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Forord
Hermed udgives 56 skriftprøver med tilhørende transkriptioner. Bogens væsentligste funktion er en læseøve-bog for den, der ønsker at tilegne sig den nødven
dige færdighed i at læse og tyde den gotiske håndskrift,
som stort set var enerådende før 1870erne.
D a bogen primært henvender sig til slægts- og
lokalhistorisk interesserede, der via fritidsundervis
ning eller selvstudium ønsker at komme så tæ t på den
virkelige forsker-situation som muligt, er bogen ved
udvalget af skriftprøver - som noget helt nyt -endvidere
opbygget således, at den tager et helt konkret ud
gangspunkt: Opbygning af en anetavle for en person født 1885 i Skive købstad - men med aner i såvel by
som på land.
Ved gengivelsen af et stort antal skriftprøver er det
således muligt at stille den enkelte læser i en (næsten)
konkret forskersituation. H vad siger en folketælling, en
kirkebog, en lægdsrulle, et skifte etc. om den enkelte
ane, hvad ved v i ... hvad ønsker vi at v id e ... og hvordan
kommer vi videre ved at kombinere de forskellige
skriftprøver (arkivalier, kilder) for at nå det ønskede
resultat.
D et vigtigste er, at forskeren... hen ad v ejen ... lærer
at læse gotisk så nogenlunde. E t problem, der løser sig
selv ved stædig vedholdenhed. M en det er også nok så
væsentligt, at forskeren også forstår, at de enkelte
kilder må forstås, tolkes og sættes ind i en større
sammenhæng. D e første 15 skriftprøver er kommente
ret bagest i bogen for at give læseren en fornemmelse af,
hvilke slutninger/iagttagelser man måske kan foretage
ud fra de enkelte skriftprøver -og hvor forsigtig man må
være, for ikke at drage forhastede slutninger. M en jeg
håber også, at bogen giver læseren/forskeren en for
nemmelse af, hvordan man »jonglerer« mellem forskel
lige kilder (skriftprøver) samt hvilke oplysninger, de
forskellige kilder giver i den konkrete forskersituation:
Hvad ved jeg? H vad vil jeg vide? D erfor er der såvel en
normal indholdsfortegnelse til skriftprøveme (S-), som
til en anetavle (i uddrag) for udgangspersonen, probanden, hvorfra der for hver ane henvises til den eller de
skriftprøver, hvor den enkelte ane omtales i kilderne
(skriftprøveme).
Naturligvis forekommer der i skriftprøveme en ræk
ke betegnelser, ord og vendinger, som mange nutids

mennesker ikke er bekendt med. E t udvalg er nærmere
forklaret i afsnittet »Ordforklaringer«, bagest i bogen,
ligesom der i den afsluttende »Litteraturfortegnelse«
henvises til den m est relevante litteratur.
Rigsarkivet har velvilligt stillet en række skriftprø
ver til rådighed for bogen - alle indkøbt i affotografe
ringer i gode copyproofs - ligesom Landsarkivet for
Nørrejylland i Viborg i denne forbindelse og tidligere
har leveret fotokopier af de ønskede skriftprøver. Ikke
alle arkivalier har været lige velegnede til reproduktion
og nogle har ikke passet ind i den »pædagogiske«
anetavle-opbygning. D er er derfor foretaget et udvalg.
Læseren vil derfor finde nogle skriftprøver meget
tydeligt gengivet, andre mere »uldne«. Hertil er der kun
at sige: Ja, men sådan er den virkelige forskersituation.
En stor del af landets kirkebøger, folketællinger etc.
stilles i dag alene til publikums disposition i form af
mikrofilm eller fotokopier. Og de er heller ikke altid
videre tydelige eller letlæselige, men oftest! Læseren af
denne bogs skriftprøver er således ikke stillet værre
eller bedre end i det virkelige forskerliv: Langt det
meste er skrevet tydeligt og let læseligt (når man kan
det gotiske!), andet kræver timers tålmod.
D e fleste skriftprøver er gengivet i hel størrelse,
andre i ca. 80 pct. gengivelse for at kunne indpasses
bogens format. N år skiftet (S-53), side 109ff, har noget
mere med i transkriptionen end der kan læses af
skriftprøven, skyldes dette, at en afskrift blev taget for
26 år siden af den originale skifteprotokol. I dag er
skifteprotokollen afslidt i kanten med ca. 1 cm - på
grund af flittige arkivgæsters brug gennem 26 år -m ed
det resultat, at teksten nu er tabt i kanten af hver side.
D erfor er brugskopier i fotokopi eller mikrofilm af de
mest benyttede ældre arkivalier nu næsten alene til
disposition for arkivernes besøgende.
E n særlig tak til min kone, Rita, for omhyggeligt
arbejde med at stykke bogens mange elementer sam
men i ombrydningen, og til de mange, der ubeset har
forudbestilt bogen og tålmodigt ventet på dens frem
komst.
Og til den begynder, der fortvivler over den gotiske
skrift: G iv ikke op. M obiliser lidt energi - så kommer
det hen ad vejen!
Jeg ved det efter snart 35 års erfaring!
H enning Jensen
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Indledning
I løbet af 1800-årene - og særligt i årene efter 1850 tabte den (ny)gotiske skrift mere og mere terræn
overfor den latinske skrift, den skrift vi bruger i dag.
1800-årenes arkivalier er således skrevet enten med en
med en »ren« nygotisk hånd, med en »ren« latinsk
hånd, eller oftest med en blandingsskrift, som bogens
skriftprøver giver en del eksempler på. D et voldte
eleverne i folkeskolen stort besvær at skulle lære og
mestre de to forskellige former for skrift - og holde dem
adskilt.
D en 19. maj 1875 udsendtes derfor et ministerielt
cirkulære, der bestemte, at herefter skulle der ikke
længere i folkeskolen undervises i den gotiske hånd
skrift. I Slesvig-Holsten, der fra 1864 var under
prøjsisk administration (til 1920), gik man først senere
over til vor nuværende, latinske skrift.
Begrundelsen for 1875-cirkulæret var den, at den
latinske skrift nu var den m est benyttede, og skriftskiftet motiveredes med, at det ville være fremmende
for skrivefærdigheden hos almuen, hvis skolebørnene
fremover kun skulle indøve én skrivestil i løbet af
skoletiden. Æ ldre mennesker, der kun havde læ rt den
gotiske håndskrift, fortsatte naturligvis med at benytte
denne.
Ligesom vor nuværende latinske skrift løbende un
dergår forandringer (skønskrift for 60 år siden minder

således ikke meget om vor tids formskrift!), har den
gotiske skrift fra 1600-årene også skiftet med moden
frem til afløsningen i 1875. D er er derfor i bogen indsat
forskellige alfabeter og bogstavrækker, der hver især
har været typiske for netop de forskellige tidsperioder
fra 1660 til 1875. Selv i den gotiske periode var det
almindeligt, at personnavne og datidens frem m edord
blev skrevet med vor nuværende latinske skrift... mens
resten blev skrevet med gotisk. D ette var et tegn på, at
skriveren var en dannet person ... og i skriftprøveme
kan vi finde sådanne eksempler, der ofte er en lettelse
for os i dag. M ange svært-læselige gotiske dokumenter
kan »skimmes« for netop det navn, man søger efter,
hvis skriveren har mestret og fulgt denne regel. Forden,
der vil studere den gotiske skrifts historie og detal
jerede udvikling nøjere, henvises til dr. Erik Kromans
bog, som er opført i litteraturlisten bagest i bogen som
nr. 9.
Ikke alle skrivere mestrede de særlige store bog
staver i den gotiske skrift. M en så brugte man blot de
små bogstaver og skrev dem i dobbelt eller tredobbelt
størrelse (Som i datidens formskrift). D et kan derfor
være vanskeligt at afgøre, om et ord i skriftprøveme er
skrevet med stort eller lille begyndelsesbogstav. E n
egentlig retskrivning er af forholdsvis nyere dato!

Christen Brandi Hausgaard (6) og hustru Marie Hausgaard, f. Neergaard (7) fotograferet omkr. 1869 med
barnebarnet Jensine Revsgaard, senere gift Ldtzhøft. På grundlag af barnebarnets skønnede alder, kan
fotografiet tidsfæstes til ca. 1869.1efterslægten findes flere udsnitsfotos (portrætter), fremstillet efter dette
fotografi.
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ANETAVLE
o p stille t i listeform (i u d d rag ).
Rækken med de 64 aner haves næsten komplet, af rækken med de 128 anerkendes de fleste, og enkelte
anelinier kan føres meget længere tilbage.
H er er alene opført anerne til og med tip-oldeforældrene (rækken med de 16 aner), idet tip2oldeforældrenes navne dog er anført i parentes, da deres navne i en del tilfælde fremgår af de gengivne
skriftprøver. Anerne nr. 56-57, 112-113 og 224-227 er alene medtaget for at give anesammenhæng
med det gengivne skifte fra 1729 (S-53), matriklen 1688 (S-54) sam t K aastrup kirkebog 1682-84(S55), alle vedrørende Neergaard-slægten i K aastrup i Thy.
S = Skriftprøve n r ....... er sa t m ed kursiveret skrift til højre u d fo r a n em e nedenfor.
PR O B A N D

S-nr.:

1.

1, 26

Id a Sophie Hillers,
født 10.6.1885 Skive.....

FO RÆ LDRE
2.

3.

Jens Christian H illers (H illertz), guldsmedemester i Skive 1876-1898, herefter
gæstgiver på Fisketorvet 6 i O dense et par år, og fra 1900 til sin død handelsagent og
kommissionær ssts., født 7.10.1845 Thisted, død 29.6.1919 O dense (Ansgars s.), gift
14.3.1877 V. Vandet med
A nineH ausgaard, født 21.12.1852 Klitmøller, V. V andet s., død 6 .1 0 .1930G entofte s.,
begr. Odense (Set. K nuds s.)

1, 2, 5, 26,
29

1 ,2 ,3 ,4 ,2 6 ,
28

BED STEFORÆ LDRE
4.

5.
6.

7.

Johan H en rik Hillers, slagtermester i Thisted,
født 19.7.1818 H olstebro, død 21.8.1895 Thisted,
gift 25.7.1845 Thisted med
E lse K irstine Larsen, født 18.10.1826 Thisted, død 13.3.1899 ssts.
Christen B ra n d i H ausgaard, skipper, skudeejer og handelsmand i Klitmøller, sogne
forstander m.v., V. Vandet sogn,
født 27.5.1795 Klitmøller, V. Vandets s., død 22.12.1876 ssts., gift 1. 5.8.1820 V.
Vandet m. M ette Kirstine C hristensdatterT horup (1773-1834, enke efter skudeejer Jens
Andersen Broe, Klitmøller),
gift 2. 20.2.1835 på M omtoft (husbryllup), Sennels s. med
M arie Neergaard, født 14.12.1808 på M omtoft, Sennels s., død 6.7.1901 Thisted, begr.
V. Vandet.

5, 11, 13,
24, 25, 29,
33
5, 8, 24, 25,
29
3. 4, 7, 10
12, 14, 16,
28, 38, 49,
51

3, 4, 7, 10
12, 28, 35

OLDEFO RÆ LD RE
8.

9.

10.

11.

Christian H inrich Hillers, fra 1817 slagtermester i H olstebro,
født 6.10.1796 H am m und H orn bei Hamburg, død 6.6.1870 H olstebro (gift 2.
27.6.1847 Holstebro med Johanne M arie K irstine Larsen (1817-1898),
gift 1. 27.2.1818 H olstebro med
Id a (døbt Id e) K irstine H ansdatter, født 1789, fremstillet i Ølgod kirke 8.2.1789, død
5.10.1842 Holstebro.
L a u st (kid. L a rs) M atthias(en) Larsen, husmand i Store Hillerslev s.,
født 14.12.1788 Jestrup, Sønderhaa s., død 23.2.1865 Store Hillerslev, Hillerslev s.,
gift 5.10.1826 Hillerslev med
K aren Jensdatter Schou, født 3.4.1807 Thisted, død 10.3.1877 Hillerslev s.

6, 9, 11, 13,
25, 27, 30,
33, 34, 48
11, 13, 19,
25, 30, 33,
34
15, 18, 24

15, 24
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12.

13.

14.

15.

Christen Pedersen M øller/K løvborg/H ausgaard, skipper, skudeejer og handelsmand i
Klitmøller, V. Vandet s.,
født 31.3.1768 Klitmøller, V. V andet s., død 16,6.1840 ssts.,
gift 9.10.1789 V. V andet med
A n n e M arie C hristensdatter Brandi, født 23.4.1765 Klitmøller, V. Vandet s., død
5.3.1850 ssts.
Christen Christensen Neergaard (d.y.), selvejergårdmand i K aastrup, fra 1805 pro
prietær til M omtoft, Sennels s., m.m.
døbt 27.3.1768 K aastrup, død 21.8.1833 på Momtoft, Sennels s.,
gift 2.11.1792 N ors med
JohanneN ielsdatterB jerregaard, født 12.3.1771 Hinding, N ors s., død 30.5.1826 på
M omtoft, Sennels s.

12, 14, 16,
21, 38, 41,
49, 50, 51
12, 14, 16,
21, 38
17, 22, 31,
32, 35, 40

17, 31, 35

T IP -O L D E F O R Æ L D R E
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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Johann H inrich Hillers, snedkermester i H am m og i Hamburg,
født 16.5.1753 H am m b. Hamburg. (Søn af Johann N icolaus Hillers og M argretha
Prüfers), død 30.8.1838 Ham burg (M aria M agdalena s.), gift 1. 21.11.1780 Hamburg
(St. M ichaelis s.) m. A nna C athrina Elisabeth Tohrs (1756-88), gift 2. 26.7.1789
Ham burg (St. Catharina s.) med
Juliana Frederica E lisabeth Steig(en), født ca. 1764 i G rabau, Mecklenburg, død
20.8.1816 i H am m bei Hamburg. (D atter af Johann Friederich Steig og A nna Sophia
Polchau/Polkoh).
H a n s Jensen Sm ed, smed og husmand i Ølgod s.,
født 1752 A gersnap, Ølgod s., døbt 4.6.1752 Ølgod s. (Søn af smed og husmand Jens
H ansen...), død 3.2.1830 ssts., gift med
M aren N iss/N ielsdatter, født 1756 i A gersnap, Ø lgods., døbt 18.7.175601god. (D atter
af smed og husmand N iss/N iels H ansen ...), død 17.1.1845 Ølgod s.

19

L a u ritz (Laurs, L a u st) M adsen (Svinborg) Holmager, selvejerhusmand i Jestrup,
Sønderhaa s.,
døbt 19.3.1745 Thisted (Søn af feldbereder M ads Lauritzen Holmager og Anne
A ndersdatter, der 1. var gift med Christen Jensen Svin(d)borg), begr. 13.5.1798
Sønderhaa s.,
gift 20.6.1778 Sønderhaa med
E lse Lars/Laursdatter, døbt 31.3.1748 Sønderhaa. (D atter af selvejer L ars/L aurs
Jensen K nattrup og K aren N ielsdatter), begr. 18.6.1817 Vang s. H un gift 2. 20.4.1799
Sønderhaa m. A nders M adsen T anderup af Ydby s., begr. 1.7.1810 Sønderhaa s.

23

Jens Jensen Schou, kleinsmedemester i Thisted,
født ca. 1754 Thisted (lakune i kirkebogen), konfirmeret ssts. 1769, 15 år gi. (Søn af
glarmester i Thisted Jens N ielsen Schou/G larm ester og K aren Lauritsdatter G riishauge), begr. 10.4.1811 Thisted, gift 1. 16.12.1784 Thisted med Sophie Kirstine
Pedersdatter Sveigaard, him begr. 1803 ssts.,
gift 2. 30.11.1804 Thisted med
C hristiane N ielsdatter Bech, født 15.10.1779T histed. (D atter af m alermester i Thisted
N iels N ielsen Bech og A nne M arie Truelsdatter), død 9.5.1844 Thisted, gift 2.
12.5.1813 Thisted m. værtshusholder og brændevinsbrænderPeter Chr. Pedersen Sund,
død 4.9.1820, gift 3. 8.3.1822 Thisted med værtshusholder A nders Larsen M øller, død
17.71829 Thisted.

20

P eder Andersen M øller, kid. H ausgaard, skipper, skudeejer og handelsmand i K lit
møller, V. V andet s.,
født 5.1.1736 Klitmøller, V. V andet s. (Søn af skudeejer og skipper A nders N ielsen
Poulsen og M aren Pedersdatter M øller). H an opførte o. 1770 skudehandlergården
H ausgaard (på nuv. matr. nr. 47) i Klitmøller og han og en del af hans efterslægt antog
navnet H ausgaard, død 1.7.1800 ssts.,
gift 29.10.1765 V. V andet med

19

18, 23

20

21, 37, 41,
45, 50

25.

D orethe Christensdatter Bach, født 9.4.1736 Klitmøller. (D atter af skipper Christen
Christensen Kløvborg Bach og Bodil Christensdatter), død 24.6.1800 ssts.

21, 37, 41,
46, 52

26.

Christen Christensen Brandi, d.y., skipper og skudeejer i Klitmøller, V. V andet s.
født 3.10.1722 Klitmøller, V. V andet s. (Søn af skipper og skudeejer Christen
Christensen Brandi, d.æ., og M ette Pedersdatter Brandi), død 21.8.1803 K litmøller, gift
2. 30.1.1790 V. Vandet med enken D orethe A ndersdatter Søe, der døde 20.6.1803
Klitmøller, gift 1.7.10.1750 V. Vandet med
K aren Christensdatter Krogh, født 6.2.1727 Klitmøller, V. V andet s.. (D atter af
skudeejer Christen M ichelsen Krog(h) og A ne M arie C hristensdatter D ragsbech),
død 20.6.1784 ssts.

16, 21, 36,
38, 43, 47

Christen Christensen Neergaard, d.æ ., selvejergårdmand i K aastrup,
døbt 26.12.1737 K aastrup s., begr. 29.5.1784 ssts.,
gift 28.10.1761 Tilsted med
M aren Thomasdatter, født 1735 i Silstrup, døbt 24.4. 1735 Tilsted (D atter af
Selvejergårdmand Thom as Jespersen og D orthe Thom asdatter U lgaard), begr. 17.4.
1792 K aastrup

39, 40, 42,
44

27.

28.

29.

30.

31.

43

22, 40, 42

N iels Christensen Bjerregaard, selvejergårdmand i Hinding, N ors s.,
døbt 26.11.1741 N ors s. (Søn af selvejergårdmand Christen Christensen Bjerregaard og
Kirsten N ielsdatter Dige), begr. 8.4.1790 N ors,
gift 21.9.1768 N ors med
M aren Andersdatter, døbt 20.8.1747 N ors (D atter af gårdmand i Hinding, N ors s.,
Anders Christensen og K irsten Pedersdatter), begr. 10.6.1822 N ors s.

T IP O L D E F O R Æ L D R E (i uddrag)
56.

57.

Christen M adsen Neergaard, selvejergårdmand i K aastrup,
født 1708 på N edergaard, døbt 26.8.1708 K aastrup, begr. 17.6.1761 K aastrup,
gift 2.4.1737 K aastrup med
Inger Christensdatter Hagel, døbt 25.3.1703 K aastrup, begr. 10.6.1761 K aastrup.
(D atter af selvejergårdmand Christen Christensen Hagel og D orthe Iversdatter).

44

44

T IP O L D E F O R Æ L D R E (i uddrag)
112.

113.

M a d s W illum sen (Nedergaard), medfæster af N edergaard i K aastrup, kirkeværge,
døbt 21.5.1682 K aastrup, begr. 15.3.1761 ssts.,
G ift 10.6.1703 K aastrup med
A nne M ichelsdatter, døbt 7.5.1682 K aastrup s., begr. 20.1.1753 ssts.

53, 55

55

T IP O L D E F O R Æ L D R E (i uddrag)
224.

225.

226.

227.

W illum Christensen (Nedergaard), gårdmand i K aastrup, senere fæster af N edergaard,
ssts., sandemand, kirkeværge mm.,
født ca. 1654 Kjeldstrup, Hillerslev s., begr. 20.4.1729 K aastrup. (Søn af gårdmand i
Kjeldstrup Christen Thøgersen og K aren W illum sdatter), gift 2. 6.12.1696 K aastrup
med M argrethe M ichelsdatter N edergaard (ca. 1668-1740, datter af ane-nr. 226-227),
gift 1. 15.6.1681 K aastrup med
A nne Jensdatter, født ca. 1641, begr. 17.7.1696 K aastrup. (D atter af gårdmand i
K aastrup Jens Christensen og M argrethe Lauritsdatter), hun gift 1. ca. 1665 K aastrup
med M ads Pedersen, død ca. 1668, gift 2. ca. 1670 ssts. m. Jens Jensen Saarup, død ca.
1679 K aastrup.

53, 54, 55

M ichel Nielsen (Nedergaard), gårdfæster af N edergaard i K aastrup, delefoged,
sandemand, kirkeværge m.m.,
født ca. 1634, begr. 11.9.1695 K aastrup,
gift med
M argrethe Jensdatter, født ca. 1638, begr. 23.6.1707 K aastrup. (D atter af gdm. Jens
Christensen V andet og Anne Jensdatter.)

55

55

9

10

11

Forhuuset

1

1
2
3

Niels Hjørring Christensen
W ilhelm Peter W ion Bytner
W ilhelm A ndreas A ndersen

M.
M.
M.

27
19
18

Ugift
Ugift
Ugift

Luterske
Luterske
Luterske

Forhuset

1

4
5
6
7

Jens K ristian Hillers
Anine H ilers
Engel M ariane Brinch Hillers
Johanne Elvine Hillers

M
Kv
Kv
Kv

G ift
G ift

Luterske
Luterske

8

Birte M arie Jørgensen

Kv

35
26
2
U nder
1
20

Ugift

Luterske

M
Kv
Kv
Kv

62
56
20
21

G ift
G ift
Ugift
Ugift

Lutterske
Lutterske
Lutterske
Lutterske

1ste Sal

io

1

9
N iels K ristian Kristensen
10
Ane Katrine Kristensen
11 Krestine D ortea Kristensen
12
Krestiane K ristensen Lund
3 Fam ilier
Indeh. 12 Personer,

Skive
Holstebro
Tise, W iborg A m bt

Kjøbmand
H andels Elev
H andels Elev

Tisted
Guldsmed H usfader
Klitmøller, Tisted A m t Husmoder
Skive
deres Børn
Skive
Estvad, Ringkøbing A m t Tjænestepige
Aarhuus
Skive
Skive
Odense, W iborg A m t

Rebslager
Husmoder
deres D atter
Tjænestepige

13

1

1

Christen Brandi H ausgaard

M

74

g-

Lutheran

55

2

M arie N eergaard H ausgaard

K

61

g-

Do.

55

3

O tto H ausgaard

M

22

u

Do

55

4
5
6

N idolph H ausgaard
Anine H ausgaard
Jens M artinus Christensen

M
K
M

20
17
21

u
u
u

Do
Do
Do

7
8

N iels Christian Vegeberg
E lse Christensen

M
K

15
27

u
u

Do
Do

55
55

55
55

14

Klitmøller By
V. V andet Sogn
Momtoft
Sennels Sogn
Klitmøller By
V.Vandet Sogn
Do
Do
Vixø By
R æ hr Sogn
Klitmøller By
V. V andet Sogn

H uusfader

H andelsm and

Svagt seende

H uusm oder
Søn

Sømand

Søn
D atter
K arl

Jordbruger

D reng
Tjenestepige

15

38 et H uus 1

39 et H uus

40 en G aard 1

16

T ransport 188
John Krogh
Inger A ndersdatter
A ne D orthea
A ne H oller

57
58
18
15

gift
gift
ugift
ugift

Klitmøller
D o.
D o.
D o.

Skipper og Fisker Lutheran
hans Kone
D o.
1
D o.
deres D øttre
D o.

Peder Ch: Kløvborg
D orthe Søegaard
Peder
A ne M arie
Sidsel M arie Kløvborg
Jens Søegaard
A ne M arie Søegaard

39
37
4
3
22
69
80

gift
gift

D o.
D o.
D o.
D o.
D o.
Ø stervandet
Klitmøller

Skipper og Fisker D o
hans Kone
Do
deres Bøm
Do
Do
Tjenestepige
Do
Aftægtsmand
Do
hans Kone
Do

Christen B. H ausgaard

65 gift

D o.

Do

M aria H ausgaard

52 gift

Peter
O tto
E rhard Nidolph
A nna
Sophie
Annine
Elvine
Inger Skaarup
Erik Odde
N iels P Jensen

18
12
11
16
14
8
8
34
31
22

fahrer til Søes

Do
Do
Do
Do
Do.
Do
Do
Do
Do
Do

M orten Christensen
212

17 ugift

M omtoft
Sennels S.
Klitmøller
D o.
D o.
D o.
D o.
D o.
D o.
D o.
Do
N ors Skovhuus
Vangsaae

Skipper og
H andelsm and
hans Kone

ugift
gift
gift

ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift

deres Bøm

Tjenestefolk

Do

Do

Storegaden
W ester side
N o. 53

N o. 54

1

1

1

No. 55

1

N o. 56 og
N o. 59

1

N o. 60

Frederich Mikkelsen
Jensine D ahl
Ane Elisabet
H ans Peter
M aria N ygaard
Lisa Schaarup
M aren Jacobsen
Frederich Hillers
Kjerstine Larsen
M ariane Hillers
Peter W ittrup
Johan Ejsenhart
Larsine Holm
Johannes
Kathrine
A dolf
Peter
Ove
Sisel ChristensD atter
Søren Fuglsang
K aren Jens D atter

36 gift
25 gift
3 ...
1 ...
24 ugift
28 ugift
24 ugift
32 gift
23 gift
3 ...
14 ...
38 gift
34 gift
12 ...
10 ...
8 ...
5 ...
3 ...
19 ugift
45 gift
69 gift

Ditlev Schaarup
M arinius Schjellerup

20
37 gift

M aria Kjerstine Juel
Ida Schjellerup
Clare Schjellerup
Sigfried Egholt
Nicolai Terkelsen
Niels Ollesen
Lars Søe
Peder Tomsen
M aria Sørens D atter
Helene SørensD atter
Kjerstine K rabe
A nton W ittendorf

37
5
3
21
18
32
31
17
26
22
18
64

gift
...
...
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift
gift

Kjøbenhaun
D o.
Thisted
D o.
Horsens
Thisted
D o.
Holstebroe
Thisted
D o.
Kjøbenhaun
A alborg
N ibe
A alborg
D o.
D o.
D o.
D o.
Sjørring
Thisted
Bredstedgaard,
Ringkjøbing
amt
Thisted
Hasholm
Hjørring amt
Randers
Thisted
D o.
N æ stved
Ø strup Mølle
Ballerum
Kjelstrup
Kollerup
Thisted
D o.
D o.
Frederiksberg

D octer praktiserende Læge
hans Kone
deres Børn
H uus Jomfrue
tjeneste Piger.
Slagtermester
hans Kone
deres D atter
Læredreng
Seilmagermester
hans Kone

deres Børn

tjeneste Pige
G jørtlerm ester
hans K one

Læredreng
Kjøbmanden
hans Kone
deres Børn.
H andelsbetjent
Lærling
tjeneste Folk

K rigsraad og D octer afskediget
Distrikslæge/m ed Pentionen/
hans K one og Frue
huus Jomfrue

Kjøbenhaun
58 gift
Bethe Lund
47 ugift D o.
M ichaline Stofflet
Johanne PedersD atter 27 ugift Bedsted
Tjeneste Folk
A ndrea Kalkjer
29 ugift Thisted
Christen Jensen
29 ugift Houv
P aa Syge H uuset i same nem ligJensC hristensen afB jerrebyepaa M ors, N iels PederG aard findes 6 Personer
sen af Svenstrup i Hjortdahl Sogn, 80 A ar, Mogens Lauritzen/ af Boddum 35 ?. M aren Kierstine Christensdttr. af 0 .
Svenstrup/ 28 A ar Lars Pedersen 36? A ar, og H ustru K irsten
Jensdatter 24 A ar af/ Stagstrup Sogn. Endvidere Barnet
Peder W angsgaard af Sfastrup bye..
Engelbret Brinch
M ariane Schov
W ilhelm M archussen
Anders F rost
Johanne L arsD atter
Christian Hillers

47
41
25
18
22
4

gift
gift
ugift
ugift
ugift
—

Thisted
D o.
Frederikshaun
Thisted
Snedels
Thisted

Guldsm edm ester
hans Kone
Guldsmedsvenden
Læredreng
Tjeneste Pige
en Søster D atters Søn

19

Ø stergade 77

Peter M ølgaard

N o. 49b

2

1

6
5
3
27

455

20

H olstebro

99
...
99
...
99
...
ugift M andahl
i Norge
Christen Christensen
24 ”
Hundborg
Thisted A:
N iels Jensen Basberg
Rom
17 ...
Ringkjøb A:
A nne M arie C hristensen23 ugift W estervig
Thisted A:
Christian Hillers
57 gift
Ham borg
M arie Lassen
33 gift
Ryde
Ringkjøb A:
23 ugift Holstebro
M arinus Hillers
99
A m alia Hillers
18 ”
99
E dvardt Hillers
3 ”
A m alia Lassen
29 ugift M eirup
Ringkjøb A:
N iels Skanderup
Tviis
43 gift
D o. A m t
71 ”
Balling
H ans W inge
W iborg A:
Johanne H attem ager
60 ugift H olstebro
99
K nud Christensen
18 ...
Barslund
N yborg
A ugust G ottlieb
43 gift
Kiihnell
Birgitte Sophia
Ribe
39 ”
W ohnsen
A nne Cathrine
24 ugift W eirum
Jørgensdatter
Ringkjøb A
Frederik Christinan
H olstebro
55 gift
Schou
Christine Frederikke
47 ”
Ringkjøbing
Skouboe
99
17 ...
A ndreas Schou
99
C arl Schou
10 ...
99
H enriette Schou
15 ...
99
13 ...
Juliane Schou
99
M arie Schou
8 ...
99
Frederikke Schou
7 ...
Juliane Sophia
70 Enke Stadil
Skouboe
Ringkjøb A .

H ans M ølgaard
Frederikke M ølgaard
Lene M ølgaard
N iels Pedersen

N o. 49a

425
7 ...

Skræder M ølgaards
Børn

Skrædersvend
D itto
Læredreng
Tjenestepige
Slagter, H uusfader
H ans Kone
Slagtersvend
hans Børn
Huusjomfrue

Tjenestefolk

Læredreng
Procurator, Huusfader
H ans Kone
Tjenestepige
Toldcasserer, H uusfader
hans Kone
Skriver
hans Børn

H ans Svigermoder,
lever af sine M idler

Klitmøller
Bye
43 et H uus

44

44 et H uus

45 et H uus

46 et H uus

NB
47 et H uus
49

22

213
Christen B. H ausgaard

55 gift

Klitmøll

M aria M omtoft
Christen
Christian
M ette Kirstine
Johanne
Peter
A nna
Sophie
O tto
Nidolph
N iels Christian
Thom as Christian
Christiane Bak
Christine
Svend F ro st
Bodil Kirstine
M aren
Peder
Christense
A nders Christian
A ndreas Peter
Johannes
Jens Søegaard
A ne M arie
A ne K atrine
D orthe
Jens Thøgersen
A nders D raxbek
D orthe
Christen
Christian
Peder Christian
Ane
M aren Pedersdatter

42 gift
15 —
13 —
12 —
9 —
8 —
6 —
4 —
2 —
1—
21 ugift
16 —
24 ugift
23 ugift
65 gift
64 gift
32 ugift
29 ugift
26 ugift
24 ugift
22 ugift
9 —
59 gift
70 gift
36 ugift
27 ugift
12 —
46 gift
52 gift
19 ugift
16 —
15 —
17 —
77 Enke

M omtoft
Klitmøl
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
V. V andet
Torsted
Klitmøll.
Sennels
Klitmøll.
Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
0 . Vandet
Klitmøll
Do
D o. Skræder
D o.
Do
Do
Do
Do
Do
Vang
Do

248

Skudeeier og Handelsmand
H uusfader
hans Kone

deres Børn

Tjenestefolk

Fisker, H uusfader
hans Kone
Skræder
D eres Børn

Pleiesøn
Fisker, H uusfader
hans Kone
deres D øttre
D attersøn
Skipper, H uusfader
hans Kone
deres Sønner

Aftægtskone

23

328
Storegaden
29

1

Engelbret Brin(c)k
M ariane Schou
Kirstine Lasen
Jørgen N ielsen

42
37
19
26

gift
D o.
ugift
Do

19
37
40
14
16
54
27
18
17
55

Do
Enke
ugift
...
ugift
Enke
ugift
Do
Do
Enke

1

Carl Bonne
Terise H øyer
Helise H øyer
M ettzy M ylendorf
Anne Jensen
M aria Bech
Franz Væretig
Kirstine Christensen
D orthea M aren H ansen
Anne Magdalene
Grønlund
Magdalene G rønlund
Christian Christensen
Line Rørbye
Jens Obel
K am er Obel
M aren Jespersen
Christian E berhardt
Caroline Rüs*
Christen Eberhardt
Vilhelm Eberhardt
Frederich Eberhardt
Charlotte Riis
Jørgen M aartensen

21 ugift
31 gift
42 do.
12 ...
10 ...
28 ugift
44 gift
30 D o
5 ...
3 Do
1 D o.
33 ugift
59 G ift

1

Anne Nielsen
Anders M aartensen
Karlund M aartensen
Peter M aartensen
Sofie Vittroch

53
19
12
9
31

Helmuth Vittropp
M aren Petersen
Jens A ndersen G rønlund
Johanne M øller
Sesilia Grønlund
A nne G rønlund

1 ...
15 ugift
52 gifte
48 gift
17 ugift
15 Do.

