christensen, 1, datter 

    Ane Andersdatter, 32, indsidder, lev af håndarbejde 

 

Ft. 1845 Breum Hede - et hus 

  Christen Jensen,  41 (fejl) kludesamler, f. Selde 

  Ane Pedersdatter, 38, kone, f. Jebjerg 

   Jens Christensen,9, søn 

   Mette Marie, 6, datter   

   Ane Petrine Christensen, 1, datter 
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Note CC: 

Ft.1834 Selde sogn, Lindum kip B7694,husst85, lb.nr.422, gård 
 Christen Christensen, gmd.57 f. ca. 1777,g. 14/3 1814 

   ses v. Ft. 1787 i Selde sogn matr. 3 

    se også Note CC 

 Else Nielsdatter, 43, kone, f. c. 1791 

   ses ved Ft. 1801 i Selde sogn, matr. 8 –  

  Bodil Marie Christensdatter, 15, datter(opkald e.hans søster) 

  Niels Christensen, 9, søn (opkald hds. far) 

    hvor er Ane Christensdatter ?  skulle være f. 1818 – 16 år ? 

        (Ane opkaldt efter hans mor i Lindum) (se FT. 1840) 

   Niels Chr. Andersen,19,ug.,tj.folk 

 

 
De nye ejere 

Christen Christensen,f.c.1777 og Else Nielsdatter,f.c.1791 

Jeg har søgt efter dem på Ft. 1787 & 1801 i hele herredet. 

 

 For Elses vedkommende er resultat ret let. 

 Der er kun en Else, der passer med alder 

 

  Vedr. Else Nielsdatters  afstamning 

  er ikke født i 1787 

FT. 1801, Selde, Lindum, kip A 9202, husst.40027, lb.nr. 321 

 Nedenst. FT. 1801 er på matr. 8 - 

     også begrundet i ”tællingsrækkefølge” 

 hvorefter Else Nielsdatter er fra matr. 8 

 Niels Andersen, 73, g. bonde og gårdbeboer 

 Maren Nielsdatter, 61, kone, begge 1. æg.sk 

  Niels Nielsen,28, ug., søn 

  Anders Nielsen,26, ug., søn 

  Mikkel Nielsen, 12, søn 

  Kirsten Nielsdatter, 40, ug., deres barn (kan det passe ?) 

  Else Nielsdatter, 11, deres barn 

         kan det passe – moders alder ! 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 For Christen Christensen er det sværere 

   stavemåde med i el. e kan være problem 

   Der er 2 muligheder, jvf. nedenst. Ft. 

 

  Vedr. Chresten Chrestensens afstamning 

   2 muligheder: 
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Folketællinger  

     Chresten med e – se første og lokal mulighed 

     Christen med i - se anden mulighed 

Første 
 Ft. 1801. Selde, Lindum, kip A 9202, husst. –28, lb.nr. 328 

     gården er matr. 3 - Norrisgård 

Chresten Pedersen, 60, 1. æg.sk. bonde & gårdbeboer 

Ane Chrestensdatter, 52, 1. æg.sk. kone 

 Chresten Chrestensen, 25, ug., deres søn 

        mon han kom til Kobberup 

 Peder Chrestensen, 16, deres søn 

 Boel Chrestensdatter, 14, deres datter 

        mon hun kom til Rørbæk ?  næppe alder og efternavn forkert 

 Jens Chrestensen, 9, deres søn 

 

Anden: 

Ft. 1787, Grinderslev/Skove kip A 9203, husst. 1, lb.nr. 106 

Christen Jensen, 57, 2. æg.sk. bonde og gårdbeboer 

Inger Andersdatter, 41 1. æg.sk. kone 

 Peder Christensen, 20, ug., søn af 1. æg.sk. 

 Christen Christensen, 11, søn 1. æg.sk 

 Maren Christensdatter, 18, datter af 1, æg.sk 

 Anders Christensen, 7 søn i 2. æg.sk 

 Anne Christensdatter, 4, datter i 2. æg.sk 

 

Ft. 1801, Ll. Thorum. kip , husst. 40131, lb.nr. 201 gård 

Niels Virenfeldt,45, selvejergmd.  Ågårdsholm 

Karen Mollerup, 46, 2. æg.sk. kone 

 Hans Nielsen, 7 søn i 2 æg.sk. 

  Anders Nielsen, 42, ug, tj folk 

  Christen Christensen, 24, ug.., tj. folk, landsoldat 

  Jens Andersen, 32, ug., tj.folk 

  Christen Christensen, 39, ug., tj. folk 

   Anne Nielsdatter, 24, ug., tj. folk 

   Anne Kierstine Jensdatter, 17, tj. folk 

   Johanne Rasmusdatter, 16, tj. folk 

   Christen Hansen, 12, tj. dreng 

   - - - - - - - 

Efter Folketælling 1845 er Christen Christensen født i Selde sogn, 

hvorfor vi vælger første mulighed - Christen Christensen er 

således søn fra matr. 3 Norrisgård i Lindum. 

 

  Summa sumarum ovennævnte Else Nielsdatter og Christen Christen- 

  sen ,g, 14/3 1814 er de nye ejere af Kobberupgården 

- - - - - - - - - 
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Mærkelig nok anvendes betegnelsen Kobberup ikke efter 

slægtskifte ca. 1814. 

 

 
 

 

Efterskrift 
Alt i verden går op og ned. Det har været trist at skrive 

om den deroute som den gamle ærværdige Kobberupfamilie 

udsatte sig for, 

Omvendt kan vi konstatere, at den gamle slægt med de 

mange børn - ved nærmere efterforskning - har sat sig 

mange spor i de sallingske slægter - også mange flere end 

de her nævnte -   jeg er jo ikke kommen rundt i alle 

kroge ! 

Her ligger der en fremtidig opgave ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 227 af 264 

 

Ledig side 227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Side 228 af 264 

 

 
fil: Eskov-ny-2016                      side 1 af 18 

Filen findes under bibliotek THORUM 

                                        PDF side 228             

 

Oversigt 
over 

gården 
 

Eskov 
 

                             
var oprindelig en større gård beliggende 

                      Floutrupvej ca. 10 

                      Selde, 7870 Roslev 

 

 

Gården er udstykket til sommerhusgrunde 

 

 

Gården, som er en gammel enestegård, har sandsynligvis 

haft matr. nr. 1 af Eskov. Gården er har været eneste- 

gård i SElDE sogn, og der var kun den. 

 
 

 

                                           bemærk: 

                                   Grundet nye oplysnnger er filen 

                                   opdateret  aug.2016 
 

                                   se evt også: Høntoft, Kobberup,  

                                   V. Møjbæk, Selde Mølle, Vinter- 

                                   slægten på Fur, Møjbæk 1 & 2 i 

                                   Thorum, Thorumgård, Thorum Ve- 

                                   stergård og Korsgård i Åsted  
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Indholdsfortegnelse       PDF side tal     se  
                                                        nederste 

Titelblad                         side  228             højre 

                                                        hjørne 

Indholdsfortegnelse               side  229 

 

Fra Eskovs historie               side  230 

 

arealer                           side  230 

 

forvekslinger                     side  230 

 

Elitefamilier                     side  230 

 

Godser i området                  side  231 

 

Ejerforhold på Eskov              side  232 

 

Familieoversigter                 side  236 

 

Folketællinger                    side  240 

 

Kilder                            side  243 

 

Korrespondance                    side  244 
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Fra Eskovs historie 
Eskov er uden tvivl en stor gammel gård beliggende på Sallings 

nordøstlige hjørne. Den havde og har en vidnderlig skøn beliggen-

hed i det lidt kuperede terræn skrånende ned mod Limfjorden og med 

udsigt itl Himmerland. Jorden er frugtbar, men skal passes og har 

nok egentlig været tung "at drive". 

Efter Asbjørn R. Th. er Eskov en enestegård, som ikke har været 

med i noget fællesskab og som den eneste af sin art i Selde sogn. 

I" Asbjørns tre sogne" er der kun 3 af den slags, nemlig foruden 

nævnte,Skammergård i Junget sogn og de to Møjbæk gårde i Thorum 

sogn, som dog var i fællesskab med hinanden. 

