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Forord.
Den gren af min slægt, som er beskrevet i denne bog adskiller sig fra min øvrige
slægt ved, at den ikke kun består af bønder.
Den består for en stor del af degne og præster, og mange af dens efterkommere
blev håndværkere.
Det har betydet, at det har været relativ lettere at finde frem til mange skriftlige
overleveringer i arkiverne, hvor især præsteslægterne er godt beskrevet.
Bogen er bygget op over ane-systemet, så det ved hjælp at anetavlen på s. 3 er
muligt, at få overblik.
Tavlens første persom, som er min tip-3 oldemor, har nr. 1 og kaldes proband.
Probandens far har nr. 2, mens moderen er nr. 3. Mænd har altid lige numre,
kvinder ulige. Numrene står på tavlen.
Jeg har valgt at medtage de renskrevne dokumenter i deres originale ordlyd og
hele udstrækning - måske nok mest for min egen skyld. En bearbejdet og
kommenteret fremstilling ville måske nok havde gjort læsningen lettere, men nu
har jeg valgt denne fremgangsmåde, så det må evt. læsere affinde sig med.
Læs hvad du har lyst til. Spring også over noget, men prøv at gå ind i nogle af
detaljerne og få en fornemmelse af den tids sprog.
I et andet bind behandles Ane Cathrine Nicolaisdatter Hjardemaals mand Hans
Christensen Bloch og hans aner. Det er også en spændende slægt.

Jens Aaberg
Dronninglund
2008.
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Anne Cathrine Nicolaisdatter Hjardemaal 1740 - 1813.
Hans Christensen Bloch o. 1736 – 1823.
Anne Cathrine er født i begyndelsen af 1740 i Thorum sogn i Salling. Hendes
forældre var degnen Nicolaj Pedersen Hjardemaal og Dorthe Nielsdatter Hopp.
Hun blev døbt i Thorum kirke d. 18. marts 1740, hvor hendes faddere var: Hr.
Erich Brunov i Breum, Peder Knudsen fra Grinderslevkloster, Knud Knudsen,
degn i Thise, degnens kone i Selde og Magdalene Hjardemaal fra Viborg
[antagelig faderens søster].

Hendes far døde, da hun kun var 9 år gammel, og familien har ikke kunnet blive
boende i degneboligen efter hans død. Det har dog ikke været muligt, at finde ud
af, hvor moderen og Anne Cathrines 4 yngre søskende flytter hen. Men 1756 må
de bo i Hjerk, da Anne Cathrine bliver konfirmeret i Hjerk kirke dette år.
Da hun var omk 28 år, blev hun gift med Hans Christensen Bloch.
De blev gift i Bælum kirke, Aalborg amt 22. april 1768. Hvorfor de blev gift
deroppe vides ikke, da de ikke ud fra de indtil nu fundne oplysninger har haft
nogen forbindelse dertil.

”Die Eod [samme dag] blefve trolovede Hans Christensen Blok, og
Anne Cathrine Hiardemaal. Forlovere var Niels Pedersen i
Riismølle, og Anders Christensen i Vejer Mølle.
Fredagen dend 22. April blefve de ægteviede.
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Hans Christensen Bloch var født i 1735 i Vejby sogn i Salling, og han blev døbt i
Vejby kirke 11. sept. 1735.
Han var søn af Christen Hansen Bloch og Anne Christensdatter Lundsgaard.1
Første gang familien optræder i folketællingerne er i 1787:
Viborg Købstad, 1787, Lonnes Stræde 1
Augustinus Hansen, 78, Gift, har tient paa Landet som Kudsk, leje
boende Hosbonde.
Dorthe Pedersdatter, 61, Gift, Jordemoder og faaer aarlig 20rd i
Løn af Byen, hans Kone.
Hans Block, 52, Gift, Daglejer, til Leje boende Hosbonde.
Anne Cathrine Hiardemaal, 49, Gift, Forvalter Jordemoderens
Forretning, hans Kone.
Anne Hansdatter, 19, Ugift, deres Barn.
Dorthe Hansdatter, 17, Ugift, deres Barn.
Anne Marie Hansdatter, 13, Ugift, deres Barn.
Nille Christine Hansdatter, 11, Ugift, deres Barn.
Eva Hansdatter, 9, Ugift, Barn.
Nicolai Hansen, 7, Ugift, deres Barn.
Matilda Hansdatter, 1, Ugift, deres Barn.
Familien sad til leje i Sct,. Leonis Stræde i Viborg Sdr. sogn, hvor konen var
ansat som jordemoder af byen. Der ses at Anne Cathrine i en alder af 49 år
passede jordemoderforretningen for værtskonen, der var aflønnet af byen med 20
rigsdaler om året.

Hans Christensen Bloch fik borgerskab i Viborg.
Til trods for, at Hans Christensen Bloch benævnes som daglejer i folketællingen
fra 1787, så har dog opnået af borgerskab af byen.
Det ansøgte han om den 10. oktober 1769.2
Det fremgår af hans ansøgning om at måtte drive erhverv i byen, at han begyndte
at køre som vognmand i Viborg søndre sogn, hvor han også boede.
For at blive selvstændig næringsdrivende i en by måtte man løse borgerskab og
aflægge borgered.
Kun mænd kunne få borgerskab. Dog kunne kvinder få næringsbrev som
jordemødre eller – hvis manden var død – overtage mandens borgerskab, hvis
hun ansatte en mestersvend. Med næringslovens indførelse i 1857 fik enker
samt forladte, fraskilte, separerede og ugifte kvinder ret til at drive næring på
lige fod med mænd og få et næringsbevis.
En gift kvinde kunne først fra 1931 få eget næringsbevis.

1 Mere om Hans Christensen Blochs Aner i bogen: ”Hans Christensen Blochs Aner”.
2 Viborg Rådstuearkiv, Justitsprotokol 1734-78. D33-4.
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Videre fremstoed Hans Christensen Bloch BarnFøed paa Kiergaardsholm Gods i Salling, hvor fra
han med
Pas er forshynet, og begierede at vinde sit
Borgerskab
paa Huusnæring og anden Borgerlig Haandtering,
hvilket
han og blev accorderet, aflagde i detzen* følge siin
Borger Eed, Og der efter at tiffores vognmands laugs
Roeden i Søndre Sogn. - Og da intet viidere
var at forrætte, Blev Rætten ophæved.
* samme

Familien købte eget hus i Lundestræde (Sct Leonistræde).
På et tidspunkt fik familien råd til at overtage det hus, de havde siddet til leje i. 2.
juli 1799 købte de huset i Leoni Stræde. Det var et hus på 9 fag [omk 13 m] med
tilhørende have. Det blev 1813 benævnt som nr. 171. For at finanisere købet
måtte Hans Christensen Bloch udstede en Obligation til sognepræst ved Sdr.
Sogns kirke Hr Zartmann på 200 Rdlr.1
Det pågældende hus findes ikke mere, men har ligget, hvor der i dag er
parkeringsplads ved Generalkommandoens bygninger.
Da der blev afholdt folketælling i 1801, boede familien i deres eget hus.
1 Viborg Byfoged Skøde Panteprotokol 1798-1805 (B45-SP9).
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Viborg Købstad, 1801, Lundesstræde 3
Hans Christensen Blok, 66, Gift, Daglejer, Lundesstræde 3,
Husbonde.
Anne Katrine Hardemaal, 62, Gift, Hans kone.
Nille Christine Blok, 25, Gift, Jordemoder, Deres datter.
Matilde Blok, 14, Ugift, Deres datter.
Hans Rosenberg, 4, Ugift, Deres datters søn.
Anne Kirstine Rosenberg, 7, Ugift, Datters datter.
På dette tidspunkt boede også deres 25-årige datter hjemme hos
forældrene med sine to børn. Det skyldtes, at hun er blevet skilt fra
manden, der havde været i tugthuset på grund af tyveri. (mere herom
senere).
Kortudsnit over Viborg med Sct. Leoni Stræde.2

Familien har boet ca. det sted, der er afmærket med en pil på kortet.
Det er ikke lykkedes, at finde billeder fra Stc. Leoni Stræde, som viser husene
fra den tid for ca. 200 år siden.

2 Findes på Lokalhistorisk Arkiv i Viborg.
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Men når familien har gået gennem strædet har de ikke kunnet undgå at se den
stor Sdr. Sogns kirke, som lå lige ovenfor gaden.
Her blev alle deres børn bøbt.