1

30

1
1

1

31

32

1

1

1

*) Rus = Riis, jfr. S-29

24

gift
ugift
Do
Do
gift

Aalborg
Thisted
Do
Vrås
Skanderborg
Amt
Thisted
Hassing
Do.
Skinderup
Sennels
Thisted
Viborg
Hundborg
Hundborg
Samsøe
Thisted
H oxer
Thisted
Sennels
Øsløs
Sennels
Rensburg
Thisted
Do
Do
Do
Norge
Alsted
M orsøe
Snædsted
Thisted
Do
Do
Nyekjøbing
Falster
Thisted
Kjættrup
Thisted
Do.
Do
Do.

Guldsmed
hans Kone
Deres Pleiedatter
hans Svend

Læredreng
Lever af Syning
Pleiedatter
Tjenestepige
Speckhøker
Bager
Tjenestepiger
Lever af sine Midler
hendes D atter
Skolelærer
hans Kone
Elever
Tjenestepige
Verthuusmand
hans Kone
Deres Børn
Huusjomfru
G larm ester
hans Kone
Deres Børn
Lærerinde
hendes Søn
Tjenestepige
Verthuusmand
hans Kone
D eres Børn

23
Østergade
N o. 48 L t A

1

Ane M arie Lund
N icolai Chrestensen

46 Enke
30 ugift

D o. No.

1

Anders Gjedboe

32 ugift

Sophie Frederikke

23 ugift

M athias M eilstrup
M arie M agdalena

30 gift
25 gift

M arinus Hillers

63248 Enke
M and
952 Enke
mand
18 ugift

A m a(l)ia
G otlib Fredrik W em m er

13 33 ugift

H ans Pedersen

62 gift

M arie Lassen

28 ugift

Johanne Laursen

30 ugift

Johanne Thomsen

50 ugift

Do. No.

145 Personer

1

D o. N o.
Baghuuset

1

Jens Peter
Ludvig
Niels Hielm
Eskild Lind

D o. gade
N o.49

1

Chrestian Lind
Chrestian Hillers

28

26

164 Personer

G jørtler Profitjon
G jørtler Svend

Randers
Løgstør
Aalborg
amt
Tviis Sogn
Ringkjø
bing
amt
Lemvig
Do. amt
Randers
Holstebro
Ringkjø
bing amt
Do
Do
Do
Do.

Vertshuusholder

Do
Hamborg

H ans Søn
Slagter

Holstebro
Ringkjøbing
amt
D
Prøys
minde
W estpha
len
G retrup Sogn
Viborg amt
Ryde Sogn
Ringkjøbing amt
Borberg
Do. amt
Holstebro

H ans Børn

Forpagter af
Forandførte Enkes
Jorder
H ans Huusholder
Guldsmed
H ans Kone

D eres Børn

Slagter Svend

Tjeneste Karl
Huusholder
Tjeneste Piger

Klitmøller
Bye
42 et H uus

46

209

1

Christen B: H ausgaard

50 gift

Klitm.

1

37 gift
10
8
7
5
3
1
39 ugift
27
27 ugift
23
66 Enke

Sennels
Klitm.

43 et Huus

M aria H ausgaard
Christen
Christian
Kirstine
Johanne
Peter
Ane M arie
Peder Skaarup
D orthe M øller
Laure Andersd:
Jens Pedersen
M ette M arie

44 et Huus

1

Svend F rost
Bodil Kirstine
Niels Andreas
Inger
M aren
Peder
Christense
Anders Christian
Peter
Johannes
Jens Søegaard
Ane M arie
Ane K athrine
D orthe
Jens Thøgersen
M aren Pedersdatter

60
59
33
29
28
25
23
19
17
5
54
65
31
22
7
72

Anders Chr: D raxbek
D orthe D raxbek
Christen
Christian
Peder Christian

41 gift
47 gift
14
11
10

45 et H uus

1

46 et Huus

1

47 et Huus

1

52

28

gift
gift
ugift

D o.

V. Vandet
Klitm:
Schinnerup
Sjørring

Klitm.

Skudeeier
Handelsm and og Skipper
hans Kone

D eres Børn

Tjenestefolk

lever af at Spinde og sine
Renter
Fisker
hans Kone
Skipper

Do
D eres
Børn

gift
gift
ugift
ugift
Enke

243

V. V andet
0 . Vandet
Klitm
D o.

Do.
Do

Fisker
hans Kone
deres D øttre
Pleiebarn
Lever af sin Af
tægt og at spinde
Skipper og Fisker
hans Kone
D eres Børn

IM

Ø ster G ade
N o 48

49a

1

49b

1

49c

1

30

Jens Bayheim
M ølgaard
A ne K atrine M adsdatter
Lorents Pedersen
G andmand
Henrik H usted
Erik H ierm .M ulvad
Christian Hillers
Kierstine Hillers
Johan Henrik
Hillers
M arinus Hillers
Amalie Hillers
Jens Larsen
A ne M arie
H enriksdatter
Erik Sakarias
G udiksen
H ans Bertelsen
A ne M arie
K nudsdatter
H ans Christian Skräder
A ne Chrestence D o.
M arie Chrästine

2 ug

D eres Søn

29 D o
33 D o.

Tienste Pige
Skræder Svend

23
16
46
54
22

D o.
D o.
gift
D o.
ug-

D o.
Lære Dreng
Slagter
H ans Könne
D eres Søn

13
8
34
31

D o.
D o.
D o.
D o.

D o.
D eres D aatter
Tiænste folk

72 Enke
mand
34 ug

K iøbmand

30 D o.
28 gift
26. D o.
1 ug

Tiænste folk
Væver
H ans Könne
D eres D aatter

Klitmøller
44 et H uus

52 et H uus

1

1

53 et H uus

1

54 et H uus

1

55 et H uus

1

56 et H uus

1

Christen Br: H ausgrd
M aria M omtoft
Christen
Christian
M ette Kjerstine
M athias
Jens N ielsen
M aren Sixhøi
Caroline

45
32
5
3
2
27
21
35
15

K aren M arie

57 Enke

Ole
A nne

25
21 Ugifte

Jens P eter
A nders Christian
K aren M aria
Bodil M aria
M argrete
Chr: Brandi Krogh
Kjersten
Peder A: Krogh
Jens
G rete
Chr: P: Kløvborg
A ne M aria
Kjersten M aria
Christian Kløvborg
Chrestenze
Peder H ausgaard
M ette H ausgrd
Inger M aria
Christen
P eter

18
16
71
75
45
33
23
60
20
44
72
74
34
15
24
48
44
23
21
12

A ne M ethea
M aria
Peder Christian
57

32

295

9
6
3

G ift
G ift

Skudeeier, og Handelsm and
hans Kone

Ugifte

D eres børn

Ugift
Ugift
Ugift
Ugift

Tjenestekarl
Tjenestedreng
Tjenestepiger

N æ rer sig af en liden Jordlod
og hænders Arbeide
hendes Børn. D en ældste Søn
farer til Søes

Ugift
Enke
Ugift
gift
gift
Enkem and
Ugifte

Indsidder
Indsidder
hendes D atter - Vævpige
Skippr. og Handelsm and
H ans Kone
hans F ader
Tjenestefolk

gift
gift
Ugift
Ugifte

H andelsm and og Skudeeier
H ans Kone
deres D atter
Tjenestefolk

G ift
G ift

Skippr. og H andelsm and
H ans Kone

Ugifte

D eres Børn. D en ældste Søn
farer til Søes

34

No. 48b
1te fam.
2den fam.

3die fam.

N o.49, 48d
lte familie

2den fam.

Lauritz Lund
A ne Pedersdaatter
Jens Seiberg
Ane M arie
M arie K attrine
Chresten Sejberg
Peder M ølgaard
Ingeborg Jep? Busk
H ans Petter
H ans Thvermoese
M arie Kierstine
A ne Katrine
Kiersten Frideriksen
Olle W illadsen
Jens Nicolajsen
Henrik H usted
Christian H illertz
Ide Kierstinne
Johan Henrick
H ans Ludviig
Jens Frederick
Brøndum
M arinus Frederick
Lovise Chrestine
Emalie
H ans Pedersen
Ane M arie Jensdatter
Thea K aren Jensdatter
Chresten M ulvad
A ne Barbra
Jens Petter
Carl Christian
Lauritz Nekolaj
Emilie M arie
Elisabeht
Christian

75 gift
68 gift
45 gift
36 gift
10 ug
5
32 gift
27 gift
9 ug
8
6
1
20 ug
25 ug
19 ug
17 ug
41 gift
48 gift
16 ug
13 ug
10
7
5
2
44
42
18
31
39
8
7
5
4

ugift

ug.
ug
ug
gift
gift
ug

Snædker M æ ster
H ans K önne
D agleier
H ans K one, G iordem oder
D eres Bøm
Skræderm æster
H ans Könne
D eres Bøm

Tienste Piige
Skræder Svænde
L æ re D ræ ng
Slagter M æ ster
H ans Könne
D eres Bøm

siste H uusfaders Bøm

Tieneste Folk
Skomager M æ ster
H ans Könne

D eres Bøm

1

35

Klitmøller Bye
46 et Huus

47 et Huus

48 et Huus

49 et Huus

55 et Huus

56 et Huus

Christen Brandi H ausgaard
M ette Kierstine
Sophie M aria
Peder M øller
Katrine C hristensdatter
Svend F ro st
Bodil Kirstine
Niels A ndreas
A ne Johanne
M aren
Peder
Christense
A nders Christian
A ndreas Peter
Svend J. Brandi
Jens Søegaard
Ane M arie
Ane K atrine
Jens Nicolai
Jens Christian
D orthe
Anders D rasbek
D orthe Katrine
Christen D rasbek
D orthe H ausgaard
Jens Blach
M aren Pedersdatter

39
63
25
24
23
49
47
22
20
17
14
11
8
6
80
43
54
20
16
13
11
30
36
3
16
75
60

Christen Kløvborg
Ane M arie Brandi
Kirsten M arie
Bole Pedersen
Svend Christensen
Jeppe Jepsen
Peder Christens: Hausgrd:
M ette D rasbek
Inger M arie
Christen Pedersen
Christian Kløvborg
Christian Peter
Ane M ethea

66
68
28
28
17
12
42
39
17
15
9
7
3

gift
gift
ugift

H andelsm and og Skppr.
H ans K one
D eres D atter

ugift
gift
gift
ugift

D eres Tjenestefolk
Fisker
H ans K one
D eres Søn farer til Søes

ugift

ligeledes
D eres Børn

Enke
gift
gift

A ftægts=M and
Tøm m erm and
H ans K one

ugift

D eres Børn

gift
gift
ugift
ugift
gift
gift

lever af Søfart og Fiskerie
H ans K one
D eres Søn
Tjenestepige
Aftægtsm and
H ans K one

gift
gift
ugift
ugift

H andelsm and og Skppr.
H ans Kone
H ans D atter
Skipper

ugift
gift
gift

Tjenestefolk.
H andelsm and og Skipper
H ans Kone

ugift

D eres Børn

37

Store Hillerslev
41 et H uus

42 et H uus
43 et H uus

44 et H uus

45 et H uus

47 en G aard

48 en G aard

49 et H uus

Transp. 182
Lars Pedersen Sørensen
Else M arie Christensdatter
M aren Larsdatter
Peder Larsen
N iels Christian Larsen
Jens Peter Larsen
E lse M arie L arsdatter
Jens Christian Christensen
K aren Pedersdatter
A ndreas Pedersen M øller
Birgithe Christiansdatter
A ne Kirstine A ndreasdatter
Sophie Elisabeth A ndreasdatter
Christian Larsen Lomborg
A ndreasen
N iels Mikkelsen Schythe
D orthe K irstine N ielsdatter
Mikkel N ielsen
Lars M atthias Larsen
K aren Jensdatter
Christiane L arsdatter
M ette M aria L arsdatter
A ne M aria L arsdatter
Christen Christensen H ove
A ne M aria N ielsdatter
Christen Christensen
M ette M aria Christensd:
Jens Christian Christensen
Johanne M aria Christensd:
Peder Sørensen
Ingeborg Pedersdatter
Lars Pedersen
A ne Pedersdatter
Jens Pedersen
K atrine Pedersdatter
Søren Christian Pedersen
N iels Jensen Bisgaard
Johanne A ndersdatter
N iels Christian Sørensen
Johanne G regersdatter
Peder Christian N ielsen
Søren M orthensen
Else N ielsdatter

Summa 224 Personer

38

51 gift
38 gift
13ugift
11 ugift
8ugift
5ugift
2 ugift
69 gift
52 gift
34 gift
38 gift
11 ugift
8 ugift

H uusm and
hans Kone

deres Bøm

H uusm and
hans Kone
Skomager
hans Kone
deres Bøm

1 ugift
59
41
3
44
28

gift
gift
ugift
gift
gift
5ugift
3ugift
1ugift
48 ugift
50 gift
19ugift
16ugift
13 ugift
11 ugift
45 gift
33 gift
19 ugift
17 ugift
13ugift
7 ugift
1 ugift
63 gift
57 gift
50 gift
37 gift
1ugift
91 gift
80 gift

H uusm and
hans Kone
deres Søn
H uusm and
hans Kone
D eres Bøm
G aardm and
hans Kone
deres Bøm

G aardm and
hans Kone

deres Bøm

Inderste og Aftægtsmand
hans Kone
H uusm and
hans Kone
deres Søn
Aftægtsmand
hans Kone

Peder K rog

M and
hans Kone
deres Piige
M andens bæste
Foræ ldre
M and
hans K one

Ilte

Christiane Pedersdatter
Inger M ichelsdatter
Christen Brandj
D orthe A ndersdatter
Christen Pedersen M øller
A nne M arie Brandj
Peder
Christen
D orthe
A nne
M ichel W ester
K iersten C hristensdatter
M ette Catrine
A nders Pedersen
A nna Jensdatter
Jens Christian
M orten
K aren
Kierstine
K nud Jensen

12te

A nna Jensdatter
A nders
Inger
A nders Christensen

M and

A nna Christensdatter
Christen Knudsen

hans Kone
M andens fader

K iersten K nudsdatter
Mogens Pouelsen
M ette C hristensdatter
A nders Christian
K iersten
Sven N ielsen Krog

M andens F aster
M and
hans Kone
deres Søn
deres D atter
M and for H uuset

Jonas Christensen
M aren C hristensdatter
Erik Christensen
A nne M arie Christensd
Benthe
Johanne

Søskende

8te

9de

10de

13de

14de

15de

40

deres Børn
M and
hans Kone
deres D atter
M and
hans Kone
deres Børn

M and

hans K one
deres Børn

M and
hans Kone
deres Børn

21 begge i første
Egteskab
28
31 ugift
79 gift 2den gang
66 givt 3die gang
38 begge i første
35 Egteskab
9
6
3
1
65 ligeledes
42
14
51 ligeledes
51
12
8
15
11
41 ligeledes

36
11
8
32 ligeledes
22
78 Enke efter
første egteskab
70 ugift
33 første Egtesk
50 2det Egteskab
20 ugift
22 ligeledes
27 ugift
32 ugifte
36
31 begge i første
38 Egteskab
3
1

Skipper og har
Fahrtøy

Inderster
ligeledes

i Søe Rullen

Huusmand
uden jord
ligesaa
ligeledes
i Søe Rullen

jordløs Huusm and
og M atros
i Søe Rullen

jordløs Huus
M and og M atros

ligeledes
Enroulleret M atros
jordløs huus
mand og M atros
Sygelig
jordløs Huus
M and og M atros

K ostrup Sogn
og Bye
1 Fam ilie

Christen N eergd

hosbonde
hans Kone

2 Fam ilie

Johanne N ielsdatter
N iels Christensen
Christen Christens
M aren Christensd
Ole Christensen
Søren Larsen
A nders M øller
K aren Jørgensd:
M aren Salmonsd
M aren Krogsgd
Christen Knakergd

tienistekarl
tieniste Dreng
tienistekarl
tieniste Pige
tieniste Pige
er opholdende
hosbonde

M aren Michelsdatt:
A nne Pedersdatt
Johanne Pdersdatt.
Christen Pedersen
Laurs Jensen
Christen N ielsen
Christen Christens:

hans Kone
begges Stif
døttre
tienistekarl
tienistedreng
D ito
Kostgiænge(r)

32 gift 1ste
gang
29 ligeledes
7
4
1
37 ugift
18632231 5645 gift 2den
gang
33 gift 4de gang
20 ugift
1725 ugift
191217 ugift

Christen Kortegd

hosbonde

55 gift 1st gang

Benned N ielsdatt

hans Kone

N iels Christensen
K iersten Christensd
A nne Christensd
Christen Poulsen
N iels Johansen
Poul N ielsen

deres Søn
Konens D atter
D ito
antagen fam.
tienistekarl
hosbonde

M aren C hristensdatter
N iels Poulsen
Lars Poulsen
K aren Poulsd:
A nne Poulsdatt.
Søren A ndersen

hans Kone

70 gift 2den
gang
27 ugift
33 31 15 31 68 gift 2den
gang
47 gift 1ste gang
15 ugift
1013
3
31 ugift

3 Fam ilie

4 Fam ilie

42

D eres Børn

tienistekarl

bonde og
gaardbeboer

matros

bonde og
gaardbeboer

Land Soldat
M atros
lærer Smedde
hondverk
bonde og
gaardbeboer

Land Soldat
Lægsmand
Sognefoged
og bonde
enøiet

Iestrup Bye
6te Fam il:

Peder N ørregaard
M aren Christensdr.
Peder

huusbonde
hans Kone
M andens Søn

77 i 2 Æ gt:
46 i 1 Æ gt:
40 ugift

Søren Pallesen
Helvig M adsdatter
Christian N ielsen
Ellen Pedersdr.
Peder
M aren
K aren
N iels
Christen Pedersen
D orte Pedersdr.
M ads Tanderup
Johanne M arie Nielsd.
Jens
Inger
N iels Pedersen

Tjenestef.

K onens F ader

34
20
38
40
8
6
4
2
20
15
36
37
3
1
73

9de

Villads Villadsen
A nders M adsen

Tienestekarl
M and
hans Kone

10de

Else Laursdr.
A ne K atrine Larsdt.
Lars M atthisen Larsen
Søren Christian Larsen
D orte A ndersdatter

I lte

M ette M arie N ielsdr.
Johanne Jensdr.
Laurs H ansen

Indsidder
ligesaa
huusbond

31 ugift
23 ”
54 ugift

M aren H ansdr.
A ne Pedersdr.
K aren Laursdr.

hans Syster
Enke
hendes D atter

52 ”
57 eft: 1 Æ gt:
32 ugift

7de

8de

44

huusbonde
hans Kone
deres Børn

Tienestef:
huusbonde
hans Kone
deres Børn

hendes Børn
Enke
i et leiehus

Bonde og
G aardbeboer
vanvittig og
har frit Underh:

i Æ gt:
ugift
i 1 Æ gt:

Bonde og
G aardbeboer

ugift
1ste Æ g t

Enkem:
eft: 1 Æ gt:
20 ugift
65 begge
i 2 Æ gt:
52
12
11
8
64 eft: 1 Æ gt:

Bonde og
G aardbeboer

frit U nder,,
„hold.
Huusmand
med lord

Vanfør og
underholdes
af Sognet
Skrædersker
Bonde og
G aardbeboer
tien, huusbond.

4de Fam ilie

5te Fam ilie

H ans N ielsen
M aren Chrestensd.
K aren M arie H ansd.
K iersten H ansd.
Jens Lauridsen
A ne Sørensdatter
Inger A ne Jensd.
K iersten Chrestensd.

M and
hans Kone
deres Børn
M and
hans Kone
deres D atter
til logiboende

55
43
6
2
56
45
9
46

i 2det
Inderste og
i 1ste ægteska b gaaer i Dagleje
ugift
i 2det
Ligeledes
i 1ste ægteskab
ugift
gaaer i Dagleje
23

Ølgod Bye
1ste Fam ilie

2den Fam ilie

3die Fam ilie

4de Fam ilie

M ads Jacobsen

M and

K iersten L arsdatter
A ne D orthea M adsd.
Jens Peter Biering
M ads Jensen
M aren Jensdatter
Zidsel L asdatter
N iels G regersen
Else Jensdatter

hans Kone
deres D atter
logerende
M and
hans Kone
deres D atter
M and
hans Kone

A ne M arie N ielsdatter
Jens N ielsen
K iersten M arie Nielsd.
Chresten Chrestensen
K nud Larsen
A ne H ansdatter

deres Børn
Tjenestedreng
Huusbonde
hans Kone

58 begge i
første
47 ægteskab
9 ugift
12 68 i første
80 i 2det ægtesk.
36 ugift
33 begge i
34 første
ægteskab
6 ugift
4 2 15 ugift
33 begge i
26 første
ægteskab
58 ligeledes
58
19 ugift
10 30 begge i
første
21 ægteskab
56 ligeledes

K onens Foræ ldre

5te Fam ilie

H ans Jensen
A ne Cathrine Pedersd.
A ne K ierstine H ansd.
M ette Petrine H ansd.
N iels Jensen

6te Fam ilie

Cathrine H ansd.
H ans Jensen

hans Kone
M and

M aren N isdatter
N iss H ansen
Ide K ierstine Hansd:
Jens H ansen

hans Kone
deres Børn

45
22 ugift
13 11 -

Jens H ansen

M and

87 i 2det

M aren Pedersdatter

hans Kone

47 i 1ste ægteskab

Aggersnap
4de Fam ilie

46

deres Børn
Huusbonde

Huusmand
med Jord

gaaer i Skole
Husmand
med Jord
Huusmand
med Jord og
Smed

Bonde og
G aardbeboer
Aftægtsfolk

Bonde og
G aardbeboer
Jordløs H uusmand
og Smed

H uusmand
og Smed

N o.
69

79de
Fam ilie

Thisted Byes
Ø stre G ade

H olstes
G yde
No
146de
135
Fam ilie
N o.
136

147.de
Fam ilie

148de
Fam ilie
No
137

149de
Fam ilie

150.de
Fam ilie

N o.
138

151de
Fam ilie

N o.
139

152de
Fam ilie

N o.
140

153de
Fam ilie

N o.
141

154de
Fam ilie

48

N iels Bech
A nne M arie Truels D atter
K iersten N iels D atter
Christiane N iels D atter
Nicoline N iels D atter
M arie N iels D atter
M aren Bertels D atter
E lse Christens D atter

H osbonde
H ans Kone
deres D atter
deres D atter
deres D atter
deres D atter
Könnens M oder
Logerende Indsidder

Jørgen Egenbom

Hosbonde

50
32
9
7
4
2
73
36

M ahler
givt 1ste G ang
givt 1ste G ang
ugivt
ugivt
ugivt
ugivt
Enke efter 1ste Æ gteskab VæverVadmeel
ugivt
SkræderPige

68 EnkeM and efter 1ste Æ g= Bager
teskab
K aren Berg
34 ugivt
Huusholderske
M aren PedersD atter Christen Hosbonderske indsidder 45 Enke efter 1ste Æ gteskab Almisse Lem
Snedkers Enke
M ette Christens D atter
hendes D atter
14 ugivt
Skrøbelig
H ans Christensen
hendes Søn
10 ugivt
Jens Christian
Dagleyer
Hosbonde og indsidde 43 givt 2den gang
A nne N iels D atter
44 givt første gang
H ans Kone
D orthe JensD atter
deres D atter
4 ugivt
Lauritz Hauervig
Hosbonde
49 ugivt
Skræder
Trine Hauervig
H ans Søster
51 ugivt
Tøger Bierregaard
Logerende indsidder
59 ugivt
Skræder
Inger Sørensdatter
Logerende indsidder
Daglejer
31 ugivt
E lse JensD atter Christen
H osbonderske og jnd37 Enke efter 1ste Æ gteskab AlmisseLem
sidder
G iørtleres Enke
Inger M arie Christens D atter H endes D atter
11 ugivt
A nders Christensen
H endes Søn
10 ugivt
A nne Christens D atter
H endes D atter
5 ugivt
Christiane Christens D atter
H endes D atter
2 ugivt
Friderik W ilhelm D ucke
Hosbonde
47 begge i første
Apotkeqver og
Johanne H olst
H ans Kone
Kræmmer
35 Æ gteskab
Else M arie D ucke
deres D atter
13 ugivt
Thom as H olst D ucke
deres Søn
6 ugivt
Johanne M arie D ucke
Hosbondes Søster
54 ugivt
lever af Pension
E lse M arie H olst
Könnens Søster
32 ugivt
lever af sine
M idler
A nne M agdalene H olst
Könnens Søster
24 ugivt
lever af sine
M idler
H ans Christensen
13 ugivt
Apotheqver
Dreng
Tieneste Folk
Poul Griishauge
40 EnkeM and efter 1ste
K ræm er Karl
Æ gteskab
Lauritz Christensen
21 ugivt
Auls Karl
Søren Jensen
17 ugivt
G aards Dreng
D orte JensD atter
23 ugivt
tienneste Pige
A nne D idrichsD atter
25 ugivt
tieneste Pige
M athias O lesen Bloch
Hosbonde
37 begge i første
Auls M and
M agrete JørgensD atter
H ans Könne
36 Æ gteskab
M aren M athiasD atter
D eres D atter
6 ugivt
A nne Johanne M ath:D at:
D eres D atter
2 ugivt
Berthe A ndersD atter
tienneste Pige
16 ugivt
Christian Olesen
Hosbondens Broder
30 ugivt
Dagleyer
Könnens M oder
Else H vas Johns: Enke
67 Enke efter 1ste Æ gteskab Almisselem
John Johnsen
H endes Søn og K on/
39 ugivt
vanvittig
nens Broder,
Jens W erth Lomborg
Hosbonde
Skoeflikker
55 begge i første
A nne L arsD atter
H ans Könne
52 Æ gteskab
A nne Jens D atter
D eres D atter
21 ugivt
Vanvittig
Christian Jensen
D eres Søn
Læredreng
15 ugivt
Inger Jens D atter
D eres D atter
11 ugivt
Jens Schou
H osbonde
34 begge j første
Kleinsmed
Sophie Svejgaard
H ans Könne
34 Æ gteskab
Christian Jensen
D eres Søn
2 ugivt
A nne Svejgaard E =
Könnens M oder
72 Enke efter 1ste Æ gteskab
richsens Enke
H ans Sørensen
tienestedreng
20 ugivt
Læredreng
Holstes G yde og Lille Torvs Summa Lateris = 48

Klitmøller
Bye
31 de —

Christen Christensen Brandi
Birgitte
A nne M aria
A nne
Peder Krog
K nud

50te Fam : M aren Kirstine
5 1 te A nders H au
Bodil H au
Christense N ielsdatter
Peder A ndersen M øller
52te D orthe C hristensdatter
Christen
Christen
M aren
Christiane
Bodil
Christen Pedersen Møil
53deHelvig Pedersdatter
Peder
Birgitte
K irsten
Christen Christensen Brandi
54de Inger C hristensdatter
Christen
Christense
Helvig
55deChristen Pedersen
K iersten B ræ
M aren N ielsdatter
O luf Christ: D raxbech
56de Christense C hristensdatt
Bodil
Zidsel M arie
O luf Povelsen D raxbech
57deK iersten C hristensdatt
D orthe
K aren
M aren Povelsdatter
Peder Kløvborg
58de Inger C hristensdatter
A nders
M orten
M ette M arie
Inger M arie
Christen D raxbech
Christen Pedersen Krog
59de E lse C hristensdatter
D orthe
K aren Pedersdatter
D orthe A ndersdatter
O luf M øil
60de A nne A nders datter
A nders
O luf
Christen
Peder

50

M and

hans Børn
et Barn der opfødes
tieniste K arl
M andens Søster
M and
hans Kone
tieniste Pige
M and
hans Kone
deres Børn

M and
hans Kone
deres Børn
M and
hans Kone
deres Børn
tieniste Pige
M and
hans Kone
tieniste Pige
M and
hans Kone
deres D atter
tieniste Pige
M and
hans Kone
deres Børn
tieniste Pige
M and
hans Kone
deres Børn

M and
hans Kone
deres D atter
M andens Søster
M andens M oster
M and
hans Kone

deres Børn

65 Enke M and af før
ste Egteskab
25 ugivt
23 20
8
27
47 ugivt
40 begge i første Egteskab
51
19 ugivt
52 første Egteskab begge
52
19 ugivt
17 —
21 —
14 —
11
55 begge i første Egteskab
53
18 ugivt
17 14
26 begge i første Egteskab
23
3
4
29 ugivt
62 begge i første Egteskab
60
25 ugivt
30 i første Egteskab begge
28
2
20 ugivt
31 begge i første Egteskab
31
5
2
26 ugivt
48 begge i første Egteskab
41
13
4
8
5
1
26 begge i første Egteskab
37
3
19 ugivt
52 Enke efter 2det Egteskab
44 begge i første Egteskab
42
12
11
8
4

Enrolleret M atros

ligeledes
—

Enrolleret M atros

Enrolleret M atros

Enrolleret M atros

ligeledes

ligeledes

ligeledes

ligeledes

ligeledes

ligeledes

ligeledes

Lateris 275

9/

10/

11/

12/

Christen W andet
Sophie Pedersd:
C hristen Christ:
nok C hristen Christ:
N iels Christ:
Thom as Christ:
N iels Christens:
M aren Christdtr
C hristen Neergrd:
M aren Thomsd:
Inger Christensd:
D orthe Christ:
L ars Peders:
Søren N ielsen
M aren N ielsdtr
Peder Schaarup
A nne Larsdatr.
A nne M . Pedersd:
M aren Pedersd:
L ars Pedersen
Johanne Pederd:
Peder Pedersen
N iels Jacobsen
L ars Jensen
M aren Christ:
P eder Jepsen
Christen Niels:
M agrethe Friderichsd:
A nna N ielsdatt:
M ette M arie
Poul N ielsen
M aren Christ:
K aren Poulsd:
M ette M ari: Pouls:
A nne M arie
N iels Christian

52

H osbonde
M adm oder
D eres Børn
M andens Broder
ligeledes
TienestPige
H osbonde
M andens M oder
hans Syster
ligesaa
T ienst K arl
— D reng
til H uuse
H osbonde
M adm oder
børn af Konens
1ste Egteskab
af sidste Egteskab
TienestK arl
— D reng
M adm oder
TienstK arl
ligeledes
— Pige
Inderste
T ienst Pige
H osbonde
M adm oder
M dens D øttre af
1ste Egteskab
af sidste Egteskab

50 første Egteskab
53
20 ugift
13
9
63 ugift
59 ligesaa
2 6 -20 ugift
54 Enke efter 1ste Egt:
23 ugift
1 7 -40 ligesaa
13 —
41 ugift
43 gift 1ste gang
44 gift 2d.
23 ugift
17 10 ligeledes
5
2
37 ugift
26 ligesaa
69 Enke efter 1ste Egt.
25 ugift
23 22 ligeledes
46 Skrøbell: og Verk
bruden
14 ugift
55 gift 2den gg
35 1ste gang
24 17 —
6
2

Bonde og Gaard:

Skrøbelig
ligeledes
B: og G aar:

gaar j Dagleje
B: og G aard:

Skrøb: og fattig
G aardK one

ugift

B: og G :

12t
Fam ilie
13d
Fam ilie
14d
Fam ilie

15d
Fam ilie
16d
Fam ilie

17d
Fam ilie

hans M oder

36
25
40
34
2
42
39
7
5
3
70

K irsten Laursdt
M aren Christensd
D orthe A ndersdt

Opholdende
Opholdende
ligeledes

24
36
52

Christen N ielsen
K irsten N ielsd
Jens Christens:
M aren C hristdt
Jens Østergrd
D orthe N ielsD t
Jens Povlsen
Inger Jensdt
Peder Jensen
M aren N ielsdt

M and
hans Kone
D eres Børn

30
28
5
2
60 begge i før,
61 ste Egteskab
30 begge i før
32 ste Egteskab
1
73 Enke efter første Eg
teskab

Søren Christens:
A nne Larsdt
Simon Christens:
M aren Powls D t
M aren SimonsD
Laurs M adsen
E lse Laurs D atter
M ads Laursen
Laurs Laursen
N iels Laursen
K aren N ielsD

114M
25

54

139Q
31

Hosbonde
M adm oder
M and
hans Kone
D eres D atter
M and
hans Kone
D eres Søner

Opholdende
M and
hans Kone
D eres Søn
Opholdend..

ugivt

Gaardbeb.

begge i før
ste Egteskab

Bonde og Huus
mand.

begge i før,
ste Egteskab.

ligeledes

Enke efter før,
ste Egteskab
ugivt
ugivt
Enke efter først
Egteskab
begge i før
ste Egteskab

K and intet for
tiene.E t G ade,,
Huus
Boer paa
fællig

AlmisseLemer
Bonde og Huus
mand. E n Stymper

24. 1899 den 14 M arts
Thisted K øbstad
N ørregade 68.

55.

56

1895 den 21 August
Thisted K øbstad
Storegade N o. 229

Thisted søndre
Kirkegaard
1899 den 18. M arts

Thisted søndre
Kirkegaard
1895 den 26. August

Else Kirstine Hillertz
født Larsen

rich
Johan H endnk Frederik
Hillers

Enke efter Slagtermester Johan H enrik
Hillertz, sidste fælles Bopæl Storegade
229 i Thisted. F ø d t i Thisted 18 O ctober
1826 D atter af Tjenestekarl Lars M a
thias Larsen og H ustru K aren Jens
datter Schou. Boede ved sin D ød i N ø rre
gade 68 i Thisted

Forhenværende Slagtermester i Thisted
G ift med Else K irstine Larsen.
D eres sidste fælles Bopæl Storegade 229
i Thisted. F ø d t i H olstebro den
20. Juli 181 $8 af forældre Slagterme
ster J ohan Christian Heinrich Hillers og H u 
stru Ida Kirstine H ansdatter i H olstebro.