I min barndom blev Eskov betragtet som en "tung" gård at drive og 

så lå den "lidt ude"  - der var faktisk langt ned til sognebyen, 

Selde. 

 

Arealer: 
Ved matriklen 1660-62 oplyses der htk. 13-0-0-0 

ved matr. 1688 oplyses  htk.9-7-2-1 

1844 matr. ca. htk. 7-0-0-0 

Danske Gårde (Bulow 1962) oplyses 103 tdr. l eller 57 ha 

Der synes ikke over tid at være tilkøbt eller frasolgt jord. 

 

 

Pas på  - forvekslinger 
Man forledes til at forveksle Eskov og Eskesen familien på gården 

Høntoft. Høntoft er en nu nedlagt gård beliggende nord for Selde 

Præstegård med retning mod Kjeldgård. 

Der er dog en familieforbindelse: Christen Eskesen - første 

selvejer på Eskov i 1680 var søn fra Høntoft. 

 

 

"Elitefamilier" 
Næsten alle kilder beskriver failierne på Eskov som en slags 

elitefamilier. Kendsgerninger er da også, at de skiftende familier 

hørte til i områdets højeste sociale lag og følgelig havde megen 

samkvem med tilsvarende, hvilket f.x. gav sig udslag i, at man 

giftede sig med hinandens familier, var faddere for hinandes børn 

ect. Se f.x. litteratur hos Asbjørn Romvig Thomsen og Johs. 

Møllegård. 
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Her bruges så dyre ord som bondearistokrati. Der er selfølgelig 

forskelle, men vi finder lidt af det samme på gårdene Høntoft, 

Selde Mølle, Kobberugården og måske v. Møjæk i Selde sogn:  Møjbæk 

og Thorumgård i Thorum sogn, Korsgård i Åsted samt hos 

vinterslægten på Fur.  

Det gamle ord om at "Krage søger Mage" gjalt i høj grad her. 

- - - - - - - 

Der er i den forbindelse brugt benævnelser som "handelsbønder". 

D.v.s. bønder der ved siden af alm. bondehåndtering drev 

handelsvirksomhed (el. omvendt !) 

Hvad handlede man da med - jo landbrugsprodukter som stude og 

heste og måske i høj grad med korn ( som de gode jorder i Salling 

måske gav overskud af)  Det blev nok sejlet til Ålborg, hvorfra 

det blev udskibet til Norge. Disse handelsbønder  havde i den 

forbindelse ofte forbindelser til købmænd i Skive, Nykøbing M og 

måske Holstebro. 

 

Godserne i området.  
Vi vil skynde os at slå fast, at de sallingske godser slet ikke 

nåede op på højde med godser i østjylland og på øerne. I Saling 

var de gennemgående små og ejerne havde slet ikke samme høje leve-

standard (havde heller ikke råd) som i det østlige Danmark. 

I "Asbjørns tre sogne" var der kun 2 godser, Kjeldgård i Selde 

sogn og Jungetgård i Junget sogn. Jeg vil tillade mig at drage 

visse sammenligninger med forholdene på Astrup gods i Grønning 

sogn. 

Kjeldgårds fæstegods var i overvejnde grad beliggende i Selde 

sogn, hvor man således ejede det meste. Om det i første omgang var 

baseret på ideen om det "komplette gods" med de fordele om f.x. 

skattefrihed, ved jeg ikke. Hoverimæssigt var det absolut en 

fordel at have fæstegodset omkring sig, så man ikke skulle give  

hoverifrihed på grund af store afstande, som man f.x. kunne have 

til fjernere liggende strøgods. 

Man kan godt få det indtryk, at godsejerne på Kjeldgård efter 

tidens ånd havde et venligt forhold til fæsterne. Man synes 

stiltiende at have affundet sig med, at mange bøndeer drev handel  

- handelsbønder - ved siden af bondehåndtering. Jeg har tillige 

bemærket, at godsejer på Kjeldgård på et tidligt tidspunkt i over-

enstemmelse med statens ønsker solgte bøndergodset til selveje. 

- - - - - - 

På Jungetgård havde man også meget af sognets fæstegods, men her 

kunne man også tale om en del strøgods i nabosognene, Thorum, 

Thise og Grinderslev. Her var man meget længe om at frasælge 

fæstegodset. Måske ville man bare beholde det (magt og prestige) 

Det kunne også bevise, at man ikke af økonomiske grunde havde 

behov for at sælge. 
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I Thorum sogn var der intet gods, og følgelig er en del fæstegårde 

strøgods, og allerede på et tidligt tidspunkt var der en del 

selvejere. Her kunne man også finde eksempler på, at en fæstebonde 

enten for sig selv eller i samvirke med andre ejede en hel tredie 

fæstegård. 

 

Hvis vi skal generalisere, synes der  i forhold til godsejerne  at 

have været en udstrakt frihed for fæstebønderne i de tre sogne. 

 

- - - - - - - 

Anderledes i Grønning sogn. Der var mange skiftende godsejere på 

Astrup. De synes næsten alle at have økonomiske problemer med 

idelige låneoptagelser, hvor bøndergods blev sat i pant. Det har 

nok også bevirket, at godsejer hele tiden har søgt at pine mest 

mulig ud af sine "undersåtter". For mig virker de Grønning bønder 

i 17 hundrede årene som værende forkuede og økonomisk trængte. 

- - - - - - 

Hoveri kendtes selvfølgelig, men jeg har ikke stødt på store 

klagesager. Dog har man i Grønning omkring 1770 måttet udfærdige 

en (ny) hoveriliste, hvilket kunne tyde på, at man der har 

strammet systemet. 

 

 

Ejerforholdene på Eskov: 
Den første ejer,vi kender, er oversekretær Stoufhans hos kgl. 

majestæt, som i 1683 er Chr. d. 5. ( konge 1670 - 1699 ). 

Dette fortæller, at Eskov har været i kongelig eje. Vi kan gætte 

på, at det blev sådan i forbindelse med reformationen, hvor 

kongen, Chr. d. 3., eksproprierede alt kirkegodset og gods fra de 

oprørte bønder under skipper Clement. 

På et tidspunkt har kongen så overdraget Eskov til en af sine 

embedsmænd - her: oversekretær Staufhans. 

Denne har så senere i 1680 (el. 1683) solgt gården til Chresten 

Eskesen, som derved blev en selvejerbonde på en forholdsvis stor 

gård i Selde sogn.       
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- - - - - - - - - 

Indskudt oplysning: 

  kendte fæstere før 1680 

Søren Thorsen, nævnt skatteliste 1610 

 søn: 

Knud Sørensen, (senior) d. c. 1659, g. m. Maren Christophersdatter 

                           nævnt som enke 1660 & 1664   

                           f.c. 1604, d. 1676 

       parret skulle have haft 8 børn - se familie. 

 søn: 

Søren Knudsen videreførte 

       Søren Knudsen og kone ses ej begravne i Selde 

       men er åbenbart flyttet, da Christen Eskesen 

       køber Eskov til selveje i 1688 

       børn: kender  Knud Sørensen(junior) 

- - - - - - - 

 

Ejerrække (som selvejere - årstal anført i venstre margin) 

            v. 1688 matr. er Christen Eskesen nævnt som 

            "den stoute handelsbonde, der er sin egen husbond" 

 

1680-1703   Christen Eskesen  f. 1637, d. 1703 

            g. måske 1693 m. Helvig Hansdatter Winter (1671-1745) 

              flere børn  - se familie 

 

  ny mand; (g.m. enken) 

1704-1746   Peder Sørensen,(junior) f. 1667, d. 1747 

            g. 1704 m. enken Helvig Hansdatter Vinter 

            Peder Sørensen er søn af den sidste fæster,Søren  

                                                     Knudsen 

 

  hans stedsøn / hendes søn 

1746-1759   Eske Christensen, f. 1698, d. 1759 

            g. m. Sofie Nielsdatter(Møller) fra Selde Mølle 

            f. 1713, d. 1779 

               4 børn/ alle døtre 

   

  ny mand: (til enken, Sofie Nielsdatter) 

1759-1779   Jens Pedersen Quist, f.c. 1721, d. 1803 

            ingen  børn i dette ægteskab 

 

  fætter   (stedsvigersøn): 