Søndre Sogns kirke omk. 1850.1

1 Maleri på metalplade ca. 1860. Findes på Viborg Stiftsmuseum.
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Jordemoderen Anne Cathrine Nicolaisdatter Hjardemål.
I kraft af sit arbejde som jordemoder har Anne Cathrine sat sig spor. Ikke mindst
i form af de 1362 børn hun hjalp til verden, men dem kender vi jo ikke.
Men i Viborg sogns kirkebøger findes en del indførelser i forbindelse med
dødfødt børn, hvor jordemoderen har skullet beskrive fødslen og forklare,
hvorfor det endte med et dødfødt barn. Her møder vi til gengæld nye spor af
Anne Cathrine.
I dette eksempel fra 1806 kan vi se at murermester Jens Astrups hustru føder et
dødfødt barn. Jordemoderen giver i kirkebogen sin beskrivelse af årsagen:
"1806 Januarij 13 de:
No. 4. Jens Astrup Muurmesters dødfødte
pigebarnbegravet under Klokkernes Ringen.
- Den dødfødte Barn havde ved Moderens
Befindelse været død 3 Uger førend Fødslen
- Og efter Jordemoderens Beretning neppe
kunde udholde Vendingen eftersom det
længe havde været i Foraadnelseen.
Derved er tvende fornuftige Koners Vidende
Mandens Moder, og Simon Madsens Kone
her af ViborgAne Cathrine Bloch".
(Oplysningerne i dette afsnit om jordemodervæsnet er hentet i
”Jordemødreliv”, 1992 af Helen Cliff.)
Det har altid været vigtig for de fødende, at de havde en til at hjælpe sig med
fødslen. Tilbage i tiden var det sikkert mest nabokonen eller et familiemedlem
der hjalp til når et nyt barn skulle til verden. Måske var det nogen steder den
”kloge kone”, der hjalp til.
Med reformationens indførelse i Danmark ændredes forholdene – i hvert fald
formelt. Kirken var nu blevet en statskirke, som førte kontrol med, at der ikke i
det skjulte blev praptiseret katolske eller endog hedenske ritualer.
Det nyfødte og udøbte barn var ikke medlem af det kristne samfund , og var
derfor endnu ikke Guds barn, og det var således et let bytte for djævelen.Set med
datidens øjne var det vigtigt, at der ikke foregik trolddom eller hekseri ved
fødslerne.
Hermed blev jordemødrene centrale personer. De tog imod barnet, og blev
således ansvarlige for, at tingene gik rigtg til, og at hverken katolicismen eller
djævelskaben fik mulighed for at præge de nyfødte børn.
Jordemødrene blev derfor nu for første gang inddraget i lovgivningen. 1537
udkom en kirkeordinans, hvori der stod: ” Præstene skulle undervise
Jordemødrene hvorledes de skulle forholde baade med Barselskvinderne og
fosteret, og skulle samme Jordemødre være ærlige og gudfrygtige Qvinder, som
sig paa deres embede forstaae, og boe paa bekvemme Steder, saavel de Fattige
som de Rige til Hjælp. Samme Jordemødre, hvis de befinde Fostret dødt i
Moderens Liv, skulde de det Gud befale, og gjøre deres Flid til at Moderen, som
er forspændt, maa blive reddet” (Juridisk Haandbog for Jordemødre).
Når det blev præstene, der kom til at føre kontrollen med jordemødrene, så var
det fordi de var repræsentanter for kongemagten, og de fungerede som
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kontrollerende myndighedspersoner med ansvar for både kirke og undervisning.
Præstens undervisning og overhøring var først og fremmest en sindelags kontrol,
som i tidens ånd skulle sikre, at jordemødrene havde det rette kristne sindelag og
overholdt den protestantiske kirkes dogmer. Det var altså ikke nogen faglig
eksamination af jordemødrenes færdigheder. Det vigtigste var, at de nyfødte børn
kom rigtig ind i den rigtige kristendom, og at der ikke foregik hedenske eller
katolske ritualer.
Jordemoderarbejdet var altså ikke noget egentligt erhverv, men mere en funktion,
en slags borgerlig ombud om man vil. Bestemte kvinder kunne tilkaldes og
forvalte et ansvar, som var en af deres forpligtigelser i hverdagslivet.
I mange tilfælde gik en kvinde i lære hos en erfaren jordemoder, hjalp hende og
gik hende til hånde ved fødslerne. Hun blev kaldt svøbekone, fordi hun ”svøbte”
børnene i lange lærredsstrimler. Men også udtrykket ”læredatter” menes at
stamme herfra. Da der blev oprettet en Jordemoderskole i 1787 blev
”læredatter” betegnelsen for skolens elever. Først fra 1940 anvendtes betegnelsen
”jordemoderelev”.
Da Jordemoderskolen blev etableret i 1787 på Frederiksberg Hospital i
København blev det i princippet godsforvaltningerne, der skulle sørge for at
kvinder kom til København for at blive oplært på skolen, ligesom godserne
skulle sørge for løn og bolig til jordemødrene, når de var uddannede.
Aflønningen var dog mere symbolsk end egentlig til at leve af for jordemødrene
og deres familier.
Den gamle tradition med med naturaliebetaling som æg, kartofler og korn,
forsvandt lidt efter lidt. Med et reskript af 29. april 1791 blev der indført en slags
brugerbetaling, idet det blev fastsat, at det ”tilkom Jordemødrene en vis Betaling
af dem de betjente”. De fødselshjælpersker, som ikke kom på skole i København,
måtte nøjes med den mere tilfældige undervisning hos den lokale embedslæge.
En helt tredie gruppe var de nærkoner/jordemødre, som hverken kom på skole
eller til embedslægen, og som heller ikke var edssvoren. Disse tre typer
jordemødre synes at have været i en kraftig intern konkurrence.
Nærkonen/jordemoderen, der ikke havde fødselshjælpen som erhverv, men hjalp
de fødende kvinder, ligesom når hun hjalp med råd og vejledning i andre af
hverdagslivets situationer, fik ikke penge, mens den jordemoder, der havde været
på skole, opfattede sit arbejde som en levevej.
Vi kan ikke vide, om Anna Cathrine har været på jordemoderskole i København.
Det mest sandsynlige er nok, at hun har fået undervisning af en læge og/eller en
anden jordemoder. I folketællingen fra 1787 kan vi se, at hun passer en anden
jordemoders forretning. Det er måske her hun har lært faget.
Hun har måske også lært noget af Dr. med Rogert, som havde indrykket eller
opslået en plakat, hvor han tilbød at undervise i ”Jordemoder-Videnskaben”:
Viborg, 2. Oct.
Da jeg agter i Vinter at give Undervisning i JordemoderVidenskaben, 1 Time daglig, naar jeg er hjemme, saa ville de
Borgerkoner heraf Byen, som have Lyst, og Bequemhed til at lære
denne saa brugbare som høinødvendige Videnskab, melde sig hos
mig jo før jo hellere, og ifølge den Kongelige allernaadigste
Forordning af 30. November 1714 først fremvise et Skudsmaal fra
deres Siele-Sørgere om et gudeligt og skikkeligt Forhold, at de i
deres Christendom tilfulde ere informerede. Ligeledes
bekiendtgiøres dette for de Herrer Proprietairer, som maate ønske
at see den store Mangel paa duelige Jord-Mødre paa deres
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Godser afhiulpne, om de vilde betiene sig af denne Leilighed til at
lade et eller flere duelige Subjecter underviise, de da vilde behage
med det første derom med mig at correspondere.
Viborg d. 1. October 1780
Rogert, Med.Dr
De såkaldte privilegerede jordemødre, der var blevet undervist af læger eller
havde været på jordemoderskolen, klagede til embedslægerne og
Jordemoderkommissionen over, at de andre – kaldet fuskerne – tog fødslerne fra
dem. Der blev indført forskellige foranstaltninger for at forhindre denne
omgåelse af loven, bl.a kunne der gives bøder for at håndhæve og forsvare de
”rigtige” jordemødres monopol. Men det gik trægt og en effektiv bekæmpelse af
fuskeriet inden for fødselshjælpen var længe undervejs.
I "En topografisk, historisk og Statistisk Beskrivelse med tilhørende
Grundtegning", 1849, står der på s. 236:
"Byen har tvende lønnede, og desuden er der Een, der øver denne Kunst".
Det kunne se ud som om, der i Viborg også havde været en såkaldt ”fusker” ud
over de to, som byen aflønnede.
Jordemoderkommissionen, som oprettedes 1713, fungerede både som et fagligt
organ
og som domstol og skulle efter bedste evne forsøge at holde orden på
jordemødrene og sørge for at Jordemoderforordningen af 30. november 1714
blev overholdt. Det var dog hovedsagelig forholdene i København,
kommissionen koncentrerede sig om. I landdistrikterne var det embedslægerne,
der havde ansvaret for jordemodervæsnet.
Med et reskript af 16. okt. 1744, også kaldet ”fuskeriloven”, bestemtes det, at
alle jordemødre, privilegerede eller ej og ligegyldig under hvilken jurisdiktion
deres mænd hørte, for fremtiden skulle sortere under Jordemoderkommissionen,
som også kunne dømme ulovligheder.
Det sidste var især på grund af de mange matros- og soldaterkoner, som
”fuskede” som fødselshjælpere. Det var vanskeligt at retsforfølge dem, fordi de
sammen med deres mænd hørte under henholdsvis militærets og flådens
jurisdiktion, og derfor ikke kunne retsforfølges efter civil lov.
Der havde tidligere i København været et loft over antallet af jordemødre, først
30 og siden i 1742 60. I 1794 blev loftet over antallet af jordemødre i København
ophævet, og ”enhver eksamineret og duelig Jordemoder” kunne nu nedsætte sig i
København og udhænge sit skilt, hvis hun var taget i ed af magistraten.
For jordemødrene i provinsen bestemtes det, at ”saa mange beskikkes som vel
fornødne gøres, saa den ene ikke skal være den anden i Vejen”.
Når indskrænkningen i København blev ophævet, var det for at give plads og
indtjening til de jordemødre, der var færdige på skolen, for det var dem, der
opfyldte kravene om at være både eksaminerede og ”duelige”. De første skridt
mod en monopolisering af fødselshjælpen var taget.
Dette monopol på fødslerne handlede ikke kun om hjælp til de fødende kvinder,
men også om, at nogle kvinder, jordemødrene, havde investeret tid og penge i at
tage en uddannelse, og at de med en vis ret kunne forvente og kræve, at de blev
tilkaldt til fødslerne og fik det arbejde, de var uddannede til at varetage.
Da betalingen for fødslerne tidligere var så ringe, har jordemødrene altid været
afhængige af antallet af fødsler. Det skabte megen splid og bitterhed
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jordemødrene imellem, også i nyere tid, og denne interne konkurrence om
fødslerne forstærkedes, da der var ulige forhold for distriktsjordemødre og
privatpraktiserende. Dette forhold blev dog afhjulpet med en centerordning, der
indførtes 1973/74.
Fødselshjælpens historie handler altså ikke kun om hjælp til fødende kvinder,
men også om et fagligt monopol og om jordemødrenes egen overlevelse og
økonomiske indtjeningsmuligheder.