72 A ar.

fal 77
A ar

Sognepræst
H ansen

Sognepræst
D am

57

1852
A n m æ rkn in g F ra Pastor Prior i N ors m odtaget følgende Anmeldelse: Fruentim eret Inger
Elise N ielsen, til ophold hus H uusm (an)d/ M ads M ichelsen i Ballerum Tved Sogn, fødte d.
29. Juni d. A. et uægte Barn, som ved D aaben i Tved Kirke den 11te Juli derefter/ blev kaldet

60

6-

2 1deD ecem b:

Anine H ausgaard

hjemedøbt d: 27 Decb:
i Kirke 17de April

7-

2 1 d eD ecm b

Elvine H ausgaard

hjemedøbt d: 27 Decemb:
i Kirke 17de April

A ndrea Christine Nielsen. - M oderen havde If) M aaneders Dagen før sin N edkom st haft
Tjeneste i Agerholm Præ stegaard./ og udlagde som Barnefader Tjenestekarl A nders Christian
Christensen i bemeldte Agerholm Præstegaard. Skipper Christen Brandi H ausgaard og
H ustru M arie
N eergaard i Klitm:

Jomfrue M ette K irstine N ør=
dentoft af Thisted og Pigen
A ne M athea H ausgaard af
Klitmøller, Kjøbm and P. N orden=
toft afThisted, H andelsm :P:H aus=
gaard og K ontrolleur C:Bolvig, begge af K litmøller

234,93

M oderen i Kirke
4de Søndag i F aste

234,94

Jomfrue N ielsine Borberg
af Thisted og Pigen Birthe
D raxbech af Klitmøller,
M æ nd Bole W egeberg, C hri=
sten B: M øller og Søn Ungkarl
Jørgen Christensen, Alle 3 af Klitm:

61

1845
Septbr. 27de

N icolai Pedersen

Snedker Peder N icolaisen Jelling
og H ustru D orthe Pedersdatter
af Thisted. deres første sammenavlede Barn
Faderen født i Thisted. -

O ctober 4de

Søren Christian
Justesen.-

Arbeidsmand Peter Christensen
Justesen og H ustru M arie
Sørensdatter af Thisted. Faderen født i Thisted (Thy). -

Jens Christian Hillertz

Slagterm. Johan Henrik
H illertz og H ustru Else Kir=
Stine Larsen af Thisted.
D eres første sammenavlede Barn.
Faderen født i H olstebroe.-

36. O ctober 7de

62

I Kirken
den 16 N ovbr

Pigen M aren Pedersdatter
— A ne Krogh,
Tømmermd Peder F rost
Vægter A nders Pedersen
G artner Peder Christensen

N . 161

K . indl. den 26de Octbr.

I Kirken
den 21 D ecbr

M urer Christen N ielsens H:
Pigen A ne Brandt,
Skrædder J. Lund, A rbdsm d M ads
A ndersen og Tjenestek A ndre=
as Justesen A . i. Thisted.-

S. 79

K . ind. 16 N ovbr.

I Kirken
den 3 D ecbr

M dme Brinch, M dme Sund,
Snedker 0 . Schou, skipper Fischer
og Skomagerm A . Petersen.Alle af Thisted. -

J. 366

K . ind. 23 N ovbr.

63

1842
5. d. 17de Junii

d: 21 Junii

M ette K atrine N øhr

6. d. 2den Aug:

d. 7e Aug.

7. d. I l e Septbr

d.24 Septb.

8. d. 5te O ctobr

d. 10de O ctobr

Kirstine Thuusgaard
Enke efter N iss H ansen
Snedker Laurits Lunds Enke Anne
Christensdatter
Ide Christine H ansdatter

9. d. 16 O ctobr

d:21de Octob.

M arie Katrine Amors

d: 12 D ecbr

Helene Christiane
Augusta Jensen

10 d. 8d D ecbr.

64

Tjenestepigen Caroline
N øhrs D atter

A ar
2

125.3

75

105.98

73

112.26

Slagter H illers’Kone

60

Fattig Lem

70

Districts Lægen
Jensens D atter

1/2

78.11
125.4
68.36

65

15. Fød
d: 19de Julii
1818

Johan H enrik Hillers

hiemmedøbt
d. 20de Julii;
i Kirke d: 26de
D ecbr 1818

Slagter Christian
Henrik Hillers og
Kone Ide Kirstine
H ansdatter.

16. fød
d: 24de Junii
1818

H ans Frederik T rane

hieffiedøbt
d: 25de Junii
i Kirke d: 27de
D ecbr 1818

Skræderm ester
H enriette Trane.
Jeppe Christian
Søren Tranes K one.Trane og Kone Ellen Nicolette K aas
M arie Lorentsdatter Jørgen Fisker
Skomagersvend Niels Hielm.

68

H attem ager Hardings Kone
Magrete Snitkiær
Nicolette Lund
N iss H ansen
Jens Veilgaard
Christoffer

215

209

fød
Jens Peter
d: lô d e F e b r- Andreasen
1819

hiemmedøbt
d: 20de Febri Kirke d: 28de
Mart: 1819

M ette K atrine
Jensdatter udelagde
til Bam e-fader
A ndreas Peter
Jacobsen fra Stettin

M ariane Jensd:t: Qvium
K aren M arie Chrestesd:
t: Eindhoven
K aren Pedersd:t:A ss:M yhre
N iss H ansen - G uldsm ed
N iels Seiersen - og Bødker
Chrestoffer Zoll. -

69

215

2 Jens A ndreasen gamel
36 A ar - heraf Byen

1 Christian H enrik Hillers
22 A ar. Slagter her i Byen

70

1818
M aren N ielsdatter
gammel 22 A a rTienestepige her af
Byen
Ide K irstine H ans=
datter 28 A ar Tienestepige her i
Byen

Høyland
N is H ansen

d: 28de i Kirken
Febr

215

M agnus Budde
A .S.Thuusgaard

d: 27de i Kirken
Febr

189

3 Laurits Christensen 22 A ar
Tieneste-K arl af Godrim i
Ziir Sogn

d:20
Christen Pedersen
M aren N ielsdatter
Jun=
Godrim
H yldahl 27 A ar
her af Byen - Væver Peder N ielsen Møeborg
Pige

4 Peder Christensen Bladberg
Tieneste K arl her i Byen
35 A ar

Jom fr Christine Lars= J:N : Nyboe
H .P.Sørensen
datter N yboe her af
Byen, 33 A ar

d:25
Julii

i Kirken

221

med Bevilling
i H uset

237

71

D: 30te Novembr-1. G aardm and C hristen M øller og H ustrue M aren C hristensD tr. i Sennels
Christiane
et Pigebarn kaldet: C hristiane—
Q fr
A nne M ads D r fra N ors
Trine X stens D r fra N ors

Faddere

M fr
A nders Broust
Christen H endriksen
Jens Christensen.

Døbte
indøbt same D ag til Kirke
D: 1ste Januarii.

M oderen blev same D ag introduceret.
D: 14de D ecbr.:
M arie

2. H r. Christen N eergaard til M omtoft og H ustrue, et Pigebarn
kaldet M arie

indøbt same D ag
til Kirke
D: 3die April

Faddere
N iels Christians H ustr: af K aastrup
Bertel Jensens H ustr: af Tveds Sogn

A nders Oddersig
Thom as Jespersen fra Henning
Christen O vergaard fra N eergaard
M oderen blev introduceret Dom : Sexagesima D : 5te Febr: 1809
3.
D: 7de Jan: 1809 Christen M ørup, H uusm and i M alle og H ustrue M a=
1809
grete M ads D r., et Pigebarn kaldet: A nne Bergitte
indøbt D: 8de Januar
til Kirken
A nne Bergitte
Faddere
D: 30te M artii
Jens Reukiers H ustrue fra Thisted.
Christen N ielsen
M ads Jensen K iers H ustrue af M alle
Christen M ikkelsen alle af M alle
M ads Jensen K iers Søn Jens
M oderen indroduceret 3die S: i Fasten d: 5te M artii :D : 14de F ebruar 4. H uusm and og Smed C hristen Tøgersen af M alle Bye,
og H ustrue Ingeborg Bertels D tr, et Pigebarn, kaldet:
Christine
Christine
Faddere
K irstine Christens D atter i M alle
Christen N ielsen
N iels M onns H ustru af M alle
Christen M ikkelsen
Jens Bertelsen, alle af M alle
M oderen introduceret D: 30te M artii.

indøbt s: D ag
til Kirken
D:3die April

D: 15de Februari 5. H uusm and M ads C hristensen i Sennels og H ustrue
D orthe Jørgens D atter et D rengebarn, kaldet: Jens Christian
Jens Christian
M oderen introduceret D: 3die April

indøbt s.: D ag
Kom ej til Kirke

D: 12te M artii

indøbt same D ag—
til Kirken
D: 23de April

6 / Huusm and Peiter M ikkelsen og H ustrue Ellen N iels D atter
i Sennels, et Pigebarn, kaldet: A nna Cathrine

A nna Cathri:
:ne

Faddere
M aren O luf H undahls D atter
M aren H ans Strømgaards D atter

Jens Bertelsen, Ungkarl i M alle
Ungkarl A nders Christensen af Sennels
— Søren Christensen af Hundahls Back

M oderen introduceret D: 3die A pril —
D: 10de April

7. G aardm and M ads Christensen Lynnerop og H ustru M aren
Stephans D tr., et D rengebarn, kaldet: Jens -(U dflyttere af Sennels)

Jens

indøbt samme D ag
til Kirken
D: 16de Julii

Qvfr:
Faddere
A nne Stephans D r. af N ors Sogn
M agrete N iels D atter af N ors

Mfdr:
Søren Jensen Hundahl
Mikkel Sørensen Bruun
Jens Bertelsen af M alle
M oderen introduceret D: 7de M aij, 5de S: e. Paaske

D: 16de April

8. D egnen Sr Christian G røndlund og H ustrue Kir:
Stine N iels D atter en D reng kaldet: A ndreas.-

A ndreas
Qvfr:
Faddere
Velædle M adme W ilhelmine H øjer
Jfr. M arie Ü bersax

Mfdr:
G aardm and Peder Christensen
Ungkarl N iels Bierregaard,
------Jens Christensen
Alle af Sennels.M adm e G røndlund introduceret Dom: Trinit: D . 28de M ay-

inddøbt D: 17de ejusdemtil Kirken
D: 18deJunii

1802

N o.4 D end 23 Julij døde M ette
Jens datter Blach i Sit alders
86 A ar, begraved d. 30te
N o.5 D en 23 Julij døde Jens N iel
sen Bierregaard i sit alders
67 A ar 5 M aaneder og 4 D age
begraved dend 31te ejusd:N o.6 D end 9de O ctober døde N iels
Christensen W illerslef ved
Klitmøller ved at falde i M øl
le D am m en ved Stampe
M øllen i sit alders 38 A ar
og 6 M aaneder, begraved dend
17de October.
N o.7 D end 27. O ctober døde Peder Jensen
Hollers søn M ichel 5 Dage
gämel begraved dend 7de N ovbr.
N o.8 D end 13de N ovem ber døde Peder
Jensen Hollers liden Søn E llert
gämel 3 Uger, begraved dend
21de —
1803
N o .l D end 3die January døde
Christen Bang i Agerholm
i sit alders 72 aar begravet
dend li d e
N o.2 D end 17de January døde Christen
Salmansen ved K litmøller i sit

74

111

Alders 79 A ar begravet dend 23de
N o.3 D end 13de Febr: døde Peder Schaa
rups liden Søn Lars fød den 7de D e
cember Sidst afvigte aar begraved
den 20de Febr.
N o.4. D end 22de Maj begraved Anders
Stentofts Dødfødde Pige Barn
N o.5. D end 22de Maj døde Christen
A ndersen Oddes Enke i sit A
78 A ar, begraved d. 30de.
N o. 6. D end 20de Junij døde Christen Christen
sen Brandis Kone D orthe Anders
D atter Søe ved Klitmølle i sit al=
ders 68de A ar, begraved dend
27de derefter.N o. 7. D end 21de A ugust døde Christen
Christensen Brandj i sit alders
81 aar, begraved d. 29 ejusd
N o. 8. D end 23de A ugust døde Peder Krogs
liden D atter Inger Kierstine
fød den 1. Junij i dette aar begra
ved den 29. August.
N o. 9. D end 24de A ugust døde Niels
Jensens liden D atter A nna
fød i dette A ar den 1ste Martj
begraved den 28de August
N o. 10 D end 28de Septbr døde Christen
Bangs Enke M ette Aarbierg
i sit alders 68 A ar begraved
dend 2 October.-

75

1800

N o. 14 D end 12de M aj døde Peder
Schaanips liden D atter K ier
sten paa N ebel i 3die A ar
begravend dend 18deN o 15 D en 3die Junj døde A nders
Stentofts liden D atter Kierstine
M arie begraved d. 8de fød d 10 Ja
nuaij dette A a r.N o 16 D end 24de Junj døde Peder A n
dersen M øllers H ustrue D orthe
Christensdatter Bach ved K lit
møller i Sit alders 65de A ar begra
ved d 1ste Ju lj.N o 17 D end 1ste Julj døde Peder A nder
sen M øller i Sit alders 65de A ar
ved Klitmøller, begravend dend 8de
Ju lj.N o 18 D end 17de Septem ber døde Inge
borg Jens D atter Blach SI N iels
Christensen D raxbechs Enke i Sit
alders 81 A ar begraved dend
24 Septbr.N o 19 D end 1ste October døde Povel Jeppe
sen Schaarup i Agerholmgaard
efterat hand havde holt Bryllup
med hans efter ladte Enke den 27de
September, 4 D age tilforn. Sit alders
43 A ar, begraved dend 9de October

76

N o 20 D end 2den October døde A nna M or
tensdatter F rost ved Klitmøller
i sit alders 25 A ar, begraved
dend 9 October N o 21 D en 18 N ovbr døde Chatrine
Povelsdatter N iels Ham ers
Enke i sit alders 73 A ar begra
ved dend 23 N ovbr.N o 22 D end 31 Novbr: døde Inger
Krogh Peder Brandis kone
ved K lit mølle i sit 72
A ar, begraved d. 7 decbr
N o 23 D en 6te D ecbr døde Peder Kløvborg
ved Klitmøller 58 A ar
og 6 M begraved den 16 D ecbr
N o 24 D en 8de D ecbr døde
Peder Kløvborgs kone
Inger Pedersdatter D rax
bech i sit alders 52 A ar
begraved den 16de
1801
N o 1 D end 1 Febr: døde K nud Christe(n)
sen Krogs liden Søn Jens Christi
an fød sidst advigte A ar d. 5de
Septbr - udført af Søe D ubler
N o 2 D end 9de F ebr døde Peder Chri
stensen Brandj i sit alder 72
A ar begraved dend 17de-

109

77

1795
No 6
introd

No 7
introd

No 8
Introd

No 9

introd

78

D end 30 A pril fødde K nud M i
chelsen med sin K one A nne H am
mer en Søn, der blev D øbt
D agen efter og K aldet M ichel
hans D aab confîrmeret dend
25de M aj D end 20de Maj fødde M ichel
K udskes K one i Arhbierg
E lse M arie Christens D atter
Bang en Søn, der blev døbt
D agen efter og K aldet Povel
hans D aab confîrmeret dend
7de Junj D end 27de Maj fødde Christen
Pedersen M øllers Kone A n
ne M arie Christens D atter
Brandi en Søn, der blev D øbt
d 28de og K aldet Christen Brandi
hans D aab confîrmeret den
19de Julj D end 31te M aj fødde Jens
Larsen Blachs Kone Christen
se Peders D atter Bro ved
K litmøller en D atter, der blev
D øbt dend Iste Junj og K aldet
M ette Kierstine hendes
D aab confîrmeret dend 12de
Juli -

Faddere Jens M ichelsens
K one, Christen Haffiers Kone,
Peder Skræder, N iels Bierre
G aard, Povel Ham m er-

Faddere M ads G am elbyes K one, Jens
Bierregaards K one, Christen
M øll, Christen Larsen, Jens
M ichelsen. -

Faddere:
Inger Blach Sal: Christen Brandis
Enke, Christen Brandi, Jeppe
i Søegaard, Jens Broe, Bo
dil Peders D atter M øller

Faddere:
M aren Pedersdatter Broe
Niels A ndersens D atter M aren
N iels Brandi, Sven Bager Nicolaj Schaarup -

79

1780
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.

Lars N eergaards Dødfødte Søn
d, 26d=Jan:
K iersten Pedersdatter Oddershede Enke af Christen N ielsen
K iersten, Peder Skorups D atter
A ne K ierstine, Thom as Pedersens D atter
Thom as, D orthe Pedersdatters uægte Søn
A ne Cathrine, K iersten M athiesdatter uægte D atter
1781
K iersten, Peder Skorups D atter
1782
Cathrine Elisabeth N ielsdatter, Christen Jensens Kone
1783
Lars N eergaard
1784
Peder Frøkiæ r
E lse Peder Oddersheedes Kone
Christen, Peder Oddersheedes Søn
N iels, Peder Oddersigs Søn
Jens N ielsen
Jesper Thom dsen
Christen N eergaard
Jens Øsløses K one Magrethe
og Poul Erichsens Enke
Jens Christensen og D atter M aren

10.
11.

Jens, Thom as Pedersens Søn
D orethe, Jesper Thomsens D atter

1.
1.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
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1792
den 17de April Christen N eergaards Enke
M aren Thom asdatter
25de Søndag efter Trinit: Gunni M asbøls Barn

d. 28.Febr.
d. 10. Apr.:
d. 23.Ap:
d: 3O.Apr:
d 30. Apr:

gi. 59 A ar
1/4 A ar
1/4 Time
4 Uger
3 Uger

d 29. July

16 Uger

d 24. Febr.

71 A ar

d 16. A pr.

57 A ar

d 7 February
d 11 Feb:
d 10de M arty
Dia? Palm oram
d 6te April
d 10de April
d 29 M ay
Festo Trinit:

49 A ar
35 A ar
2 A ar
9 uger
56 aar
60 aar
47 aar
48 aar
60 aar
54 aar
4de aar
5 M aander
17ten Dage

d 21de Juny
d 14de Aug.
d 26 Septbr

57 aar
5 uger
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1768
Dom: Septuagesima: G aardm and Iver N eergaard
og H ustrue M arie C hristensD atter
Inger

Inger
død

Christen N ielsen, Peder Bisgaard og, Anders
H ansen, M aren, Jens N ielsens Kone og
M argrethe Christen H vassis D atter
Kkgg d 6 M arty
Dom: Palmar: G aardm and Christen N eer„
gaard og M aren Thomis D atter
Christen
Peder Bisgaard. Christen Krog og Salman Pedersen.
M arie, Iver N eergaards Kone og A nne, W illum
N eergaards Kone. Kkgg d: 8de Maj
Dom: 7tima po. Trinit: G aardm and Salman Pedersen
og H ustrue Else L arsD atter Søeborg
A nne Johanne
Christen Krog. Peder Bisgaard og Thom as
Pedersen. Benneth, Lars N eergaards Kone og Jo „
hanne A nders Kirchis K one. KKgg d 28de August
1769
Dom: Oculi. G aardm and Christen Krog
og H ustrue Benneth N ielsD atter:
A nne K irstine
Peder Bisgaard, Berthel N ielsen og Boer
N ielsen. M aren, Jens Bisgaards Kone og
E lse, N iels Kieldtofts Kone. KKgg d 2 Aprilis
Dom: Advend: 3tia G aardm and Salman Pedersen og H uus(t)
rwe Else L arsD atter Søeborg
M aren
Povel N ielsen. Christen N eergard og Peder
Thomsen. K aren, Peder Bisgaards Kone og
Birthe JohansD atter. KKgg d 4de Febr.1770.
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Christen

Anne Johanne

Anne Kirstine

M aren
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214 Faddere Birgitta C hristensdatter Christen Olesens ved Broe. Else A n
ders D atter M øll. And: M øli. N iels Skræder. Jens A ndersen M od.introd.
D . 8de N ovbr havde Peder A ndersen Broe og H ust. en D aatter til D aaben
kaldet Christenze fød forhen d. 6t. hujus. Faddere A nne A ndersdatt.
Johanne Brandi. And: Povelsen. Peder A ndersen M øller Christen Peder
sen D rasbech.
D . 12 Nov: fød Christen K rog og Bodil Kierstine Søe en D aatter som
i D aaben d. 15: huj: blev kaldet M aren. Faddere Ped: Brandi H ust.
M ette C hristenD atter Brandi. Christen M øil. Peder Krog. Ole Jægind
M oderen Introduceret i Rette Tiid
D . 9 O tc fød Christen N ielsen Odde og H ust. Christenze PedersD at. Broe en
D aatter som i D aaben d 13 hujus blev kaldet A nne Faddere D orthe
Peders D atter Bodil N ielsD atter Odde. Lars Knudsen. Christen Odde
Bole Pedersen. M oderen introduc:
1768.
D . 6 M artij fød Lars Knudsen og H ustrue en D aatter som i D aaben d 13 hujus
blev kaldet A nne. Faddere K nud Christensens H ustru D orthe Christens D atter
Møil. Peder Krog: Christen Blach Ped:Peders: Broe M od: introduc:
D . 31 M artij fød Peder A ndersen (indføjet) H ausgaard og D orthe C hristensD atter Bach en Søn som
i D aaben d 4 April blev kaldet Christen Faddere D orthe Søe Peder
Krogs. K iersten A ndersdatter. Jens Erichsen: And: Povelsen N iels A n=
dersen. M oderen introduc: d 15 Maij
D . 15 A pril havde Povel Olesen med sin H ust. en Søn til D aaben kaldet
Mogens. Faddere Birgitte PedersD at: Christen Olesens. D orthe Møil
JensTvilling, L ars Badschiær. Christen Pedersen Mod: introduc.
D . 13 Maij fød Jens H oller og Bodil L arsD att: en Søn som i D aaben...
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(1761)
210 D . 7 O ctober troelovet Christen Chri
stensen N eergaard af K aastrup og M aren
Thom sdaatter af Silstrup. Forlovere
Peder N eergaard og Jesper Thomsen
begge af K aastrup. D en 28 O ctobr blev be=
melte Christen Christensen N eergaard og M aren
Thom asdaatter Sammenvied.
A nno 1762 den 14 Janvary troelovet
Christen Christensen og Kirsten N ielsdaatter
af Tilsted. Forlovere Christen Christensen
af Tilsted og Peder A ndersen af Hundborg
D 6 February næsteftter blev Christen Christen
sen og K irsten N ielsdaatter S amme vied
1763 d 14 O ctobr troelovet Else Cathrine
N ielsdaatter af Tilsted og Clemen Svendsen
af Scholdborg. D eres forlovere Christen
Christensen af Schioldborg og N iels A ndersen
af Tilsted. D en 6 D ecembr: næst eftter
blev bemelte Clemen Svendsen og Else
(Ca)thrine N ielsdaatter Sammenvied
(17)64 den 26 Aprily troelovet N iels
(Jen)sen og M am Ibsdaatter deres
(for)lovere var: Peder Christensen og
(Jens) Frøkier begge af Tilsted
.....blev bemældte N iels Jensen og M aren
..................... Sammenvied.
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T ransporteret fra pag: 149.
1750 D . 1 1te Septem br trolovede
Christen Christenssøn Brandi
og K aren Christensdatter K rog
ved Klitmøller, forlovere vare
Peder Christenssøn Brandi og Chri=
sten A nderssøn M øil ibidem;
Viede D . 7de Octobr.

1751
D . 16de Julii trolovede Jens
Jenssøn fra Siøring og M aren
M adsdatter i Tanderup; forlo
vere vare N iels A nderssøn H aa
strup og Rasm us Pederssøn af T aarsted. Viede D . 1 1te Augusti.
D . 6te Aug: trolovede Jens
N ielssøn Bach, en Enche-m and
af Schindrup, og K irsten Jepsdatter, tiennedes A nders Søe
ved Klitmøller, forlovere va
re A nders Pederssøn Søe og
Jens M ichelssøn af Schindrup.
Viede D . 21de O ctobr udi
Schindrup med SognePræe
stens tilladelse.
D . 9de Aug: trolovede Christen
Jenssøn Bach, en Enche-m and
af T aarsted og Birgitte M ichels
D atter Schorup i Schorup-gaard,
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Trolovede og Sammen=Viede.
A lt efter Kongl: A llem aa=
digste bevilgning dat: paa
Christiansborg Slot udi Kiøben=
havn d. 23 Julii 1751, Saa=
som bemældte Christen Bachis
afgangne H ustrue Ingeborg
Povelsdatter og nærværende
Birgithe M ichelsdatter Schorup
vare hinanden i 3die leed
paarørende, og at der ej va=
re hinanden nærmere, bevid=
nede Povel Salmandssøn af
T aarsted og Christen Christenssøn
Steentoft af W ester-Vandet.
Viede D . 5te Octobr.
D . 14de Sept: trolovede
Peder A nderssøn N ørklit fra
Lill-Sogn og Else Christens=
datter D rasbech ved Klit=
møller, forloverne vare
H endrich H oller af Lill Sogn og
Christen A nderssøn Møli.
Viede D . 7de Octobr.
D . 17de Sept, trolovede
N iels Christenssøn Krog og K a=
ren C hristensdatter Broe
ved Klitmøller; forlovere
vare Christen Christenssøn
Krog og Christen Peders=
søn Broe. Viede
D . 14de Octobr.
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(øverste indførsel næsten blegnet væk, oversættes ikke)
Michel M adsøn N edergaard og hustr. K aren A ndersdatter
et Barn til D aaben M argrette Faddere: A nders M ichel
søns H ustrue i H iardem aal, N iels Bisgrd, Peder N edergaard
Inger K irch, Inger Hagel: Kkgg:
1737
F esto Puris: M ariæ . N iels Bisgrd og hustrue A nne Tom sdatter
1 D aatter til D aaben kaldet K aren Faddere: M ichel N eder,,
gaards kone, N iels K nachegrd, N iels C: Povl Erichsøn,
N iels Vandet, M aren Knachegrd: Kkgg:
D om 1 post Pasch: Christen V andet og hustrue 1 Søn døbt
Faddere: A nders Q ortegaards kone, Jens H vas, Peder Vandet,
Peder N edergaard, N iels Bisgaards Kone kkgg: 3 Pent:
2 p: Pasch: Peder Salmandsøn og hustrue en Søn til D aaben
Faddere: C: Skinderups hustrue, N iels K irch, N iels
Povelsøn, C: Bisgrds hustrue, Inger Kirch, kkgg: 3 Pent:
D: 17 p: Trinit. N iels Bertelsøn K irch og hustrue, 1 D aatter
til D aaben, faddere: Peder Salmansøns K one, M orten
Thom son i Kløv, Peder Thom son, N iels Boersøn, Niels
Nedergrd. Ch: Vandets Kone; kkgg: 23 p: Trinit:
Dom: 4 Advent. N iels Povelsøn og hustrue 1 Søn døbt, K aldet
Faddere Peder Salmandsøns K one, Peder Hagel, N iels N eder=
gaard, N iels Vandet, M aren Knachegrd: kkgg: Epiph:
(Bortslidt hjørne)
2 Juule D ag Christen N edergaard og Inger Christens D atter,
Faddere: Johanna Peder N edergaards Kone. M ichel N edergaard
Michel D ahl, N iels N edergaard, M aren K irch Kkgg: Kyndelmisse

90

M argrete
død

Karen

Christen

Salmand

M aren
Christen
N eergaards
Søn
Jens

1 Søn døbt
Christen
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98
Fødde og D øbte
17 3 6
A o 1736 d 5 January ved Solens nedgang
blef Anders Poulsen og M aren Peders D atter ved
Klitmøller deris Søn fød var til D aaben d 8
D ito og blef K aldet Peder
Mandfaddere
Anders N ielsen Schreder, Bertel Niels. Schreder
og N iels Pedersen,
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Qvindfaddere
M aren= Christen Christensen vesten Præste
G aarden i N ors bar bam it, M ette=A nders
M ortensen bros ved M øller og M aren
A ndersD atter Trelling, M oderen gich i K ir„
chr dImellem d- 7 og 8 Martij ved M idN ats
tid blef O lluf Ch. Brandj og Voldborg
M adtsD atter ved M øller D eres liden
Søn fød var til D aaben d- 11 Dito
(og blef K aldet A nders......)
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Fødde og Døbte
17 3 6
D - 9 Aprilij Klochen 8 1/2 om Aftenen blef
C. C. Kløvborg og Boel C hristensD atter ved
Møller Deris D atter fød var til D aaben
D- 15 D ito og blef kaldet Dorethe
M and Faddere
Knud Christensen Lauridz Scheigshøy og Steffen
Andersen i Vester Mølle

Qvind Faddere
M aren N iels Salmansens, Boel Christen
Christensen Krogs og M ette C h Ollufsens D atter
M oderen gich i Kirche D - 21 M ay
D - 5 M ay Klochen 8 om formiddagen blef Michel
Christensen og K aren A ndersdatter odde paa
Sand odde deris Dødfødde Drenge barn fød
M oderen gich i Kirche D - 10 Juny
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Inger Peder N ielsens ved A al pag.107
Kisten, M aren Christensd. Schegshøj alle
ved Klitmøller. M oderen i Kirche = 8. N ovem b
D . 3. Octob. 1 Stund for midnat fød Christen
Christens: Brandi og M ette Pedersd. ved M øller
D eris Søn Christen, baaret til D aaben d: 7
D ito af K aren Christen M øllers. Faddere
Ole Pedersen D rasbech, Æ ldste Peder
N ielsen Schinderup, Christen Andersen,
D orthe A nders M adsens, A ne A ndersd
i Scaartørvkier, alle ved M øller, og gich
M oderen i Kirche d: 15. Novembr.
D: 5. Novemb. fød K nud Christensen og
Anne Salm andsdatter ved Klitmøller
deris Søn Christen, baaret til D aaben
d: 8. D ito af K iersten Christen D rasbechs;
Faddere: N iels Salmandss. Salmand
Kløvborg, Christen Salmandss, A n
ders M ortenss: Frost, og K irsten M ortensd.
M oderen i Kirche d: 26. D ec:
D: 7. N ov. Kloch: 6. om morgenen
fød N iels N ielss Schinderup og M aren Larsd.
ved M øller D eres D aatter K aren
baaret til D aaben d: 11. D ito af Johan
na Peders Schinderups. Faddere: Ole
Christenss D rasbech, Jens A ndss Odde i Slet
Christen Christensen Frost, Inger Peder
N ielsens ved A alkisten og M aren M ortensd
Kløvborg. M oderen i K irch(e) d: 27. D ecem br.
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A nno 1817 den 18 N ovem ber blev H olstebro Byetingsret
sadt og administreret af Sagfører G ade som co nstituent
Byefoged og Rettens ordinaire Skriver med sædvanlige
Tinghørere.
F o r Retten fremstod Slagtersvend Christian H enrik Hillers
fød i H orn ved Hamburg, som foreviiste sit Lærebrev af
14te April 1817 og K undskab af 9 M ay s.A.: samt D øbe=A ttest
af 1ste O ktober d A . og underlagt lovligt Retspligter, efter hvilket
alt han bad sig meddeelt Borgerskab i H olstebroe som Slag
ter. - E fterat de foreviiste Dokum enter ware ham
tilbageleverede, og/efter/at han havde foreviist den befalde
Krone-Schematees* blev han på lovlig M aade ned,,
fæstet, hvorved han bekræftede at ville være vor
allemaadigste Konge huld og troe med Liv og Blod, Ø v
righeden H ørig og Lydig give og giøre hvad han med
dette bød sam t søge at være sine medborgeres G aw n
og Ø ndst i alle M aader, alt under dette sit Borger
skabs fortabelse. D a der intet videre var at forrette blev tinget hævet
G ade
C st

96

97

Sørulle (Hovedrulle 1812, bd. 34

7 7

Christen Pedersen H ausgaard
Peder

8 8

Christen
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(Klitmøller) 18 (66) und:Orlog ja

1 6 ” i Farten

J a 206
1806 -

Ja 440
1812 -

4-1814

59/14
Ja

Dimit. 18 Jaw y 1814
som Haldbefaren
59/14
M ødte. Tilladt som Sætteskipper
af føre Sluppen Fortuna SS 1815

Ja

Klitmøller

Comd: 1811, 1812
M ødte eij paa Reehden ved
Fladstrand ..S S 1813
M ødte eÿ E ndnu paa Fladstrands’
Reehd ved Samsøe
SS 1814

A .C . Frost
6 Novbr:181 IS adt i Ragerfrt.

er 1812 Comd: saasnart han
kommer af F arten.

M ødte med sin fartøj med
Frost. D e er sat i
Ragerfarten(?)
SS 1813
og 1814
M ødte
SS1815
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Thisted A m t E xtra Rolle for det 2det Jydske Søe-Limit D istrict, Anno 1809. (Sde 100-101)
Lægd N ye
24
63

6 Skipper

66 9 Heelbef:

Peder A ndersen M øller
Beboer
21. Christen Pedersen H ausgaard
Peder Christensen
Beboer
22. A nders Pedersen
Brandi

69 12 Skipper

76 19 Heelbef:

Jens A ndersen Brandi
Beboer
24 O l e --------------

80

23 Vide H R

89

32 Heelbef:

44

99

Jens Knudsen
Beboer
23. Knud Jensen Krogh

77 20 Heelbef:

Klitmøller

N iels Christensen
Beboer
25 Christen N ielsen Vægge-berg

Klitmøller

57.

99

1788

1766

99

48

99

1793

99

55

99

1771

99

55

99

1770

99

58

99

1766

N iels Christensen
Beboer
26 Christen N ielsen D rasbek

Sørulle Thisted amt 1802, lægd 24, Klitmøller. (Side 104-105)
24

102

120

Beboer Christen Pedersen
Hausgaard.

121

Peder Christensen Hausgaard.

122

Christen Christensen H ausgaard

123

Beboer:
Anders Pedersen Brandi

124

Klitmøller

38. 63.

i Farten

99

9.

”

Hiemme

99

7.

”

99

51. 63.