1779-1808   Peder Jeppesen Quist, f.1737, d. 1816 

            g. 1778 m. steddatter (altså Sofies datter) 

            Maren Eskesen, f. 1751,d. 1794 

            børn: 2 sønner og 2 døtre 
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  søn; 

1808-1853  Jens Pedersen Quist (junior), f. 1783, d. 1855 

           g. 2 gange med 2 søstre, døtre af sognefoged 

           Christen Pedesen Lund på Ø. Hegnet i Thise 

           sogn.    Efter FT. 1801 Thise var der på Ø.Hegnet 

           kun 2 døtre: Maren f.c. 1785 & Dorthe f.c. 1796 - 

           ej finde deres data i  Thise Kirkebog - 

           må være begravne fra Selde kirke 

           Ved Ft. 1834 er Dorthe kone 38 år 

           så Maren må være død forinden 

           Fik ingen børn 

                    - men der var en nevø /plejesøn: 

           Niels Chr. Pedersen Lund, f. 1821, d. 1895 

           som kom fra Thorum Vestergård m. forældre 

           Maren Nielsdatter fra Møjbæk og Peder Christensen 

           Lund, f. 1790 på Ø. Hegnet 

 

 

           

  nevø / Plejesøn: 

1853-1902  Niels Christian Pedersen Lund, f. 1821, d. 1895 

  enke:    Maren Hansdatter,f.1828 i Grinderslev, d. 10/9 1911 

           hds. forældre hed. gmd. Hans Nielsen og Mette Mortens- 

           datter  -  senere boende i Floutrup 

 

 

 søn: 

1902-1915  Peder Nielsen Lund, f.8/7 1860 på Eskov, d.8/1 1941 

           De gamles hjem i Skive, 80 år, bg. i Selde 

           Peder Nielsen Lund var ugift.  

 

- - - - - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ft. 1916  måske Kristen Balling Engelsen, f. 2/11 1853 

- - - - - -  

 

 fremmed: 

1915 til  ??      ???? 

 fremmed: 

måske 1923 -1948 Jacob Dåsbjerg fra Fly g.m. Marie Nielsen 

          4 børn 

 fremmed: 

1948-1951  Karl Møller (morbror Karl), g.m. Karen Knudsen fra  

                                                  Nautrup 

- - - - - - 
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derefter skiftende ejere 

bl.a. var ? Pedersen Nyholm(junior) fra gården Ny- 

      holm i Volling ejer i en kort periode, men  

      nok fordi hans unge kone omkom ved en tragisk  

      traktorulykke blev ejerskabet kun af kort 

      varighed.  

      Måske er han identisk med nedennævnte 

      C. P. U. Pedersen  ! 

 

Brødrene Hdegård ejere fra  ?? og  indtil 1959 

 

 fremmed: 

C.P.U. Pedersen  overtog i 1959 

- - - - - - - 

senere opkøbt til udstykning af 

sommerhusgrunde 

 

         Som man vil se, har jeg lavet ejerliste ret om- 

         fattende med årstal, navne på ejer og de re-  

         spektive koner med leveår samt antal børn. 

         

         Dette skulle give en overskuelig oversigt. 

 

         I et nyt og senere afsnit har jeg reduceret i  

         ovennævnte tekst, men til gengæld medtaget børn  

         m. navne og henvist til videre slægt. 

          

 

         Asbjørn har en af sine afhandlinger lavet fad-  

         deroversigter  -  meget interessante  -  det  

         bekræfter igen den gamle tese om at 

                   "Krage søger mage" 
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Famlieoversigter 

 
Søren Thorsen, nævnt skatteliste 1610       min ane 2924 

               kender ej data, kone og børn 

 søn: 

Knud Sørensen, (senior) nævnt 1630,d. c. 1659, g. m. Maren 

Christophersdatter, f.c. 1604, bg. 15/4 1674 el 1676 

                           nævnt som enke 1660 & 1664   

                                         mine aner 1462 6 1463 

       parret skulle have haft 8 børn - se familie. 

       mærket 1-8  - usikker over for alder og data 

 1) Søren Knudsen  videreførte Eskov 

    synes g. 2 gange 

 

 2) Sofie Knudsdatter 1627-1676, Hun blev måske g.m. 

    Hans Knudsen Vinter - se vinterslægten på Fur 

 

 3) Christen Knudsen    kender ej videre skæbne 

 

 4) Peder Knudsen           do. 

 

 5) Tord Knudsen            do. 

 

 6) Jens Knudsen            do. 

 

 7) Christopher Knudsen 1629-1671 

 

 8) Mette Knudsen g.m. Christen Sørensen i Floutrup 

                                         mine aner 731 & 730 

- - - - - - - 

 

 søn: 

Søren Knudsen - har ej data på ham 

   g. 2 gange:   a & b 

     a) ukendt navn lagune kirkebog 1662-1667 

        d. før 1678 

         kender kun 1 barn/søn Peder Sørensen 1667-1747 

             (men sikkert været flere !) 

         g.m. Helvig Hansdatter (se efterståede side 11) 

 

         forsættes b) næste side 
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     b) Anne Mortensdatter, g.  nok 1678 

         kender kun 2 børn/døtre 

               1) Maren Sørensdatter, f.c. 1678 

               2) Sofie Sørensdatter, f.c. 1679, d. 1754 

                   g. til Skive, hvor hun boede 
       

                Søren Knudsen & Anne Mortensdatter ses ej begravne  

                i Selde - måske  flyttet da Christen Eskesen køber 

                Eskov i 1680 
 

- - - - - - - 

 fremmed: 

Christen Eskesen  f. 1637, d. 1703 (ejer 1680-17039 

            g. måske 1693 m. Helvig Hansdatter Winter (1671-1745) 

            Hun hørte til Vinterslægten fra Fur - se det 

              flere børn  - kender i hvert fald 3  - se familie 

 

       1) Hans Christensen Eskov, borger i Skive, g. m. Karen 

                                             Clemmensdatter 
 

       2) Dorthe Christensdatter, g.1715 m. Jens Eriksen i Næstild 

                kender 2 børn a-b 

              a) Helvig Jensdatter, 1720-1788, g. 1747 m. 

                 Søren Laursen, 1718-1779  

                 boede i Skove/Grettrup,  

              b) Chresten Jensen. 1723-1801 , g.m. Maren Jeppes- 

                 datter 1740-xx  - boede i Bostrup 

                        - - - - - - 

       3) Eske Christensen,f. 1698,d.1759, g.1746 m. Sofie Niels- 

          datter Møller, fra Selde Mølle,f. 1713, d. 1779  

                                    videreførte Eskov 

                Sofie Nielsdatter Møller andet ægteskab 

                Jens Pedersen Quist 

                se efterfølgende Note: Sofie Nielsdatter 

                nul børn 

           kender 4 børn  m. Eske mærket a-d 
 

           a) Anne Eskesdatter, d. børnekopper 1779 

           b) Kirsten Eskesdatter    do.       1779 
 

           c) Helvig Eskesdatter 1748-1776 ?, g. m. 

              Mads Pedersen Refsgård vist Bjerre Mølle i 

              Tøndering. - havde søn: Peder Madsen samt 

              måske Jens Madsen,Refsgård, der blev g. til 

              Thorum Vestergård 
 

           d) Maren Eskesdatter, g. vist i 1778 med Peder Jep- 

              sen Quist fra Møjbæk (fætter til Jens Pedersen Quist 
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- - - - - - - - 

 ny mand: 

 

           Efter Christens død gifter Helvig Hansdatter sig med 

           Søren Knudsens søn af første ægteskab, nemlig i 1704 m. 