Anne Cathrine Nicolajsdatter Hjardemaals død.
Anne Cathrine Nicolajsdatter Hjardemaal døde d. 22. februar 1813, og hun blev
begravet den 2. marts fra Søndre sogns kirke ”under kirkeklokkers ringen”, som
det nævnes i kirkebogen.
Efter hendes død lader hendes mand indrykke nedenstående bekendtgørelse i
bladet ”Den Viborg Samler”. Vi får her at vide, at hun havde været gift i 45 år.
Det vil sige, at de må være blevet gift i 1768, hvilket dog ikke har været muligt
at finde i kirkebøgerne.
Anne Cathrine må have haft orden i sine papirer, siden hendes mand så præcist
kan nævne hvor mange fødsler hun har hjulpet til ved – nemlig 1362. Så det har
været en kvinde, som alle i byen kendte, som her var død.

Skifte efter Anne Cathrine Nicolaisdatter Hjardemaal.
30 dage efter Anne Cathrine Nicolaisdatter Hjardemaals død mødte
skifteforvalteren op for at foretage en lovmæssige skifteforretning:
I protokollen lyder der således:
"30-te Dages Forretning efter afdøde Gjordemoder Ane Cathrine Bloch.
Aar 1813 den 24. Marts som 30-te Dagen efter Hans Blochs afdøde Hustru
Gjordemoder Ane Cathrine Bloch, indfandt den i Vacancen konstituerede
Byskriver Bay sig på egne og Stifterettens Vegne, i Dødsboet for at begynde et
lovlig imellem Enkemanden, Børnene og Boets Kreditorer. - Børnene efter den
Afdøde blev angivet at være: a.1. Nicolai Bloch myndig Artillerist Lyientnant,
men vides ikke ved hvilket Regiment. b. en Datter Ane ugift, c. Do Dorthea gift
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med Niels Henningsen i Schaue Kro, d. Do. Ane Marie ugift, e. en Do. Nille
Christine Rosenberg [tilføjet] gift, f. en Do. Eva ugift og g. Mathilde gift med
Købmand Ginnerup her af Byen. Af Børnene var tilstede de under b, e, og g
nævnte. For de fraværende børn blev ad interim ansat som Tilsynsværge
Skomagermester Ole Wistisen som i så henseende var tilstæde og lovede at påse
deres Ret.
Boets løse og fast Ejendom blev dernæst af Lund og Westergaard, der
overværede Forretningen som Testes, vurderet som følger:
I Dagligstuen.
1 roed Slagbord
2 Træestole
2 do
1 Slag Uhr
1 blaamalet Skab
1 Spejl i bruun Ramme
1 grøn Sukkertang
1 Messing Fyhrefad
1 Stolpesæng med 2 stk omhæng og Kappe
1 bruun og hvidstribet Olmerdugs Overdyne
1 hvid Vadmels Underdyne
1 tavleret lærrids do
1 grøn og hvid Olmerdugs Hovedpude
1 blaa og hvid do.
1 do tavleret
1 pr. blaagarnes Lagner
1 Boghylde
1 Hylde med 2 stk blaa og hvide .........
1 Bilægger Kakkelovn paa Jernfoed
1 Messing Strygejern med 2 Bolter
1 Mangjetøy

-

I Storstuen:
1 Eege Bord
6 Stoele med forgyldte læders Sæder
1 Speil
6 Skilderier med sorte Rammer
6 paar Skilderier med Glas
1 blaarmalet Skab
7 pr. blaa og hvide Thekopper
1 sort Thepotte
1 Ølglas
nogle ......... Flasker
1 Stolpesengsted med sort og hvid Sirthes (fint stof)
1 pr blaalærreds Lagner
1 pr Do
1 enkelt do
1 Dreyels Dug
1 ældre do
2 Servietter
1 hørslærreds Lagen
2 Dreyejls Haandklæder
2 Fag Gardiner med Frynser
2 Fag do
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Rbd.
2
1
-

Mk.
2
2
5
3
3
4
4
3
2
2
2
3
1
8
3
-

Sk.

1
2
1
2
-

4
3
4
4
4
2
3
-

8
8
8
6
12
8
8
8
12
12

2
8
8
4

1 Fag do
1 ny rød og grønste Olmerdugs Dynevaar

4

-

6
-

I et Kammer næstved:
1 Topsengestæd med rød og bruun sirthes Omhæng
en grøn og rødstr(ibet) Olmerdugs Overdyne
1 blaa og hvidstr. do
1 do do
1 stribet bolsters Vaar
1 stribet lærreds Pude
1 stribet Olmerdugsdyne
1 do
do
1 .......? Skaale
3 grønne plysses Storele
1 Spøtbak

4
4
2
1
2
-

3
2
2
2
-

12
8
2

I Kjøkkenet:
1 Kobberkjædel i Grube
1 Kobberthekjædel
1 do
1 Jernpande
1 stor do Gryder
1 do Rist
1 Ildtang
1 Tverfoed
1 do
1 liden Jern Gryde
1 Krumtang
1 Hægel (til at hegle hør og hamp)
1 Rivejern
1 Hakkebræt
4 Spækfjele
2 Hyllefjel
1 Stige
1 Skamle

-

2
2
1
2
1
1
-

8
8
8
8
8
8
4
2
1
4
2
4
2

I Spisekammeret:
1 Messing Dørslag
1 do Kaffekande
1 do Rivejern
1 do Botterdejsjern
1 Kobbertrakt
1 do Fiskekjædel
1 Messing Morter
1 pr do Lysestager
1 Kobbertærtepande
2 kouterede Porseline Fade
1 hvid do
1 oval do
4 dybe Tallerkner
6 flade Tallerknr
1 Eegebord paa Foed
1 fyrbord paa Krydsfoed
1 Tøirække
1 Hyldeflel
½ Anker
1 Steenmand

1
1
-

4
4
3
2
1
-

8
12
2
4
8
12
6
4
12
4
4
6
4
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1 Do Krus
2 Do Syltekrukker
3 røde Steenfade
1 Træeskaal
1 Bliklygte
1 Trisse og 1 Rulle

-

-

2
8
4
2
4
2

Paa Loftet.
1 Dejnetrug
1 Solde
2 gl Vinduer i Karm
1 gl Stige
1 Maltskrin
1 Skoul

-

-

8
4
8
4
8
2

I et Kammer i Gaarden:
1 Ballie med Jerngjorder
1 Kar med tværgjorder
1 Do
1 Anker
1 Hjulbørre
1 Hjul
1 Slump Træeskamlere
1 Slump Murstene
Nogle Tagsten
1 Slump Tagsteene
1 slump Kampesteene
2 Træbakker
1 Stage
1 Bord med Fod

-

1
1
12
1
1
2
2
1
1

12

2
-

4
-

8

I Bagværelse:
1 JernBilægger Kakkalovn
1 Stage

-

8
8
8
8
-

Mere af Løsøre vidste Enkemanden og øvrige Tilstædeværende ikke at opgive. Dernæst blev vurderet Stervboet med tilliggende Hauge beliggende i Lunnie
Stræde,
for ---2oo--- Mere var ej at vurdere.
Enkemanden og tilstædeværende arvinger bad at Boets faste og Løse
Ejendomme maatte efter behørig Publication stilles til Auction saasnart muligt,
og derhos at 4(?) Qataloger maatte udstædes, samt at Bay ville paatage
sig ....sationen med 2 pl(acater) af de faste Ejendomme og 4 pl(acater) af
Løsøre hvilket han lovede.
Enkemanden lovede at være ansvarlig for det Beskrevne og Skiftet beror dernæst
til videre.
Som det fremgår af registreringen af husets løsøre, har det været et ret
veludstyret hjem, de har haft. Der var en hel del møbler og der var billeder på
vægene.
Vi ser dog ikke nævnt noget om ægteparrets personlige beklædningsgenstande.
Det er muligt, at Anne Cathrines tøj er gået til en af døtrene. Hans Christensen
Blochs personlige ejendele som tøj, spytbakke, evt. pibe mm. har han beholdt og
taget med sig fra stedet.
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Hans Bloch har tilsyneladende ikke ment, at han kunne blive siddende i huset
efter konens død. Han var efterhånden snart 80 år, så han vil også have huset
solgt på den auktion, der skal afholdes.
Auktionen bliver bekendtgjort i avisen "Den Viborg Samler" Nr. 31 Mandag
d. 19. april 1813.