Jens Christian Andersen Brandi

99

19. 67

i Farten Ja

125

M orten A ndersen Brandi

99

10 ”

Hiemme

126

Beboer:
K nud Jensen Krogh

99

42 64

i Farten

127

Anders Knudsen Krogh

99

11

Hiemme

Ja

249

Ja

4

Ja

250

Ja

4

Ja

1803
461

Ja

1803
462

99

99

Ja 249 er Skipper

H ar gjort 2 Togter Blodaarebrok T U M

Ja 250 for A lder

Ja 462 er Skipper

Ja 253 for A lder

H ar gjort 4 Togter
Beenskad. T U M

Ja 254 for A lder

H ar gjort 1 Togt 1802, Comd 1808
ansat 1809 ved Lods og T ransport^
væsenet ved Klitmøller

Ja 257 for A lder

H ar gjort 7 Togter - forvoxen
T æ er T U M

Jordløs

Jordløs

Ja

Klitmøller

er Skipper og garn
-mel E nrolleret.-

Barn

F aderen stanner i dett.
lægd N o. 120.-

Barn

Faderen stanner i de...
lægd N o. 120.-

Ja 2.

Ja

Nyekiøb.

K J . K rog 14/3

2.

Ja

Klitmøller

A nders
F rost

Fik Patente forbedret til
Halvbefaren - Com m anderet
S.S.18O3

Barn

Jordløs

mødte ang? faderen fra(a)
dette lægd N o. 123.
Endnu fraværende
A.tgb. 1802
Faderen stanner i dett
lægd N o. 123

Ja

Nyekiøbing

Bam

Nyekiøb

Fik Patent og Skpr.Sæddel
S.S.18O3
afgiver sit Patent
17/3

K J .Krog 14/3

F ra Nykiøbing Hovedrulle
- er Skipper, og gamm...
Enroulleret. - mødte e(i)
E r nu hiemkomen
A.tgb 1802
Faderen stanner i dette
lægd N o. 126

103

Christen
Christensen
Kløu
borg
wed
K lit„
møller

A nno 1752 dend 27de Julii som var rætte 30te D ag
i Stervboen eftter afgi: C hristen Christensen Kløwborg
som boede og D øde udi Klitmøller, haver Jndfimden
sig udi Stervboen paa A m tm andens som Skifttefor,,
valter over D ueholm , Ø rum og W estervig A m ter H øyW elbaam e Hr: Cam m er H erre Rosenkrantzes wegne
H ands fuldmægtig Søren Sørensen til R aastrup
M edhawende 2de Vitterligheds og Vurderings M æn(d)
Nawnlig Velagt Christen A ndersen Krog og Laurs
Christensen, begge af Klitmøller, for udi Sterf,,
boen eftter bem- Christen Christensen Kløwborg
at foretage een Lowlig Skiftte=behandling af Reg(i-)
strering og W urdering, og der eftter Skiftte og Deeling,
om noget kand bliwe, imellem hands eftterlevendte
Enke Bodel Christensdatter paa dend eene side,
og hendes med dend SI: M and sammensauflede
Børn, som ere D orothea Christensdatter gi: 17te A ar
Ingeborg C hristensdatter i hendes 8de A ar, Christen
Christensen i hans 6te A a r og Christen Christensen
i sit 3die A ar, paa dend anden side; H uor da var mødt
H uusbonden af huuset, som dend afdøde beboede og
Enken endnu er wed, W elfom em e Christen Olufsen
af Klitmøller, som tillige anmældte sig at være Enkens
lawwærge; Til formyndere for D e u-Myndige war for(s-),,
„måed og nu bliwe ansatte, Neml: W elagtbahre Christen
Christensen Bach i Thisted, for begge D øttrene, som dog ej
war N ærværende, mens eftter Enkens foregi wende at hawe
Lowet H ende dette; Peder Christensen D raxbech for dend ældste
Søn, og N iels Christensen D raxbech af Klitmøller for
den sidste og yngste Søn; O g i S amtliges owerwærelse og
bewaanelse er da foretaget med Registering og W urde,,
ring i Boen saaledes:

Rdl.
I Daglig Stuen
1 fiirkandtet fuhr
bord med aaben foed
og 2de Skuffer under
2 gi: Stoele for
3 gi: Steen K ruse
uden Laager
1 gi: Rock
1/2 D osin sorte Steen
M elke K aer
1 Skammel
1 Flaske og 1 glas
til Brændewiin
2 Røde Steen F ad e
og 1 dito Kouhs
1 gi. liden Søneret
tinfad
1 Jern Bilegger Kakkelown

M ark

1

Skilling

4
6
12
12
6
2
6
6
8

Rdl.
2 par gi. graae ulden
H oeser
2 gi: M ands hatte
2 gi H uer
1 par gi: Skoe og 1 par gi:
tøfler
I det lidet Cam m er
ved D agligstuen
1 halfølltønde af Eeg
2 fierdinger
1 gi: liden bour Sauge
Fisker Reedskab
Som er bestaaende af 400
smaae K raage og 100 store
Taske K raage med aid
sit tilbehør, ansattes til
sammen for
U di Kiøchenet ....

M ark

Skilling

1
1
8
1

8

1
12
6

5

6
(endvidere nævnes P aa Loftet og Udi Udhuuset).
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A° 1729 d. 12 Maij V ar leg M ouritz Köning Lelius til N ö r U l(lerup)
Kongl. M ayst.s Cancellie R aad i K aastrup Syn i enn mig til(h. hoved)
gaar kaldet N eergaard, som Sal. Villum Christenss, beboede og (fradø-)
de at holde Schiftt og deling imellem hans Efterlatte hustru(e)
M argrethe M ichelsdtr. og hans Søn M adtz W illumsen (ti-)
ened(e)s i samme gaard, H vor da var mødt Enchen (med)
sin LauVærge N iels Bisgaard i K aastrup og Sønnen (paa)
H ans eegne Vegne og var samme tiid ofverVær(ende)
Boer N ielsen i Lille H illerslef og Rasmus Jenss. i (Store)
Hillerslef, som Vurderings M æ nd, og er da Regist(reret)
Schifft og V urderet som følger I Stoer Stuen
2 Borde 5 M ark 1, 1 Skammel 8 Skilling2, 2 Stoel med en (Syd-)
hønde 1 M , 2 liden Stoele 6 S, 1 liden Bord 8 S, 1 (Kiste)
med Laaes 1 M 8 S, 1 Sadel og biedsel 6 M , 5 Half(kander)
1 M , 1 Kierne 12 S, 2 smaae Skrin 2 M , 1 Lejel 6 S,
2 M agel fiel 4 S, 1 Sæng i Stoerstuen med Be(hør)
5 Rdl - 2 gi. Syd H ynder 1 M , 1 Løgt 1 M 12 S, 1 g( 1 Sæng)
til Børnene 1 Rdl. 2 M , 1 liden Skamel 2 SI Daglig Stuen
1 Bord med foed 4 M , 1 Skamel 6 S, 1 flødb(ytt..),
31 sie K ar 6 M , 2 Truge 4 S, 3 L eerK ar 4 S, 1 St(ryge-)
iem 12 S, 1 H iul Roch 1 M , 2 Kurve 10 S, (1 glarløgte 6 S)
1 gi. Bord 6 S., 4 K ous 6 S, 3 T ræ huse Stager 8 S, (1)
Besmer 1 Rdl. 3 M , 2 K rus uden Loeg 4 S, 3 glas (...?),
1 Feyrfad 6 S, 1 T ræ K rus 6 S, 1 Sæng med Be(hør)
I Spis K am m er
9 steen K ar 1 M , 4 Boutellier 1 M , 1 Flødbøtt og (1)
otting 8 S, 4 Fieringer 1 M , 2 K ous 2 S.
I Buuret
4 øltønder 4 M , 1 Fiering, 1 tragt, 1 otting 12 S,
2 øltønder 3 M , 8 staandtønder 6 M - 4 Løbe og
Sold 1 M 8 S - 1 Flæsktrug 3 M
I V ester Stuen
1 Bord 2 M , 2 Sænge til Børn 2 Rdl 4 M , 2 M (essing)
Lys Stager 3 M , 1 G las 6 S, 3 Steen fade, 17 trætall(erken)
1 M 10 S, 4 N avner(?), 2 Spegerboerer, 1 Skarøxe, 1 Saug
(3 H ugiem ) 3 M 6 S.

Rdl = rigsdaler
M = mark
S = skilling

108

P aa V ester Loftet
(2) Fieringer 6 S, 5 Soldstrimler 10 S, L yerer og Vogn(-)
(reeb) 2 Rdl - 1 Sædeløb og 2 trindløb 12. S, 8 H øeledrou
(2 M ), 12 Rifver 2 M - 4 par H øeleK rog 1 M 8 S, 4 Sparer 2 M
gaaem Vinde 6 S.
P a a S tæ re Stueloft
(K oem )tønder og en Halftønde 12 S - 4 LeerK are
3 Løbe og en K ube 1 M - 5 Standtønder 2 M
(1 M aa)el Skieppe 5 M - 14 Sæche 3 Rdl - 7 H øeleer 4 Rdl
(?liung)leer og Skierknif 1 M 8 S - 1 liden trug 2 S
J uder vesterstue
(1) gi. Balle 8 S - 1 K nepbondstager 14 S - nogle smaae
(Stø)cher Egetøm er 1 M - 1 Egestiert 6 S J Kiøchnet
(7)Leer)Fade 12 S - 1 lem gryde 5 M - 6 Leergryder 12 S
(3 Pot)ter 12 S - 2 Ildtænger 1 M - 1 M aedskab og en
boerd 1 M 8 S - 1 R ist og 4 toelerchner 12 S - 11 Spand(e)
J Brøgerseet
(1) K ar 2 Rdl 2 M - 1 K ædel i gruen 10 Rdl. - 1 dito 6 Rdl.
1 par Q vem 1 Rdl. 2 M - 5 Sould 3 M - 3 Bærkar,
(2) Saavr(?) 5 M - 5 Truge 1 M 9 S - 2 Fieringer 14 S
(1) D raug tønde 6 S
K om P aa Loftet
(20) tdr. Biug a 6 M 6 S - l t d . Rug 1 Rdl. 5 M - 6 tdr. Rugbland
(?)
Vtoersken K om
(5) Lees Biug a 9 M - 2 føeringer E rter a 8 M H este
1 Sort Hoppe med føl 12 Rdl - 2 Sort H opper den
(ene) 17 aar dend anden 20 aar 5 Rdl 2 M - 1 Sort
(Bl)esset Hoppe med føl 9 Rdl - 1 Sort H est 5 aar 8 Rdl.
(1) Brun H oppe 17 aar 2 Rdl. 4 M - 1 Sortbrun H oppe 4 aar 8 rdl - 1 dito 15 aar
(4) Rdl. 1 sort H oppe 15 aar 2 Rdl 4 M - 4 Sort aaringer 22 R dl.Q væg
(2) K iør 9 Rdl 2 M - 2 D ito 8 Rdl. - 2 D ito 6 Rdl. - 2 D ito 6 Rdl 4 M
(2) Q vier 5 Rdl - 2 stued ungnød 4 Rdl 4 M - 2 dito 8 Rdl
(1 Rød dito 4 Rdl. 4 M - 5 K alfer 8 Rdl. 2 M - 8 M indre dito
5 Rdl 2 M )
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F a a e r og Svin
28 faaer med 20 lam 12 Rdl 4 M - 6 veder 2 (Rdl.)
4 Svin 4 Rdl - 1 Soe med 5 grise 3 Rdl 1 M Vogne og Ploug
1 beslagen Vogn 8 rdl. - 1 dito 5 Rdl. - 2 MøgVogn 3 Rdl 4 M - 2 (hav-)
er 1 Rdl 2 M , 2 ploug 1 Rdl 2 M - le m der til 1 Rdl 4 M , dret 2 Rdl 1 M
Summa bedrage boens M idler sig i alt 319 Rdl 5 M (5 S)
O g blef M adtz N eergaard tiispurt, om hand vidste (noget)
boende tilhørende og eller om hand hafde noget at bes(være)
sig ofuer Vurderingen, huor til hand suarede N eÿ
ligeledes suarede og Enchen, og lofuede bmt. M adtz
W illumsen, at hand, at hand fremeffter som tilforn vircke(?) (ialting)
som paa hans StiftM oders gaufn og beste, hun (derimod)
belofude at vilde stræbe for hannem, hans hu(strue)
og børn, som hun for G ud og M ennesker (vilde)
forsuare, saa frembt de alle ville være hende (liudige),
troe og behielpelig i aldt huad gaarden vedKomer, deri(mod)
afgaar den bortskyldige gieid til N iels B(isgaard)
1 K aastrup reede penge 5 Rdl. 2 M - og til gaar(dens)
besætning, besædning og brøstfældighed som f(ølger
14 ploug bæ ster a 10 rdl, 3 Vogne 20 rdl., 2 H arve (2 rdl)
2 plouge med jern 3 Rdl. - 20 tdr. biug til sæd a 6 Rdl 6 (M , og)
videre Sæ de-K om aftagis iche, saasom det øfv(rige)
forhen er saaed i Jorden, - H uusenes brøstfæld(ighed)
effter de 2de VurderingsM ends slutning og sigtelse er (som)
følger, Ralingshuuset behøfuer til reparation (32 rdl)
4 M - Laden ligeledes 51 Rdl 2 M - lille Laden 13 Rdl (-)
det N ørre H uus 21 rdl - og det østre H uus 14 rdl - beløb(fuer)
saa gilden med gaardens besætning 324 Rdl 1 M 8 S, forud(en)
fordred hosbunden effter D om af 25 Aug. 1716 stæv(boet)
at ver schyldig tilsammen 200 rdl., saa ihuor(wille)
boens M idler ich kand vere tilstrechelig til H osb(undens)

112

(af)betaling, saa hafuer hand dog tilladt hende frembdeeles
(at for)blifus ved gaarden, og huis inventarium, som forhen
(findes) specificeret, under Hendis og hendis Laufvær(ges) inspection at forblifue, dermed dette schiftte
(aa)ledes er til ende bragt. D atum N eergaard
(U t S)upra
M K Lelius.

K aastrup Sogen
og Bye -

Høgeijs

1.

Thommes Christensen

4

8 4 - -

5 4 1-

N ejsgaard

2.

Pouel N ielsen og
Peder N ielsen

5

7 —

6 1 3 2

Spøtterup

3.

Peder Jensen

-

6 4 - -

5 5 3 -

Christen N ielsens
arfuinger -

4.

W ilium Christensen

5

4 —

3 1 - 2

Oberst: Trolle

5.

Peder N ielsen
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10 4 - -

7 4 3 2
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F eria 3tia Paschatis bleff M ichel N iels(en)s bam i Nedergd.
Christnett og K aldett
An
N iels X stens(en) i N edergaards M ølle, W illum X stens(en) og N iels X st(ensen)
fadder
A n Jensdatr. i G adsbierg M ette Jensdtr. i N ørbye og M aren Jensd.
Dom: Rogate bleff W illum X stens(en)s bam Christnett og K aldett
M adtz
Christen Tøgers(en) i Kielstrum*, N iels Krog(,) Christen M øller og Jørg(en) Jens(en)
fadder
M argrete J N edergrd, M aren Jensdtr ved K irch, og K aren N ielsdt(r)
D . 14 Junji bleff Peder Lausts(en)s bam Christnett og K aldett
An
Jens M ichels(en), Peder N iels(en) Bisgrd og Jørgen Jens(en)
fadder
D orthe Pedersdtr ved broend, Zidsel A ndersdtr og E lse Jensdtr.
D om 2 Trinit: bleff N iels X stens(en) Krogs bam C hristnett og K aldett
Birgitte
Christen Peders(en i K osse, Peder N iels(en) Bisgrd, Peder N iels(en) W and(et)
fadder
K aren Jacobsdtr, Sidsel A ndersdtr og M aren Nielsdtr.
E n Dødtfød bam N iels Christens(en)s i N edergaards M ølle
A nno 1683
A nno 1684
Dom: 23 Trinit: bleff Powel A ndersens bam Christnet og Kald:
K aren
Powel N iels(en) i N ors og Baar N iels(en) i K aastrup
fadder
D orethe Pedersdtr. paa Ballerum og M aren N ielsdr. i Lilby
A nno 1685
* = Kielstrup

Typisk alfabet som vi kender det brugt herhjemme ca. 1650-1700. Alfabetet er her aftrykt efter Arnold der
Eitere: »Schreibstüblein«, udgivet i Lübeck 1649. (Det Kgl. Bibliotek).
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66. A nders N ielsen af V ester Van,,
dit Sogn i A alborg Stift Egteskabs
Bevilling i 3die Leed.
C 7tus
g:a:V: at vi, efter herom allerunder
danigst giorte ansøgning og begiering,
allem aadigst have bevilget og tiladt,
saa og hermed bevilge og tillade at
A nders N ielsen og Christence M ortens
D aatter ved Klitm ølen udi Vester,,
„vandit Sogn i Aalborg Stift i
vort Land N ørre Jylland, m aa
udi ægteskab sammen komme, uanseet at de skal være H in anden
udi 3de L eed beslægtet, dog skal de først
paa behørigesten da beviisligt giøre,
at de hveranden ei nærmere
endsom hvorum er meldet, udi
Siegt eller Svogerskab paarøren saa
og noget, efter D eris M idler og
Ledighed samt Biskopens billig
signelse, til neste H ospital udgive
saafremt de denne vores aller,,
„naadigst bevilling agter at
nyde. Forbydende etc:
Resid: Hafh: d. 9 M artii 1731:
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F O L K E T Æ L L IN G E R (FT)
FT fra 1787 opbevares landsdækkende i RA, mens
LA har kopier af de fleste FT, men kun for det enkelte
LA’s geografiske område.
FT er ordnet i 3 hovedgrupper: Landdistrikter,
købstæder og København, se nedenfor.
De er tilgængelige efter 80 år, men der gives af RA
dispensation, således at man nu (1989) på RA kan se
1911-tællingen.
Kun i undtagelsestilfælde kan man få de originale
FT udleveret på RA’s læsesal. Men de står til den
besøgendes disposition i form af fotokopier (F) el.
mikrofilm (M), og der er indført tidsbesparende selv

betjening. FT 1906-1911 ekspederes dog i original
fra RA’s læsesal.
FT 1787-1911 er næsten komplet bevaret, men
tællinger for enkelte lokaliteter er gået tabt. Dette
gælder således 1834-tællingen for Københavns
vedkommende, hvor kun Skt. Annæ Øster og Vester
kvarterer er bevaret, ligesom en del købstæder
mangler for 1840-tæl,ingens vedkommende, se Fabritius & Hatt: Håndbog i slægtsforskning, 1963, side
150-154, og Hans H. Worsøe: Find dine rødder,
1987, side 139-144.
Først fra 1845-tællingen er fødested medtaget.

Oversigt:
1787, 1801, 1834, 1840
1845 (med fødested)
1850

(F)
(F)
(F)

RA og LA.
RA og LA.
RA og LA.

1855, 1860
1870, 1880, 1890
1885 (kun Kbh. Fr.berg)
1895 (kun Kbh. Fr.berg)

(F) (M)
(M)
(F)
(M)

RA og LA
RA.
RA og LA Sjælland
RA.

1901 (fødeår/dato samt
en række yderligere
oplysninger)
1906 (uden fødested)
1911
1916, 1921 (m. Sdr.Jyll.)

(M) (0)

RA.

(0)
(0)
(0)

RA.
RA.
RA, p.t. utilgængelig

Fotokopier og mikrofilm, særligt af FT 1787-1850,
findes også i stor udstrækning på de lokalhistoriske
arkiver (for det enkelte lokalarkivs geografiske om
råde) og i Kbh. på Kbh. Stadsarkiv, hvor 1885tællingen også findes.
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Ordning:
FT er ordnet i landdistrikter, købstæder og hoved
stad.

L a n d d is tr ik te r
Landdistrikterne er ordnet efter amt, herred og sogn.
Slå sogn, herred og amt efter i Trap: Danmark,
Postadressebogen eller brug oversigterne på ar
kivernes læsesale (såvel alfabetiske efter sogn,
samt administrative landkort). Kender man kun
landsbyens navn, kan sogn, herred og amt fremfindes som anført ovenfor.

K ø b s tæ d e r
Købstæderne er ordnet alfabetisk efter købstadens
navn. Aa (Å) kommer dog først i alfabetet.
Jo nærmere man kommer frem imod vor tid, des
bedre er det at kende en nøjagtig gadeadresse eller i
det mindste gadens navn.
For FT 1787, 1801 og 1834 - ordnet rode- eller
kvartervis i de større købstæder, ellers gadevis - er
det overkommeligt at gennemlæse hele tællingen
for vedkommende købstad, hvis man ikke kender
gadens navn. Fra midten/slutningen af 1800-årene
udkom i de fleste købstæder Vejvisere m.v., hvorfra
man måske kan finde den søgte adresse. En ikke helt
komplet oversigt over eksisterende provinsvejvise
re er trykt i tidsskriftet »Jeg arbejder med...«, nr. 9.
Måske er det letteste hjemmefra at ringe til ved
kommende købstads lokale folkebibliotek eller lo
kalhistoriske arkiv. Her har man som regel ret kom
plette årgange af ældre vejvisere.
Fra 1880 er købstæderne ordnet efter gadenavnog nr.
For en del købstæders vedkommende er der for
1845-tællingen udarbejdet alfabetiske personnav
ne-registre. En del af disse er opstillet i RA’s kata
logværelse og på LAerne. En del lokalhistoriske
arkiver i by og på land har også udarbejdet person
registre til forskellige FT.
Bemærk: De »gadenr.« der oplyses i mange af
købstadstællingerne 1787-1860 er ikke gadenr., ej
heller nugældende matr., men enten simple løbenr.
eller brandtaksationsnr.
Man bør også huske, at en del personer boede i
købstædernes daværende landsogne. Disse perso
ner findes altså ikke i købstadstællingen, men skal
søges under landsognet. (Findes under amt, herred
og sogn, se ovenfor under landdistrikterne).

H o v e d s ta d e n
Københavns FT 1787-1860 er ordnet efter kvarter
er - og indenfor hvert kvarter efter datidens matr.nr.
De nuværende matr. kom i 1805, hvilket giver pro
blemer ved FT 1787 og 1801, hvor et sæt ældre
matr.nr. var i brug. På Kbh.s Stadsarkiv findes et
alfabetisk personregister til FT 1787. Der findes på
RA, LA Sjælland og Kbh. Stadsarkivs læsesale »nøg
ler«, hvor gi. matr.nr. kan omsættes til nye matr.nr.,
ligesom der haves et righoldigt kortmateriale.
FT 1834 er som før nævnt kun bevaret for Skt.
Annæ Øster og Vester Kvarterer.

For 1845-tællingen er der udarbejdet et alfabetisk
personregister (RA’s katalogværelse, mikrofilm i LA
Sjælland og Kbh. Stadsarkiv), men herskal man være
opmærksom på, at bindhenvisningerne ikke mere
gælder efter ompaginering/indbinding. Der findes
en udmærket »nøgle« og problemet e rtil at leve med.
Fra 1870 er tællingerne ordnet alfabetisk efter
gadenavn. FT 1885 og FT 1895 er ordnet på samme
måde, men omfatter nu også Frederiksberg kom
mune.
Kender man ikke bopælen (gadens navn) kan
denne måske findes via kirkebogen (f.eks. ved viel
sen eller ved barnedåb) eller ved at benytte de
særlige halvårlige politimandtaller på Kbh. Stads
arkiv.
Man kan også bruge de Kbn.ske vejvisere, som er
udkommet siden 1770, for 1800’årene og frem til vor
tid: Kraks Vejviser med gade-og personregistre. Dog
er langt fra alle personer medtaget. Med sikkerhed
kun husejere, selvstændigt næringsdrivende og an
dre »vigtige personer«, mens arbejdere og hånd
værkssvende som regel ikke er med i vejviseren.
Som supplement til FT kan for Kbh.s vedkommen
de på RA bruges et skattemandtal 1762, som giver
detaljerede oplysninger; personregister hertil i RA’s
katalogværelse.
I Kbh. Stadsarkiv haves næsten årlige mandtal fra
1660 til 1830/40, og til de fleste af dem er der
udarbejdet personnavneregistre. Via disse mandtal
kan man næsten altid få oplyst, hvor folk boede
(kvarter, matr.nr.). Se også Oeders Efterretninger
1771, nedenfor.

S le s v ig - H o ls te n :
FT 1769 for en del lokaliteter findes på LA Sønderjyl
land som fotokopier (selvekspedition).
FT findes på RA for årene 1803 (vist ikke helt
komplet), 1835,40, 45 55 og 1860. Disse tællinger
skal bestilles på RA’s hovedlæsesal, og der findes
gode registraturer/vejledninger til disse tællinger,
som ikke findes for tysker-tiden 1864-1920.
Bilande og kolonier, herunder Dansk Vestindien:
Se oversigten i Håndbog i slægtsforskning, s. 154.
Særligt:
For København, Sjælland, Møn og Bornholm kan
man på RA anvende Oeders Efterretninger fra 1771
om ægtepar, enkemænd og enker. Bestilles på RA’s
hovedlæsesal med angivelse af sogn, herred og amt
for landdistrikterne, købstadens navn eller for Kø
benhavn: kvarterets navn.
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Kommentarer og henvisninger.
S-1: Folketælling 1/2 1890, Skive købstad (RA, bd. 174).
Probanden (1) Ida Sophie Hillers ses her sammen
med forældrene (2,3), guldsmedeparret og ældre og
yngre søskende. Probandens fødsel/dåb fremgår af
S-26, mens situationen 5 år før probandens fødsel
ses i S-2 (Folketællingen 1880).
Som det ses af folketællings »hoved« er guldsme
dens ejendom beliggende i Nørregade matrikel-nr.
31 i byens 2. rode. I mange mindre købstæder havde
man endnu ikke indført hus-eller gadenumre. Af
skemaets forside - som ikke er gengivet her fremgår det, at det er guldsmeden, der ejer ejen
dommen, og han har - dels til beboelse, dels til
forretning - selv benyttet stueetagerne af forhus og
sidehus samt kælderetagen. Fotograf ægteparret
Niels og Helene Jepsen boede som lejere i forhu
sets lejlighed på førstesalen, mens de havde atelier i
side-husets 1. sal. I baghuset boede og arbejdede
skomagermesteren og hans familie. Da fotografen
døde i 1894 flyttede et nyt fotograf ægtepar Jenny
og Martin Jensen ind som lejere i den nyrenoverede
ejendom.
Begge fotografpar benyttede ejendommen som
reklame på bagpappet af deres fotografier. Som
adresse angav de blot »i Guldsmed Hillers’ Ejendom
i Nørregade«. Reklamen bestod af en litograferet
gengivelse af selve ejendommens rigt udsmykkede
facade, der gengives her. Fotografiets forsider ha
ves med portrætter af guldsmedeægteparret (2, 3)
eller guldsmeden med lang pibe. Guldsmedeparrets
husstand består af dem selv samt 7 børn, en 23-årig
tjenestepige samt den 22-årige guldsmedesvend. Et
par lærlinge boede hos deres forældre andet steds i
Skive, og de er derfor ikke talt med under denne
husstand, men hos forældrene. Også fotografen
havde et par unge tjenestepiger til hjælp, og sko
mageren i baghuset en skomagersvend.
I »Dansk Provinds Veiviser. Statsadressebog for
Kongeriget Danmark 1889-91« er »J. C. Hillers,
guldsmed« (uden adresseangivelse) i Skive opført
med en årlig ansat (skattepligtig) indkomst på kr.
2.000.1samme vejviser er en middelstor Kjøbmand
lignet til ca. 4.000 kroner, mens en skomagermester
forventes at kunne tjene cirka 800 kroner årligt,
omtrent det samme som en mindre værtshusholder.
S-1 er ikke transkriberet, da den er skrevet med vor
nuværende latinske skrift. Resterne af et gotisk d
ses dog i flere af rubrikkerne (Troessamfund, Fø
dested, Stilling i Familien), hvor det som do.eller
d.benyttes som gentagelsestegn (= ditto = det
samme, som det lige foran, ovenfor nævnte).
N a v n e o p k a ld
De strenge regler for navneopkald, hvor børnene
skal opkaldes med anernes fornavne - i Thy og
Vendsyssel ofte med anernes for- og efternavne - er
nu i 1890 i byerne ophørt eller i hvert fald stærkt på
retur. Man benytter mere frit navnene fra familien
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(far- og morbrødre, fastre og mostre og fjernere
slægtninge) og af og til bliver også personer udenfor
familien opkaldt.
Da såvel guldsmeden selv (2) som dennes mor (5)
er opfostret hos guldsmed Engelbrecht J. Brinch og
hustru Mariane Jensdatter Schou i Thisted, er det
ældste af børnene - en pige - døbt Engel Mariane
Brinch Hillers. Brinchs hustru Mariane Jensdatter
Schou erden barnløse søstertilane-nr. 11, så opkald
kan gå langt tilbage.
Hvis man sammenligner børneflokkens fornavne
med anernes fornavne - se anetavlen - vil man se, at
de fleste af anernes fornavne »genbruges«. Dog er
folketællingens løbe-nr. 7 (Dagmar) og 9 (Tyra) op
kaldt efter guldsmedens (faderens) søskende, der så
igen i 1850-60’ernes Thisted er blevet døbt med
disse prinsesse- og dronningenavne. Guldsmed Hil
ler’s bror, siden en kendt købmand i Thisted, blev
døbt méd navnene Valdemar Dagmand. Dagmand
fordi hans storesøster Dagmar netop var død. Og han
var jo et drengebarn. Valdemar efter prinsen!
Probanden (1) Ida Sophie’s navn Ida kan spores
tilbage til en oldemoder (ane-nr. 9), født omtrent 100
år før i Ølgod, mens Sophie er fra probandens
farbrors hustru!
På landet var man langt mere traditionsbunden: I
det geografiske område, som denne bog dækker, vil
man se, at en børneflok navngives efter særlige strenge - regier for ane-opkald, i hvert fald på landet
frem til 1850’erne.
I Thy var reglerne omtrent således: Først skulle
evt. faderens eller moderens tidligere (afdøde) ægte
fælle opkaldes, dernæst morfar, farfar, mormor, far
mor ... og så børnenes oldeforældre efter samme
mønster i en vekse/virkning mellem de mødrene og
fædrene aner. I andre steder af Danmark var det
(farfar), der skulle opkaldes først, dernæst morfar,
osv. 11600-1700’årene - i Nordsjælland helt frem til
1850’erne - måtte en ane dog være afgået ved
døden før, at opkald kunne finde sted i børnebør
nene.
I denne bog vil læseren kunne kontrollere anenavneopkaldet ved at sammenholde anetavlen med
skriftprøvernes oplysninger.
Når man kender de lokale regler for ane-navneopkald, vil man med fordel kunne benytte kend
skabet til disse regler i sin ane-forskning. Når man
kender navnene på en børneflok, vil man i mange til
fælde med ret stor sikkerhed kunne »gætte« sig til,
hvad de 4 bedsteforældre måtte hedde.
At søskende ikke døbes med det samme fornavn
er i dag en selvfølgelighed, og dette er da også
hovedreglen. Dog kunne man godt, hvis storebror
Christen dør som lille, lade det næste drengebarn
døbe Christen.
I dele af Vestjylland, i Thy, på Mors og i Vendsyssel
ser vi dog, at indtil 3 helsøskende kunne få samme
fornavne! De blev så kaldt »unge/lille/bitte« - »mel
lemste)« - og »gamle/store«... således at man kunne
adskille dem fra hinanden. Endeligt kunne man også

Øverst: Bagsiaen af portrættet med re
klame for fotograf Martin Jensen og
guldsmed C. Hillers i Skive. Nederst:
Fotografiets forside med guldsmede
mester Jens Christian Hillers (2) og hu
stru Anine Hillers, f. Hausgaard (3). Foto
grafiet må være fra 1894-99.

optage den anes efternavn, som man blev opkaldt
efter! Kender man reglerne, er det en hjælp i forsk
ningen, gør man ikke, bliver man let ledt på vildspor.
Hvis en kvinde f.eks. en .... Chr/sfensdatter, var
enke efter en C hristen.... og atter giftede sig med en
f.eks. Christen Christensen, ja så er der jo ikke så få af
drengebørnene i det nye ægteskab, der bør/skal
hedde Christen:
Det første drengebarn, Christen, efter moderens
afdøde ægtefælle.
Det næste drengebarn, Christen, efter farfar.
Det tredie drengebarn, Christen, efter m o rfa r...
Anetavlen giver flere eksempler på to helbrødre,
der hedder det samme. Således har ane 12 (født

1768) en bror, der også hedder Christen (født 1770);
se f.eks. S-21; og S-52, hvis De fortsat er skeptisk!
Litteratur: Rikard Hornby: »Danske Personnavne«
Gad 1978, (med omfattende litteraturliste). Torsten
Balle: »Hvad skal barnet hedde? Navneskik i Hund
borg herred« (i: Historisk Aarbog for Thy, Mors og V.
Han Herred 1953, s. 53-81). Torsten Balle: »Hvad
skal manden hedde? Lidt om tilnavnene i Hundborg
Herred 1650-1800« (i: samme årbog, 1955, s. 380403). M. P. Ejerslev: »Hvem skal kaldes op? Navne
skik i Skallerup sogn« (i: samme årbog 1969, s. 224236).