           Peder Sørensen 1667-1747  - de var nogenlunde jævn-  

           aldrende, og "ægteskabet holdt sammen på slægten". 
                          se foranstående side 9 

             børn: mindst 4 mærket 1-4 

           1) Christen Pedersen, f. 1704, d. 1750, g. 1734 med  

               Knud Hansen Vinters steddatter: Anne Knudsdatter 

               Abildgård, d. 1748 - parret bosat i Skive 

                  Christen Pedersen Eskov var borger i Skive 

 

               søn: Christen Christensen Eskov 

                    han havde evt. datter: 

                    Dorthe Christensdatter Eskov, f. 21/6 1753 

                    måske g. m. Christen Villadsen af Floutrup 

           

          2) Svend Pedersen, f.c. 1711, d.1740 

  

          3) Anne Pedersdatter,f. 1708, g. 1739 m. købmand 

             Christen Nielsen Krag i Nykøbing 

 

 4) Maren Pedersdatter 1714-1750. g. 1744 m Eske Poulen  

    fra Korsgård i Åsted  - senere købmand i Skive 

 

                      = = = = = = = = = = 

Note: Sofie Nielsdatter 

   altså Sofie Nielsdatter g.m.1)Eske Christensen - 4 børn 

                               2)Jens Pedersen Quist - 0 børn 

Sofie Nielsdatter   1713-1779 

Jens Pederen Quist  1721-1803  g.efter 1759 

 

Resume: Jens Pederen Quist nr. 2 søn fra Møjbæk var handelsbonde 

og meget velhavende - giftet sig til Eskov, købt Thorum Vestergård 

og den ene Møjbæk gård m.m., 

men han havde ingen biologiske arvinger, udover nogle steddøtre 

fra sin kones første ægteskab. 

Hvad gør man så ?  

Han "opfandt" sin fætter fra den anden Møjbækgård, Peder Jepsen 

Quist, f. 1737, d. 1816. Han kunne passende giftes med Jens 

Pedersen Quist steddatter, Maren Eskesen, f. 1751,d. 1794. 

Hvad sagde de unge til det - svaret blæser i vinden ! 

Forældrenes indflydelse var stor på disse tider ! 
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Det korte og det lange: 

  Peder Jeppesen Quist og Maren Eskesen blev gift i 1778 

  Det er min opfattelse, at efter 1779 opholdt Jens Pedersen Quist  

  sig mer og mer i Skive og passede derfra sine mange forretninger 

 

                      = = = = = = = = = = 

 

  fætter (stedsvigersøn): 

1779-1808   Peder Jeppesen Quist, f.1737, d. 1816 

            g. 1778 m. steddatter (altså Sofies datter) 

            Maren Eskesen, f. 1751,d. 1794 

            børn: 2 sønner og 2 døtre. 

                  mærket a-d 

 

      a) Sophie Pedersdatter, f. 1781, g. 1798 m. Jacob Hansen 

         Parret fik en søn, Jacob, f. 3 dage efter vielsen. 

         (Det var i slægten ret usædvanlig med så unge og gravide 

          brude.  Man var normalt bedre til at styre og planlægge  

          i disse kredse.) 

          Sophie og Jacob Hansen fik først foden under eget bord  

          ved købet af den ene Hegelund gård omkr. 1801.    

 

      b) Jens  Pedersen Quist (junior), f. 1783  videreførte Eskov 

         i periode 1808-1853 

         Jens Pedersen Quist (junior), f. 1783, d. 1855 

           g. 2 gange med 2 søstre, døtre af sognefoged 

           Christen Pedersen Lund på Ø. Hegnet i Thise 

           sogn.    Efter FT. 1801 Thise var der på Ø.Hegnet 

           kun 2 døtre: Maren f.c. 1785 & Dorthe f.c. 1796 - 

           ej finde deres data i  Thise Kirkebog - 

           må være begravne fra Selde kirke 

           Ved Ft. 1834 er Dorthe kone 38 år 

           så Maren må være død forinden 

           Fik ingen børn 

 

 

      c) Anne Pedersdatter, f. 1784 - kender ej videre skæbne 

 

      d) Eske Pedersen, f. 1787, d 1864, forblev ugift boede på  

         Eskov og blev forsørget af bror, Jens Pedersen Quist  

         (junior) 
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                             Asbjørn Romvig Thomsen har i sin  

                             afhandling en udmærket redegørelse 

                             for de 17 forskellige faddere som de  

                             4 ovennævnte børn havde. 

= = = = = = = = = = 

 
          Jens Pedersen Quist(junior) havde som ovennævnt ingen  

          børn - men han fandt som "sin navnefar" en nevø/ 

          plejesøn.  Valget faldt på hans koners brorsøn 

 

                    - men der var en nevø /plejesøn: 

           Niels Chr. Pedersen Lund, f. 1821, d. 1895 

           som kom fra Thorum Vestergård m. forældre 

           Maren Nielsdatter fra Møjbæk og Peder Christensen 

           Lund, f. 1790 på Ø. Hegnet, men altså gift m 2.gangs 

           enken, Maren Nielsdatter på Thorum Vestergård 

 

           

  nevø / Plejesøn: 

1853-1902  Niels Christian Pedersen Lund, f. 1821, d. 1895 

  enke:    Maren Hansdatter,f.1828 i Grinderslev, d. 10/9 1911 

           hds. forældre hed. gmd. Hans Nielsen og Mette Mortens- 

           datter  -  senere boende i Floutrup 

 

 søn: 

1902-1915  Peder Nielsen Lund, f.8/7 1860 på Eskov, d.8/1 1941 

           De gamles hjem i Skive, 80 år, bg. i Selde 

           Peder Nielsen Lund var ugift.  

- - - - - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                  Dermed var den gamle slægt på Eskov med alle 

                  dens krinkelkroge endelig uddød på Eskov .  

 

                  Hos de efterfølgende ejere var der ikke/ er der  

                  ikke noget slægtsskab 

 

= = = = = = = = = = = 
 

FT. 1916  Eskovgård      

          Kristen Balling Engelsen, f. 2/11 1853, gmd 

          Hanne Engelsen, f. 30/3 1866 

             6 børn 

Ft.1921  Eskovgård 

         Kristen Balling Engelsen 
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- - - - - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- - - - - -  

 fremmed: 

ses v Ft. 1916 & 1921 Kristen Balling Engelsen 

 

fremmed: ses v. Ft. 1926 

Jacob Johansen Dåsbjerg, f. 1895 (Fly el. Tastrum) 

g. 8/5 1923 m. Marie Nielsen, f. i Fly 1897 

Skøde antagelig 1923-24 

  4 børn: 

    Peder Dåsbjerg f. 16/3 1927 - blev dyrlæge 

    Ole Dåsbjerg 

    Mette Dåsbjerg 

    Hanne Dåsbjerg 

 

 fremmed: 

1948-1951  Karl Møller (morbror Karl), g.m. Karen Knudsen fra  

                                                  Nautrup 

           flyttede til Kåstrup i Oddense sogn 

           fik efterhånden 5 børn: 

           Marie, Martha, Jens Jørgen, Kirsten Kirstine og Britta. 

- - - - - - 

derefter skiftende ejere 

bl.a. var ? Pedersen Nyholm(junior) fra gården Ny- 

      holm i Volling ejer i en kort periode, men  

      nok fordi hans unge kone omkom ved en tragisk  

      traktorulykke blev ejerskabet kun af kort 

      varighed.  

      Måske er han identisk med nedennævnte 

      C. P. U. Pedersen  ! 

 

Brødrene Hedegård ejere fra  ?? og  indtil 1959 

 

 fremmed: 

C.P.U. Pedersen  overtog i 1959 - måske identisk med ovennævnte 

Pedersen, Nyholm 

 Se mere under Ivar Kristoffersen 

- - - - - - - 

senere opkøbt til udstykning af 

sommerhusgrunde 
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Folketællinger 
 

Amt: Viborg, Sogn:  Selde, 

År:  1787 
KIPnr: A9201 

Løbenr i indtastning: 313 

Kildehenvisning: p. 253 

Kildestednavn: Floutrup Bye 

Husstands/familienr.: 13 

Peder Jepsen, 49, husbond,g, 1 ægteskab 

Møren EskesDatter,35, kone g. 1.ægteskab 

   Jens Pedersen, 5, søn 

   Sophie PedersDatter, 7 datter 

   Ana PedersDatter, 3 datter 

     Neils Knudsen, 29 tj.folk 

    Jane Jensdatter, 23 tj.folk 

    Ana Dorthe NeilsDatter, 7 ?, tj.folk 

    Lars Neilsen, 13, tj dreng 

       Jens Pedersen, 69 enkemand, konens stedfar 

 

Amt: Viborg, Sogn:  Selde, 

År:  1801 
Peder Jeppesen (Quist), 66, bonde & gårdbeboer, enkemand 

 Jens Pedersen, 14 - ???, søn 

 Ane Pedersdatter, 14 - ???, datter 

 Eske Pedersen, 13, søn 

   Jens Pedersen Modbek/Quist, enkemand, mands svigerfar 

      Jens Pedersen, 29, tj. folk 

       Maren Chrestensdatter, 65 ug. tj. folk 

 

 

Amt: Viborg, Sogn:  Selde, 

År:  1834 
Jens Pedersen (junior), 52, g.,gmd. 