"Over det Sted med Hauge, som Hans Bloch og nu afdøde Hustrue
Gjordemoder Ane Cathrine Bloch i endeel Aar har beboet,
beliggende i saakaldte Lunnis Stræde, her i Byen, samt Boets
Løsøre, begaaende af Borde, Stole, Speile, Sengesteder og
Sengeklæder. 2 jern Bilægger Kakkelovne, og 1 Kobber Gruekjedel
m.v. foretages Auction Fredagen den 23. d. Md. om Formiddagen
Kl. 9. Stædet kan tiltrædes næste 1. Maj.
Viborg d. 17. April 1812 [forkert årsangivelse, det er 1813].
J. Nyboe."
Bekendtgørelsen blev også trykt d. 22. apr. hvor den samtidig blev opslået som
plakat i byen.
For at alle skulle vide, hvad der skulle ske, blev det også udråbt af byens udråber
den 22. og 23. april.
Det skete tillige med tromning i byens gader.
16

Herefter skulle der ikke være nogen, der der ville være i tvivl om, at der
var auktion over jordemoderens hus og løsøre.
Fra auktionen:
Aar 1813 d. 23-de April indfandt den i Vacancen Constituerede Bye- og
Raadskriever Bay sig med 2de testes i Sterbbostedet efter afg. Gjordemoder Ane
Cathrine Bloch, for tillige i den Constituerede Byfoged Hr. Nyboes forfald at
foretage Auction over Hans Blochs og bemelte hans afdøde Hustrues Boes faste
og løse Ejendele - Auctionen var foreløbig bekendtgjort i saaveel i den Wiborg
Samler, som ved --------- Placat - Et Exemplar af Bekjendtgjørelsen løder føl: Konditionerne for Sterbboestedets Salg blev fremlagt og lydelig oplæst for
tilstædeværende, saa lydende Føl: - Sterbboestedet No. 171 beliggende i
saakaldte Leoni Stræde med tilliggende saaledes som Boets ejer samme blev
derpaa i Overensstemmelse med Konditionerne opraabt 200 Rbd. Sølv og
tilslagen Hattemagermester Poul Farsøe som højstbydende for 280 Rbd. nævner
Tohundrede og Fiirsindstyve Rigsbankdaler Sølv. Skifteretten og Arvingerne
fandt at det gjorte Bud ikke kunde antages, som blev den Højstbydende til
Kiendegivet, ligesom og at Stedet som følge deraf stilles til ny Auction efter
bærmere Bekjendtgørelse. Dernæst blev fremlagt og lydelig oplæst
Konditionerne for Salget af Boets Løsøre, hvilket lyder saaledes Føl:- Auctionen
over Boets samtlige Løsøre blev derpaa fremmet og disse solgtes saaledes som
hermed fremlæggende Catalog ud viiser paa Føl:Videre var ej at forrette - Actum ut
Som det fremgår, blev huset udråbt for 200 Rbd. Og hattemager Poul Farsøe bød
280 Rbd. Alligevel valgte skifteretten og arvingerne at sige nej til buddet, og
stille huset på en ny auction.
Nu skulle huseus løsøre sælges, og der blev derpå afholdt ny auktion over boets
faste ejendom:
Som det fremgår af auktionkataloget, er først angivet de enkelte numres
vurdering, derpå hvad de indbringer, og endelig hvem køberen er.
Tilsyneladende bliver alt solgt, og det endda til priser der for det meste lå over
vurderingsprisen.
Mange af køberne er de samme. Man kan næste forestille sig, hvordan byens
borgere stimlede til og bød på jordemoderens ejendele. Nogle gange bød de
sikkert hinanden op på nogle ting, som de måske slet ikke havde brug for.
Vi ser også, at enkemanden benytter sig af muligheden for at beholde en del
ejendele. Bl.a. køber han sengeudstur og lidt køkkengrej.
Da auctionen er færdig og resultatet skal gøres op, viser det sig at auktionen har
indbragt 224 Rbd.
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Catalog.
Til Auktionen den 23, April 1813 over Hans Blochs og Hustrue afgh. Gjordemoder Ane Cathrine Blochs
Eiendeele:
Wahrene
Vurdering
Auction
Kjøberne
______________________________________________________________________________________
_____
I Dagligstuen.

1 roed Slagbord
2 Træestole
2 do
Lund
1 Slag Uhr
Helt
1 blaamalet Skab
Bloch
1 Spejl i bruun Ramme
Farsøe
1 iern Sukkertang
Hansen
1 Messing Fyhrefad
1 Stolpesæng med 2 stk omhæng
og Kappe
Lund
Derpaa:
1 bruun og hvidstribet Olmerdugs
Overdyne
Bloch
1 hvid Vadmels Underdyne
1 tavleret lærrids do
1 grøn og hvid Olmerdugs Hovedpude
1 blaa og hvid do.
1 do tavleret
1 pr. blaagarnes Lagner
1 Boghylde
1 Hylde med 2 stk blaa og hvid Gardin
1 Bilægger Kakkelovn paa Jernfoed
1 Messing Strygejern med 2 Bolter
Rosenberg
1 Mangjetøy
Rind
I Storstuen:
1 Eege Bord
Tonboe
6 Stoele med forgyldte læders Sæder
Lund
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Rbd.

Mk.

Sk.

Rbd.

Mk.

Sk.

-

_________________________________________
2
2
2
Gulstrup H
2
1
6
Do
2
2
2
Christen P.

-

5

-

2

5

4

Gulstrup

-

3

-

2

-

4

Hans

-

3

-

2

4

4

Poul

-

-

2

-

3

15

Postm.

-

-

8

incl. Sukkertang

1

-

-

5

-

2

Christen P.

-

4

-

1

-

-

Hans

-

4
3
2
2
2
3
1

8
-

1
1

1
5
3
3
3
4
1
-

2
4
4
4
4
4
4
4

Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
H. Støttrup

-

8
3

-

13
-

2
5

8
1

S. Luns
Mdm.

-

-

4

-

1

-

Jørgen

1

-

-

3

3

12

Opsynsm.

2

-

-

2

4

0

Christen P.

1 Speil
6 Skilderier med sorte Rammer
Langeland
6 paar Skilderier med Glas
Ginnerup
1 blaarmalet Skab
Salling
7 pr. blaa og hvide Thekopper
Ginnerup
1 sort Thepotte
O. Giørup
1 Ølglas
Jespersen
nogle Medicin Flasker
1 Stolpesengsted med sort og
hvid Sirthes (fint stof)2
1 pr blaalærreds Lagner
1 pr Do
Hansen
1 enkelt do
Hvas
1 Dreyels Dug
O. Giørup
1 ældre do
2 Servietter
Rind
1 hørslærreds Lagen
O. Giørup
2 Dreyejls Haandklæder
2 Fag Gardiner med Frynser
Hoffmann yngre
2 Fag do
Worre
1 Fag do
1 ny rød og grønste Olmerdugs
Dynevaar
I et Kammer næstved:
1 Topsengestæd med rød og bruun
sirthes Omhæng
Thorup
Derpaa:
en grøn og rødstr(ibet) Olmerdugs
Overdyne
Westergaard
1 blaa og hvidstr. do
Helt
1 do do
1 stribet bolsters Vaar
1 stribet lærreds Pude
1 stribet Olmerdugsdyne
1 do
do
1 Vindues Stole
Helt
3 grønne plysses Storele
Hoffmann

19

-

4
3

-

1
1

3
1

8
4

P. Farsøe
Peder

-

-

8

-

2

5

P.

-

4

-

1

2

4

Urmager

1

-

-

2

2

9

P.

-

-

8

0

1

0

Christen

-

-

8

0

1

12

Erik

-

-

6

0

1

1

S. Lund

-

4
4

2
0
1

0
5
4

4
4
1

H. Bloch

-

-

2

-

0

4

4

Jacob

-

-

12

0

1

0

Christen

-

-

8
8

0
0

2
1

1
8

Do
Jørgen

-

3

-

2

0

11

Christen

-

-

8
12

0
0

3
3

8
12

Do
S

-

-

12

0

3

0

Maler

-

-

6

0

1

8

Do

4

-

-

8

2

10

Dragheim

4

-

-

14

0

10

Chr. O.

4

-

-

18

0

0

P.

2

-

-

6

4

12

Guldsmed

1
-

3
2
2
2
-

12
8

6
0
2
2
2
0

5
4
4
3
0
1

12
10
4
2
4
5

Do
Do
S. Lund
D
Do
Guldsmed

2

-

-

2

0

6

Svens

Postm.