S-2: Folketælling 1/2 1880, Skive købstad (RA, bd. 324).
Guldsmedefamilien (2, 3) næsten 3 år efter ægte
skabsindgåelse og med de to ældste børn. Proban
den (1) fødes først næsten 5 1/2 år efter. Ane 2’s
(guldsmedens) fødsel fremgår af S-29, mens ane 3’s
(guldsmedens hustrus) fødsel findes i S-28. Angivet
som 4 år gammel findes ane 2 i FT 1850 for Thisted
købstad, se S-5, mens ane 3 bor sammen med sine
forældre i Klitmøller, V. Vandet sogn ved FT 1870 (S3) og FT 1860 (S-4). IS-1 findes guldsmedeparret 10
år efter, i 1890.
Det fremgår af det her trykte »hoved« på folke
tællingslisten, at familien - probandens forældre og
to ældste søskende - bor i matrikel-nr. 12 A i Vester
gade, beliggende i 1. rode i Vester Kvarter i Skive. Af
folketællingsskemaets forside, som ikke er gen
givet, ses det, at de ikke ejer ejendommen, men bor
til leje i forhusets stueetage. Den deler de med en
ugift - sikkert nyetableret - købmand og dennes to
handelselever, hvoraf den 19-årige Wilhelm Peter
Wiom Bytner, født i Holstebro, er bror til guldsme
dens brors hustru, altså en slags »svoger«. Er det
mon »slægtningen« handelseleven, der har gjort
guldsmeden opmærksom på den ledige lejlighed i
Vestergade eller er det guldsmeden, der har skaffet
Wilhelm lærepladsen som handelselev? Folketæl

lingen giver ikke svaret, men bofællesskabet er
næppe en tilfældighed. Handelselevens døbe-navn
er iøvrigt Büttner, men den ikke videre skriverutinerede husvært er ikke gået op i den slags bagateller!
Se også Hillers og Hilers.
I rubrikken »Alder« hedder det, at denne »anføres
med det fyldte Aar...« Heller ikke her har husværten
været særlig nøjeregnende, idet guldsmeden (2) på
tællingstidspunktet kun er fyldt 34 år, men opføres
med 35 fyldte år, mens hans hustru (3) er fyldt 27 år,
men kun opføres med 26 år. Dvs. at man generelt
nok gør klogt i, at se et par år til hver side, når man
skal fremfinde deres fødsel/dåb i kirkebøgerne i
henh.vis Thisted (se S-29) og Klitmøller i Vester
Vandet sogn (se S-28).
Selvom vi befinder os i 1880 kender husværten kun
få latinske bogstaver (fx. N, M, J, S) mens resten er
skrevet med gotisk skrift. Hånden er ikke videre
rutineret, men de gotiske bogstaver prentet tydeligt.
Bemærk K’erne i Kjøbmand, Kristian... og de flotte 5tals H’er i Hjørring, Handels Elev, Hillers... samt E’et,
fx. i Elev og Engel. R’et i Rebslager er også ret
karakteristisk. Skriv selv rækker med K, H, E og R’er.

S-3: Folketælling 1/2 1870, Klitmøller, V. Vandet sogn, Hillerslev hrd., Thisted amt (RA, bd. 230).
Den senere guldsmedekone, Anine Hausgaard (3)
ses her som 17-årig i hendes forældre (6, 7)’s
husstand i Klitmøller i V. Vandet sogn. Ved Anines
fødsel/dåb (S-28) fremgår det, at hun havde en
tvillingesøster - nr. 11 i børneflokken - med navnet
Elvine, men hun var død på dette tidspunkt. Vi kan
følge faderen (6) tilbage i tiden via en række folke
tællinger 1801-1860, se S-4, S-7, S-10, S-12, S-14 og
S-16, og hans fødsel/dåb i S-38. Såvel i FT 1801 (S16) som i kirkebogen 1795 (S-38) oplyses navnene
på hans forældre (12,13). På næsten samme måde
kan vi følge moderen (7) tilbage i tiden, mens hendes
fødsel/dåbfremgår af Sennels kirkebog 1808 (S-35),
der også oplyser hendes forældres (14, 15) navne.
Det fremgår af sørullerne (S-49 og S-51) at han (6)
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tidligt - i hvert fald som 16-årig - »var på farten« til
søs. Bemærk at aldersopgivelserne her er pinligt
korrekte!
Christen Brandi Hausgaard (6) var sin tids største
skudehandler i Klitmøller- og iøvrigt også den sidste
»sejlende købmand« på stedet. På tællingstidspunk
tet i 1870 ejede han fortsat nok nogle fartøjer og
havde part i andre, men skibene anløb ikke mere
Klitmøller, men søgte havn i Thisted, i Lemvig eller
Aalborg. Under en novemberstorm i 1825 gennem
brød Nordsøen eller Vesterhavet landtangen ved
Agger og dannede forbindelse med Limfjorden. Det
te medførte, at skuderne nu kunne sejle ind i Lim
fjorden til Thisted i Stedet for at anløbe stranden ved
Klitmøller. Det blev dog ikke en øjeblikkelig død for

Christen Brandi Hausgaard (6) og hustru Marie Hausgaard, f. Neergaard (7)’s skudehandlergård- matr. nr. 13
- i Klitmøller omkring 1870. Billedet forklares nærmere i teksten nedenfor.

Klitmøller. I 1830’erne oplevede pladsen en stor
økonomisk opblomstring, men antallet af hjemme
hørende skibe blev mindre og mindre, og handelen
ebbede endeligt ud først i 1860’erne. Den nye (ca.
1840) havn i Thisted var med til at give Klitmøller
dødsstødet som handelsplads.
Der findes en righoldig litteratur om Klitmøller og
Skudehandelen, hvortil der henvises. Se litteratur
listen, side143f. Under en kort orlov under krigen i
1864 gennemrejste ritmester Wilhelm Sommer Thy,
og han siger i sin rejsedagbog, at Klitmøller »afspej
ler en glans af fordums pragt og stolthed«. Og videre
skriver han: »Dog en rest af svundne tider ejer
Klitmøller endnu, men ak, også den vil om få år være
borte, thi tidens tand der intet skåner, vil heller ikke
spare den ærlige, djærve gamle reder og skipper
Christen Brandi Hausgaard. Hans gård er venlig som
et skib, alt er på sin plads... nærmest som et hol
landsk hus... Uden forgården ståret par tømmerstab
ler, thi han kan ej helt opgive tanken om, stedet er en
handelsplads«.
Fotografiet h e r-forestiller Christen Brandi Hausgaards skudehandlergaard, i folketællingen 1870
beskedent benævnt et »Huus« - er fra omtrent
samme år som denne folketælling (1870). Stedet er
matr. nr. 13 af Klitmøller by, V. Vandet sogn, og man
bør lægge mærke til gavlen på træladen, der er
bygget i norsk stil. Familien står opstillet under
gavlen på stuehuset, mens bagersvenden, der ikke

ønskede at blive fotograferet, alligevel kom med;
han ses i hvid skjorte længst til venstre. »Høstakken«
i forgrunden er ingen høstak, men en milesten.
Bebyggelsen på stedet kan følges tilbage til matrik
lerne 1662-64, men kom først i Hausgaard-slægtens
eje ved Christen Brandi Hausgaards 1. ægteskab i
1820. Efter hans død i 1876 blev stuehuset nedrevet
- og genopført i Vang sogn.
Da vor nuværende latinske skrift er dominerende i
denne skriftprøve fra 1870, er alene Christen Brandi
Hausgaards husstand transkriberet. Bemærk, at
selvom samtlige personnavne og fødesteder er skre
vet med latinsk skrift, er der enkelte ord i rubrikkerne
»Stilling i Familien« og »Titel, Embede...« der er
skrevet med gotisk. Således for ane 6’s vedkom
mende »Huusfader«, »Handelsmand« og »Svagt se
ende«. Sammenlign de store 5-tals H’er med S-2.
Otto Hausgaard benævnes som »Sømand«, bemærk
her begyndelsesbogstavet S (stort »slynge-eller bolle«-S), der også kan bruges som lille s ved blot at
skrive dette noget mindre, fx. i Huusfader. Den
anden type gotisk s, (»streg-s’et«) som anvendes, ses
fx. i ordet seende. Sammenskrivningen sf findes i
ordet Tjenestepige, og sk i ordet Fisker i nederste
linie. Et stort T og et lille p ses i ordet Tjenestepige.
Øv Dem på de to forskellige s’er, både store og små
bogstaver samt sammenskrivningerne st og sk. Find
eksempler i de øvrige skriftprøver!
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S-4: Folketælling 1/2 I860, Klitmøller, V. Vandet sogn, Hillerslev hrd., Thisted amt (RA, bd. 64).
Personkredsen 1860 i anerne 6 og 7’s husstand i praksis; der kan være ret store aldersafvigelser for
Klitmøller er nogenlunde den samme som 10 år efter den samme person fra tælling til tælling, ligesom
i 1870, se S-3 og henvisningerne der; dog er derflere fødestedsangivelsen også kan variere.
hjemmeværende børn - og tjenestefolkene er heller
Skudehandleren (6) og hustru (7) ses her på fotos,
ikke de samme. Den senere guldsmedekone Anine som må være optaget omkr. 1870, hvor han var ca.
(3) er her opført som Annine. Konen i huset er opført 75 år - hun ca. 62 år. Portrætterne er tidlige udsnitsmed mandens efternavn Hausgaard, mens de andre fotos/forstørrelser fra et gruppebillede med ægte
gifte koner i folketællingen er opført med deres parret og et barnebarn - alle i fuld figur. Ud fra
fødenavn (pigenavn).
barnebarnets skønnede alder ( ca. 7-8 år, født 17.1.
Læg mærke til Christen Brandi Hausgaards sku- 1863) kan optagelsesåret anslås til cirka 1870.
dehandlergård, der i 1870 (se S-3) er opført som »Et
Huus«, her 10 år før benævnes »en Gaard«, skønt det Som det ses har Klitmøllers skolelærer, der har ført
er den samme ejendom. Skudehandleren drev som denne tælling på papiret med en smuk og tydelig
binæring landbrug - nærmest som en større hus »hånd«, skrevet alle personnavne og næsten alle
mand - mens ejendommen var på størrelse med en fødesteder med vor nuværende latinske skrift. Kun i
gård. Selv 1860/70 var definitionerne altså ikke helt Nors Skovhuus (næstsidste linie) er Skovhuus med
entydige. Folketællingernes oplysninger må ellers gotisk. Bemærk her sammenskrivningen Sk det flot
på dette tidspunkt generelt anses for at være ret te åbne h og det lille afslutnings s.
pålidelige - måske mest på landet og i de mindre
Find i erhvervs-rubrikken andre eksempler på
købstæder, hvor personkendskabet var bedst.
sammenskrivninger med Sk og sk. Bemærk sam
Det fremgår af den 4. rubrik i tællingens »hoved«, at menskrivningen st i Tjenestepige, Tjenestefolk. I
aldersopgivelserne skal omfatte det år, man fylder i tahrer til Søes ses smukke eksempler på f og h samt
løbet af tællingsåret. Denne instruks gælder for S og s. Bemærk at der findes to forskellige former for
folketællingerne 1787-1860 inclusive, se 1870-tæl- s. Det store T i Tjeneste... volder ingen vanskelig
lingen (S-3), hvor personerne kun må opføres med heder, når først man kender det. Det er selv i denne
det fyldte antal år pr. tællingsdagen. Det formelle skriftprøve svært at se forskel på e, n og r. Ofte må
principskifte i udmålingen af aldre fra folketællingen man gætte på grundlag af sammenhængen, således
1870 og frem, må man altså være opmærksom på. at ordet får mening. Find eksemplar på e, n og r i
Det er dog meget forskelligt, hvor præcist de to denne skriftprøve og sammenlign med de samme
instrukser før og efter 1870 er blevet efterlevet i bogstaver i S-3 og i S-5.

S-5: Folketælling 1/2 1850, Thisted købstad (RA, bd. 50, s. 56 og 60).
Her finder vi i Thisted på Soregadens vestre side
under nr. 54 probandens farforældre (4, 5) samt indsat udsnit - nr. 29 - probandens fader (2) i huset
hos sin mors moster og dennes ægtefælle, guld
smedeparret Brinch, der var barnløse. Ane-nr. 4 kan
vi finde mere om i S-11, S-13, S-24, S-25, S-29 og
S-33. Hustruen, ane-nr. 5, genfindes i S-8, S-24 og S25.
Man kan undre sig over, at slagtermester Johan
Henrik Hillers (4) er indskrevet i denne folketælling
som Frederich Hillers, idet han hverken er døbt eller
kaldt Frederik! Selv ved hans død - se S-25 - har
kirkebogsføreren indført ham med et Frederik, dog
sammen med de korrekte fornavne Johan Henrik.
Siden er Frederik dog udstrøget i S-25, da man er
blevet klar over fejlen. Eksemplet illustrerer, at når
først én fejlagtig oplysning er blevet hægtet på en
person, har den en tendens til at blive hængende.
Slagtermesteren havde en yngre broder, Marinus
Frederik Hillers (f. 1826 i Holstebro), der var udlært
hos ham og i nogle år arbejdede som svend hos
denne storebroder i Thisted. Han afrejste til Viborg
og var slagter der i en årrække. Og derved er
misforståelsen opstået: Hvem var det nu, der var
rejst... og hvem vardet nu, som var forblevet i byen ?
Hans (4) alder er korrekt med 32 år (f. 1818), mens
konen (5) kun er opført med 23 år. Som født i 1826
burde hun være indskrevet med 24 år! Også efter
navnet Hillers har han »vrøvl« med livet igennem.
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Han er døbt Hillers som sin far. Men da han kommer
til Thisted bliver han i Thisted kirkebog indført som
Hillerfz sådan cirka hver anden gang, se f.eks. S-29
ved den ældste søn Jens Christian Hillers/Hillertz’
fødsel (ane nr. 2). Fejlen kan måske være opstået
ved, at såvel ane 4 som dennes fader (ane 8) i deres
underskrifter skrev afslutnings-s’et i Hillers nær
mest som et sz, der da må være fejllæst som tz.
Eksemplet belyser, hvor lidt vægt man skal lægge på
stavemåden selv i officielle dokumenter for blot 150
år siden; det kan ofte være vanskeligt at afgøre, hvad
der er den »rigtige« - endsige oprindelige - navne
form.
Selv om person- og stednavne er søgt skrevet med
vor nuværende skrift, er der dog enkelte gotiske
bogstaver i disse rubrikker, fx. s. Den gotiske skrift i
denne skriftprøve er enkelte steder svær at tyde. Se
f.eks. tilskriften om patienterne på sygehuset under
no. 60, påført med en anden gotisk hånd.
Anton Wittendorff (1786-1853) havde 1813-14
været kirurg ved de militære lazaretter i Holsten, og
han virkede 1815-49 som distriktskirurg i Thisted.
Den 13. april 1824 blev han udnævnt til krigsråd, en
hæderstitel som særligt blev givet til tidligere mili
tærpersoner. Hans hustru hed Anna Elisabefft Lund,
men kaldes i FT for Bethe, sikkert hendes daglige
kaldenavn. Hun døde 1868 i Hillerød.

S-6: Folketælling 1/2 1850, Holstebro købstad (RA, bd. 38, s.297)
Probandens oldefar, Christian Hinrich Hillers (8) ses
her sammen med sine 2. ægtefælle og hjemme
værende børn. Vi kan følge ham tilbage via FT 1845
(S-9), 1840 (S-11) og 1834 (S-13) og i Holstebros
kirkebøger: fra vielsen i 1818 (S-34) til hans død og
begravelse i 1870 (S-27). Hans borgerskaberi 1817
indført i Justitsprotokollen for Holstebro købstad (S48).
Christian Hillers fødested opgives her i FT 1850
som Hamborg, og den samme oplysning gives i såvel
efterfølgende som forudgående folketællinger. Da vi
gerne ville vide hvem der var hans forældre, skrev vi
til Hamburg Stadtarchiv. Svaret var skuffende: Han
sås ikke født/døbt 1794-97 i et af Hamburgs kirke
sogne. I en sådan situation er det altid klogt at
undersøge, om borgerskabsprotokollen skulle inde
holde en mere præcis fødestedsangivelse. Men det
er heller ikke altid sikkert, at fødestedet er angivet i
borgerskabsprotokollen, som i mange købstæder
nærmest fungerer som et slags register til enten

rådstueprotokol eller justitsprotokol, hvor så bor
gerskabserhvervelsen er mere udførlig beskrevet.
Ofte findes her det præcise fødested oplyst. Det
fremgår netop af S-48, Justitsprotokollen, at han har
oplyst og dokumenteret ved en nylig erhvervet dåbs
attest, at han er født »i Horn ved Hamburg«. Og
ganske rigtigt: Hans fødsel og dåb var korrekt ind
skrevet i dåbsprotokollen for sognet Hamm und
Horn, som dengang var en forstad til Hamburg.
I denne FT er hans alder indført som 57 år, skønt
han kun fylder 54 i løbet af året. Se også alders
angivelserne i S-9, S-11 og S-13, jfr. S-34 og S-27!
Hustruen til toldkasserer Schou i naboejendom
men, Christine Frederikke Skouboe, er en kusine til
Hillers’ kone Marie Kirstine Larsen, hvis moders
fødenavn var Skouboe. Og Maries søster Amalia begge her indskrevet som Lassen i stedet for Larsen
- har overtaget Maries stilling som »husjomfru« i den
Hillerske familie, jfr. S-9 (FT 1845).

S-7: Folketælling 1/2 1850, Klitmøller, V. Vandet sogn, Hillerslev hrd., Thisted amt (RA, bd. 149, s. 142)
Probandens morforældre, Christen Brandi Hausgaard (6), der her benævnes med den gamle beteg
nelse »Skudeeier...« med tilføjelsen »og Handels
mand« og hustruen Marie Neergaard (7) - her ind
skrevet som Maria Momtoft efter fødestedet Mom
toft i Sennels sogn - ses her med deres 9 ældste
børn. De to sidste, tvillingeparret Anine (3) og Elvine
fødes først næsten 3 år efter da Marie Neergaard er
næsten 45 år.
Sammenlign husstanden med S-3, S-4, S-10, S-12
og S-14.
Skudehandlerparret har ved navngivningen af de
5-6 ældste børn nøje fulgt de gamle, uskrevne regler
for navneopkald:
1. Christen - opkaldt efter sin MF Christen Chri
stensen Neergaard til Momtoft (14),
2. Christian - opkaldt efter sin FF Christen Pedersen
Hausgaard (12)
3. Mette Kirstine - opkaldt efter sin F’s afdøde 1.
ægtefælle, Mette Kirstine Christensdatter Thorup,
4. Johanne - opkaldt efter sin MM Johanne Nielsdatter Bjerregaard (15)
5. Peter - opkaldt efter sin FFF Peder Andersen
Møller kid. Hausgaard (24), og
6. Anna (Marie) - opkaldt efter sin FM Anne Marie
Christensdatter Brandi (13).
Det 6. barn »burde« havde været opkaldt efter sin
,mors aner. f.eks. MFM (29), Maren Thomasdatter,
der døde allerede i 1792, men man har nok først ville
»ære« den endnu levende, i 1844 79-årige FM, som
dog er en nærmere ane til barnet.
Man opkalder altså børnene her i en vekselvirk
ning mellem dets fædrene og mødrene aner, idet

forældrenes evt. tidligere, afdød(e) ægtefælle(r) hav
de førsteret til opkald, men først når det vel at mærke
passede med barnets køn. Et nøje kendskab til de
lokale opkaldelsesregler kan være en stor hjælp 1
aneforskningen.
Fra det syvende barn og frem, følges reglerne ikke
7. Sophie - det syvende barn, derfor et navn med S.
8. Otto - det ottende barn og med O.
9. Nidolph - det niende barn og med N.
Og de endnu ufødte:
10. Anine - ja, her er der utur i sagen. Man har nok ikke
kunnet finde på et passende navn, der sagde ti,
mens den 1 time yngre tvillingesøster:
11. Elvine - atter skaber orden i rækken. Hun døde
som 11 -årig.
Der er som 10 år efter i 1860 (S-4), 5 år før i 1845
(S-10) og 10 år før i 1840 (S-12) 4 fastboende
tjenestefolk i skudehandlergården, der her benæv
nes et »Huus«. Dertil kommer så medhjælp i form af
skibsbesætningerne (styrmænd, bådsmænd) og
skibningsfolkene, som bistod ved ladning og losning
af skibene, men alle disse havde egen husstand
andet steds i Klitmøller.
Det ses tydeligt, at det er den samme hånd, som
har ført denne folketælling på papiret såvel som FT
1860 (S-4), FT 1845 (S-10), FT 1840 (S-12) og måske
FT 1834 (S-14). I denne sidstnævnte tælling er også
navnene skrevet med gotisk hånd, så den lokale
skolelærer må have lært latinsk skrift mellem 1834
og 1840. Disse i alt 5 tællinger byder således
læserne en god mulighed for netop at lære denne
hånd at kende.
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S-8: Folketælling 1/2 1845, Thisted købstad (RA, bd. 44, s. 328).
Johan Henrik Hillers (4) senere hustru, Else Kirstine
Larsen (5), her indskrevet i FT 1845 som »Pleiedat
ter« hos (de barnløse) mosteren Mariane Schou og
dennes ægtefælle, guldsmedemester Engelbrecht
Brinch, i Storegade i Thisted.
Sammenlign oplysningerne om hende (5) i S-5,
samt ved hendes og ægtefællens død og begravelse
i kirkebogen S-24 (1899) og S-25 (1895), jfr. S-29
ved sønnen Jens Christian Hillers’ fødsel samme år,
S-29.
Hendes vielse fandt først sted 25/7 1845 (sønnen
Jens Christian H. (2) født 7/101845), så hun må være
nygravid på tællingstidspunktet, skønt endnu ugift.
Men Else Kirstine Larsen (5) er selv født 18/101826,
mens hendes forældre først blev gift umiddelbart før
(5/10 1826), se anetavlen (nr. 10,11).
Trolovelsen var i ældre tid ægteskabsstiftende,
skønt man ikke måtte søge seng med hinanden

ifølge loven. Dette stred imidlertid imod gammel
skik, og omkring 50 pct. af alle børn blev født inden 9
mdr. fra trolovelsestidspunktet. Det hjalp ikke, at
myndighederne formelt i 1799 ophævede trolovel
sen, hvorefter forlovelsen snart indtog trolovelsens
plads, skønt forlovelsen formelt ikke var ægteskabs
stiftende på samme måde som trolovelsen.
Mon den Maria Bech, der 54 år gi. har selvstændig
husstand, men bor og driver Speckhøkeri fra guld
smed Brinchs ejendom Storegaden, brandforsikringsnr. 29, er i slægt med ane 23 ?
Familie nr. 32, Christian Eberhardts hustru hedder
ikke Caroline Rus, men Riis, jfr. S-29.
Lærerinde Sofie Vittroch’s søn er indskrevet i
linien under med navnet Helmuth Vittropp - nogen
større respekt for slægtsnavnes stavemåde afspej
les ikke i datidens kirkebøger og folketællinger.

S-9; Folketælling 1/2 1845, Holstebro købstad (RA, bd. 36, s. 118).
Slagtermester Christian Hinrich Hillers (8) ses her
som enkemand sammen med to af hans hjemme
værende børn. Hans tilkomne hustru (2. ægtefælle),
Marie Larsen, 28 år, er allerede en del af hans
husstand, idet hun er opført som »Huusholder«.
Vielsen fandt først sted næsten 2 1/2 år senere.
Sammenhold oplysningerne i denne FT med S-6,
S-11 ogS-13,jfr.oplysningerneikirkebøgerne,S-25,
S-27, S-30 og S-33; hans borgerskab som slagter
mester, se S-48.
Hans første hustru, Ida Kirstine Hansdatter (9)
døde i 1842, og efter hende afholdes der skifte.
Skiftet, der er indført i Holstebro købstads (byfo
geds) skifteprotokol, egner sig desværre ikke til
reproduktion, men det indeholder bl.a. en omfat
tende registrering af familiens indbo og aktiver,
ligesom ægteparrets samtlige børn nævnes med
angivelse af erhverv og daværende opholdssted. På
skiftetidspunktet i 1842 ses slagtermester Hillers at
være ret velstående. Ud over »stervbogården«, Øs
tergade (brandnr. 49a) ejede han ejendomme i om
egnen samt en del markjorder på byens øster- og
vestermark. Disse jorder har han brugt til græsning
for opfedning af kvæg, dels til brug for slagtning, dels
med eksport til markederne i Slesvig-Holstenforøje.

Boets aktivmasse var godt 3.000 rigsdaler, mens
passiverne - herunder en 1. prioritet i gården i
Holstebro på 800 rigsdaler - beløb sig til ca. 1.000
rigsdaler; boets overskud til deling blandt arvinger
ne var således på ca. 2.000 rigsdaler, hvoraf den ene
halvdel blev udlagt til slagtermesteren selv, mens
den anden halvdel var til deling blandt børnene. De 5
sønner fik hver en »broderiod«, som havde den
dobbelte størrelse af den »søsterlod«, der tilfaldt
datteren Amalia.
Det vides, at det senere gik økonomisk tilbage for
ham. Hans andet ægteskab med en forpagterdatter
med fine - og dyre - manerer.... og endnu et kuld børn
at sætte i vej... er kun en del af forklaringen på hans
senere økonomiske nedtur. Han blev ramt af det
tyskerhad, som måske naturligt fulgte i kølvandet på
krigen 1849-50 og særligt nederlaget i 1864. Han
mistede mange kunder, skønt han havde boet og
virket næsten 50 år i Holstebro som en ellers vellidt
slagter. Inden det gik helt galt for ham, overdrog han
en ejendom til sønen Edvard og fordelte resten af sin
tiloversblevne formue mellem de da voksne børn,
hvorefter »tyskeren« døde næsten 74 år gammel (jfr.
S-27, kirkebogen, hvor hans alder ved døden op
gives til 81 år) i 1870 uden at efterlade en klink.

S-10: Folketælling 1/2 1845, Klitmøller, V. Vandet sogn, Hillerslev hrd., Thisted amt (RA, bd. 137, s. 184).
Denne familie følges nøje i nærværende bog, se
således FT efter 1845 i S-3, S-4 og S-7, mens
Christen Brandi Hausgaard (6) og delvis hans hustru
Marie Neergaard (7) kan følges i FT før 1845 i S-12,
S-14 og S-16. Christen Brandi Hausgaards fødsel/
dåb findes i S-38 og vi får yderligere et nøjere
kendskab til ham via Sø(lægds)rullerne S-49 og S51. Marie Neergaards fødsel/dåb findes i S-35.
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Hjemmet i Klitmøller og familiens situation som
sådan kan yderligere belyses, f.eks. ved anvendelse
af skifterne (Hillerslev-Hundborg herreds skiftepro
tokol) efter C. B. Hausgaards første kone (der døde i
1834) og efter ham selv (i 1876), ligesom brandtaxations- og brandforsikringsarkivalier nøje beskri
ver skudehandlergården. Disse arkivalier beror i
landsarkiverne, her Landsarkivet for Nørrejylland i

Viborg. Endvidere gives der i skibsregistret og i
toldarkivet (ligeledes i LA) en række oplysninger om
hans skibe og handelsvirksomhed.
Når slægtsforskeren således via folketællinger,
kirkebøger og lægdsruller har fået samlet de mest
nødvendige data, bør man fortsætte med de ovenfor
nævnte arkivalier. Først da begynder et virkeligt
billede af anernes liv og færden at tone frem, anerne
får ligesom »kød og blod«, måske flere hundrede år
efter deres død!
Familieoverlevering, hvad ældre slægtsmedlem
mer kan fortælle om anerne, bør også medinddrages
i forskningen - omend med anvendelse af kilde
kritik. Man må spørge sig selv: Er det en første
håndsberetning eller er det en »historie«, som er
vandret fra generation til generation. En anden-,
tredie- eller fjerdehåndsskildring har ikke den sam
me kildeværdi som en førstehåndsberetning, der
måske endog er nedskrevet kort efter, at begiven
hederne har fundet sted.
Om denne skudehandlerfamiJie findes flere skrift
lige udsagn. Et uddrag af ritmester Sommers dagbog
- ført efter et besøg i denne skudehandlergård under
en kortere orlov fra krigen i 1864 - refereres i

forbindelse med S-12. Der er her tale om en første
håndsberetning, nedskrevet kort efter, at besøget i
1864 fandt sted, og den må derfor tillægges en
betydelig kildeværdi. Men også C. B. Hausgaards
barnebarn, Johanne Liitzhøft, født Revsgaard (født
17/1 1863 på Momtoft, død 1939) nedskrev omkring
første verdenskrig »Små Optegnelser om Slægten
(Hausgaard og Neergaard)«. Disse erindringer gen
gives i uddrag i forbindelse med S-14. Selvom dele af
disse erindringer er personlige førstehåndsberet
ninger, er andre dele erfaret gennem samtaler med
ældre slægtninge - altså andenhåndsudsagn. Ende
ligt er de først nedskrevet mange år efter, at begi
venhederne har fundet sted. C. B. Hausgaard døde,
da forfatteren var 13 år gammel, men det vides til
gengæld med sikkerhed, at Marie Neergaard først
døde i 1901, da forfatteren var voksen, ligesom flere
af skudehandlerparrets børn har afgivet oplysninger
til brug for forfatterens »Små Optegnelserom Slæg
ten«. Da oplysningerne heri stort set stemmer over
ens med, hvad vi med sikkerhed ved fra datidige
skriftlige kilder, kan vi i dette tilfælde tillægge de
»Små Optegnelser...« en betydelig kildeværdi.

S-11: Folketælling 1/2 1840. Holstebro købstad (RA, bd. 34, s. 133).
Probandens oldefader, Christian Hinrich Hillers (8)
ses her sammen med sin 1. ægtefælle. (Ida) K i r 
stine Hansdatter (9) med hjemmeværende børn,
herunder probandens farfar, Johan Henrik Hillers
(4).
Sammenlign denne FT med FT 1834 (S-13) samt
FT 1845 (S-9) og 1850 (S-6) samt kirkebogsindførs
lerne S-27, S-30 og S-34 (vielsen 1818). Hillers
borgerskabserhvervelse 1817 med præcis føde
stedsangivelse fremgår af S-48.
Da købstædernes bygrunde først blev matrikule
rede i henhold til lov af 11.2.1863, benyttedes ofte - i
stedet for egentlige matrikelnumre - brandforsik
rings- eller brandtaksationsnumre. De brugtes ofte i
FT (men ikke alle steder) for de enkelte købstæder.
De var ikke altid så »faste« som de senere matrikelnr.
Hvis der fx. i vedkommende købstad blev foretaget
en ny brandtaksation er nummerfølgen ikke altid
helt den samme som i en tidligere taksation. Dette
kunne skyldes, at en tidligere ubebygget grund i
mellemtiden var blevet bebygget og nu medtaltes i
nummerfølgen, hvilket »forskubbede« de efterføl
gende nr. Sammenlign således oplysningerne om
husnr. i denne familie i 1834 (S-13), 1840 (her
overfor), 1845 (S-9) og 1850 (S-6).
Købstædernes matr.nr. fra 1863 er identisk med
de nuværende matr.nr. I København indførtes alle
rede matr. nr. i 1689; de blev udskiftet i 1756, og

1756-nr. var gældende frem til 1806, hvor de - endnu
gældende - matr. nr. blev indført for Københavns
vedkommende. Man må være opmærksom på disse
forhold, for det er ikke altid familien, der er flyttet,
men blot matr.nr., som er ændret ! På landet var
1688-matriklen stort set gældende fra 1688 til 1844
(1838), hvor de nugældende matr.nr. indførtes.
Hillers (8) alder er vist herangivet til 46 år, ellerstår
der 48 ? Sammenlign skriverens 6 og 8-taller, som
ikke er helt entydige alle steder.
Da Hillers er født 6. okt. 1796 er hans alder ej heller
her helt korrekt angivet. Har han mon ved indvan
dringen til Holstebro løjet sig lidt ældre end han i
virkeligheden var? Han fik borgerskab (jfr. S-48) 18.
nov. 1817, hvor han lige var fyldt 21 år. Ved vielsen
1818 (jfr. S-34) er hans alder dog korrekt opgivet til
22 år, mens han ved døden i 1870 i den samme
kirkebog anføres som værende 81 år! (Jfr. S-27).
Det er nogle mærkværdige, forkrøblede små d’er,
som skriveren her anvender. Se f.eks. de små d’er i
Gandmand og Gudiksen. Det er vist den samme
hånd, der har ført FT 1834 på papiret (Se S-13). Flere
andre af de små gotiske bogstaver er ikke særligt i
overensstemmelse med tidens »skriveskolers« stan
dardalfabeter. Sådanne individuelle finurligheder
vænner man sig til, men det kan tage tid i begyn
delsen.
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S-12: Folketælling 1/2 1840, Klitmøller, V. Vandet sogn, Hillerslev hrd., Thisted amt (RA, bd. 109 (udsnit) og s.
129 (udsnit)).
Ved at sammensætte et udsnit af side 127 (løbenr. Rest af svundne Tider eier Klitmøller endnu; men Ak!
44) og et udsnit af samme FTs side 129 (fra løbenr. ogsaa den vil om faa Aar være borte; thi Tidens Tand,
52) kan vi se, hvordan flere generationer af anerne er der intet skaaner, vil heller ikke spare den ærlige,
opført i tællingen.
djærve, gamle Rheder og Skipper Christen Brandy
Anerne (6) og (7) Christen Brandi Hausgaard og Havsgaard; det er ham, vi ville besøge; og jeg vil
hustru Marie Neergaard med familie og tjenestefolk raade enhver, der besøger dette Sted, at aflægge
ses øverst. Herefter ses C. B. Hausgaards forældre i ham et Besøg; det vil ikke fortryde ham, dersom han
løbe-nr. 55, anerne (12) og (13), Christen Pedersen, er en Ven af et landligt Maaltid og godt, hjemme
der skiftevis kaldes Møller, Hausgaard og Kløvborg brygget Øl, og ligesaa lidet, dersom han vil lære ægte
og hustru An(n)e Marie (Christensdatter Brandi) med jydsk Djærvhed og Aaben hed at kjende. Hans Gaard
en enkelt ugift og hjemmeværende datter samt et er venlig som et Skib, Alt er paa sin Plads. Udenfor
par tjenestefolk. Og i naboejendommen (løbe-nr 56, Gaarden staar et Par Tømmerstabler; thi han kan ei
ikke matr. nr.) ses Christen Brandi Hausgaard (6)’s helt opgive Tanken om, at Stedet er en Handels
ældste broder Peder Hausgaard, der var en meget plads. Og inde i Huset: Hvilken Orden og Reenligdygtig (og dristig) sømand. Som barn og ung tog han hed, ret som om vi kom ind i en hollandsk Hus. Vi
under Englandskrigen aktiv del i Norges kornfor modtages hjærteligt af Værten og hans Kone, en
syning. Som 18-årig havde han allerede gennemført smuk Matrone mellem 50 og 60 Aar. Han er i sin
4 orlogs-eller større søtogter og førte selv et af Sømandsdragt, med kort Kridtpibe i Munden, men
faderens skibe, selv om han først var gammel nok til paa begges Klædedragter se vi, at de have Sorg; og
at tage eksamen som sætteskipper i 1815. (Se S-49). en lille Pige paa 11 Aar siger os dette endnu
Anerne (12) og (13) findes i mange af de her tydeligere; thi Sorgen staar skrevet paa det barnlige
gengivne skriftprøver: FT 1787-1840 (S-14, S-16, S- Engle-Ansigt, der gjorde et uudsletteligt Indtryk paa
21 ), kirkebøgerne (S-38 og S-41 ) og sørullerne (S-49, os Alle; og de have haft Sorg. Af 3 Sønner er de 2
druknede og den tredje død i Hjemmet, og nu for 3
S-50 og S-51).
Under krigen i 1864 besøgte ritmester Wilhelm Maaneder siden have de i een Time mistet 2 Døttre,
Sommer, Chr. B. Hausgaard (6)og hustru (7) i Klitmøl den ene gift langt borte og den anden Tvillingsøster
ler. Sine indtryk nedfældede Sommer i en dagbog, til den lille sørgende Pige; de omtale deres Tab med
som hans sønnesøn, sognepræst Otto Sommer har et gudhengivent Sind, og Moderen skotter af og til
offentliggjort i uddrag i Historisk Aarbog for Thisted hen til den lille Anine, slaar uden Affectation Øjnene
Amt, 1929, s. 498-513. (Om dens kildeværdi, se S- mod Himlen, som om hun bad for dette Barn, hvis
10). Fra denne rejsedagbog gengives her et uddrag: hele Væsen har noget forklaret, noget, der gjorde os
»Som en Oase i Ørkenen, saaledes ligger Klit alle alvorlige. Barnet blev opfordret til at spille
møller mellem Klitterne; en smal, vandrig Aa fører Harmonium for os, begyndte en sørgelig Melodi,
igennem et frugtbart Engstrøg; reenlige Huse ligge men brast pludselig i Graad og forlod hurtigt Stuen.
adspredt hist og her, og en Chausse fører fra Thisted Jeg glemmer aldrig dette Barn, glemmer aldrig de
her forbi til Havet. Stedet var tidligere en betydelig brave, gamle gudhengivne Forældre. Dog vi skulle
Handelsplads; den norske Handel med Nørre Jyl videre; derfor Farvel til det velbesatte Bord og afsted
land gik herpaa, og ikke ubetydelige Rhederier til Havet, Solen begynder alt at dale, Klitternes
fandtes her. Dog alt forandrer sig. Dampskibe og et Toppe staar i et vidunderligt Sjær. Derfor: »Skynd
forbedret Transportvæsen har ogsaa udøvet sin i Eder; siig et herteligt Farvel; modtag en brav Mands
Indflydelse her paa dette Sted, og det er nu en stor kraftige Haandslag og saa paa Vognen. Vi rulle nu
Sjældenhed, at Skibe lade og losse paa den aabne hurtigt ned ad Chausseen og 10 Minutter efter holde
Rhed ved det derværende store Pakhuus. Dog en vi ved det oprørte Vesterhav...«