Dorthe Christensdatter,38, kone 

 Niels Christian Pedersen, 13, plejesøn 

  Eskild Pedersøn, 47, ug, bror/tj. folk 

    Christian Nielsen, 32, ug., tj. folk 

    Christen Christiansen, 20, ug., tj folk 

    Ane Pedersdatter, 37, ug., tj. folk 
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År:  1840 
Jens Pedersen, 58, gmd. 

Dorthe Chrestensdatter, 45, kone 

 Niels Chr. Pedersen, 18, plejesøn 

  Eske Pedersen, 54, mandens bror, tj folk, fis 

  Jens Andreas Jensen, 33, g., tj. folk, fis 

  Ane Dorthe Nielsdatter, 33, ug, tj. folk, fis 

 

År:  1845 
Jens Pedersen, 63, g, gmd 

Dorthe Christensdatter, 49, kone, f. Thise 

   Niels Christian Pedersen, 24, ug., plejesøn. f. Thorum 

    Eskild Pedersen, 57, ug., mandens bror, fis, tj. folk 

    Maren Nielsdatter, 29, ug., tj.folk, fis 

 

       fis = født i sognet 

 

 

År:  1880 
Niels Christian Pedersen Lund, f. 1821 i Thorum, d. 1895, gmd. 

Maren Hansdatter,f.1828 i Grinderslev, d. 10/9 1911, kone 

 Maren Nielsen, 21, ug., f. Selde, datter 

 Peder Nielsen (Lund), 19, ug., f. Selde, søn  videreførte 

 Hansine Nielsen, 16,ug.,f. Selde, datter 

 Mette Nielsen,10, f. Selde,datter 

  Niels Jensen, 40, ug., tj.folk, f. Selde 

 

År 1916 Kristen Balling Engelsen 

År 1921   do. hustru Hanne Engelsen 

År 1925 Jacob Dåsbjerg 

 

Kilder: Udover de sædvanlige: 

 
Kilde: bl.a Asbjørn Romvig Thomsen: 1)Sociale relationer i en  

                                          brydningstid og 

                                    2)Lykkens smedie 
 

Korresponddance m. Johs. Møllgård, København 

 

se næste side 
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Min interesse for Eskov kommer af, at den hele tiden dukker op i  

forbindelse med registreringer af min egen slægt og Møjbæk   

Oplysninger fra Asbjørn R.Thomsem (A.R.T.) & Niels Bjøreng hjalp,   

men kunne ikke sætte tingene helt på plads.     

En artikel i BY & BOL af Johs Møllgård om Bønder & handel i Salling  

fik mig til at skrive nedenstående brev til J.M.:    

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

          

Jens Møller Riis         

 cand. agro.       den 10. marts 1998      

Bøgebjerggård,         

Fåborgvej 91,         

5620 Glamsbjerg         

          

 telf.& fax 64 722024         

          

          

          

Hr. Johannes Møllgaard        

Peblinge Dosseringen 18,3.sal       

2200 København N         

          

          

Jeg abonnerer på tidskriftet Bol & By, hvorfor jeg med megen inter-  

esse læste din artikel "Bønder og Handel i Salling". nr. 2 1997    

Særlig fordi jeg er født i Thorum sogn og opvokset på gården Over   

Møjbæk. Dernæst fordi jeg har forsket i min slægt og de respek-  

tive gårde m.m.         

Jeg havde i den forbindelse mange "løse ender" ude i sidste led,   

men efter læsningen mener jeg, at flere ting er faldet på plads.  

          

Mine øvrige kilder har været folketællinger, kirkebøger, S.P. pro-  

tokoller, skifteprotokoller og deslige.      

Jeg har fået en del hjælp fra Ester Poulsen på Sundsøre Kommunes  

lokalhistoriske Arkiv, samt udveksling af informationer med Asbjørn  

Romvig Thomsen (A.R.T), Århus og Niels Bjøreng,Nr. Sundby,som  

jeg deler aner med.         
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Jeg har med de samlede oplysninger nedenstående udskrevet mine  

opfattelser ved at dele det op i afsnit om de enkelte lokali-  

teter. Eftersom personkredsen næsten er logeagtig sammenvævet bli-  

 ver der gentagelser, idet et sted modtager/debeteres og et andet   

afgiver/krediteres.         

Det er sådan set meget spændende med "sammenholdet" i disse cirkler  

og fortæller en lidt anden historie om bonden end den,man har i   

 "Jeppe på Bjerget".         

          

 Et afsnit er fjernet !         

         

Jeg håber, det skulle være overskuelig. Du må have det - måske  

haves det allerede på anden vis.       

          

de bedste hilsen         

         

         

J.M.Riis          

.....................         

Resultatet blev et brev fra J. Møllgård med yderligere oversigter  

som er indarbejdet og samarbejdet med ovennævnte registreringer  

og resultatet gengives nedenstående på de respektive filer      
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Selde Mølle 
 

 

                                           bemærk: 

                                   Grundet nye oplysnnger er filen 

                                   opdateret  aug.2016 
 

                                   se evt også: Høntoft, Kobberup,  

                                   V. Møjbæk, Selde Mølle, Vinter- 

                                   slægten på Fur, Møjbæk 1 & 2 i 

                                   Thorum, Thorumgård, Thorum Ve- 

                                   stergård og Korsgård i Åsted  

                                   m. fl. 

 

 
Jeg ved ikke præcist, hvor Selde Mølle har ligget, men man har 

stadig noget i Selde, der hedder Møllegade, så mon ikke, det er 

der omkring. 

 

Møller er altid interesante 

Forhistorien til Selde Mølle kender jeg ikke, men på et tidspunkt 

rykker medlemmer af den kendte Vinterslægt fra Fuur ind på Møllen 

Der henvises her til særlige fil om Vinterslægt i bibliotek 

 Thorum/ Fuur-Vinterslægt eller Jens-slægt-alm. /Fuur Vinterslægt  

 vi medtager her delvis slægten fra Fuur. 
 

Selde Mølle skulle have ligget for enden af nuværende Møllegade 

- faktisk oppe ved hallen. 

Det tilhørende landbrug kaldet Møllegården ligger på hjørne af 

Skivevej og Jungetvej. 

= = = = = = = = = = = 
 

Dette er ikke en fuldstændig oversigt over 

Selde Mølle, men mere brudstykker for den 

del, der vedrører min slægt. 

 

Indholdsfortegnelse      PDF side nr. 
  Titelblad                     side 247 

  Lidt historie                 side 247 

      Vinterslægt               side 248 

  Familieforhold                side 248 

 

= = = = = = = = = = = 
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Vi starter med lidt historie: 

 

Jens Knudsen Vinter 

  birkefoged på Fuur 1567-1598 

  JENS'S ANE 47570 
 

 svigersøn: 

Niels Andersen m. til- 

navn: Vinter 

  birkefoged 1622-1635 
 

Niels Andersen Vinter var gift 2 gange A-B 

      kender ej konenavne 

 A)  2 sønner mrk. a & b 

    a)Jørgen Nielsen Vinter, d. 1662, barnløs 
 

    b)Knud Nielsen Vinter,f.c. 1600 

      nævnt birkefoged 1641 & 1654  

         mere om disse sønner 

         se fil: Fuur-Vinterslægt 
 

B)  andet ægteskab 

    kender kun 1 søn: 

    Anders Nielsen Vinter,d.c.1688 

     der er usikkerhed, om han fik Selde Mølle i fæste  

     - jeg tror det ikke - men han havde søn: 
     

Niels Andersen Vinter,f.c. 1684 - altså kort før faders 

    død c. 1688.  