1 Spøtbak
Jespersen
I Kjøkkenet:
1 Kobberkjædel i Grube
Lund
1 Kobberthekjædel
1 do
1 Jernpande
Bloch
1 stor do Gryder
Jespersen
1 do Rist
1 Ildtang
1 Tverfoed
Touboe
1 do
Alstrup
1 liden Jern Gryde
Bloch
1 Krumtang
Hansen
1 Hægel (til at hegle hør og hamp)
Pedersen i Strandet Mølle
1 Rivejern
Hansen
1 Hakkebræt
4 Spækfjele
Hoffmann yngre
2 Hyllefjel
Friis
1 Stige
1 Skamle
I Spisekammeret:
1 Messing Dørslag
Hansen
1 do Kaffekande
for.........
1 do Rivejern
Pedersen
1 do Botterdejsjern
1 Kobbertrakt
Hansen
1 do Fiskekjædel
1 Messing Morter
Rosenberg
1 pr do Lysestager
Hansen
1 Kobbertærtepande
2 kouterede Porseline Fade
1 hvid do
Tønnering
1 oval do
4 dybe Tallerkner
6 flade Tallerknr
1 Eegebord paa Foed

20

-

-

2

0

0

12

Etatraad

12

2

4 1/4

Christen P

-

2
2
1

8
8
-

1
1
0

4
3
2

4
0
4

H. Støttrup
Do
Hans

-

2

-

2

3

4

Etatsr.

-

-

8
8
8

0
0
0

1
4
2

2
8
2

H. Støttrup
Do
Opsynsm.

-

-

8

0

4

1

Christen

-

1

-

0

2

4

Hans

-

-

4

0

3

0

Postm.

-

-

2

0

2

2

Christen

-

-

1

0

1

5

Postm.

-

-

4
2

med i ovenstående
0
0
9

S.

-

-

4

0

2

5

Christen

-

1
-

2

0
0

3
0

2
8

H. Støttrup
Ginneru

-

-

8

0

4

2

Postm.

-

-

12

0

2

1

Ane Bloch

-

-

2

0

0

8

Christen

-

-

4
8

0
0

3
5

0
4

H. Støttrup
Postm.

-

4
4

-

3
1

3
0

4
0

Dragheim
Mad.

-

3

-

1

2

6

Postm.

1
-

-

12
6

3
0
0

0
5
0

0
4
12

H. Støttrup
Ginnerup
Niels

1
-

2

4
12
-

0
0
1
0

0
2
1
2

12
2
2
4

H. Tøttrup
Do
Do
Ginnerup

til Lund
1 fyrbord paa Krydsfoed
1 Tøirække
1 Hyldeflel
Vestergaard
½ Anker
Hansen
1 Steenmand
1 Do Krus
Pedersen
2 Do Syltekrukker
Toubo
3 røde Steenfade
Thiftedt
1 Træeskaal
1 Bliklygte
1 Trisse og 1 Rulle
Paa Loftet.
1 Dejnetrug
Mathiasen
1 Solde
2 gl Vinduer i Karm
Thiftedt
1 gl Stige
Rind
1 Maltskrin
Bloch
1 Skoul
I et Kammer i Gaarden:
1 Ballie med Jerngjorder
Jespersen
1 Kar med tværgjorder
Thiftedt
1 Do
Hansen
1 Anker
Hansen
1 Hjulbørre
Bloch
1 Hjul
1 Slump Træeskamlere
Worre
1 Slump Murstene
Nogle Tagsten
1 Slump Tagsteene
1 slump Kampesteene
2 Træbakker
1 Stage
Worre
1 Bord med Fod
I Bagværelse:
1 JernBilægger Kakkalovn
1 Stage
2 gl Stores
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-

1
-

4
4

0
0
0

1
1
0

4
2
5

Do
Do
S.

-

-

6

0

1

5

Postm.

-

-

4
2

0
0

1
0

2
9

Støttrup
Christen

-

-

8

0

1

2

Opsynsm.

-

-

4

0

1

0

Fridrich

-

-

2
4
2

med i ovenstående
0
4
0
med i ovenstående

Støttrup

-

-

8

0

1

2

Johannes

-

-

4
8

0
0

0
2

8
0

Do
Fridrich

-

-

4

0

0

5

Jørgen

-

-

8

0

0

10

Hans

-

-

2

0

0

10

Dragheim

-

1

-

1

2

4

Etatsr.

-

1

-

0

2

7

Fridrich

-

-

12

0

4

11

Postm.

-

-

12

0

1

1

Postm.

-

1

-

0

3

10

Hans

-

1
2

-

med i ovenstående
0
3
1

-

2
1
-

8
8
8
8

0
4
10
med i ovenstående
0
1
4
0
1
4
0
1
0
0
0
10

Ginnerup

-

1

-

0

2

0

Ginnerup

2
0

4
0

8
4

6
0
0

0
1
1

4
0
1

Ginnerup
Do
Fridrich

Maler

Do
Do
Do
Maler

Thiftedt
1 gl. Dør med Laas

1

3

0

Stervboets Sum

170

3

0

Appendix - fra Pag. 4
Gruekjedl
1 Bak
1 Læhnestoel
Lund
1 Do
1 Top og Stænger
Hansen
1 Messing strygejern med 2 Bolter
Hansen
1 sort Damaskes Kjole
1 par atlaskes do

12

2

4¼

for

1
0

4
3

0
10

Rasmus

0
1

3
2

10
0

Do
Postm.

solgt for

1

0

5

Postm.

Madame Rosenberg

0
0

2
8

4
2

Tøttrup
Do

183
16

5
1

4 1/4
9

199
24

0
5

13 1/4
5 21/32

224

0

2 29/3

Stervboets sum
apendix

0

1

0

0

1

8

0

1

8

Støttrup

_______________________

_______________________

Da huset jo ikke blev solgt ved denne første auktion, blev der lavet en ny placat,
som blev udråbt ved tromning i byens gader samme dag, som den nye auktion
over huset skulle afholdes, nemlig d. 26. april. Placaten lyder således:

Placat.
Da Budet paa afg. Gjordemoder Ane Cathrine Blochs Sterbboested beliggende i
saakaldte Leoni Stræde, ikke ved første Auction bleb approberet, saa stilles
førnævnte Sted med Tilliggende, til ny Auction i Eftermiddag kl. 3 Slet, og
bortsælges til den Højstbydende, saafremt nogenlunde antagelig Bud Skeer, alt
efter de bekendtgjorte Conditioner; Thi inviteres Liebhavere til Møde paa
Raadhustet bemeldte Tid, hvor Auctionen holdes.
Wiborg den 26ende April 1813.
J. Nyboe.

Den 26. april 1813 skulle der så igen være auktion over huset i Leoni Stræde.
Det skulle vise sig, at det var en heldig disposition af arvingerne, at de ikke
havde solgt første gang for 280 Rbd.
Denne gang kom enkemadame Holst og bød gennem sin lavsværge 411 Rbd. for
huset. Denne gang tog arvingerne mod tilbudet, og hermed var huset solgt.
22

Aar 1813 d. 26endeApril blev paa Wiborg Raadstue foretaget Auction over afg.
Gjordemoder Ane Cathrine Blochs Sterbboested, beliggende i Leoni Stræde her
i Byen under No. 171. Auctionen var foreløbig bekendtgjort i alle Byens Gader
ved en udtrommet Placat hvilken lyder Føl:- De forhen ved 1st Auction den
23ende fremlagte Conditioner blev lydelig oplæste for alle Tilstædeværende. Enkemanden Hans Bloch og Svigersønnen Kjøbmand Peder Ginnerup var
tilstæde og ønskede at Betalingstiden for Sterbbostedet maate, for skiftets
hastigste tilendebringelse skyld, forandres derhen, at Kjøbesummen ved 1/4 Aars
Rente erlægges i næste Snapstings Termin 1813, god Betalingstid, i Sølv Værdi.
Denne Erklæring skeede tillige på deres --------- medarvingers Vegne. Skifteretten indvilgede denne Conditionsforandring.
I Overensstemmelse saavel ved denne, som de Skrivelige Conditioner, der alt
23

blev bekendtgjort for Liebhaverne, blev førnævnte Sted ved sit ------- tilliggende
opraabt for de ved sidste Auctions bud - 280 Rbd. Sølv Værdi og tilslagen
Enkemad. Holst ved Lavsværge Hr. Captain Fogh for 411 Rbd. Sølv Værdi, Fire
Hundrede og Elleve Rigsbankdaler Sølv Værdi. Skifteretten og Arvingerne
approberede det gjorte Bud.
Auctionen ophævet - up Supra.
Paa Constituerede Byfoged Hr. Nyboes og egne Vegne
Bay
Fogh.
Hans Bloch
Peder N. Ginnerup.
mfp.

Hans Christensen Bloch flytter på aftægt og dør.
Da huset i Viborg nu er solgt, skulle Hans finde et andet sted at bo. Han flyttede
ud til sin yngste datter Mathilde Hansdatter Bloch, der var gift med kromanden i
Løvel Kro, Peder Ginnerup.
Her boede han i 10 år, inden han døde d. 27. januar 1823. Kirkebogen siger at
han døde hos sin svigersøn som 88-årig, og at han ”havde været længe syg og
svag”.
Han blev begravet 1. februar 1823 fra Pederstrup kirke.