S-13: Folketælling 18/2 1834, Holstebro købstad (RA, bd. 12, s. 171-72).
Probandens oldefader, Christian Hinrich Hillers (8),
her stavet H i Hertz, og dennes hustru Ide Kierstin(n)e
(Hansdatter) (9), begge opført med aldersangivelser,
som er ukorrekte. Se bemærkningerne under S-11,
jfr. anetavlen foran. Det er den samme hånd som har
ført FT 1840 på papiret, jfr. S-11, hvilket bl.a. kan ses
på de mærkelige dullede d’er, se f.eks. d’et i Hans
Ludvig Hillertz’ navn. Stavemåden bærer noget
præg af lydskrift, f.eks. Mæster, Könne (for Kone),
Petter, Kattrine, Tienesste Folk, siste (for sidste) etc.,
medens en Gjordemoder er datidens - helt normale
- betegnelse for en jordemoder. En daglejer er som
ordet siger en løsarbejder, som lejer sig og sin
arbejdskraft ud for en kortere periode, oftest til
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skiftende arbejdsgivere - i modsætningen til de
egentlige tjenestefolk, der jo var fastansatte indtil
skiftedag. Ordet arbejdsmand bruges først senere
ved 1800-tallets slutning, i hvert fald i provinsen.
På landet var det i 1800-årene meget almindeligt
at en daglejer havde et håndværk ved siden af
(binæring), f.eks. »Væver og går i dagleje«, men det er
ikke altid, at begge næringsveje er oplyst i FT. I
købstædernes borgerskabsprotokoller ses, at man
kunne tage borgerskab som »daglejer«. Ofte giver
borgerskabsprotokollen oplysninger om fødested.
Fødestedsangivelse medtages først i FT fra 1845tællingen. Er den eftersøgte person så død - eller
bortflyttet - inden 1845, kan det være vanskeligt at

finde fødestedet. Ofte kan man alligevel løse pro
blemet med et manglende fødested, ved at gå frem
efter flg. søgemodel:
1. Borgerskabsprotokol (kun i Kbhn. og købstæder
ne i den ældre tid); ofte må man undersøge de
dokumenter el. protokoller, som borgerskabsproto
kollen er ført efter. Det kan f.eks. være rådstuepro
tokollen eller justitsprotokollen for den pågældende
købstad, eller der kan ligge bilag til borgerskabs
erhvervelse i kæmnerregnskaberne (reviderede
købstadsregnskaber i RA).
2. Kirkebøgernes til- og afgangslister ca. 1812/14 ca. 1875.1det omfang de er bevaret og ført omhyg
geligt, kan man normalt følge folk tidsmæssigt frem
og tilbage via disse lister - og på denne måde få
sporet et fødested. Man må dog regne med, at de
ikke sjældent kun indeholder personkategorien: tje
nestefolk, og ikke gifte eller etablerede familier. Men
præsterne har ført dem meget forskelligt.
3. Lægdsruller. I perioden ca. 1788 til 1849 var det
kun det bondefødte mandkøn, der skulle være sol
dater. Altså et slags fødestedskriterium, idet præsteog degnesønner og andre uden for den egentlige
bondestand var fri. I den ældre periode blev man
optaget allerede 1-3 år gammel i lægdsrullen. Selv

om en bondefødt person flyttede til en by (købstad),
skulle han fortsat stå i rullen. Og her kan man finde
ham opført, oftest i købstadens nærmeste landsogn/
lægd. Fra 1843 fik byerne dog egne ruller. Lægdsrullerne (se S-49 - S-51) oplyser såvel faderens navn
som personens fødested. I forbindelse med grund
loven af 1849 blev der indført aim. værnepligt for alle
af mandkøn, altså også købstadsfødte. Efter 1849
blev man først optaget i lægdsrullen ved konfir
mationen eller ved det fyldte 15. år.
Man blev normalt slettet ved ca. 36-årsalderen,
men i krigs- og krisetider først, når man var fyldt 40
eller ældre! I fredstid, hvor behovet for soldater ikke
var så stort, kunne man trække - eller bytte sig til
(købe!) fri-nummer. I visse perioder kunne man også
- helt lovligt - lade en anden person springe soldat
for sig, hvis man kunne betale denne den forlangte
pris. En sådan person kaldtes en stillingsmand, fordi
han stillede som soldat for en anden, der derved gik
fri. Fæstede el. købte man hus eller gård, var man
også fri, ligesom man kunne klare frisag, hvis man var
eneste hjemmeværende søn og faderen el. moderen
enkemand/enke. Lægdsrullerne opbevares på Rigs
arkivet, men Landsarkiverne har også meget fine
rækker af ruller, særligt fra 1830’erne.

S-14: Folketælling 18/2 1834, Klitmøller, V. Vandet sogn, Hillerslev hrd., Thisted amt (RA, bd. 101, s. 159
(udsnit) og s. 161 (udsnit)).
Ved at sammensætte et udsnit af to sider kan vi se,
hvordan to generationer (forældre og sønner) er
opført i tællingen med hver deres husstand.
Ane (6), Christen Brandi Hausgaard er korrekt
opført som 39-årig og i sit første ægteskab med den
63-årige Mette Kirstine (Christensdatter Thorup).
Hun er nu »kun« 61 år gammel, jfr. oplysningerne i
Anetavlen foran i bogen. Den 25-årige hjemmebo
ende ugifte Sophie Maria (Jensdatter Broe) er i
tællingen opført som »Deres Datter«! Dette er ikke
helt korrekt, idet det ikke er Christen Brandi Haus
gaard (6), der som 14-årig er blevet fa rtil hende. Hun
er datter af Mette Kirstine i hendes første ægteskab
med skudeejer Jens Andersen Broe.
En betydelig aldersforskel mellem ægtefæller ses
ofte i ældre tid. Ved ægteskabets indgåelse i 1820
var han således 25 år og hun en 47-årig enke med
mange uforsørgede børn samt - og dette har givet
spillet en betydelig rolle - formue, en stor skudehandlergård (matr. nr. 13) samt ejer af flere skibe.
Enkens »fordel« var, at hun fik en dygtig forsørger til
sig selv og børneflokken. Hans »fordel« den, at han
kunne overtage en blomstrende skudehandler-forretning, vel etableret af hans formand i ægteskabet.
C. B. Hausgaardsfader, Christen Pedersen Møller/
Kløvborg/Hausgaard (12) er her opført under hus
stand løbe-nr. 55 som Christen Kløvborg. Læg mær
ke til, hvordan han optræder med forskellige tilnavne
i de skriftprøver, som er gengivet i denne bog:
Sammenlign med S-nr. 12,16, 2 1 ,3 8,4 1,49, 50 og
51. Og se i anetavlen foran, hvorfra (fra hvilke aner)
disse slægtsnavne stammer. Det gør det ikke lettere,
at han har en helbroder - 2 år yngre - der også
hedder Christen. Men her er ægtefællen Anne Marie

Christensdatter Brandi (13) opført som hans kone,
så vi kan være sikker på, at det er den »rigtige« ane vi
har fundet.
Anerne 12 og 13’s ældste søn Peder Christensen
Hausgaard er opført i den efterfølgende husstand,
løbenr. 56.
I kommentaren til S-10 har vi gengivet et uddrag af
ritmester Sommers dagbog om besøget 1864 i
Klitmøller hos Christen Brandi Hausgaard (6) og
hustru Marie Hausgaard, født Neergaard (7), samt
diskuteret kildeværdien af dagbogsoptegnelserne.
Her følger et uddrag af barnebarnet, fru Johanne
Ltitzhøft, født Revsgaard’s erindringer (»Smaa Op
tegnelser om Slægten Hausgaard og Neergaard.«)
om morforældrene og hjemmet i Klitmøller. Om
kildeværdien henvises til betragtningerne i kom
mentaren til S-10.
»...Faderen var Skipper som mange andre Familier i
Klitmøller på den Tid, hvor Thisted ikke var nogen
særlig Handelsplads, men fik sine fleste Varer over
Klitmøller, hvorfra der var stor Skibsfart paa Norge,
Hamburg, Riga m. fl. Steder. Aggerkanal fandtes
endnu ikke, og der var derfor ikke videre Sejlads ti,
Thisted. Klitmøl,er havde Navn af 2 Vandmøller og 2
Vindmøller, som malede Gryn af Byg, og hermed og
med Flæsk, Smør, Korn og slagtede Kreaturer, ja
ogsaa levende Køer, sejlede Skipperne til Norge og
tog Tømmer, Salt, Stentøj og Træsager med hjem,
som de solgte til Folk, naar disse kom og leverte
deres Korn til Udførsel; mange etablerede Køb
mandshandel, saaledes baade Bedstefaders ældste
Broder Peder Hausgaard og Bedstefader selv ...«.
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»...Bedstefader havde selv ingen Børn i sit første
Ægteskab og hans Hustru døde engang, da han var i
Norge, saa han fandt Huset lukket og Rettens Segl
for alt, da han kom hjem. Efter sin første Kone fik han
Gaarden i Klitmøller, som han byggede op og hvoraf
der findes Billeder i Familien; her besøgte jeg under
tiden som ganske lille Pige mine Bedsteforældre.
Bedstefader blev senere gift paa Momtoft med
Marie Neergaard, hvis Moder hed Johanne Bjerregaard, efter hende blev senere min Moder opkaldt
og jeg efter Moder. Faderen Christen Christensen
Neergaard, Proprietær til Momtoft, handlede meget
med Korn, ofte i Kompagni med Bedstefader og
derfra stammede saa Bekendtskabet med Bedste
moder, der nu gik ind til et yderst besværligt og
virksomt Liv i den store Købmandsgaard i Klitmøller,
hvortil der tillige hørte et stort Bageri. Alle de Folk,
som kom med Korn og Kreaturer, skulde bespises og
da Bedstefader havde købt Sennels Kirketiende og
Folk kom med den, bestaaende af Korn, skulde der
smøres Mad og laves Mad efter større Maalestok; ja
der blev endog kogt 10 store Havtorsk paa een Dag
og smurt Mad af 10 store 12 Pund’s Rugbrød, saa
Bedstemoder og hendes Døtre havde ofte ikke Tid at
spise selv før Aften. Var Bedstefader saa ved Havet
og Karlen i Thisted og der kom Folk for at købe
Tømmer, maatte Bedstemoder med ud paa den store
Tømmerplads og sælge Tømmer foruden al den
store Travlhed inden Døre. Engang var der engage
ret en tysk Bagersvend, som holdt formeget af de
vaade Varer, men ellers var meget dygtig; Bedste
fader maatte dog jage ham bort, og nu maatte
Datteren Anna, senere OverlærerNørgaards Hustru,
passe Bageriet, indtil der kunne komme en ny
Svend...«.
»...Yngste Datter Marie Neergaard fra Momtoft var
gift med Købmand Christen Brandi Hausgaard i Klit
møller - se foran. Det var en meget stor Virksomhed,
hun gik ind til: hendes Mand ejede 4 Skibe, der hed

»Marie«, »Christian«, »Haabet« og »Den flyvende
Fisk« og desuden havde han Part i 11 andre Skibe,
der foer paa Norge, Hamborg og mange andre
Steder; der var 2 store Pakhuse til Købmandsgaarden, det nuværende Badehotel var oprindelig et
Pakhus, som Bedstefader havde bygget og som
Sønnen Otto senere omdannede til Gæstgiveri og
senere til Badehotel. Skibene laa ude paa Reden, og
Varerne, der skulde lastes bragtes ud i store flad
bundede Baade, det maatte altid ske i Magsvejr. Ofte
var der levende Kreaturer med som i Tajllen hej
sedes om bord i Skibet. I Storm maatte Skibene
hales i Land, hvilket kostede et stort Arbejde, særlig
naar de atter skulde ud, der smurtes Sæbe paa
Brædderne, de skulde glide paa og Folkene maatte
gaa i Vand til Livet for at holde Skibet i Balance. Der
var ogsaa et stort Aalefiskeri til Ejendommen i en Aa,
der er Afløb fra Vandet Sø til Havet; det tilhørte
egentlig Kommunen, men Bedstefader forpagtede
det for 5 Aar ad Gangen; der var en stor Aalekiste og
der sad ofte Vagt i de stormfulde og regnfulde
Nætter, hvor Aalen særlig kom drivende; der blev
fanget indtil 4000 Aal paa een Nat, og man kunde se
dem komme drivende med Bugen i Vejret; der blev
ofte renset Aal til at nedsalte. Datteren Anna har
været med til som andre at rense og salte 5 Fjer
dinger Aal med 12 Snese Aal i hver paa een Dag, de
solgtes saa tilde store Gaarde ru ndt i Landet. Der var
mange Aal fra 2 til 9 Pund i Vægt. Der holdtes
Huslærer til Børnene, i ethvert Tilfælde til de 5
ældste; til Konfirmationsforberedelsen havde de 3
Fjerdingvej til Agerholm Præstegaard, hvorfor der
var Glæde blandt de øvrige Børn i Klitmøller, naar
nogen af Hausgaards Børn ogsaa gik til Præsten, for
saa kunde de blive kørende. Jeg erindrer dunkelt fra
mine Besøg hos Bedsteforældrene som ganske lille
Pige, at jeg gik med Bedstefader op paa en høj
Bakke, han havde en lang Skibskikkert med og
spejdede efter sine Skibe, naar de ventedes fra
Norge. Ogsaa Aalefiskeriet husker jeg tydeligt.«

S-15: Folketælling 18/2 1834, Hillerslev sogn og hrd., Thisted amt (RA, bd. 101, s. 11).
Under tællingens løbenr. 45 er opført husmand i
Store Hillerslev, Lars Matthias Larsen (10), hustruen
Karen Jensdatter (Schou) (11) og 3 af deres børn.
Det ældste barn, Else Kirstine Larsen (5), der på
tællingstidspunktet er cirka 7 1/2 år gammel, op
holder sig ikke i hjemmet. Vi ved fra anden side
(folketællingen 1834 for Thisted købstad) at denne
ældste datter opfostres som plejedatter hos sin
moster og onkel, guldsmedeparret Brinch i Thisted,
der selv var barnløse, se også FT 1845 for Thisted, S8. Og meget tyder på, at hun også er født i guldsme
deparrets hus i Thisted, i hvert fald har hun opholdt
sig der fra ganske spæd. 11600-1800’årene var det
ellers ikke helt usædvanlig, at en nygift kone rejste
hjem og fødte sit første barn i sine forældres hus.
Men her er historien måske lidt mere »speget«:
Kleinsmedemesterdatteren i Thisted, Karen Jens
datter Schou (11)’s fader døde, da hun kun var 4 år
gammel. Efter to års enkestand giftede moderen
(23) sig igen og med en værthusholder og brænde
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vinsbrænder. Men efterårs 7års ægteskab døde den
nye ægtemand, og 1 1/2 år efterfik Karen Jensdatter
Schou en ny stedfader, idet moderen giftede sig med
værthuskarlen. Karen var på dette tidspunkt knap 15
år gammel. Man gætter næppe galt ved at mene, at
Karen har måtte hjælpe til i værtshuset... og her har
hun givet mødt den næsten 19 år ældre tjenestekarl i
Thisted, Lars Matthias Larsen (10). Næppe 19 år
gammel blev hun gravid. Vielsen fandt først sted diskret uden for Thisted i Hillerslev - den 5. okt. 1826
- mens Karen fødte sit barn i Thisted 13 dage senere,
den 18. okt. samme år (se ane 5). Papirerne nåede
lige at komme i orden. Barnet Else Kirstine Larsen
(5), der altså nåede at blive født i et lovformeligt æg
teskab, kom så i pleje hos mosteren og onklen, guld
smedeparret Brinch i Thisted.
Selv gentager Else Kirstine (5) næsten den sam
me historie en generation senere. Hun bliver gift fra
mosteren og onklens hus i Thisted den 25. juli 1845
og nedkommer 7. okt. samme år med sønnen Jens

Chr. Hillers (2). Også han opfostres hos guldsme
deparret Brinch i Thisted - og bliver selv guldsmed!
Herefter går det dog lidt fremad med sædelig
heden i denne anelinie, idet Jens Chr. Hillers (2)’s
ældste barn fødes efter dog 6 måneders ægteskab!
Lars Matthias Larsen var husmand i Store Hillerslev til sin død. Han blev senere nabo til præsten, og
ved siden af at drive sit eget husmandsbrug, hjalp
han præsten dels som kudsk for denne, dels med det
betydelige landbrug, som dengang hørte til præste
gården.

Under løbenr. 48 finder vi Niels Jensen Bisgaard
med kone, opført som »Inderste og aftægtsfolk« på
gården. Det ser ud til, at de ikke selv har haft børn, der
ville overtage gården. Den er så blevet solgt til
fremmede imod, at de nye ejere skulle give Bisgaard
og hustru kost og logi så længe de levede. I for
bindelse med at skødet på gården for de nye ejere
blev tinglyst (ved herredstinget) og indført i ting
bogen, blev aftægtskontrakten også tinglæst så
ledes, at Bisgaard og hustru kunne føle sig sikre i
deres alderdom.

Slagtermester i Thisted Johan Henrik Hillers (4) og hustru Else Kirstine Larsen (5) kunne den 25. ju li 1870
holde sølvbryllup. I denne anledning blev sølvbrudeparret og deres børn fotograferet. Sølvbrudeparret i
midten havde deres ældste søn, Jens Christian Hillers (2) siddende tv. (for beskueren). Fotografiet er meget
brunt og ridset - men det eneste som findes i dag.
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S-16: Folketælling 1/2 1801, Klitmøller, V. Vandet sogn, Hillerslev hrd., Thisted amt (RA, bd. 116 s. 289).
S-17: Folketælling 1/2 1801, Kaastrup sogn, Hillerslev hrd., Thisted amt (RA, bd. 116 s. 161).
S-18: Folketælling 1/2 1801, Sønderhaa sogn, Hassing hrd., Thisted amt (RA, bd. 116, s. 117).
S-19:Folketælling 1/2 1801, Ølgod sogn, 0. Home hrd., Ribe amt (Lundenæs-Bøvling amter) (RA, bd. 95, s. 29 7
+ s. 307).
S-20: Folketælling 1/7 1787, Thisted købstad (RA, bd. 35, s. 30 + s. 37).
S-21: Folketælling 1/7 1787, Klitmøller, V. Vandet sogn, Hillerslev hrd., Thisted amt (Dueholm, Ørum og
Vestervig amter) (RA, bd. 96, s. 252 + 255).
S-22: Folketælling 1/7 1787, Kaastrup sogn, Hillerslev hrd., Thisted amt (Dueholm, Ørum og Vestervig amter)
(RA, bd. 96, s. 154).
S-23: Folketælling 1/7 1787, Sønderhaa sogn, Hillerslev hrd., Thisted amt (Dueholm, Ørum og Vestervig
amter) (RA, bd. 96, s. 105).
S-24: Kirkebog 1899, Thisted købstad, døde/begravede kvindekøn (uddrag) (LAN, C. 107-27, fol. 169b +
170a).
S-25: Kirkebog 1895, Thisted købstad, døde/begravede mandkøn (uddrag) (LAN), C. 107-27, fol. 11b-}- 12a).
S-26: Kirkebog 1885, Skive købstad, fødte/døbte kvindekøn (uddrag) (LAN, C. 200A-16, fol. 224-225).
S-27: Kirkebog 1870, Holstebro købstad, døde/begr. mandkøn (uddrag) (LAN, C. 497B-17, fol. 73-74).
S-28: Kirkebog 1852, Vester Vandet sogn, fødte/døbte kvindekøn (uddrag) (LAN. C. 103-5, fol. 80a + b).
S-29: Kirkebog 1845, Thisted købstad, fødte/døbte mandkøn (uddrag) (LAN, C. 107-13, fol. 50b + 51a).
S-30: Kirkebog 1842, Holstebro købstad, døde/begr. kvindekøn (uddrag) (LAN, C. 497B-17, fol. 243-44).
S-31: Kirkebog 1833, Sennels sogn, døde/begr. mandkøn (uddrag) (LAN, C. 105-3, 198a).
S-32: Kirkebog 1826, Sennels sogn, døde/begr. kvindekøn (uddrag) (LAN, C. 105-3, 211b).
S-33: Kirkebog 1818-19, Holstebro købstad, fødte/døbte mandkøn (uddrag) (LAN, C.497.B-1, fol. 21-22).
S-34: Kirkebog 1818, Holstebro købstad, viede (copulerede) (uddrag) (LAN, C.497.B-1, fol. 103-104).
S-34: Kirkebog 1818, Holstebro købstad, viede (copulerede) (uddrag) (LAN C.497.B-1, fol. 103-104).
S-35: Kirkebog 1808-1809, Sennels sogn, fødte/døbte (uddrag) (LAN, C. 105-2. fol. 31b).
S-36: Kirkebog 1802-1803, Vester Vandet sogn, døde/begr. (LAN. C. 103-2, fol. 111).
S-37: Kirkebog 1800-1801, Vester Vandet sogn, døde/begr. (LAN, C. 103-2, fol. 109).
S-38: Kirkebog 1795, Vester Vandet sogn, fødte/døbte (LAN, C.103-2, fol. 10).
S-39: Kirkebog 1780-84, + 1792, Kaastrup sogn, begravede (LAN, C. 104-2, fol. 219).
S-40: Kirkebog 1768-69, Kaastrup sogn, døbte (LAN, C.104-2, fol. 184a + b).
S-41: Kirkebog 1767-68, Vester Vandet sogn, fødte/døbte (LAN, C. 103-2, fol. 214).
S-42: Kirkebog 1761-64, Tilsted sogn, trolovede/viede (LAN, C. 107-9, fol. 210).
S-43: Kirkebog 1750-51, Vester Vandet sogn, trolovede/viede (LAN, C. 103-2, fol. 270).
S-44: Kirkebog 1736-37, Kaastrup sogn, døbte (LAN, C.104-1, fol. 139).
S-45: Kirkebog 1736, Vester Vandet sogn, fødte/døbte (LAN, C.103-2, fol. 98).
S-46: Kirkebog 1736, Vester Vandet sogn, fødte/døbte (LAN, C.103-2, fol. 100).
S-47: Kirkebog 1722, Vester Vandet sogn, fødte/døbte (LAN, C. 103-1, fol. 107).
S-48: Justitsprotokol for Holstebro 1817, borgerskab (LAN Holstebro justitsprotokol 1811-19, fol. 362b).
S-49: Søhovedrulle 1812, Thisted amt, lægd 24, Klitmøller (RA, Søruller, gruppe 17, bd. 34, lægd 24 (uddrag).).
S-50: Søextrarulle 1809, Thisted amt, lægd 24, Klit møller (RA, Søruller, gruppe 17, bd. 26, lægd 24 (uddrag).).
S-51: Sørulle 1802, Thisted amt, lægd 24, Klit møller (RA, Søruller, gruppe 17, bd. 1, lægd 24 (uddrag).).
S-52: Dueholm-Ørum- og Vestervig amters skifteprotokol 1752 (LAN, B.1.A.-133, pag. 101a + b).
S-53: Ullerup Godsskifteprotokol 1729 (LAN, G.67-3, 1713-87, fol. 28ff).
S-54: Matrikel 1688, Kaastrup sogn, Thisted amt (RA, Rtk. 312.1836).
S-55: Kirkebog 1682-84, Kaastrup sogn, døbte (LAN, C.104-1, fol. 125b).
S-56: Ægteskabsbevilling 6/3 1731 (RA, Danske Kancelli, Jydske Registre 1731, fol. 105b-106a, løbenr. 66).
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Ordforklaringer
Nedenstående forklares kortfattet en række ord og ven
dinger, som forekom m er i de gengivne skriftprøver.
For danske ord efter ca. år 1700 henvises til Ordbog over
det danske sprog, bd. 1-27, for ældre ord til O. Kalkar:
Ordbog over det ældre danske sprog, bd. 1-5 .1H. F. Feilberg:
Ordbog over jyske almuesmål, bd. 1-4, findes sæ rligt mange
jyske dialektord og vendinger.
De latinske kirkelige fest- og helligdage, de hyppigst
forekomne helgendage samt navne på visse dage i året
findes lettest i R. W. Bauer: Calender for årene fra 601 til
2200 (fra 1868, utallige optryk), ligesom alm indeligt fore
kommende latinske vendinger og ord, sæ rligt i ældre kan
celli-sprog, samt juridiske udtryk findes i Ludvig Meyers
Fremmedordbog (8. udg. fra 1924, ældre kan anvendes).
Begreber og institutioner af særlig relevans for slægts- og
lokalhistorikeren, kan findes i Håndbog for danske lokal
historikere (Red. af Johan Hvidtfeldt, 1952-56, fot. optryk
1970) og i O rdliste til brug for medarbejdere ved Rigsar
kivets 2. afdeling (1977).
I Knud Prange: Lokal Historie - en håndbog (1989) findes
såvel en om fattende em neopdelt litteraturliste som et re
gister, ligesom der i bogens tekst gives forklaring på en lang
række begreber og emner af særlig interesse for den
slægts- og lokalhistorisk interesserede.
I den kortfattede litteraturliste efter O rdforklaringer hen
vises endvidere til en række nyttige håndbøger, der alle
indeholderyderligere forklaringer og litteraturhenvisninger.

ikke true eller tvinge kvinden til at røbe navnet, ej heller
ved at nægte at døbe barnet, hvis hun ikke selv ville
udlægge barnefaderen. O ftest er den udlagte barne
faders navn indskrevet i kirkebogen i forbindelse med
barnets dåb. Jvf. S-28.
Enkelte præ ster førte alene de udlagte barnefædres
navne ind under offentlige skriftemål, publice absol
verede, (s.d.) i kirkebogen (før 1768).
bem. = bmt. = fork. for bemeldte, dvs. den ovenfor, netop
om talte person.
besædning = sæde- eller såkorn.
boer på fæ llig = I S-23 betegnelsen for et hus, der er opført
på landsbyens fællesareal på gaden, altså i landsbyens
centrum. Ellers ofte betegnelsen på en udflyttet ejen
dom, der har fået jord på landsbyens tidligere fæ lled
(fælles græsningsjord).
bonde og gårdbeboer = normalt lig med en gårdfæ ster i
modsætning til en selvejergårdmand. I S-17 og S-22
sondres der dog ikke, idet udtrykket her bruges om såvel
fæ stere som selvejere.
brøstfæ ldighed = mangler ved ejendommen, som det på
hviler fæsteren, event, dennes arvinger at udbedre eller
erstatte ejeren af ejendommen. Bygningsfæld e rty p is k
m angelfuldt over- og undertømmer, dårligt vedligeholdt
murværk eller klining, nedbrudte skorstene, manglende
eller m angelfuldt tag og tæ kning etc., jfr. fx. S-53.
C (se også K)

A
a = ofte anvendt forkortelse for såvel amt, ante (s.d.) samt
anno (s.d.)
afbygger = person, der forpagter, fæster, evt. ejer eller dri
ver et brug, som er udskilt fra en større ejendom (en par
cel). Ofte bruges ordet parcellist for en a.
afg. = afgt. = forkortelse af afgangen eller afgået, dvs.afdød(e); bruges ofte synonymt med sal. = salig(e).
aftægt = når en ejer eller fæ ster af en landejendom afstod
denne, påtog den nye ejer eller fæ ster - evt. imod ned
slag i prisen - at forsørge og huse den tidligere ejer eller
fæ ster og evt. ægtefælle så længe de levede. Ofte blev
der i forbindelse med ejerskiftet oprettet en skriftlig
aftægtskontrakt, hvor ydelserne til aftæ gtsfolkene (af
tægtsmanden, aftægtskonen) blev fastsat. Aftæ gtskon
trakten kunne tinglyses sammen med skødet. Forpligtel
sen - til at forsørge og huse aftæ gtsfolkene så læ nge de
levede - fulgte således bruget, dvs. den til enhver tid
værende fæ ster eller ejer af gården/huset.
almisse = alm indeligvis lig med fattighjæ lp, som ydedes til
forældreløse eller forladte børn, forladte kvinder, inva
lide, syge og gamle mennesker, der ikke kunne forsørge
sig selv. En person, der nød almisse blev betegnet som et
almisselem.
anno = lat. betegnelse for år, ofte forkortet a. eller A.
ante = ofte forkortet a., lat. betegnelse for ordet før. M od
sætningen til ante er post (lat.) = p. = efter,
avlskarl = en tjenestekarl, der over for bonde eller herskab
var medansvarlig for brugets daglige, praktiske drift, ofte
chef for en eller flere tjenestedrenge. Avlingen om fat
tede i de fleste brug såvel kreaturavl m.v. som mark
driften.
B
barnefader, udlagt = den mandsperson, som den oftest
ugifte kvinde udpegede eller udlagde som barnefader til
sit barn, født uden for æ gteskab (»uægte barn«, slegfred
eller horeunge). Præsterne skulle udspørge de ugifte
kvinder om hvem, der var rette barnefader, men de måtte