    Niels Andersen Vinter,bg. mellem jul & nytår 1748, 64 år 

    Han fik fæste på Selde Mølle i 1710   

    Han fik fornyet fæstebrev i 1719, jvf.nye bestemmelser om 

    skriftlige fæstebreve, udstedt af Verner Parsberg, ejer af  

    Eskjær til Niels Andersen Vinter af Fuur, jvf. kilde: Ester 

    Poulsen, Lokalh. Arkiv Thorum 

    Umiddelbart skulle man derfor antage, at Vinterslægten først 

    kom ind på Selde Mølle i 1710 

                                                     

   Niels Andersen(1684-1748) Vinter - kender ej kone, men der var 

for mig  

   2 kendte børn: mærket a & b 

 

   a) Sofie Nielsdatter, f. 1713, d. 1774 el 1779 

      hun var gift 2 gange: (1 & 2) 

       1)Eske Christensen (Eskov), f.? d. 17/4 1759 

         her var 4 børn se også fil: Thorum/Eskov/Høntoft 

              forsættes næste side m. 2. ægteskab         
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       2)Jens Pedersen Quist fra Møjbæk 

         g. 26/9 1759 

         forlovere: Kresten Jensen, Bostrup & 

                    Knud Nielsen Vinter (far) 

         her var ingen børn - kun de 4 stedbørn 

 

   b) Knud Nielsen, Møller i Selde, f. 1718. d.1792 

      blev kaldt Knud Møller og fik fæste på Selde Mølle 1741 

      g. 6/2 1749 m. Maren Chrestensdatter, Selde 1724-1787 

            forlover Eske Christensen, Eskov 

                     hds. Forældre Chresten Laursen 1686-1767 

                                   g. kone ??? 

                    Maren Chrestensdatter    -  som havde søster 

                    Birthe Chrestensdatter 1715-1786 

                    g 1751 m. Mikkel Jeppesen 1714-1783 

                       barnebarn af Mikkel Eskesen,1638-1716 

         

      kender 4-5 børn: mrk. 1-5 

      1) Niels f. april 1750 (nok død) 

           Knud Møllers kone introduceret 
 

      2) Chresten, dbt. 29/10 1752  skæbne ukendt 

            overtog han mon Selde Mølle ? 
 

      3) Anne Kirstine, dbt. 26/8 1753 

           Eske Christensens kone var gudmor 

           m.a.o. faster Sofie - kender ej videre skæbne 
 

      4) Niels Knudsen,dbt. 2/5 1759 

           faddere: 

           Jens  Christensens kone af Selde  

           Tage Rasmussen, ladefoged på Kjeldgård 

           Niels Ramussen. skytte ibm. 

           Jens ?? af Øster Møjbæk 

         Niels Knudsen blev g. m. Poul Pedersen 

         Quists enke Mette Espersdatter i Møjbæk   

                        se evt. Møjbæk 

                blev derefter kaldt Niels Knudsen Møjbæk 
 

      5. Bodil (Boel) Knudsdatter, f. ??  lidt usikker ! 

                men "plads" 1753 til 1759, d.21/6 1812 g 

                Ivar Andersen, Thorum Vestergård  nej 

                der var en jævnaldrende Bodil på 

                matr. 7 i Ll. Thorum – Nej 

                Ivar medbragte en Bodil fra Bajlum  ja 
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                 Efter Bodils død blev Ivar Andersen 

                 g. 19/11 1812   m. Niels Knudsen Møjbæks  

                 datter,Maren Nielsdatter på 18 år 

                - - - - - - 

                Ivar Andersen dør allerede 10/1 1813 

                Maren blev g. m. Jens Madsen fra Bjerre Mølle 

                han dør før deres ufødte barn fødes - en 

                dreng døbt Jens - han dør også. 

                - - - - - - - 

                Maren står brud 3. gang måske inden hun fylder 20 

                med Peder Christensen Lund fra Øster Hegnet i  

                Thise 

         Hvem sagde kold eller god forretning  ? 
 

Maren døde  31 år gammel efter at have født i alt 11 børn 

           Det var en præstation 

 
Peder Christensen Lund indgik derefter i et forsat kædeægteskab, 

hvor den nye kone overlevede ham og hun tog sig til gengæld en ny 

mand ! 

 

Se evt. videre under Thorum Vestergård 
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                                           bemærk: 

                                   Grundet nye oplysnnger er filen 

                                   opdateret  aug.2016 
 

                                   se evt også: Eskov, Kobberup,  

                                   V. Møjbæk, Selde Mølle, Vinter- 

                                   slægten på Fur, Møjbæk 1 & 2 i 

                                   Thorum, Thorumgård, Thorum Ve- 

                                   stergård og Høntoft i Selde  

                                   m. fl. 

 

Korsgård (Kårsgård) i Åsted 
 

= = = = = = = = = = = 
 

Dette er ikke en fuldstændig oversigt over 

Korsgård, men mere brudstykker for den 

del, der vedrører min slægt. 

= = = = = = = = = = = 

 

Indholdsfortegnelse 
 

Introduktion     side  252 

Familieforhold   side  252 

 

= = = = = = = = = = = 

Introduktion 
Det er lidt indviklet og (usikker stof), så der er konfereret med 

Ivar Kristoffersen 
 

Filen er en slags hjælpefil for en periode 

   - vi kender nemlig ikke fortiden  og har svært ved 

     at finde op til nutiden - det er også begrænset, hvad tid,  

     der er brugt herpå. 
 

= = = = = = = = = = = 

Familieforhold 
 

Gertrud Hansdatter Vinter, 1673-1750  (se vinterslægten) 

blev gift med Poul Eskesen fra Høntoft (se Høntoft) 

   Jeg ved ikke hvordan, de kom til Korsgård, 

 

   Ester Poulsen mener, at der var 4 / måske 5 børn: 

   Ivar Kristoffersen siger heraf 3 sønner(b), der alle 

           blev borgere i Skive 
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    1) Eske Poulsen Korsgård, f.1704, d. 1750 (b) 

       fæster på Korsgård til 1744 - fik derefter skøde (y 

       28/9 1744 på sin morbror, Knud Hansen Vinters køb- 

       mandsforretning  Skive. 

              Han har muligvis været g. tidligere - barnløst 

              derfor dopteret niece, Dorthe Pedersdatter Quist 

                                 f.c. 1720, konf, 1744 fra Møjbæk 

                                 se Note D 

     Eske blev c. 1744 g.m. Maren Pedersdatter fra  Eskov 

       (datter af Peder Sørensen, Eskov) - vist kusine 

 

    2) anden bror/ kan være Chresten Poulsen Korsgård (b) blev  

       g.m.Anne Mikkelsdatter Heug (købm.datter fra Ålborg) 

       kender 2 døtre: a-b 

       a)Gertrud Christensdatter Korsgård, f. 31/8 1749, g 1777  

         1766 m. købm.i Skive, Anders Madsen Hesselbjerg. 

         forlovere: Christen Poulsen Korsgård & Olle Quist. 

         søn: Peder Lund Hesselbjerg, f. 1790 

         Anders går fallit. enke & søn får tilsyneladende ophold 

         hos slægtning: Dorthe Pedersdatter Quist 

 

       b)Pouline C. K., g. 1776 m. Christen Eskov, søn af 

       Christen Pedersen Eskov og Anne Knudsdatter Abildgård (t 

           - - - - - - - - 

           Christen Poulsen Korsgård bliver tilmed birke- 

           dommer i Resen /Krabbesholm Birk i 1762 

 

    3) Dorthe Poulsdatter Eskesen,f.c. 1688, g til Møjbæk (1) 

                                se det & note D 

     

    4) Anders Poulsen Korsgård - kender ej visdere skæbne 

 

    5) Hans Poulsen Korsgård,16xx-17xx (b) 

       g. til Skive. Kilde: Jeppe Aakjærs fortællinger og 

       Asbjørn R. T. samt Ester Poulsen. 

        datter: 

       Gertrud Hansdatter Korsgård, 1744-1775, g. 1766 

       Jeppe Hansen, 1732-1797    boede sted (Korsgård ?) 

        kender ej børn. 