Pederstrup sogn.
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Børn efter Ane Cathrine Nicolajsdatter Hjardemaal og Hans
Christensen Bloch:

1. Anne Hansdatter Bloch.
Født 1769 og døbt 22. jan. 1769 i Sdr. Sogns kirke i Viborg. Ved folketællingen
1789 var hun hjemme hos forældrene. Som 77 årig findes hun i folketællingen
for Løvel sogn. Ved folketællingen 1850 boede hun hos søsterdatteren Nicoline
Ginnerup og Anders Jensen Norup i Løvel.
Hun døde i Løvel 1. juli 1861 og blev begravet 11. juli. Præsten skrev, at hun var
almisselem, født i Viborg og faderen var Hans Bloch.
Ud over disse sparsomme oplysninger, har det ikke været muligt at finde ud af,
hvor hun har opholdt sig, eller hvad hun har ernæret ernæret sig ved. Hun har
sandsynligvis ikke været gift.

2. Dorthe Hansdatter Bloch. Tip-tip-oldemor.
Beskrevet i bogen ”Fra slægten Henningsen i Lyngkrog i Vejrum til Hans Peter
Wilhelm Nielsen og alle hans efterkommere”.

3. Anne Marie Hansdatter Bloch.
Født 1773 i Viborg og døbt 31. okt. 1773 i Sdr. Sogns kirke.
Gennem folketællingerne har vi mulighed for at følge hende.
1787 var hun hjemme hos forældrene i Viborg. Da hun var 24 år i 1801 boede
hun hos sin morbror Peter Severin Hjardemaal, der ejede den store gård Bubbel i
Vestervig. I folketællingen 1801 tituleredes han som gårdbeboer, forligs- og
landvæsenskommisær.
Hvor længe hun var i Vestervig, ved vi ikke, men i 1834 boede hun i Vejrum
sogn i Hjerm herred. Her opholdt hun sig på gården Gasserholm. Hun var da 54
år og benævnes som inderste og almisselem. Her boede hun tilsyneladende i
mange, for vi finder hende igen ved folketællingen 1845, hvor hun stadig er
indsidder og almisselem.
Herefter flyttede hun på et tidspunkt inden 1850, hvor hun ifølge folketællingen
boede i jordemoderboligen i Vejrum sogn.
Ringkøbing, Hjerm, Vejrum, 1850, Gjordemoderbolig.
Stephan Jensen, 40, Gift, Lever af sin Jordlod.
Else Christiansdatter, 50, Gift, Gjordemoder.
Christian Frederiksen, 22, Ugift, Daglejer.
Anne Sophie Frederiksen, 18, Ugift.
Johanne Steffensen, 7.
Poul Damgaard Keilberg, 15.
Marie Blok, 80, Ugift, Født i Viborg.
Her døde hun som ugift 81-årig d. 17. november 1854 og blev begravet 24.
november 1854 fra Vejrum kirke.
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4. Nille Christine Hansdatter Bloch.
Født 1775 i Sdr. sogn i Viborg og døbt 25. maj 1775 i Sdr. Sogns kirke.
Ved folketællingen 1787 var hun hjemme hos forældrene. Fredag d 10. januar
1794 blev Nille gift i Sdr. Sogns kirke med Ingebricht Rosenberg. Han skulle
være født ca. 1776 i Korup sogn.
Han blev optaget på Viborg Katedralskole i begyndelsen af januar måned 1788
og var der
til 1793.
I Katedralskolens protokol (C634-102) over diciplerne findes følgende om
Ingebricht Rosenberg:
"Engebrecht Rosenberg er født 3. april 177[6] i Korup By og
Sogn (af faderen Torsten Rosenberg under officer i Det
Langelandske Regiment derefter post Betjent her i Wiborg.) Blev
ansat her i Skolen i 1. Lectie d 8 januar 1788. 1789 opflyttet i 3de
Lectie. 1790 i 4de Lectie. 1791 i 5te Lectie. 1792 i Mesterl
[Mesterlectien=højeste klasse]. - 1793 i November forlod Skolen
- og d 12. Decbr. fik Testi??vitæ dels formedelst FamilieConnexion, deels for des hastigere at erholde Examen Art.
[Artium] (NB! han givtede sig) og afreyst (?) d. 19 Martii med
Recomm. til Hr. Klink af hvem han blev Si????"
Heri står, at han var født i Korup sogn 3. april 1776, men det har ikke været
muligt at finde hans dåb indført i kirkebogen.
Ægteskabet mellem Nille Bloch og Ingebricht Rosenberg blev ikke noget
lykkeligt ægteskab, og når de i det hele taget blev gift skyldes det sikkert, at
Nille var blevet gravid. Der går kun 5 måneder fra de bliver gift, til hun føder en
datter.
Deres forhold har været så dårlig at, Nille ser sig nødsaget til at søge, hvad vi i
dag kalder seperation.
Det får hun bevilget 7. juli 1797. Hun var da gravid med deres 2. barn, som blev
født i december måned samme år.
"Rosenberg, Ingebricht, stud. i Viborg.7
1797 7/7 fik han og hustruen Nille Kirstine Bloch kgl. bevill. på at
leve adskilte i henseende til bord og seng, da de ikke kunne
forhverve udkomme i fællesskab og formedelst gemytternes
uoverensstemmelse."
(Jy. Reg. 49. 326) nr 485.
Hvad udtrykket ”Gemytternes uoverensstemmelse” dækker over, kan vi ikke
vide, men der er ingen tvivl om, at de ikke var i stand til at leve sammen.
Separation og skilsmisse var ikke en daglig foreteelse på dette tidspunkt.
Der er dog en væsentlig grund til at ægteparret Rosenberg levede adskilt. Han
havde ikke kunnet holde sig på den rette side af loven, og torsdag den 8. maj
1800 blev han indsat i Viborg Tugthus for at afsone 3 måneders fængsel for
tyveri. Han blev lødsladt igen d. 9. august 1800 med pas. Hvilket betød, at han
havde lov at forlade byen.1
1 Fangeprotokollen for Viborg Tugthus B204-58.
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Da han optræder i folketællingen 1801, var han ikke på dette tidspunkt rejst fra
byen.
Viborg Købstad, 1801, St. Mogensgade no. 29
Michel Christensen, 56, Enke, Avlsmand, Husbonde.
Christen Mikkelsen, 15, Ugift, Hans søn.
Anne Lausdatter, 15, Ugift, Husholder, Tjenestefolk.
Engebret Rosenberg, 23, Gift, Søelemit, Tjenestefolk.
Han bor da hos Michel Christensen i St. Mogensgade, og han benævnes som
tjenestefolk.
Først i 1824 finder vi ham igen. Da ankom han som 49-årig til Funder sogn som
”Student og Huslærer paa Seilgaard” (Funder KB tilgangsliste). Han havde
derpå ophold på gården Seilgaard indtil sin død tirsdag d. 10. februar 1829. Han
blev begravet på Funder Kirkegaard søndag d. 15. februar 1829.
Ved sin død blev han af præsten benævnt ”Studend og huslærer” og hans alder
angives til at være 55 år 10 mdr. 1 uge og 3 dg.
Da Nilles fraseparerede mand Ingebrecht Rosenberg blev indsat i tugthuset 8.
maj 1800, har hun søgt og fået lov til at få ægteskaber helt opløst:
"Bloch, Nille Kirstine af Viborg.
1800 22/8 fik hun ---- som ved bevilling af 7/7 1797 var separeret
fra sin mand I. Rosenberg i henseende til bor og seng - da han for
tyveri er dømt til arbejde i Viborg Tugthus, kgl. bevill. på at
ægteskabet må være aldeles ophævet og begge må indgå nyt
ægteskab.1
Nille er herefter flyttet hjem hos forældrene – hvis hun da ikke har boet der hele
tiden.
I folketællingen 1801 bor hun der sammen med de to børn, hun har fået med
Ingebrecht:
Folketælling Viborg 1801 Lundestræde.
Hans Christensen Blok, Husbonde, 66, daglejer.
Anne Cathrine Hjardemaal, hans kone, 62.
Nille Christine Blok, deres datter, 25, gift 1.gang jordemoder
Mathilde Blok, deres datter, 14, ugift.
Hans Rosenberg, deres datters søn, 4.
Anne Christine Rosenberg, deres datters datter, 7.
Samtidig får vi nu at vide, at Nille er blevet jordemoder ligesom sin mor.
Muligvis har hun overtaget hendes bestalling.
Herefter ved vi ikke noget om Nille, inden hun giver sig til kende i kilderne
mandag d. 10. maj 1813. Da indrykker hun en notits i ”Den Viborg Samler”:
"At jeg er flyttet til Snedkermester Spleth i Brodvande, undlader
jeg ikke at bekjentgøre for inden og udenbys Beboere, som maate
1 Danske Kanselli 5. Departement. Registrant sag 1800, sag nr. 1087.
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forlange min Hjælp som Gjordemoder.
Viborg d. 8. Maj.
N.C. Rosenberg"
Det kan næsten ikke betyde andet, end at hun er blevet boende hos forældrene og
passet moderes mordemoderforretnig. Da moderen døde, og huset blev solgt d.
26. april 1813, måtte Nille finde et andet sted at bo, og det blev hos
snedkermester Spledt. Herfra drev hun så sin jordemoderforretning videre.
Vi ved ikke, hvor længe hun havde sin forretning i Viborg, men i tidsrummet
1813 – 1834 har hun forladt byen.
Ved folketællingen 1834 boede hun i Uldum sogn i Vejle amt:
Fkt. Vejle, Nørvang, Uldum, 1834, Hesselballe, Huus
Michel Jensen, 29, Gift, Huusmand, lever af sin Jordlod.
Birthe Marie Clemmensdatter, 29, Ugift[?], hans Kone.
Clemmen Michelsen, 1, Ugift, deres Søn.
Nille Christine Blok, 55, Enke, Almisselem.
På dette tidspunkt er hun ikke længere jordemoder, men i folketællingen 1845
bor hun samme sted, og da får vi at vide, at hun er ”entlediget Gjordemoder”
[hun er fratrådt sit embede]. Hun kan muligvis have været jordemoder i samme
sogn.
Fkt. Vejle, Nørvang, Uldum, 1845, Hesselballe, et Huus
Hans Nielsen, 31, Gift, Huusmand, lever af sin Jordlod, Østersnede S.,
Veile A.
Kirsten Christensdatter, 31, Gift, hans Kone, Sindberg S., Veile A.
Maren Hansen, 5, deres Børn, Sindberg S., Veile A.
Ane Helene Hansen, 1, deres Børn, her i Sognet.
Nicoline Christine Rosenberg, 65, Enke, entlediget Gjordemoder, 69,
Viborg.
Ved folketællingen kan også ses, at hun benytter navnet Rosenberg på trods af,
at hun for længst er blevet skilt fra Ingebrecht Rosenberg.
Uvist af hvilken grund flytter hun fra Uldum sogn til nabosognet Langeskov,
hvor hun dør lørdag d. 17. februar 1849, og præsten skriver, at hun er
”entlediget Jordemoder”.