C.7tus = fork. for Christian den Syvende.
cancelliråd = kancelliråd = egent, hæ derstitel for højtstå
ende embedsmand fx. i Danske Kancelli; senere også en
købe-titel, som sæ rligt var eftertragtet af godsejerstan
den, jfr. S-53.
comd. = com m anderet = I S-49, S-50 og S-51: Indkaldt til
(sø)tjeneste som matros, befalet til at møde et bestem t
sted.
confirm eret, dåb confirm eret (i kirken) = frem stilling i kirken
efter forudgående hjemmedåb, fx. S-38).
Copulation = vielse; præsten copulerede de trolovede =
viede. Vielse i hjemmet = huscopulation krævede sær
lig bevilling. Copulation i forbudne led, se æ gteskabs
bevilling.
est. = constitueret = m idlertidig beføjelse til at bestride et
ledigt em bede indtil en egentlig besæ ttelse af em bedet
finder sted. Ved sygdom kunne der også konstitueres en
stedfortræ der, der indtil videre skulle varetage em beds
funktionerne for en kortere el. læ ngere periode, jfr. S-48.
D
dagleje, gå i dagleje, se daglejer.
daglejer/ske = person, der fo re n kortere el. læ ngere tid, ofte
til et nærmere forudaftalt job, lejer sin arbejdskraft ud;
på landet = landarbejder; i byen = arbejdsmand. I
modsætning til tjenestefolk, tyende, der oftest var fast
ansat for et halvt eller helt år ad gangen, og som først
skulle forlade tjenesten ved skiftedag, havde dagle
jeren ofte skiftende principaler (gårdmænd, forpagtere,
møllere, godsejere; i byerne købmænd m.v.), der kun
havde brug for en m idlertid hjælp for en kortere periode,
fx. i høstens tid. Ofte har personer, der går i dagleje i
perioder, hvor, der er mangel på arbejdskraft, en binæ 
ring, der udøves i arbejdsløshedsperioder, fx. syning,
vævning, skoflikkeri, snedkeri etc.
datum ut supra (lat.) = den dato som er anført tidligere
ovenfor. Jfr. S-53.
dies (lat.) = dag, fx. eodem /ejodem /ejusdem die = samme
dag (som den forud nævnte), jfr. fx. S-35, S-36.
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do. = ditto (lat.) = af samme slags/sam m e sted som det lige
nævnte. Gentager ofte linien el. betegnelsen lige oven
over.
dom. = dnca. = dom inica (lat.) = søndag. Dom. 13 p. Trinit. =
13. søndag efter trinitatis. Dom. 3 a. Trinit. = 3. søndag før
trinitatis.
dåb confirm eret, se confirmeret...
E
egteskab... = se ægteskab...
ejusd. = ejusdem (lat.) = se dies.
enro(ulleret matros = person, der er opført i sørulle eller søreserve- eller extrarulle. I S-21 benyttes betegnelsen
dels på det unge mandskab, som endnu ikke er indkaldt
til session eller udskrevet til tjeneste (se commanderet),
dels på udtjente søfolk (reservister). Fra gammel tid var
Klitm øller et s.k. sø-limit-distrikt, hvorfra der alene blev
udskrevet væ rnepligtige til flåden. Sammenlign S-21
(1787-tæ llingen) med S-16 (1801-tæ llingens erhvervs
betegnelser.)
extra rulle/rolle = læ gdsrulle fo r det udtjente, ofte ældre
mandskab, der kun kunne (gen)indkaldes i krigstid. I søextra-rullerne stod det udtjente mandskab opført til de
døde, i m odsætning til læ gdsrullerne for hæren, hvor
man slettedes som 36-44-årig. Se S-50 og S-51.
F
F = her i bogen anvendt som forkortelse for fotokopi,
faddere = dåbsvidner, ofte anvendt lat. forkortelse: Test. =
testes baptism i. Danske Lov 2-5-5 foreskrev, at der
højest måtte være 5 faddere til hvert barn, inclusive
gudm oder (bæremoder) og huepige (h.h. = holdt huen),
men ofte ses flere eller fæ rre faddere indskrevet i
kirkebøgerne.
feria (lat) = hverdag, se fx. S-55.
fjerdingkar = se hartkorn.
fol. = folio = her de fortløbende tal, som findes på en bogs
blade. O fte er der kun pagnieret på højresider, hvorfor a
for forside og b for bagside angiver den præ cise side
placering. Folioform at er et papirform at noget større end
A4. Halvfolio eller knæ kket folio er et folioark falset een
gang.
forbudne led = for nært slægts- eller svogerskab mellem to
personer eller disses tidligere ægtefæller, således at
ægteskab ikke lovligt kan indgås uden sæ rlig kgl. dis
pensation, se Æ gteskabsbevilling.
forlovere = oftest to personer, der i anledning af et æ gte
skabs indgåelse lover for, dvs. bevidner og indestår for
(caverer), at der intet lovligt er til hindring for det på
tæ nkte ægteskabs indgåelse og fuldbyrdigelse. En hin
dring kunne fx. være slæ gtsskab i forbudne led eller at et
tidligere æ gteskab ikke var lovligt opløst, se Æ gteskabs
bevilling. Jfr. S-43.
form ynder = en værge for ikke myndig person, fx. en enke
eller ugift kvinde. Afskaffet ved myndighedsloven af
1 9 2 2 .1ældre lovgivning anvendes udtrykket også for en
kurator for en mindreårig (dvs. 18-25 årige). Se også
lauværge.
fruentim m er = ofte en betegnelse for en kvinde, der har fået
barn/børn udenfor ægteskab. Betegnelsen »Ugift Fruen
timmer« træ ffes ofte i fx. kirkebøger, jfr. S-28. Om ugifte
kvinder brugtes ellers betegnelser som ugift (tjeneste)
pige, jom frue eller frøken, se fx. Anine og Elvine Hausgaards faddere i S-28.
FT = i denne bog forkortelse for folketælling(er).
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G
Gadehus = hus som lå på landsbyens gadejord, den udyr
kede fæ llesjord foran gårdene. Som regel hørte der kun
en lille kålgård eller have til et gadehus, ikke agerjord,
hvorfor gadehusmæ ndene ikke betaler landgilde, men
huspenge, husleje af 1 eller 2 mark. Gadehusmænd var
ofte håndværkere, enker, fattige, hyrder, aftakkede sol
dater, arbejdsfolk, som især ydede arbejde eller hoveri
på bondegårde el. hovedgårde.
g:a:V: = gøre alle vitterligt. Aim. indledningsfrase på s.k.
kongelige åbne breve, hvor indholdet er bestemt på en
større kreds eller af alment indhold - i modsætning til de
s.k. lukkede breve eller missiver, hvor indholdet er rettet
til een bestemt person eller en snæver modtagergruppe,
og som oftest begynder med frasen »Vor synderlig gunst
tilforn«.
giordemoder, gjordem oder = jordemoder.
H
Handelsmand = (her) større næringsdrivende. I Thy og
Vendsyssel blev der fra vikingetiden drevet en omfat
tende handel, sæ rligt på Norge, af de s.k. skudehandlere.
I 1800-årene brugtes ofte benævnelsen »skudeejer og
handelsmand«. I Thy foregik denne handel særligt fra
Klitm øller og Hansted, men den ebbede ud i 1860erne; i
Vendsyssel (fx. Lønstrup) fortsatte skudehandelen til op i
vort århundrede. Der findes en om fattende litteratur om
emnet, se litteraturlisten.
hartkorn = opr. hårdt korn - rug og byg - i modsætning til
havre. Allerede før 1660 anvendes udtrykket ved en
om regning af landgildeydelserne efter en bestemt takst
til et ensartet grundlag, tønde hartkorn. Ved matriklen
1662-64 lagdes således landgilden til grund, mens Chr.
5.S m atrikel 1680-88 hviler på en opmåling og vurdering
eller taksering af agerjorden. Agerjorden beregnedes i
tønder land a 14000 kvadratalen, hvoraf der gik 2 til 20
på en tønde hartkorn, alt efter jordens bonitet (godhed).
Egne, overdrev og skove takseredes efter græsning og
svinsolden, der omregnedes til hartkorn. Hartkorn måles
i tønder, skæpper, fjerdingkar og album. 1 tønde = 8
skæpper. 1 skæppe = 4 fjerdingkar. 1 fjerdingkar = 3
album. 1 album = 4 pennige (denarius). 1806-27 ud
arbejdedes Danmarks sidste matrikel, der dog først kom
til at gæ lde fra 1844 (1837). Hartkornet dannede grund
laget fo r påligning af hartkornsskatter, der afskaffedes af
staten i 1903 og af kommunerne i 1926.
hospital = stiftelse som tog sig af syge, fattige og gamles
pleje. På landet anvendtes udtrykket også om en fat
tiggård. I S-56 anvendes udtrykket »neste hospital« =
nærmeste hospital. Til et hospital kunne være knyttet en
dårekiste, hvor sindslidende og åndssvage blev anbragt,
hvis fam ilien ikke kunne eller ville huse dem. Hospitalets
klienter kaldtes lemmer.
Hr. = anvendtes opr. kun om adelige og gejstlige. I 1800tallet, jfr. S-31 og S-35, også om større jordbesiddere
(proprietærer, godsejere) og efterhånden også om stør
re købmænd. I 1600- og 1700årene kaldtes fx. mere
velbeslåede selvejerbønder, studenter, degne, godsfor
valtere m.v. for velfornemme ellervelagtbare seigneur el.
monsieur, ofte forkortet Sr. og Mr. el Monsr.
H R = forkortelse af Hoved Rulle, dvs. sørulle eller lægds
rulle.
hujus = (lat.) = dennes eller ds., i forbindelse med datoer
ofte denne (netop nævnle, indeværende) måned, forkor
tes ofte til huj:, jfr. S-42.
huscopulation = vielse i hjemmet, se også copulation,
husjomfru = nærmest lig husbestyrerinde. Forestod efter sit
herskabs ordre den daglige husholdning og fordelte ofte
arbejdet til det øvrige indendørs tyende. Jfr. S-6.

I
ibidem = (lat.) sammesteds, ofte forkortet ibid,
ij = ofte skrevet som y med to prikker over, jfr. S-45.
Også = tallet 2. Hvis j-et er vandret gennem streget =
1 1/2.
inderste = en person el. et par, som bo rtil leje i et hus eller på
en gård, ofte kun i et enkelt værelse. Et inderstehus hørte
som regel ikke til et gods, men til en bondegård. Foruden
egentlige landarbejdere, var der en del tidligere gård
brugere, der modtog aftæ gtsydelser (se aftægt), og
endeligt en del gifte tjenestefolk, der boede i et hus,
tilhørende den gård, hvor de tjente. Også nogle lands
byhåndværkere boede som inderster. Endeligt også
gruppen »stakler« (enker, enlige, syge, fattige, gamle
etc.). Se også indsidder.
Indfæstning = fæ sterne betalte ved fæ stets indgåelse en
indfæstningsydelse, en eengangsydelse, i ældre tid kal
det stedsmål. Den kunne betales med penge, men ofte
var den en naturalieydelse (korn, øksne). Den årlige afgift
som fæsteren måtte betale til godsejeren kaldtes land
gilde.
indsidder = en person el. et par, der ikke boede i et selv
stæ ndigt hus, men til leje i en stue hos en gård- eller
husmand. Ofte unge gifte par, der tjente den, de boede
hos, eller gamle og skrøbelige mennesker. Se også
inderste.
introduktion = barselskonens højtidelige indførelse i kirken
efter fødslen, ofte forkortet introd. jfr. S-35. Kaldtes også
ofte Konens Kirkegang, forkortet KK eller KKgg, se S-40
og S-44. Også vendingen »Konen indledt« forekommer.
Skønt reformationen forkastede den katolske opfattel
se, at barselskvinder blev urene i forbindelse med en
fødsel, sejrede skikken, og den blev påbudt i Danske Lov
2-8-9. I 1754 blev skikken gjort frivillig, men de fleste
steder på landet fortsatte den som tradition, enkelte
steder op i vort århundrede.
item = (lat.) ligeledes.
J
jomfrue = ugift borgerdatter eller datter af en person, som
er uden for den alm indelige bondestand, hvis døtre blot
kaldtes piger. Sammenlign fx. S-28 og S-34. En frøken
var før ca. 1650 en prinsesse, derefter og frem til ca.
1800 en adelig, ugift kvinde, herefter en datter af en
standsperson; først fra ca. 1850 begynder betegnelsen
at blive almindelig for en(hver) ugift kvinde, først i Køben
havn og de større byer, sidst på landet. Se også under Hr.
K
kancelliråd, se cancelliråd.
K. indledt = konen indledt ... i kirken efter barsel, se
introduktion, jfr. S-29.
KKgg = konens kirkegang, se introduktion, jfr. S-40 og S-44.
kostgiænger = en person, der imod vederlag spiser sin mad i
en bestemt husstand, ofte var logi indbefattet, altså
nærmest lig en logerende. IS -17 anvendes betegnelsen
om en 17-årig smedelærling, der har indlogeret sig hos
en gårdmand. I byerne boede de fleste læ redrenge hos
deres mester.
kous = kouhs = et krus, jfr. S-52 og S-53.
krigsråd = titel som ofte tildeltes militære befalingsmænd
eller officerer, oftest i forbindelse med afsked. Den i S-5
nævnte afskedigede distriktslæge, havde som kirurg
tjent ved lazaretterne i Holsten 1813-14, i 1815-49
distriktskirurg i Thisted, og udnævnt til krigsråd 13. april
1824, som 38-årig. Jfr. Carøe: Den danske Lægestand,
bd. 3, s. 232 og suppl. s. 99. - Titlen kunne i en periode
også købes!
Krone-Schematees = krone-skema. En særlig edsformular,
hvorefter den, der søger borgerskab højtideligt lover at

adlyde den danske konge (kronen), landets love og
lovlige øvrighed. Udtrykket ses også brugt om stem pel
papir, hvor kongens krone og monogram var påtrykt i en
periode sammen med de 3 løver fra rigsvåbenet. Stem 
pelpapir indførtes efter hollandskforbillede i 1657, og de
stem pelpligtige dokum enter var klassificerede og ansat
til forskellige procentafgifter. Et borgerbrev skulle på
dette tidspunkt udstedes på stem plet papir. Jvf. S-48.
Kvarter = bydel; København og købstænderne var fra gam
mel tid opdelt i kvarterer, som var underopdelt i roder.
Ordningen havde såvel m ilitæ r (borgervæbning m.v.)
som skattem æ ssig betydning. Ejendommene i købstæ
derne havde ofte mere el. mindre faste brandtaxationsnumre, der ofte er anvendt, fx. i FT, skattelister m.v. Disse
afløstes i midten af 1800-tallet af kvartervise m atrikel
numre.
L
LA = landsarkiv. De 4 landsarkiver ligger i København (Kbh.,
Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm), Odense (Fyn),
Viborg (Nørrejylland) og Aabenraa (Sønderjylland). O p
rettet ved lov 1889. Før den tid lå de fleste arkivalier ved
embederne.
landgilde = den årlige afgift - oftest i naturalier - som fæ ste
bonden måtte betale til godsejeren, se også indfæ stning
og hartkorn. Den afgift, der svaredes af husmænd, kald
tes huspenge, og senere ved hoveriafløsningen arbejdspenge.
landsoldat = national udskrevet soldat til lokalforsvaret;
indkaldtes som regel kun i krise- og krigstider, hvorfor de
fx. i FT ofte ses opført som tjenestekarl og landsoldat. Se
også lægd og lægdsrulle. Under Englandskrigene opret
tedes der flere steder, bl.a. i Thy, en særlig kystdefension
og kystmilice, de rfra 1801 bestod af fri vi Ilige, fra 1808 af
udskrevet mandskab fra kystsognene. Amtmanden var
øverstbefalende. Ophævet 1814.
lauværge, lavværge = opr. blot en lovlig værge. Senere an
vendes udtrykket sæ rligt om den værge, som en enke
kunne antage eller som blev beskikket af øvrigheden.
Han optrådte sammen med den lavværgede, mens vær
ger i alm indelighed optrådte på en andens vegne, typisk
fx. mindreårige børn. Jfr. S-53. Se også formynder.
lejehus = et hus, som er udlejet på tidsfrist - i m odsæ tning
en til et hus, bortfæ stet på livstid, jfr. S-18. Se også
inderste.
lejermålsbøde = bøde for samleje, når parterne ikke er gift
med hinanden (uden for ægteskab). M enige soldater og
matroser var fritaget ved førstegangsforseelse. Kvinden
ikke. If. Danske Lov 6-13-1 straffedes med bøde, subsi
diært fængsel (hvis man ikke kunne betale), samt »åben
bar skrifte«. Straffen blev dog efterhånden m ildnet væ
sentligt, i praksis ofte eftergivet, hvis parterne giftede
sig. Åbenbar skrifte ophæ vedes 1767 og erstattet af 8
dages tugthus på vand og brød, som man dog kunne
betale sig fra ved at løse en fritagelsesbevilling gennem
Danske Kancelli fo r 10 rdl. stempelpapir. Denne ordning
ophørte år 1800, mens lejermålsbøderne først ophæ ve
des 1812, af hensyn til børnenes underhold. Bestem mel
serne om forargeligt samliv fandtes dog i straffeloven
frem til 1933. I S-28 er lejerm ålet foregået i Agerholm
Præstegård, hvor parterne tjente på den s.k. 10-måneders dag (forud for fødslen), s.d. Alim entationsbidrag
(børnepenge) kendes fra 1763 og i 1790/94 kunne
bidraget tvangsinddrives. Fædre, der nægtede at betale,
kunne indsæ ttes i arbejdshus. Se også fruentim m er.
ligskiøn = ligsyn, jfj.S -3 1 . Hvis der var tvivl om dødsårsag, af
holdtes ligsyn, oprindeligt blot foretaget af gode mænd,
der på herredstinget om nødvendigt kunne bekræ fte
deres observationer. Dødsattester udstedtes af ligsynsmænd, af en læge eller af en læge og politim yndighed i
forening. Opr. krævedes blot, at dødsfaldet skulle være
anmeldt til rette myndighed for at præsten kunne fore-
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tage begravelsen. Rette myndighed var som regel den
myndighed, der skulle forestå skiftet (på landet: gods
ejer, amtmand eller herredsfoged; i byerne: byfogeden).
Senere krævedes dødsattest før begravelsen kunne
finde sted. En del præ ster indførte i ældre tid dødsårsag i
kirkebogen ud fra attestm aterialets oplysninger eller
hvad de efterladte opgav som dødsårsag, se fx. S-27.
It = forkortelse for litra (S-9) eller for liter. I S-9 er ejen
dommen Østergade 48 udvidet og éjes og beboes af
flere familier, hvorfor hver del er selvstæ ndig brandtaxeret/forsikret. Da man bibeholder det gamle brandtaxationsnr., udvides dette ved at tilføje litra A, B, etc.
Sammenlign med S-6.
læ gdsmand = den person, der skulle føre lægdsrullen, på
landet før 1849 var lægdsmanden som regel også sog
nefoged. Læ gdsinddelingen fulgte stort set sogneind
delingen, idet et meget stort sogn godt kunne deles i 2
lægd med hver sin lægdsmand. Sognepræ sten var fo r
pligtet til ved dåb at overlevere lægdsmanden en seddel
med oplysning om barnets navn og forældre. Senere
blev denne funktion overtaget af de nyoprettede kom
muner. Lægdsmanden skulle også ved flytning drage
omsorg for at meddele lægdsmanden i det tilflytten de
lægd om den tilflyttedes ankomst. Se også lægdsruller.
læ gdsrulle = Før 1788 var det godsejerne, der skulle sørge
for udskrivningen af de værnepligtige, og læ gdsrullerne,
de s.k. reserveruller eller rullero ver det unge mandskab,
beror derfor ofte i godsarkiverne, men kan også findes i
amts- eller amtstuearkiver. Fra 1788 ved stavnsbånds
løsningen overtog staten selv udskrivningen, idet den
kun om fattede »bondestandens mandkøn«; adeissønner, sønner af godsejere, præster, degne, skolelærere,
der ikke henregnedes til bondestanden, var fritaget.
Efter 1788-ordningen skulle m andskabet optages i lø
bet af det første leveår, efter 1849 ved konfirm ationen
eller det fyldte 15. år, og fra 1869 i det år, hvor de fyldte
17 år. De blev stående i rullen til det 36. år, efter 1849 til
det 38. år, i krigstid noget længere. Først i 1849 indførtes
aim. værnepligt. Der blev udskrevet nye læ gdsruller
hvert 3. år, fra 1849 hvert 6. år, men med årlige af- og
tilgangslister. Læ gdsinddelingen af 1788 blev ændret,
bl.a. med nye lægdsnumre, i 1870. Værnepligtige, der
flyttede til byerne blev indtil 1843 indført i det nærmeste
landlægd, fra 1843 fik byerne egne ruller. Læ gdsrullerne
blev ført i 2 »ligelydende« eksemplarer. Som en grov
regel kan siges, at den bedste samling af de ældste
læ gdsruller fra 1788 i dag beror i RA, mens LA’s sam
linger er sæ rligt gode fra ca. 1830 og frem. Fra 1802
førtes der sæ rlige søruller for såvel søkøbstæderne, som
fra sølim itdistrikterne, jfr. S-49, S-60 og S-51. Se også
enro(u)lleret matros og extra rulle.

matriklen eller Chr. 5.s matrikel. Matriklen 1680-88
består af 3 protokolræ kker: Markbogen, hvori målene og
dyrkningsmåde og bonitet for hver enkelt lille agerstyk
ke er indført. Modelbogen, hvor agerstykkerne samles
gård for gård og det samlede hartkorn udregnes. Og
endelig den færdige matrikel, hvor ejers og brugers navn
indføres, gi. matr. nr. (1664) og nyt matr. nr. (1688) samt
gammelt (1664) og nyt (1688) hartkorn angives. 1688matriklen anvendtes bl.a. som grundlag for hartkornsskatterne helt frem til den nyeste matrikel - den nugæl
dende - i 1844 blev sat i kraft.
Forarbejderne til 1844-m atriklen foregik i årene 180427 og beror sammen med matriklen og de tilhørende
sognekort i M atrikelsarkivet i Kbh., de ældre m atrikler i
RA. I LA beror som regel enkelte kopier eller »ajourførte«
matrikler. Se også hartkorn, jfr. S-54.
m atrikelnum m er= se ovenfor under matrikel. Købstæderne
blev først m atrikuleret i 1860’erne, før anvendtes ofte
brandtaxationsnumre. København i 1 6 8 9 ,1 7 5 6 og 1806
(de nugældende). Efter 1864 blev de dele af Sdr.jylland,
som forblev ved Danmark, opmålt og matrikuleret. Se
iøvrigt litteraturlisten: Hans H. Worsøes bog om de
særlige forhold i Sønderjylland.
Mfr. = Mfdr. = fork. for Mandsfaddere. Ctr. Qfr. = fork. for
Quind(e)faddere. Jfr. S-35.
modelbog = se matrikel.
Momsr. = fork. for monsieur, se under Hr.
Mrk. = mk. = fork. for mark, s.d. og rigsdaler.
N
navneopkald = I ældre tid var det skik, at børnene blev
opkaldt efter anerne. Systemerne, man anvendte ved
navneopkald, kan variere lidt fra egn til egn, men synes
tidligt at ligge ret fast.
Hovedprincipperne, som skriftprøverne giver mange ek
sem pler på i praksis, er: 1. afdød tidligere ægtefælle
opkaldes først; 2. børnenes bedsteforæ ldre opkaldes i
en vekselvirkning mellem fædrene og mødrene aner. I
nogle egne skal anerne være døde før opkald kan finde
sted hos børnebørnene. De gamle uskrevne regler for
navneopkald går gradvis i opløsning, sidst på landet, de
fleste steder ca. 1850-90. I nogle egne opkalder man
ikke alene med anens fornavn. Også dennes efternavn
anvendes, således i Thy. Se anetavlen foran i bogen og
sammenhold den med eksemplerne i skriftprøverne.
Opkald af - mere fornemme - personer uden for slægten,
kan dog også finde sted.
neste = næste. I S-56 betyder neste hospital, nærmeste
hospital.
O

M
M = (her i bogen) forkort, for mikrofilm.
Madam(m)e = Mdme (fork.) eller Md (fork.). Datidens helt
normale betegnelse for en gift kvinde, anvendtes som
fru(e) i dag. Se også Hr., jomfru(e), fruentimmer, jfr. S-29.
Mark = Mrk (fork.) el. Mk (fork.), se de særlige tegn for
rigsdaler, mark og skilling i S-53. Se også rigsdaler.
markbog = se under matrikel.
matrikel = (lat.) liste, fortegnelse. M atrikel bruges i to hoved
betydninger: 1 : fortegnelse over fx. studenter, 2: regi
strering af grundstykker üord) efter ejerlav indenfor
hvert sogn.
Som grundlag for de hartkornsskatter, der pålagdes i
tiden efter enevæ ldens indførelse/svenskerkrigenes
ophør, udarbejdedes 1661-62 kommissionsmatriklen,
og 1664 am tstuem atriklen, væsentlig baseret på en om
regning af de gamle landgildeydelser efter en ensartet
taxt, hvorfor den også kaldes landgilde-m atriklen. Først
1680-88 indførtes en matrikel baseret på jordopm åling
og vurdering af de enkelte agres »godhed«, landm ålings
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O = original; i bogen anvendt som modsætning til F =
fotokopi eller M = mikrofilm.
P
pagina = pag. (forkort.) = side, jfr. S-32. Se også folio.
pige(n) = aim. betegnelse for en ugift kvinde af jævn stand,
jfr. S-28 og S-29. Se også jomfru(e).
post = p. = (lat.) efter Se modsætningen af ordet under ante
= a = før. Træffes ofte i latinske dateringer i kirke
bøgerne før 1812/14.
proprietarius = ejer; i S-54 i betydningen godsejer. I løbet af
1800årene skifter betegnelsen til at betyde en ejer
(proprietær) af en mellemstor gård på 12-20 tdr. hart
korn.
publice absolveret = åbenbart el. offentligt skriftemål, af
absolutio = syndernes forladelse. Anvendtes bl.a. som
kirkens straf for tyveri, hor el. anden overtræ delse af de
10 bud el. kirkens disciplin. Ophævedes 1767. Se også
under lejermål.

Q
Qfr. = Qvfr. = fork. forQvind(e)faddere, i modsætning til Mfr.
= mandsfaddere, s.d., jfr. S-35. Se også under faddere.
R
RA = Rigsarkivet. Se også LA.
ralinghus = råling = jysk betegnelse for et stuehus, jfr. S-53.
Kaldtes også isterrad, istrad, isæt, sals, alhus, m.m.
raqerfarten = (fork.) raqerft. Ordet er i S-49 ret utydeligt
skrevet, hvorfor transkriptionen er usikker. De vides, at
søfolk og skippere fra bl.a. Klitmøller blev indkaldt (se
commanderet) til at møde ved Fladstrand (Fr.havns) red
ved Samsø for derfra at deltage i korntransporterne til
Norge, hvor derun der Englandskrigene var hungersnød.
Da det meste af den danske orlogsflåde enten var
ødelagt af eller tabt til englænderne, indsattes fra dansk
side mange småskibe til denne korntransport til Norge.
De sejlede i flere år under krigen nærmest i pendulfart
ml. Danmark og Norge, hvor nøden var stor. De var nogle
gange ledsaget af danskudrustede kanonbåde eller
kaperskibe, men oftest uden dansk søm ilitæ r beskyttel
se. Det er muligt, at man i maritim jargon har kaldt denne
pendulfart for en rakkerfart. Anden forklaring af ordet
raqerfart kan jeg ikke finde.
Resid. Hafn. = residensstaden København (lat. Hafnia), jfr. S56.
rigsdaler, mark og skilling. De særlige forkortelsestegn for
mark og skilling ses bl.a. i S-53. Skilling er de germanske
folks betegnelse for den romerske solidus, heraf forkor
telsen... I lybsk mønt var 1 schilling = 12 penninge som
vandt indpas i Danmark i løbet af 1300-årene. Skillingen
forringedes stæ rkt under de mange krige i løbet af de
næste par hundrede år. Fra 1625 regnedes 96 skilling =
1 daler eller 16 skilling = 1 mark. Ved møntreformen i
1873 om regnedes 1 skilling til 2 øre.
Daleren udmøntedes i Danmark fra 1537 til 1872. Opr.
deltes den i 3 mark a 16 skilling, men da småmønten
forringedes, gik der under Fr. d. 2. 4 mark og fra 1625 6
mark på 1 daler in specie (= eet stykke). 11618 indførtes
1 krone, som snart betegnedes som slettedaler = 4
mark. 1813 indførtes rigsbankdaler = 1/2 speciedaler =
6 mark a 16 rigsbankskilling. Fra 1854 kaldes rigsbank
daleren for rigsdaler. Den omregnedes 1873 med 2
kroner (en »daler«).
rode, se kvarter.
S
seigneur, sr., se under Hr. I S-35 betegnes degnen som
seigneur.
skilling, se under rigsdaler.
skudeejer = i skriftprøverne her betegnelsen på en skude
handler, en sejlende købmand og småskibsreder. Se
også handelsmand.
skæppe(r) = skp. Rummål, se også under hartkorn,
slup = mindre sejlfartøj med en mast med stang, der bærer
klyver, stagsejl, storsejl og gaffeltopsejl. I Klitm øller
afløstes de oprindelige sandskuder fra 1790erne af
andre skibstyper, bl.a. slup, jagt, brig, galease, etc. Jfr. S49.
spækhøker = viktualiehandler. Høkeren = mindre købmand
(en detail).
SS = session, fx. S-49: Mødte SS 1815 = mødte på ses
sionen i 1815.
sterfbo = stervbo = dødsbo, jfr. S-52. Af tysk sterben = dø.
Stymper = invalid. Jfr. S-23. At blive stym pereret = gjort til
invalid.
summa lateris = (lat. genitiv af latus) = de på siden anførte
summers størrelse, som skal overføres - latereres - på
næste side. Jfr. S-20 og S-21.

sæ tteskipper = en skibsfører, der har ret til at føre mindre
handelsskib (op til 100 tons) i indenrigsfart. I ældre tid
brugtes betegnelsen også om den, der førte en anden
mands skib. Jvf. S-49.
Søe dubler = I S-37 huller, der opstår i strandkanten ved
Vesterhavet i forbindelse med det kraftige bølgetilbage
slag og understrømmen.
søe-lim it-distrikt, jfr. S-50. De kystsogne, hvor der fra gam
mel tid var drevet skibsfart, fiskeri m.m., blev inddelt i
sølim itdistrikter, hvorfra søfolk, sølim itter (matroser,
bådsmænd m.v.) blev udskrevet til orlogsflåden. Jfr. S50.
Se også under enro(u)lleret matros,
søneret = søndret = itugået, i S-52 ant. revnet eller skåret.
Sørulle = særlig læ gdsrulle for det søenrollerede mand
skab. Se også lægdsrulle, søe-lim it-distrikt samt extra
rulle. Jfr. S-49, S-50 og S-51.
T
t: = fork. for tjenende (hos)..., jfr. S-33.
taskekraage = torskekroge, jfr. S-52.
10-månedersdagen = opholdsstedet på besvangrelsestidspunktet, jvf. S -28.11800-årenes sociallovgivning var
det det sogn/den kommune, hvor moderen var blevet
besvangret, som skulle forsørge barnet og sørge for det,
hvis moderen ikke selv kunne. Barnet havde »forsørgel
sesret« hvor det var blevet undfanget. I Kbh. Kommune
indførtes disse børn ofte i Alm indelig Hospitals kirkebog.
Dette ændredes først til fødestedskom m une ved social
reformen i 1930erne. I 1600-1700årene ses ikke sjæ l
dent, at den ugifte moder med barn blev borttransporte
ret til moderens fødestedssogn. Se også under lejermål.
30. dagen = »rette 30. dag«. I skiftelovgivningen var det be
stemt, at et skifte skulle forrettes senest på 30. dagen
efter dødsfaldet. Danske Lovs 5. bog, 2. kapitel inde
holder reglerne for arv og skifte. »Rette 30. dag« eller 30.
dagen er ikke altid præcis 30 dage efter dødsfaldet, men
blot en juridisk vending, som udsiger, at lovens krav om
overholdelse af max. 30. dagesfristen var overholdt. Jfr.
S-52.
trolovelse = ja-ord, bortfæ stelse, etc. = når trolovelse ægteskabs løfte - blev afgivet i præ stens og 5, senere 6
fæ lles venners nærværelse, var den forpligtende overfor
parterne og kunne kun ophæves i ganske bestem te
tilfæ lde. Ved trolovelsen udveksledes trolovelsesgaver
samt guldring. Trolovelsen skulle dog fuldbyrdes af
præsten ved en vielse før, at æ gteskabet var gyldigt. Det
var if. ordinansen 1582 og med øvrighedens straf forbudt
de trolovede at søge seng med hinanden, (man måtte
kun ligge »på tro og love«) men blandt almue og aim.
borgere holdt skikken sig med det æ gteskabelige sam
livs påbegyndelse fra trolovelsen. Kun adel og rangs
personer kunne vies uden forudgående trolovelse, og ef
terhånden blev det »fint« at søge Kongen (Danske Kan
celli) om æ gteskabsbevilling (s.d.) til vielse uden for
udgående trolovelse og lysning. Den tvungne kirkelige
trolovelse blev ophæ vet 1799. Den erstattedes af den
mere frie, folkelige forlovelse uden kirkens eller myndig
hedernes medvirken. Jfr. S-43, se også forlovere og æg
teskabsbevilling.
TUM = Tjeneste Udygtigheds M eldt (Melding), jfr. S-50.
Forkortelsen TUM el. TU, ofte med angivelse af årsag
samt hvilken session (år), som har givet meldingen, ses
ofte i læ gdsrullerne. De mange forkortelser, som an
vendes i læ gdsrullerne, er ofte vanskelige at gennem 
skue. I såvel RA som LA findes på læ sesalene opstillet
vejledninger til forkortelserne og disses opløsning.
tønde(r) = rummål og kornmål, se også under hartkorn.
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U
udlagt barnefader = se barnefader, udlagt og publice absolveret.
underhold, frit = frit ophold, kost og logi, ofte i forbindelse
med aftæ gt (s.d.), jfr. S-18.
ut supra, datum ut supra (lat.) (datum) som angivet ovenfor,
som forhen nævnt, oftest i forbindelse med tid og sted, jfr.
S-53.
V
vac. = vacc. = ofte anvendt fork. for vaccination. Forløberen
er inokulationen/variolationen, hvor indpodning af mate*
rie fra virkelige (menneskelige) koppepustler foretoges,
men medførte høj dødelighed. Denne afløstes af vacci
nation med kokopper, en ufarlig og sikker metode. Den
første vacc. i Danmark blev foretaget i 1801, og fra 1810
blev den offentlig og i praksis tvungen. I den første tid
blev den udført ikke alene af læ ger og kirurger, men også
mange præster, degne, godsejere o.a. kunne if. forord
ningen få autorisation som vaccinatør. I kirkebøgerne
indførte præ sterne ved vielsen (sen. ved konfirm ation el.
barnedåb) vaccinationsdata el. opl. om vedkommende
havde haft »de naturlige kopper«. Disse indførsler er af
stor betydning ved identifikation af personer med sam
me navn. Kontrollen med om folk var blevet vaccineret
overgik i nyere tid til skolevæsenet, hvor der i forb. med
skolestart skulle forevises koppeattest. Denne pligt er
nu afskaffet.
vadmel = et groft, heluldent stof; kommer af vad = klæde og
mel = mål, altså opr. et bestem t mål tøj. Regnedes som
bondebeklæ dning og tøj for almuen. Jfr. S-20.
velagte, velfornem m e = se under Hr - Velbyrdig var beteg
nelsen for en adelsmand.
vide = (lat.) se. I S-50 er vide HR: en henvisning til »se

hovedrullen «. Vide pag. 207 = en henvisning til (at se på)
side 207.
vtoersken korn = utærsketkorn, jfr. S-53.
X
X = rom ertallet 10 samt forkortelsestegn for Chri(st), se
nedenfor.
Xstensen, Xensd. = X anvendes som forkortelse for Chri(st),
altså her = Christensen og Christensdatter, om trent
anvendt som i det engelske Xmas (Christmas = julen).
Jfr. S-35.
Æ
æ gteskabsbevilling eller ægteskabsdispens(ation) blev op
rindeligt givet (udstedt) af kongen (Danske Kancelli),
senere af amtmændene ad mandatum. I ældre tid findes
de indført i Danske Kancellis registre i RA (Sjællandske,
smålenske, fynske, jyske... registre), senere i amtsarki
verne el. am tsstuernes blanketregnskaber m.m. i LA. De
mest aim. typer æ gteskabsbevillinger er: 1. tilladelse til
ægteskab i forbudne led (s.d.), 2. vielse i hjemmet (huscopulation) (s.d.), 3. vielse uden forudgående trolovelse
(s.d.) og lysning, og 4. vielse på fremmed sted, ved
fremmed (selvvalgt) præst, etc. Bevillingerne skulle ind
løses, dvs. betales og originalerne blev udfærdiget på
stempelpapir. I 1600tallet var det endvidere alm indeligt
at bevillingssøger skulle betale et beløb til det nærmeste
hospital (s.d.), latinskole el. lign. En stor del af disse
bevillinger blev indgivet fordi det fx. blev regnet for
fornem t og fint at blive viet i hjemmet, et privilegium som
tidligere alene var forbeholdt adelen.
0
øndst = yndest = behag, glæde. Jfr. S-48.