       Jeppe Hansen blev senere - 1777 - g. m. Anne Nielsdatter 

       1756-1815 må være fra Kobberup - der findes ej en Anne på  

       V. Møjbæk på dette tidspunkt. 

 

       I andet ægteskab var der flere børn, bl. a. Niels Jeppesen 

       der blev g. m. Maren (2) i Over Møjbæk 

- - - - - - - - - 

Formateret

Formateret
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Efterfølgere på Korsgård, jvf. ovenstående  

 

FT. 1787 Korsgård i Åsted m. bemærkn. 

    Jeppe Hansen (udefra )  g. 2 gange 

   1. Gertrud Handatter Korsgård (datter på gården) 

                                 hun f. 1744, d. 1775 

                                 kender ej børn 

 

          Jep Hansen, 55.f. 1732, gmd. 2. ægteskab 

          Ifølge Selde kirkebog kan hans far være 

          Hans Pedersen i Floutrup 

 

   2. andet ægteskab: 

      Anne Nielsdatter, 33, kone, hun må være fra Kobberup 

                         kender ingen Anne Nielsdatter i V. Møjbæk 

                         se bemærkn under Kobberup 

      Anne altså født c. 1754 

       Ifølge Selde kirkebog blev Anne døbt 1.s. i Advent 

       fra Kobberup som salig Anders ??? Kobberups datter  ( x   

børn:  kender 2 

       Bodil Jepsdatter, 5, d.v.s født c.1781 

       Niels Jeppesen, 2, d.v.s. f. 1784 

         Han blev 8/10 1814 gift til Møjbæk m 

         Niels Knudsens datter  Maren nr. 2 

         (begge bedstemødre hed Maren !) 
 

- - - - - - 

(b)  borger i Skive 

x) usikkerhed - kender ingen Anders på Kobberup 

                kan være en fejlskrivning, men Anders 

                kan være fra en sidelinie på Kobberup. 

                På det tidspunkt er der ingen Anne i 

                V. Møjbæk 

- - - - - - - 

y) afgav fæstet på Korsgård i 1744 - hvem af brødrene overtog  ? 

   Jeg gætter på Hans m. datter Gertrud Hansdatter Korsgård, der 

   efter giftermål m. Jeppe Hansen videreførte Korsgård. 
 

- - - - - - - 

t) beslægtede:   

Pouline:  far Christen Poulsen Korsgård - bedstefar Peder Sørensen  

                                          & Helvig Hansdatter 

Christen Eskov: far Christen Pedersen Eskov - bedstefar Poul Eske-  

                                         sen & Gertrud Hansdatter 
 

                       bevilling Christiansborg 7/6 1776 

= = = = = = = = =  
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Note D 

Dorthe Pedersdatter Quist er f. c. 1721 i Møjbæk, datter af 

Peder Pedersen Quist og Dorthe Poulsdatter Eskesen. 

Konfirmeret i 1844 

Hun blev åbenbart "adopteret" til Korsgård af en af morbrødrene 

- nok Eske Poulsen Korsgård. 

Hun synes g. 2 gange: 

 1) 11/10 1755 m. enkemand Boile Jensen i Resen, d. 1762 

               birkedommer i Resen /Krabbesholm Birk 

           mindst 2 børn: Poul, f. 1756, gudmor Kirsten Peders- 

                               datter Quist (Møjbæk), Dorthes 

                               søster. 

                          Jens, f. 1761, gudmor Anne Mikkels 

                               datter - måske Christen Poulsen 

                               Korsgårds kone           

                                

 2) dato ? kæmner i Skive: Peder Christensen Hoxer - tillige 

                                købmand, f.c. 1719, d. før 1801 

 

 vi har 2 FT. 

  1787  Nørregade 22 i Skive 

       Peder Hoxer, 68, g.,husbond og købm. 

       Dorthe Pedersdatter Quist, 64, g. kone 

        Kirstine Sørensdatter, 22, ugift, tj.folk 

 

 1801  Skive 

      Dorthe Pedersdatter Quist, 80 år, lever af sine midler 

      Gertrud Korsgård 53, enke, tj. pige, Dorthes slægtning 

                               må være niece 

       Peder Lund Hesselbjerg, 11 år, hds. søn  
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Vinterslægten på Fuur 
 
                                           bemærk: 

                                   Grundet nye oplysnnger er filen 

                                   opdateret  aug.2016 

                                   Årsagen skyldes nye oplys- 

                                   ninger, som igen har bevir- 

                                   nye vurderinger m.v.  
 

                                   se evt også: Høntoft, Kobberup,  

                                   V. Møjbæk, Selde Mølle, Møjbæk  

                                   1 & 2 i Thorum, 

                                   Thorumgård, Thorum Vestergård 

                                   og Korsgård i Åsted m. fl. 

  

 

 

Dette er ikke en fuldstændig oversigt over 

Vinterslægten, men mere brudstykker for den 

del, der vedrører min slægt. 

 

Indholdsfortegnelse 

 
Titelblad          side  257 

Introduktion       side  258 

Kilder             side  258 

Slægten Vinter     side  259 

div. bemærkninger  side  262 
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Introduktion 
Vinterslægten er en gammel kendt familie på Fuur - vel særlig 

fordi den har fostret flere birkefogeder - og disse er selvsagt 

mere kendt i historien, end folk er flest. 

 

        Godser af en vis størrrelse kunne få "egen herredsfoged/ 

        herredsdommer. De kom dermed uden om de ordinære  

        herredsfogeder. 

        Til gengæld blev de kaldt birkefoged /birkedommer 

        Fur var i en periode sin egen birk. 

 

Nogle af mine egne ældste kendte aner går tilbage til Vinter-

slægten se ane JMRF.47570, JMRF.23784, JMRF.11892 

 

Kilder til Vinterslægten: 

 

Tidskriftet: Bol og By nr. 2, årgang 1987 med artikel 

             Bønder og Handel i Salling 

             forfatter Johs. Møllgård, Dosseringen, Kbhvn. 

 

Skivegnens  Jul 1989: artikel af Jens V. Olsen 

 

Asbjørn Romvig Thomsen - en fjern slægtning af mig har bistået 

             med navne og data fra hans anetavle, som også rum- 

             mer Vinterlægten - se evt. korrespondancen. 

             A.R.T. 

- - - - - - - - - - 

Denne oversigt drejer sig ikke om ejerskabet til øen Fuur – hvor 

bl.a. bispen,Kongen og Østergård i Åsted optræder - idet jeg 

betragter dette som en historie for sig selv. 

- - - - - - - 

Vi indleder med at gøre opmærksom på at Vinter undertiden skrives 

med dobbelt W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 259 af 264 

 

fil: Fuur-Vinterslægt-ny-2016                  side 3 af 7 

     filen findes under bibliotek Thorum 

 

Slægten har sin base i 

    Jens Vinter 

og det forudsætter, at Jens Vinter er identisk med Jens Knudsen 

Vinter til Lundgård på Fuur, som er birkefoged på Fuur 1567 til 

1598 

I dag kender vi gården, Nr. Lundgård, som nok er en del af en 

tidligere større Lundgård. Lundgård er i dag udstykket til 

sommerhuse på den nordøstlige Fuur. 

Jens Knudsen Vinter er min 12 x tipoldefar med ane nr. 47570 

    Vi kender intet til Jens Knudsens Vinters familieforhold 

    men han må have haft både kone og børn(måske kun døtre !), 

    idet næste Vinter hed 

Niels Andersen, der fik tilnavnet Vinter og sikkert har været 

svigersøn af gamle Jens Vinter. Altså Niels Andersen Vinter, g. 

m. en af Jens Knudsens Vinters døtre og Birkefoged, nævnt 1622 & 

1635. 

 

    Niels Andersen Vinter synes at have været g. 2 gange 

    først med Jens Vinters datter og senere med en dame M.M., 

    men vi kender ikke navne på nogen af dem. 