Børn af Ingebrecht Rosenberg og Nille Christine Hansdatter
Bloch:
Anne Kristine Rosenberg.
Født juni 1794 og døbt i Sdr. Sogn kirke 15. juni 1994. Hun døde august
1801 og blev begravet 25. august fra Sdr. Sogn kirke.
Hans Rosenberg.
Født december 1797 og døbt 15. december 1797.
Han er således født efter moderen fik bevilget seperation.
I Viborg Købstads Historie bd. 2 1940, s. 491:1
Student Rosenberg, der havde Attest for Undervisning andre
1 Viborg Stiftstidende 8. marts 1820.
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Steder af unge mennesker og Børn, "saavel i humanioribus" som
andre Skolefag begyndte i Maj 1820 en Forberedelsesskole til
Latinskolen."
Det kunne meget vel være Nilles søn Hans, der her optræder som
skoleholder i Viborg.

5. Eva Hansdatter Bloch.
Født 1777 i Sdr. Sogn, Viborg og døbt 3. august 1777 i Sdr. Sogns kirke.
I både den gamle og nye kirkebog er faderen opgivet som Hans Braems, men i
den nye er navnet senere overstreget og rettet til Christen Bloch.
Ved folketællingen 1787 er hun hjemme som 9 årig, og i 1801 findes hun i
folketællingen i Sjørslev sogn, Viborg amt. Hun optræder her som stuepige på
Aunsbjerg gods.
Hvad hun ellers har beskæftiget sig med ved vi ikke. Vi finder hende først igen
ved folketællingen i 1834, hvor hun er i Langskov sogn i Vejle amt.
Vejle, Nørvang, Langskov, 1834, 40, Ølholm Mark, et Huus
Jens Christian Knudsen, 37, Gift, Fæster, lewer af sin Jordlod.
Ane Jens Datter, 28, Gift, Hans Kone.
Knud Jensen, 2, Ugift, Deres Barn.
Jomfrue Eva Bloch, 60, Ugift, Almisselem.
Hun boede stadig i Langskov, da der igen er folketællin i 1840:
Vejle, Nørvang, Langskov, 1840, 50, Ølholm Mark,
Gjordemoderhuset
Niels Clemensen, 46, Gift, Dagleier.
Ingeborg Thomasdatter, 39, Gift, hans Kone, Gjordemoder.
Jensine Pedersdatter, 17, Ugift, deres Børn.
Caroline Nielsdatter, 13, Ugift, deres Børn.
Carl Nielsen, 10, Ugift, deres Børn.
Thomas Nielsen, 6, Ugift.
Conrad Nielsen, 2, Ugift, deres Børn.
Jomfr. Eva Bloch, 56, Ugift, Inderste, Almisselem.
Det er lidt tankevækkende, at hun 1840 bor i jordemoderhuset i Langskov. Kan
hun have haft kendskab til jordemoderen? Tanken om, at der har været et
kendskab bliver ikke mindre af, at søsteren Nille, der havde været jordemoder,
kort før sin død flytter fra Uldum sogn til samme Langskov sogn, hvor hun dør
1847.
Eva Hansdatter Bloch flyttede dog fra jordemoderhuset, inden hun døde onsdag
d. 11. janur 1843. Hun boede da som ugift almisselem hos fæstegårdmand
Michel Sørensen på Mølholm Mark, Langskov sogn, Vejle amt.

6. Nicolai Hansen Bloch:
Født 1780 og døbt i Sdr. Sogns kirke i Viborg d. 27. Marts 1880.
Som 11-årig blev han i april 1791 indskrevet som dicipel i Viborg Katedralskole.
I skolens protokol blev skrevet:
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"Nicolai Hansen Bloch er født i Viborg 26. feb. 1779 af faderen
Hans Christian Bloch, daglejer og moder Anne Cathrine
Hansen, Jordemoder. Ankom her i April 1791 uden at have læst
latin. 1792 oprykt i 3de og 1794 i 4de Lectie. 1796 i 5te Lectie.
1797 på Mesterlectien nederste Part."
Uvist af hvilken grund er hans fødselsdag angivet forkert. I denne indførsel er
han gjort et år ældre, end han i virkeligheden var.
Nicolai har uden tvivl klaret skolen og er kommet derfra med en eksamen, for
ved folketællingen 1801 findes der i København en student med samme navn og
alder, så sandsynligheden for at det er Nicolai Bloch fra Viborg, der sturerer i
hovedstaden, må være stor.
København, Nørre Kvarter, 1801.
Charlotte, salig Øverød, 57, Enke, Huusmoder.
Dorthea [Øverød], 20, Ugift, hendes Datter.
Nicolai Bloch, 20, Ugift, Student, Logerende.
Hvad han har uddannet sig til vides ikke, men på et tidspunkt kommer han til
militæret.
Da moderen døde i 1813, noterede skriveren i forbindelse med skiftet:
Nicolai Bloch myndig Artillerist Lyientnant, men vides ikke ved
hvilket Regiment.
Nicolai hade tilsyneladende gjort karriere ved militæret.
Ved folketællingen 1845 findes han i København. Tilsyneladende havde han
ændret Hansen til Johannes, men der er vist ingen tvivl om at det må være den
rigtige. Vi får også oplyst at han var født i Viborg.
København (Staden), Klædebo Kvarter, 1845, Lille
Købmagergade 78a, 2. Sal
Frederikke Marie Elisabeth f. Benzon, 75, Enke, Enke efter
Forlængst afgevirkelig Generalcommesionair Flindt i Slesvig,
Pensionist, Odense, K
Nicolai Johannes Bloch, 63, Ugift, Overkrigscommisionair,
afskediget fra Kongens Regiment med Pension, Viborg, M
Emmy Victorine Viberg, 20, Ugift, Antaget indtil videre som
forælderløs i Huset, Kjøbenhavn, K
Petrea Andrea Thonsahl, 26, Ugift, Tjenestetyende, Nibe, K
Han døde ugift 18. maj 1860.1