140

Litteraturliste
I litteraturlisten er alene medtaget et udvalg af den mest
væsentlige litteratur. Udvalget er foretaget ud fra et sub*
jekt ivt skøn, ligesom emnerne er begrænset til de væsentlig*
ste for den, der vil påbegynde et slægts* og lokalhistorisk
studium. I hver af de nedenfor nævnte title r vil der igen være
henvisninger til mange andre titler, såvel m onografier som
tidsskriftsartikler, m.v. Særligt i Prange (nr. 5), Worsøe (nr. 2),
Fabritius & Hatt (nr. 1), llsøe (nr. 30), såvel som i Håndbog for
danske lokal histo ri kere ved Johan Hvidtfeldt (nr. 4) findes
der samlet mange tusinde litteraturhenvisninger til nytte for
den, der vil til bunds i et eller andet interessant emne. Der er
ikke givet henvisningertil den trykte stam tavlelitteratur eller
etatværker, »stater«, m.v., idet der her må søges i biblio
grafierne (nr. 97-99) og de fortrinlige oversigter i Personalhistorisk Tidsskrift (nr. 76), der jæ vnligt ajourføres. De ne
dennævnte lærebøger i slæ gtsforskning og lokalhistorie (nr.
1-8) giver også fortrinlige vejledninger i, hvordan man finder
frem til trykte stamtavler, »stater« m.v.
Ethvert folkebibliotek kan fra Statsbiblioteket, Universi
tetsbiblioteket el. Det Kgl. Bibliotek hjemlåne denne litte 
ratur til lokal benyttelse. Frederiksberg Kom m unebiblio
teker, der er specialbibliotek for slæ gtslitteratur, har om fat
tende samlinger (med kartotek på slægtsnavne), men sam
lingen kan kun benyttes på stedet.

Arkiver:
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.

Slægts- og lokalhistorie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Albert Fabritius & Harald Hatt: Håndbog i slæ gtsforskning, 3. udg. 1963, nyere optryk.
Hans H. Worsøe: Find dine rødder. Politikens hånd
bog i slæ gtshistorie, 1987.
Knud Prange: Mit navn er Jensen. En bog om slæ gts
forskning, DR 1989.
Johan Hvidtfeldt (red.): Håndbog for danske lokalhi
storikere, D H F 1962-66, reprotryk 1970 (uds. fra fork).
Knud Prange: Lokal Historie - en håndbog, DHH
1989.
Gert Ravn Nørgaard: Slæ gtshistorisk grundbog, Lo
kalhistorisk Værksted, Oxbøl 1986.
Henning Jensen & Ebba Thorkelin: Arkivhåndbog
Nørrejylland. Håndbog for slægts- og lokalhistoriske
undersøgelser, DHH 1980.
Elo Harfot: Trævlerødder - Alternativ slæ gtshistorie,
DHH 1984.

27.

28.
29.

30.

Folketællinger:
31.
32.

Skrift:
9.
10.
11.

Erik Kroman: Skriftens historie i Danmark, DHF, 3.
oplag 1970.
Georg Simon: Gotisk skrift, læ sning af slægts- og
lokalhistoriske kilder, DHH, 4. opl. 1981 (uds. fra fork).
Anna E. Møldrup: Gotisk skrift. Schultz 1963 (uds. fra
fork).

Kronologi:
12.
13.

R. W. Bauer: Calender for årene 601 til 2200, 1868,
utallige optryk, DHF 1977 (uds. fra fork).
Herluf Nielsen: Kronologi, DHF, 2. udg. 1967.

Mønt, mål og vægt:
14.
15.

Georg Galster: Mønt, DHF, 2. rev. udg. 1973.
Poul Rasmussen: Mål og vægt, DHF, 2. udg. 1975.

Rigsarkivet og hjæ lpem idlerne til dets benyttelse,
l, bd. 1-2 (Red. W. v. Rosen): Rigsarkivets arkivalier fra
middelalderen til ca. 1848, RA 1983.
Ill, bd. 1 (Red. Vagn Aage Petersen): Forsvarets arki
ver, hæren 1660-1980, RA 1984. Jfr. 19.
IV, bd. 1-2 (Red. Vello Helk og H. Kargaard Thomsen):
Private personarkiver, RA 1984-86.
Carl v. Kohi: Hærens Arkiv, 1946 (uds. fra fork).
Bjørn Kornerup (udg): Danske Kancelli og de dermed
beslæ gtede institutioner, RA 1943.
Jens Holmgaard (udg): Rentekammeret. Danske og
norske afdl. 1660-1848, RA 1964.
Vello Helk (udg): Håndskriftssam lingen l-XIV, 198587. M anuskript på RAs læsesal fra 1988.
Harald Jørgensen: Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjæ lpem idlerne til dets
benyttelse, 2. rev. udg., LA 1977.
Anne Riising: Landsarkivet for Fyn og hjæ lpem idlerne
til dets benyttelse, LA 1970.
Hans H. Worsøe & Poul Rasmussen: Landsarkivet for
Nørrejylland og hjæ lpem idlerne til dets benyttelse l-ll
m. register, LA 1980-88, jvf. nr. 7.
Frode Grilbsvad & Johan Hvidtfeldt: Landsarkivet for
de sønderjyske Landsdele. En Oversigt. LA 1944. Jvf.
nr. 27.
Hans H. Worsøe: Slæ gtshistorie i Sønderjylland - en
vejledning, Hist. Samf. f. Sdr.jylland 1983, jfr. nr. 26.
(Med opl. om kirkebogskontorer syd for grænsen.)
Københavns Stadsarkiv. Oversigt og vejledning, Kbh.
Stadsarkiv 1974.
S. O tto Brenner: Personalhistoriske kilder for Skåne,
Halland og Blekinge, DHH 1967/77. (Med opl. om
arkivadr. og bl.a. kirkebogsbestanden sogn for sogn i
området.)
Grethe llsøe: Dansk arkivbibliografi 1889-1981,1984
m. tillæ g, afsluttet 1983, u.å., herefter jæ vnligt over
sigter i Personalhistorisk Tidsskrift, jfr. nr. XX.

33.
34.
35.

36.

Jørgen Nybo Rasmussen: Ordning og registrering af
folketæ llinger, i tidsskr. Arkiv, 1974, s. 98-114.
E. Marquard: Folketæ llingerne og deres benyttelse, i
tidsskr. Fortid og Nutid III. 1921.
Hans Chr. Johansen: Studier i dansk befolkningshi
storie 1750-1840, 1976.
Benny Brinch: Folketæ llingen 1801, i tidsskr. Fortid
og Nutid XXV, 1973.
Jørgen Elklit: Folketæ llingen 1845. M etodiske pro
blemer ved databehandling af et folketæ llingsm ate
riale 1-2, 1969.
Hans H. Worsøe: Folketæ llinger i Nordslesvig 18641919, i Sønderjyske Årbøger, 1964.

Kirkebøger:
D eenkelte landsarkiver har udgivet registraturer over deres
bestand af kirkebøger samt om præ stearkivernes øvrige
indhold. For Skåne, se nr. 29, adr. på kirkebogskontorer syd
for grænsen, se nr. 27.
Arkivadresser for Sverige og Norge findes bl.a. i Personal
historisk Tidsskrift 1979, side 88, for Finland, Færøerne og
Island, samme steds s. 118, ligesom udenlandske arkiv
adresser m.v. jæ vnligt offentliggøres i tidsskriftet »Jeg ar
bejder med...« (nr. 80), i dettes nr. 11 (1990) således adresser
på tyske genealogiske foreninger.

141

37.
38.

39.
40.

Finn Andersen: Sjællands stifts præstearkiver, i: Personalhistorisk Tidsskrift 1979, s. 17-48.
Paul G. Ørberg: Nærlæsning af nyere kirkebøger. En
kulturhistorisk og m etodisk undersøgelse af kirkebø
gerne efter 1812, i: Personalhistorisk Tidsskrift 1980.
Anna Thestrup: Kirkebøgernes til- og afgangslister, i:
Fortid og Nutid XXIV, 1969-71.
Gustav Bang: Kirkebogsstudier. Bidrag til befolk
ningsstatistik og kulturhistorie i det 17. årh., 1906,
reprotryk 1976.

Lægdsruller m.m:
Såvel på RA som i de enkelte LAs læsesale er der opstillet
registraturer over bestanden af lægdsruller. Heri gives også
meget nyttige vejledninger for benytteren, ligesom de man
ge specielle læ gdsrulleforkortelser opløses og forklares. Jfr.
også 41.
41. Gregers Hvidkjæ r Hansen: Vejledning i benyttelse af
fynske læ gdsrullefilm 1790-1862, dupi. 1983 (m. ud
førlig forkortelsesliste).
42. Hans Chr. Wolter: Hærens registrering af udskrevne
og hvervede soldater, I: Personalhistorisk Tidsskrift
1987.
43. Knud Rasmussen: Lægdsvæsenet 1788-1914, i: Ar
kiv, I, 3, 1967, s. 168-90 (m. omf. litteraturhenvis
ninger).
44. Udskrivningsarkivalier 1700-1788. LA Nørrejylland
1971.

Matrikler:
45.
46.

47.
48.

49.

J. O. Bro-Jørgensen (udg.): M atriklerne 1664 og 1688,
2. udg. RA 1976 (heri også mikrofilmnr.)
Gunnar Knudsen: De danske m atrikler og deres be
nyttelse ved historiske undersøgelser, I: Fortid og
Nutid II, 1918, s. 1-42.
Johan Ewens: Matrikulsarkivet, i: Fortid og Nutid XVII,
1948, s. 247-62.
Svend Balslev: M atrikelarkivet og den personalhistoriske forskning, I: Personalhistorisk Tidsskrift
1979, s. 49-56.
Henrik Pedersen: De Danske Landbrug... Chr. V.s
M atrikel 1688, 1938, Reproudg. ved K ildeskriftssel
skabet 1975. Heri bl.a. Indledning ved Sv. Aakjær og
Kildekritisk Vejledning ved Fridlev Skrubbeltrang,
som er meget væsentlig.

Brandtaxationer- og forsikring:
De enkelte LA har udgivet registraturer og oversigter over
ældre og nyere brandtaxations- og forsikringsarkivalier.
56. Luise Skak-Nielsen: Byernes brandtaxationer og de
res kildevæ rdi for genealogisk og lokalhistorisk forsk
ning, i: Personalhistorisk Tidsskrift 1979, s. 163-184,
også udg. af Lokalhistorisk Afdeling.
57. Frank Jørgensen: Brandforsikringsarkivalier i RA
vedr. landbygninger i kongeriget, i: Fortid og Nutid
XXIII, 1966-68, s. 383-89.
58. Hans Knudsen: Bygningshistoriske brandforsikringsarkivalier, i: Fortid og Nutid XVI, 1945-46, s. 200-11.
59. Helle Linde: Landbygningernes brandforsikring
1792-1872, i: Fortid og Nutid XXII, 1963-65, s. 1-4.

Skøde- og panteprotokoller:
I registraturerne fo r retsbetjentearkiverne i LA findes om fat
tende arkivregistraturer over skøde- og panteprotokollerne.
Hjælpemidler, film fortegnelser m.v. er opstillet på læsesa
lene.
60. Helle Damgaard: Kilder ti, købstadsejendommenes
historie i landsarkiverne, en vejledning. Arkivserien nr.
20, 1983.
61. Lars N. Henningsen: Ejendomshistorie i Nordslesvig,
1983.
62. Peter Korsgaard: Hvordan benytter man kilderne i RA
til belysning af ejendom shistorie på landet. RA 1981.
63. Holger Hjelholt: Købstædernes skøde- og pantepro
tokoller, i: Fortid og Nutid VI, 1926-27, s. 32-57 (m.
kortfattet registratur over de bevarede, ældre proto
koller).

Godsarkiver:
LA har udgivet om fattende registraturer til godsarkiverne.
En del navneregistre til fæ steprotokollerne er opstillet på
LAs læsesale. Godsarkivernes principielle indhold og ord
ning med nyttige henvisninger fremgår bedst af nr. 64.
64. Lotte Jansen: De fynske godsarkiver, en introduktion,
dupi. LA 1975 (kan også bruges som mode, for gods
arkivernes principielle indhold for det øvrige Dan
mark, se ovenfor.)
65. Esther Petersen: Hvad kan godsarkiver bruges til? i:
Arkiv bd. 11 nr. 3, 1987, s. 147-66.

Tingbøger:
Lens- og amtsregnskaber:
50.

51.

52.

Thelma Jexlev: Lensregnskaberne - en oversigt. Lo
kalhistorisk Afdeling 1978. Heri også opl. om de
enkelte len, lensmænd etc.
Thomas B. Bang: Lensregnskaberne og deres benyt
telse som historisk kilde, i: Fortid og Nutid 1,1914-16,
s. 141-60.
Carl S. Christiansen: Om am tsregnskaberne som hi
storisk kilde, i: Fortid og Nutid IV, 1923, s. 1-37.

Skifter og testamenter:
De enkelte LA har udgivet om fattende registraturer, lige
som der på LAs læsesale er opstillet navneregistre til mange
skifteprotokoller. På RAs læsesal findes seddelkartotek
over kgl. konfirm erede testam enter frem til ca. år. 1800.
53. Johan Jørgensen: S kifter og testam enter, DHF, 1968.
(Heri mange nyttige henvisninger).
54. Axel Nørlit: Skifteprotokoller i Landsarkivet for Sjæ l
land m.m., eget forlag 1948. (Heri nyttigt stedregister.
For Nørrejylland stedregister i nr. 7., ligesom om fat
tende oversigter).
55. Anne Riising: Stednavneregister til godsejernes skif
teprotokoller til 1850 i LA for Fyn, LA 1983.
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LA har i retsbetjentearkiverne samt i landstingsarkiver givet
oversigter over det bevarede tingbogsmateriale. Tingbog
her anvendt i betydning retsprotokol. En kortfattet, lidt
foræ ldet oversigt over de ældre tingbøger og rådstueproto
koller gives i nr. 66.
66. Hans Knudsen: De danske rådstueprotokoller og
tingbøger, I: Fortid og Nutid XV, 1943-44, s. 73-90.
67. O. Nielsen: Gamle jyske tingsvidner, DHH 1882/1977
(heri interessant redegørelse for herredstingets virk
somhed).
68. Torsten Balle (udg): Tingbogsekstrakter fra Thy 166617 11,bd. 1-2. DHH 1982.(1 indledningen omfattende
litteraturhenvisninger).

Topografiske- og andre kort:
Såvel RA, LA, M atrikelarkivet som Geodætisk Institut har
udgivet oversigter/registraturer over deres samlinger. I
Trap: Danmark forefindes udmærkede kort (allerede fra 1.
udg. 1858-60).
69. Ib Kjelbo: Historisk kartografi, 2. udg. DHF 1972.
70. N. E. Nørlund: Danmarks kortlæ gning I, 1943.
71. Jette Kjæ rulff Hellesen & Ole Tuxen (red.): Historisk
Atlas Danmark, 1988.

72.

73.

O. H. Nordlund: Matriklen og matri kel kortene som
hjæ lpekilder ved lokalhistoriske undersøgelser,
1978.
Karl-Erik Frandsen (red.): Atlas over Danmarks adm i
nistrative inddeling efter 1660,1 : Atlasbind, 2: Tekst
bind, DHF 1984.

91.
92.
93.
94.

Børn udenfor ægteskab:
74.

75.

Hans H. Worsøe: Nogle betragtninger om børn født
uden for ægteskab. Deres vilkår og m ulighederne for
at følge dem og finde deres forældre, i: Personalhistorisk Tidsskrift 1979, s. 243-266. (Med yderst nyttige
litteraturhenvisninger).
Georg Hansen: Sæ delighedsforhold blandt landbe
folkningen i Danmark i det 18. århundrede, 1957.

95.

Opslagsværker/Ordbøger:
96.

Tidsskrifter:
76.

77.

78.
79.
80.

Personalhistorisk Tidsskrift, udg. af Samfundet for
dansk Genealogi og Personalhistorie siden 1880.
(Dansk slæ gtsforsknings helt centrale tidsskrift). Nav
neregistrene 1880-1965 udg. i særtryk, bd. 1-3, DHH
1976.
Fortid og Nutid, Tidsskrift for kulturhistorie og lokal
historie udg. af Dansk Historisk Fæ llesforening/DHF
siden 1914. Indholdsfortegnelser 1914-48 og 194983.
Arkiv. Tidsskrift for arkivforskning, udg. af RA siden
1966. Udkommer noget uregelmæssigt.
Hvem forsker hvad, udkommet hvert år siden 1968.
Jeg arbejder m e d ... Dansk Slæ gtsforskerfortegnelse,
udg. af Dansk Historisk Håndbogsforlag/DHH siden
1978. Hft. nr. 11 udg. marts 1990.

Landboforhold/Kulturhistorie:
Der foreligger en meget righoldig litteratur om disse emner,
hvorfor de nedenstående title r alene repræ senterer et
stærkt begrænset udvalg.
81. Fridlev Skrubbeltrang: Det danske landbosamfund
1500-1800, udg. af Den Danske Historiske Forening
1978. (Vel det mest centrale værk om emnet med omf.
litteraturhenvisninger).
82. Hans H. Fussing: Herremand og fæstebonde. Studier
i dansk landbrugshistorie omkr. 1600. 1942. Reproudg. ved Kildeskriftselskabet 1973.
83. Gunnar Olsen: Hovedgård og bondegård. Studier
over stordriftens udvikling i Danmark i tiden 15251774. 1957. Reproudg. ved Landbohist. Selskab
1975.
84. Fridlev Skrubbeltrang: Husmand og inderste. Studier
over sjæ llandske landboforhold 1660-1800. 1940.
Reproudg. 1974.
85. Svend Aakjær: Dansk landsbyhistorie 1844-1600, i:
Fortid og Nutid IV, 1923, s. 147-63 + bd. V, 1924, s.
214-16, genoptryk i særtryksudgivelsen Lokalhisto
rie - R igshistorie... og andre artikler fra fortid og nutid,
1967.
86. Bjarne Stoklund: Bondegård og byggeskik før 1850.
DHF. 1972.
87. Harald Jørgensen: Studier over det offentlige fa ttig 
væsens historiske udvikling i Danmark i det 19. årh.
1940. Reprotryk ved Kildeskriftselskabet 1975.
88. Georg Nørregaard: Arbejdsforhold indenfor dansk
håndværk og industri 1857-1899. 1943. Reprotryk
ved Kildeskriftselskabet 1977.
89. Margit Mogensen: Fæstebønderne i Odsherred. Stu
dier over sociale og økonomiske forhold ca. 17501800. 1974.
90. Kjeld Villadsen: Pest, skatter og priser. Befolknings
udviklingen i Køge 1629-72. Lokalhistorisk Afdeling
1976.

lørn Piø: Folkem inder og traditionsforskning. 2. udg.
DHF. 1971.
Carsten Bregenhøj: Etnologisk interviewteknik. DHF
1971.
Claus Bjørn: De danske landbrugs historie 1-4.
1988ff.
Axel Steensberg (red): Dagligliv i Danmark 16201720. 1969. & Dagligliv i DK i det 19. og 20. årh. 1-2.
1963-64.
Georg Nelleman (m.fl.): Dagligliv i Danmark i vor tid 12.1988-89.

97.

98.
99.

100.

101.
102.

103.
104.
105.
106.

107.

108.
109.
110.
111.

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kon
geriget Danmark. 1. udg. 1858-60,2. udg. 1872-79,3.
udg. 1898-1906, 4. udg. 1920-32, 5. udg. 1953-72.
(Med personnavne og stedregistre samt nøgle til
kom m uneinddelingen 1970). Samme: ... Slesvig 1-3,
1864. Reprotryk Kildeskriftselskabet 1975.
B. Erichsen & Alfr. Krarup: Dansk historisk bibliografi.
System atisk fort. over bidrag til Danmarks Historie til
udgangen af 1912, bd. 1-3, 1917-27.
Henry Bruun & Georg Simon: samme 1913-1942, bd.
1-6, 1966ff.
Henry Bruun: samme 1943-47.1956. (Herefter kan fx.
anvendes de hist. årsbibliografier, Dansk Bogforteg
nelse års- eller 5-års udg. Enhver læ sesalsbibliotekar
kan give den interesserede vejledningn).
Axel Andersen: Håndbøgernes hvor står det? 1969.
(Omfattende litteraturhenvisninger til håndbogslitte
raturen).
Danmarks Kirker. Udg. af Nationalmuseet.
Gunnar Knudsen, Marius Kristensen & Rikard Horn
by: Danmarks gamle personnavne, bd. 1-2.1936-64.
Reprotryk DHH 1979-80.
Georg Søndergaard: Danske efternavne. Betydning,
oprindelse og udbredelse. 1985.
Rikard Hornby: Danske Personnavne. 1978.
Vilh. Richter: Dødsfald i Danmark 1760-1890 1-2,
1901-05. Reprotryk DHH 1976 (udsolgt fra fork).
Bjørn Ochsner: Fotografer i Danmark til og med år
1920, bd. 1-2. Det kgl. Bib. 1986. (Bogen er uundvær
lig til brug for tidsfæ stelse af gamle fotografier).
Annegrete Dybdahl (udg): Historisk Vejviser. 1986.
Rettelser og suppl. 1987ff. (omf. adr.oplysninger).
Samt: Arkivvejviser 1989 (adresseliste over lokalhist.
arkiver, udgives løbende af Sammenslutn. af lokalhist.
Arkiver).
Ordbog over det danske sprog, grundlagt af Verner
Dahlerup. bd. 1-28, 1918-56. Genoptrykt.
H. F. Feilberg: Ordbog over jyske almuesmål 1-4.
1886-1914. Reprotryk DHH 1977-78.
Ludvig Meyer: Fremmedordbog, 8. udg. 1924 (Ældre
udg. er særdeles anvendelige).
O rdliste til brug for m edarbejdere ved Rigsarkivets 2.
afdi., RA 1977, (jvf. også det leksikale afsnit i nr. 4).

Om skudefart og Norgeshandel:
Dette specielle afsnit er alene medtaget, fordi mange af
bogens skriftprøver om handler befolkningen i Klitmøller,
ligesom probandens m orfar og dennes aner alle var skippe
re og skudehandlere.
112. Henrik Bygholm (red): Skuder og skippere i Klitm øller
- blade af skudefartens historie, u.a. (ca. 1985). Udg. af
SparekasservThy på Bygholms Forlag. (Heri littera tu r
liste).
113. G. Krogh-Jensen: Den thylandske skudefart... Eget
fork 1967.
114. A. Hjorth Rasmussen: Skudefart og Limfjordshandel.
En oversigt. Udg. Musset for Thy/Fiskeri- og Søfarts
museet Esbjerg 1974. (Heri litteraturliste).
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115. Johan Hvidtfeldt: Skudehandelen i det 17. årh., i:
Jyske Samlinger, 5. rk., II bd., 1935-36, s. 29-79.
116. N. P. Pedersen: Veir og vind i Klitmøller, i: Historisk
Aarbog for Thisted amt 1932, s. 264-90 (Omhandler
ane nr. 12, Christen Pedersen Hausgaards »Veirjournal«).

117. Register til Historisk Aarbog for Thy... (Thisted amt)
1906-1982. Af Alice Haller Nielsen. Udg. af Hist. Samf.
for Thisted Amt (u.å). (Heri henvises til afhandlinger
om skudefart, Klitmøller, V. Vandet o.m.a. af bl.a. G.
Krogh-Jensen, Henning Jensen, A. Marschall).

Da den andengenerations selvejergårdmand »Sr. Christen Neergaard af Kaastrup« (ane nr. 14) den 20. juni
1805 i Viborg af justitsråd og kaptajn Poul Marcussen købte den tidligere hovedgård Momtoft i Sennels sogn,
parcel nr. 2 af Ullerupgaard hovedgaard samt Sennels kirke med tilhørende korn- og kvægtiende og det halve
sogns kirketiende, må det have været en stolt dag for ham. Den »accorderede købesum 21.800 danske
courante rigsdaler« blev betalt kontant. Gården var da på godt 10 tdr. hartkorn, tienderne på 60 tdr. hartkorn
og parcellen på godt 4 tdr. hartkorn, der til kom et par gårde og huse i Kaastrup og Hillerslev, som Neergaard
fortsat ejede og lagde under »godset«, som han i årene derefter kompletterede. Selv kaldte han sig
proprietær, skønt han egentlig var godsejer. Der var ca. 400 tdr. land til gården. En bestemmelse i
købekontrakten var, at der aldrig mere måtte gøres hoveri på Momtofts jorder. Det originale skøde, som
endnu er i familieeje, blev tinglyst på første klasses stemplet papir den 2. ju li 1805 på Hillerslev-Hundborg
herredsting.
Christen Neergaard gik en hård tid i møde. Krig og statsbankerot, landbrugskrise og bundpriser var nær ved
at slå ham ud. Men han klarede sig igennem. Hans kone døde pludseligt af slagtilfælde (apoplexi), en
dødsårsag som i mange generationer ses i efterslægten. Hans mange sorger kender vi i dag fra sønnen,
sognepræst Peder Neergaards ligprædiken over faderen (i dag i RA: Privatarkiver).
Momtoft tilhørte i middelalderen Økloster, men kom efter reformation under kronen, der 1559 mageskif
tede den til Niels Skeel til Ullerup. Den fulgte Ullerup i lang tid, men tilhørte 1661 adelsslægterne Dyre,
Arenfeldt og Pors, hvorefter den fik en række borgerlige ejere, bl.a. en rig skudeejer i Klitmøller, Poul Olesen
Dragsbæk (+ 1721), der forærede den til sin datter og svigersøn. I 1866 afhændede 3. generation
ejendommen. Hovedbygningen, der skimtes i baggrunden, er opført i 1800. Fotografiet er fra omkr. 1920.
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Typiske alfabeter og bogstavrækker fra 1800tallet. Her gengivet efter »Samling af Alfabeter«, forelagt af Ed.
Bærentzen & Co., København 1839. (Det Kgl. Bibliotek).
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Typiske alfabeter og bogstavrækker som vi finder dem anvendt fra slutningen af 1600tallet og i hele 1700tallet. Her efter en tysk skriveskole, udgivet i
Hannau i 1775, G. G. Weber: »Calliographia oder Vorschriften« (Det Kgl. Bibliotek). Da dette forbillede er tysk, mangler vi gengivelse af æ, ø og Æ og 0.

Oversigt over skiftejurisdiktioneme.
Først i 1919 indførtes den nugældende skifteordning, hvorved skifter foretages ved det stedlige dommerembede, hvor afdøde
havde sin bopæl.

Landbefolkningen:
1.Selvejere, indsiddere, hoved
gårdsforpagtere, godsejere og
lensbesiddere.

indtil o. 1793/1800: amtsskp.

o. 1 7 9 3 /1 8 0 0 -1 9 1 9 : herreds-el.
birkefogeds skp

2. F æ stere, også arvefæstere og
lejehusmænd, bøndergårdsfor
pagtere, godsforvaltere og som
regel godsets personale.

indtil o. 1817( 1850): godsets skp

0.1817(1850) - 1919:herredsel. birkefogeds skp

Fæ stere u.latinskoler m.m.

indt.o. 1803/17:latinskolens skp

Fæ stere u. universitetet

indtil 0.1839: universitetets skp

Fæ stere u. hospitaler etc.

indtil o. 1814/50: hospitalets skp

Fæ stere u.bisper, kirkegods, etc.

indtil 0.1793/1818(50): institu
tionens skp

o. 1803/17-1919: herreds-el .bir
kefogeds skp.
0.1839-1919: herreds-el.birkefogeds skp
o. 1814/50 -1919:herreds-el.birkefogeds skp
herefter indtil 1919: herreds-el.
birkefogedens skp.

3. Ryttergodsets fæster:

o. 1 6 7 0 -o . 1716/1767:rytterreg.
skrivers skp (ryttergodsets skp)

Efter 0.1716/1767: søges ved
pkt. 1 eller 2, jvf. 4 og 5.

Ryttergodset reduceredes og blev bortsolgt suc
cessive ved auktioner 0.1716-1767, hvor det
helt opløstes omkr. 1767.

0.1762-1787, 1790-1835:

Herefter søges i herreds-el. birkefogeds skp.

o. 1780/1806 - 1833/39:

særlig skp for gods i Lysgård,
Hids og Fjends hrd.
særlig skp for gods i Hammerum
hrd.
særlig skp. og skb.

indtil o. 1793/1800: ridefoged
ens eller amtsforvalters skp.

herefter indtil 1919: herreds-el.
birkefogedens skp.

4. Hedekolonieme:
a. A lhedens fæstere:

1819-1846:
b. Randbøl hedes fæstere:
5. K rongodset iøvrigt:

Aftægtsfolk kan søges her, men oftest under pkt.
2. Skifter efter en amtmand eller amtsforvalter
forrettes af stiftsamtmanden. Kommissionsskif
ter (store el. indviklede boer) findes i amtsarkiveme. Reg. på L A N ’s læsesal.
Godsejerens ret til at skifte over sine bønder
bortfaldt 1817, jvf. dog nedenfor om lensbesid
dere. En del godsejere havde dog allerede før
1817 ved bortsalg af bøndergods eller frivilligt
overladt skifterettigheden til amtmand eller
(efter 1793/95) herreds-el. birkefoged, hvor
skifterne så må søges. Lensbesiddere, der også
var amtmænd i deres len bibeholdt skifteretten
18 1 7 - 0 . 1850, idet retten overgik til herreds-el.
birkefogeder ved lensbesidderens død, dog se
nest 1850.

Bybefolkningen:
Borgere og i byen bosiddende,
jvf. dog nedenfor.

i hele perioden frem til 1919 er
magistrat og byfoged skiftemyn
dighed; skifter søges derfor i ved
kommende købstads skp.

Københavnnske borgere skiftede indtil 1771
under forskellige københavnske domstole/skiftemyndigheder, herefter under een myndighed.
Udførlige registre på LA for Sjælland. Uddrag
af kbhske skifter før 1771 på Kbhs Stadsarkiv.

Gejstlige og militære
både i by og på land:
a. Præ ster, degne, rektorer, hø
rere, klokkere og nogle: skoleholdere og studenter.
b. Landetatens officerer:
Landetat.u.off. & menige:

frem til o. 1807 (1799/1827):
herredsprovstens gejstlige skp.

o. 1807-1919:på landet:herredseller birkefogedens skp; i byen:
byfogeden.

1743-1846:landetatens general
auditørs skp i RA.
skifter under regimentsauditør
en, skp i RA (H æ rens Arkiv).

Efter 1846 i by:byfoged;på land:
herreds-eller birkefogedens skp.

c. Søetatens officerer fra
kaptajns-rang:

1630 - 1771: søetatens generalauditør, sk.sager i RA.

Øvrige sømilitære:

1670 - 1779: underadm iralitets
retten, sk.sager i RA.

Skoleholdere i byen kan også søges i byfogedens
skp; på landet under vedk. gods eller amtmand,
efter o. 1793: herreds-eller birkefogedens skp.
Studenter hørte egentligt under Kbhns Universi
tet (Konsistorium), men findes ofte soti skole
holdere, jvf. ovenfor.

Kan i praksis ofte findes i byen i byfogedens skp;
på landet hos amtmand, sen. herreds-eller birke
foged.
Efter 1771: i by: byfoged; på landet: amtmand
indtil o. 1793, herefter herreds-eller birkefoged
ens skp.
Efter 1779: som ovenfor.

For alle: Før 1680 (og iøvrigt også efter) kan skifter eller oplysninger om skifter - men langtfra alle - findes i tingbøgeme (egentlige skifter m.
boopgørelser, arveafkald, værgemålfor mindreårige, stridigheder og retssager om arv, testamenter etc.). Forkøbstædernes vedkommende kan
en bevaret overformynderi-protokol i nogen grad erstatte manglende skiftesager. Til de kgl. konfirmerede testamenter i RA er udarbejdet
personregistre (findes i katalogværelset i tilknytning til RA 's læsesal). For jødiske trosbekendere, Bornholms befolkning og Hollænderbyens
indbyggere på Amager var derfra gammel tid særlige skiftemyndigheder.