 

I andet ægteskab er der kun 1 kendt barn / en søn 

    Anders Nielsen Vinter,d. c 1688. Om han fik Selde Mølle i  

    fæste ved vi ikke, men hans søn. Niels Andersen Vinter havde 

    fæste på Selde Mølle i 1710 / 1719 

    Hans Søn igen, Knud Nielsen Vinter, forsatte fæstet fra 1741 

    Vil man vide mere om Selde Mølle -  

                          så se bib. Thorum/Selde Mølle 

 

I første ægteskab kendes 2 børn/sønner 

    1. Jørgen Nielsen Vinter må have fået en gård på Fuur, men 

       er efter det oplyste død barnløs i 1662, idet en nevø 

       Gregers Knudsen Vinter overtog denne gård, som altså ikke 

       er identificeret. 

 

    2. Knud Nielsen Vinter,f.c.1600 - blev birkefoged 1641-1654 

       g. m. Helveg Hansdatter (den ældre) 

        Fra dette ægteskab kendes 3 børn/sønner: 

 

       a) Gregers Knudsen - se ovenstående - boede på Fuur 

 

       b) Niels Knudsen Vinter, der overtog hjemmet 

 

           c) Hans Knudsen Vinter findes på næste side 
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       c) Hans Knudsen Vinter - kender ej hans data - 

              han var gift, men A.R.T kender ej konenavn,  

              men anført som hans ane 679 N.N. 

              N.N. hed vist Sofie Knudsdatter f. 1627, d.1676 

              men - - - 

              N.N. skulle være datter af  

               Knud Sørensen, d. før 1664 og hustru  

               Maren Christoffersdatter,f. c. 1596, bg. 15/4 1674 

                 fra Eskov ( mine aner 1462 & 1463) 

              N.N. havde søster 

               Mette Knudsdatter, bg. 17/4 1677 fra Floutrup 

               g. m. Christen Sørensen - mine aner 730 & 731 

   

           *) Knud Sørensens far hed Søren Thorsen 

                           ej enighed om efternavn - 

              A.R.T siger Thorsen og Møllgård skriver Knudsen        

              - - - - - - - 

              Jeg ved ikke, om Hans Knudsen Vinter blev  

              birkefoged - næppe. Ej heller, hvor han boede - han  

              passer ikke rigtig ind på Eskov !  nej, der er ikke  

                                                          plads ! 

- - - - - - - - - 
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Hans Knudsen Vinter havde 4 kendte børn (mærket 1-4) 

        1. Gertrud Hansdatter, f.c. 1673, d.c. 1750. Hun blev 

           g. m. Poul Eskesen fra Høntoft og de kom til at bo 

           på Korsgård i Åsted - se evt. Korsgård under bibliotek 

           Thorum  

         

        2. Helveg Hansdatter (den yngre), f.c. 1671, bg. 16/9 

                       1745 fra Eskov - se evt. bib. Thorum/ Eskov  

           Helveg, der synes opkaldt efter sin farmor, blev 

                gift 2 gange mrk. A & B 

          A) Chresten Eskesen fra Høntoft, f.c.1637, bg. fra Eskov 

             23/5 1703 - A.R.T.'s ane nr. 338, min ane nr. 2972 

             kender ej giftedato 

             Efter 1688 matr. købte Chresten Eskesen, Eskovgården 

             i 1680 el.1683. 

             Der er 2 kendte børn i dette ægteskab: 

                  se evt. Eskov under bibliotek Thorum 

 

             a) Dorthe Chrestensdatter,f. 19/4 1696, g. i Selde 

                  23/5 1715 til Næstild 

 

             b) Eske Christensen Eskesen, g. Sofie Nielsdatter 

                    på Selde Mølle - se evt. fil Selde Mølle under  

                    bibliotek Thorum  

                       bopæl nok Eskov                   

                    Efter Eskes død blev Sofie g.m. Jens Pedersen 

                    Quist, søn fra Møjbæk. 

                    Forældre til J.P.Q er  

                    Dorte Poulsdatter Eskesen & Peder Pederesen 

                    Quist i Møjbæk - se evt. bib. Thorum/ Møjbæk 

                    Der var børn i ægteskabet med Eske, men ingen  

                    i Sofies andet ægteskab. 

 

          B) Peder Sørensen,( g. 9/3 1704), f.c. 1667, der er usik 

                    kerhed om dødsår ( 1713 el 1747)(s 

             Der er 1 kendt barn i dette ægteskab: 

                    Chresten Pedersen, f.c. 1704, d.1740, g. 1734 

                    Anne Knudsdatter Abildgård -  

             . . . . . . . 

       3.  søster - sikkert Magdalene/ Malene, f. c. 1675, d.1759,  

                    g. Eske Jensen (1672- 713) Abildgård, Nautrup 

                    kender søn: Hans Eskesen Abildgård, Nautrup 

                                f. 1707, d. 1790 

                      Noget af familien"Abildgård" se matr. 11 V.  

                      Grøn. Note New Zealand 
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       4.  Knud Hansen Vinter 1680-1748 

           boede i 1704 hos søster Helveg på Eskov. 

           Lærte "handel" hos købm. Thomas Sørensen (1628-1705)(s 

           i Skive. Blev m. "kongebrev" g. 13/5 1716 med Thomas 

           Sørenens datter, Dorthe Thomasdatter. 

 

           Hun var enke (g. 1705) efter Knud Sørensen Abildgård 

           f. 1674, d. 1715 (s & (ss 

           Knud Hansen overtog 3 stedbørn og fik selv  1 søn. 

           Dorthe døde 1731, hvorefter Knud H.V. i 1734 blev 

           gift m Sidsel Andersdatter, d. 1740 - ej oplyst børn 

 

           De 3 stedbørn er: 

              a) Søren Knudsen Abildgård, f.1711, købm i Skive 

              b) Thomas Knudsen Abildgård, d. 1751 i Holstebro 

              c) Anne Knudsdatter Abildgård, g. i 1734 med Knud 

                 Hansen Vinters søstersøn, Chresten Pedersen fra  

                 Eskov  - det synes ok ! 

             

           den ene fællessøn er: 

                 Knud Knudsen, f. 1717 - hans skæbne er mig  

                 ubekendt 

. . . . . . . . . . 

s ) Jeg kan forestille mig, at der er et familieskab mellem 

    Thomas Sørensen, Knud Sørensen og Peder Sørensen 

    - men hvordan  ?? 

ss) Abildgård - måske en forbindelse mellem købm. Abildgård                 

    og Abildgård i Nautrup  -  se også Korsgård. 

    Abildgård var tilsyneladende en stor købmandsfamilie, som 

    kunne være fristende at få kortlagt ! 

- - - - - - - - - - 

 

For at få det fulde overblik over Vinterslægtens forbindelser 

kan det være nyttig at læse om Møjbæk, Eskov, Selde Mølle og 

Høntoft - alle under bibliotek Thorum. 

- - - - - - - 

 

Det har længe været en gåde med gården Høntoft. Flere slægts-

forskere har ment - i kraft af Eskenavnet - at den var identisk 

med Eskov. Lokalarkivet i Thorum var til spørgsmål desangående et 

stort spørgsmål. 

Gården - min kilde er Ivar Christoffersen - skulle efter et  

gammelt kort fundet på Lokalhist. Arkiv i Thorum  have ligget 

mellem Kjeldgård og nuærende Selde Præstegård 

- men der er stadig mange spørsmål. 

Bl. a. om gårdens videre historie. 
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- - - - - - - 

Der kom en Furbo, Jens Jensen Møller/ Jens Jensen Fuurbo til Ø. 

Grønning - nærmere betegnet gl. Filshauge. 

Jeg har ikke fundet en forbindelse til vinterslægten - men den er 

der sikkert ! 

- - - - - - - 

 

Vinterslægtens videre historie på Fuur - jeg kender den ikke. 

Den nuværende - ca. år 1995 - beboer på Nr. Lundgård skulle være 

ud af en gammel slægt, men om det går tilbage til "Vinter", ved 

jeg ikke - har heller ikke forsket i det. 

En overlevering fortæller, at flere døtre fra Nr. Lundgård efter 

"tur" tjente som piger på Amalienbog, hvilket skulle have 

bevirket, at Chr. d. X på en sommertogt i Limfjorden skulle være 

ankret op v. Fuur for at besigtige øen - måske en skrøne ! 
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