7. Mathilde Hansdatter Bloch.
Født 1787 i Sdr. Sogn, Viborg og døbt 3. juni 1787 i Sdr. Sogns kirke i Viborg.
Ved folketællingen i 1801 boede hun stadig hjemme hos forældrene.
Fredag d. 10. februar 1809 blev hun gift i Viborg med Peder Nielsen Ginnerup.
Han er født 1780 i Krejbjerg sogn, Rødding herred og døbt d. 6. februar
1 Richter: ”100 års dødsfald”
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1780.Han er søn af Karen Christensdatter Bach og udlagt fader landssoldat Niels
Christensen Søe.
Peder Nielsen Ginnerup fik 23. marts 1813 borgerskab som købmand og
jordbruger i Viborg1.
1817 sættes købmand Peder Nielsen Ginnerups hus i Graverne i Viborg til
offentlig auktion. Auktionen tilbagetrækkes imidlertid senere.
På et senere tidspunkt flytter familien dog fra Viborg og bosætter sig i Løvel
Kro, som ligger i Pedersstrup sogn. Her boede han ved folketællingen 1840:
Fkt. Pederstrup, 1840, Pederstrup Bye, Løvelbro Kroe.
Peder Ginnerup, 61, Gift, Gaardmand og Kromand.
Ane Kirstine Sundstrup, 31, Gift, hans Kone.
Niels Pedersen, 25, Ugift, deres Børn.
Anders Pedersen, 12, Ugift, deres Børn.
Peter Pedersen, 10, Ugift, deres Børn.
Ane Hansdatter, 71, Ugift, Huusholderske.
Niels Sørensen, 61, Ugift, Tjenestefolk.
Maren Sophie Nielsdatter, 24, Ugift, Tjenestefolk.
Christen Sørensen, 23, Ugift, Tjenestefolk.
Christen Petersen, 42, Ugift, Huuslærer.
Som det fremgår af folketællingen, har Peder Ginnerup fået en anden og
meget yngre kone.
Hans første kone Mathilde Hansdatter Bloch var afgået ved døden. Mathilde
døde torsdag d. 18. september 1823, 36 år gammel i sin 9. barselsseng fra 6
umyndige børn. Hun blev begravet torsdag i efterfølgende uge på Pederstrup
kirkegård.
I skiftet efter Mathildes død fremgår det, at Peder Ginnerup er forgældet. Han
skylder omk 1100 Rdl. bort.2
I sit nye ægteskab fik Peder Ginnerup 3 børn.
I en årrække var Peder Ginnerup kromand og værtshusholder i Løvel Kro.
Hvorledes det gik, kan man måske få en ide om, når man læser i ”Gedstedbogen
s. 30-31”:
”Peder Ginnerup havde kort tid Løvelbro Kro, men solgte den
efter kort tid, da der ikke var noget, der smagte ham så godt som
brændevin”.
Derefter købte han et hus på Løvelmark.
Ved folketællingen 1845 findes han som 67-årig og gift hos datteren Hansine og
svigersønnen Jens Kirkebæk, der er husmand og daglejer i Løvel sogn. Hans
kone tjener i Viborg.
Peder Nielsen Ginnerup døde 15. april 1845 af brystsvaghed hos datteren og
svigersønnen i Løvel.
Mathilde og Peder Ginnerup havde 6 overlevende børn:
1. Anne Cathrine Ginnerup. Født 1810, Viborg Sdr. sogn. Død 14. febr. 1879.
2. Karen Pedersdatter Ginnerup, Født 13. febr. 1811 Viborg Sdr. sogn. Død
28. aug. 1874.
1 Spreckelsen: Viborg Bys Borgerbog 1713-1860.
2 Sødal Godsarkiv G-216 1819-24 s. 93-98.
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3. Nicoline Ginnerup. Født 23. febr. 1813 Viborg Sdr. sogn.
4. Hansine Ginnerup. Født 4. juni, Viborg Sdr. sogn. Død 16. dec. Viborg Sdr.
sogn.
5. Niels Christian Ginnerup. Født 3. okt. 1817 Viborg Sdr. sogn. Død 23. juni
1843, Pederstrup.
6. Hans Pedersen Ginnerup. Født 21. apr. 1819 Viborg Sdr. sogn. Død 22. dec.
1882 Gedsted sogn.
7. Peder Pedersen Ginnerup. Født 22. sept. 1821, Løvelbro, Pederstrup sogn.
Død 8. mar. 1823 smst.
8. Dødfødt dreng, 8. mar. Løvelbro, Pederstrup sogn.
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Ane 2 Nicolaj Pedersen Hjardemaal 1702 – 1749.
Ane 3 Dorthe Nielsdatter Hopp 1717 - ?
Nicolaj Pedersen Hjardemaal er født 26. dec. 1702 i Vraa sogn, Hjørring amt.
Han blev døbt 26 dec. 1702. Han er søn af Peder Christensen Hjardemaal, der
på dette tidspunkt var kapellan i Vraa, Emb og Serridslev sogne og Ane
Cathrine Junge.
1723 var han på latinskole i København, så han var altså ”studiosus”.
1738 blev han degn i Thorum, Nørre herred i Salling. Han blev kaldet af grev
Holch Schach Vittinghoff til Vraa og Jungetgaard. Han har tilsyneladende været
en udmærket degn, for ved en indberetning til biskoppen 1739 giver
sognepræsten Hr. Jens Sørensen ham følgende skudsmål:
"Degnen Nicolai Hjardemaal er Studiosus, fører et ulasteligt
levned og er vel beqvem til information at forrette".
Han var også degn i 1743, hvor han som sine kollegaer var formueløs.1
Den 20. marts 1739 bliver han trolovet i Harre sogn med pigen ”Dorthe Niels
Jørgensdatter”. Vielsen finder sted i Harre d. 10. juni.
Dorthe Nielsdatter Hopp er født i Hjerk sogn, Harre herred på Salling og døbt
8. sept. 1715 i Hjerk kirke. Hun var datter af degnen i Hjerk Niels Jørgen
Knudsen Hopp og Helle Iversdatter.

1 Ejnar Poulsen: Viborg amts skole- og degnehistorie, 1956.
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Den 17. maj 1739, året efter sin ansættelse, fik Nicolaj Hjardemaal fæste på lidt
jord ved Thorum kirke i Thorum Mark på 0-4-2-2 tdr hartkorn under
Jungetgaard. Han skulle herfor betale i årlig landgilde 5 rdl 2 mark årlig.1
Fæstebrev
Seigr. Nicolaj Hjardemaal hands Revers fæstebrev.
Paa Høy og Welbaarne hr. Greve Holck til Wraae, Ellinggaard,
Jungetgaard, Min Naadige herres Veygne og efter dertil høygunstig
gifen ordre, af dato 16. may sist haver Jeg underteynede Steder og
fæst saa jeg hermed Stæderog Fæster til Monsuer Nicolaj
Hjardemaals Sogne Deign for Junget og Thorum Menigheder den
jord beliggende Ved Thorum Kirke og i Thorum Mark Søren Nielsen
og hans Encke forhen har haft i fæste, der formedlst samme Encke
Paadragne Restance efter ersvaret ret ....... er bleven fæsteledig.
Samme jord der udi Nye-landmaalings Matiicut er andsat for
hartkorn
4 skp, 7 fjk, 2 alb. og det sted hvorpaa Søren Nielsens iboende
Huus, har
staaet med aldt det rætte tilliggende af hvad Nafn Stædes kand af
jordbund
at være; Ermeldte Sr. Hiardemaal sin livstid i fæste Maae nyde og
beholde
med de Vilkaar at hand fra Dato af svarer alle Kongl.
Contiibutioner som nu er eller herefter vorde paabuden frem til sin
forfaldstid, hans landgilde og arbejd til Herskabet hver Martiny 3
Rdl. 2 Sk. Sieger 3 Rdl. 2 mk: der til næstkommende Martiny Dager
anfanger jorden forsvarlig giøde, bruger og dyrker og intet deraf
at lade forekommes Til Stedfæstelse under min Haand og Zignetter.
Jungetgaard d. 27. May 1739 Som Fuldmægtig
L. Møller
Ligelydende Fæstebrev ie original er mig underteyned meddelt
hvilchet je hermed lovver at forholde mig efter teste... Jungetgaard
ut supra
N. Hiardemaal
Nicolaj Pedersen Hjardemaal døde sidst i oktober måned 1749, og han blev
begravet mandag d 3. november på Thorum kirkegård.

1 Jungetgaard godsarkiv, fæsteprotokol 1703-1853. (G187-1 fol 145).
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På 30-te dagen efter hans død skulle der så afholdes skifte. Det blev holdt i
Thorum degnebolig i Møgelthorum.
Skifte Afhandling
efter afgangne Nicolaj Hjardemaal, forhen SogneDegn
til Junged og Thorum Menigheder i Salling saaledes
som følger:
Registrering og Vurdering i Thorum Degnebolig efter af
gangne Nicolaj Hjardemaal, Degn sammesteds til 30de
Dagen efter Dødsfaldet, som blev holden d. 24ende November
1749 efter at Boens Effecter forhen d. 27. oct. vare enten registrerede eller forseglede af Hr. Fadder Højer i Junged og Hr.
Michel Holm til Skifte og Deling imellem Moderen,
hans effterladte Enke Dorethe Nielsdatter og 5 umyndige Børn,
som de i deris Ægteskab havde aulet 3 Sønner Navnlig Peter
Severin, Niels Jørgen og Christen Nicilaisen og 2de Døttre,
Anna Cathrine og Inge Rosenberg.
Vurderingsmændene vare Niels Thordal og Jens Michelsen,
begge af MøgelThorum.

Denne bog udgivet første gang 1609 af den ortodokse Johan Arndt
fandtes i degnes bogsamling.
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Herefter gik man over til registrering og vurdering af alle den afdødes ejendele.
På et senere tidspunkt blev alle ejendele sat på auktion. Registrering/vurdering
og auktionen er i skifteprotokollen ført hver for sig, men her er det af
pladshensyn samlet i et skema.
Priserne er angivet i rigsdaler – mark - skilling.
Registrering
Vurderingen
Kiøberne
Auctionen
______________________________________________________________________
I Dagligstuen.
1 Langbord med Korsfod
0-3-0
Jens Jepsen i Hindrup0 - 2 - 5
1 Dragkiste m. 4 Skuffer
1-2-0
Enchen
1-3-0
?
0-2-0
Jens Michelsen
0-2-8
1 Skab m. 4 Døre
1-0-0
Christen Hiardemaal 1 - 0 - 0
1 Jern Kagelovn
5-0-0
Enchen
6-1-2
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? Messing ?
1 Rundt Bord
1 Træ Stork
! Speil med Laager
Ditto med Sort Ramme
1 Slag Uerh i Stuen
?
? Potter
4 Par Thiinskagler og 1 Thiin
Flasche
1 Par Støvler
1 Sort Kiortel
1 Dito
1 Klædeskolforseglet (?)
1 Kiortel
1 Skiep og 1 Musefælde
1 Blaae og hviedtavlet Dyne
i Gl Brun og hvid Olmerdugsdyne
1 Sort og hvid Dito
1 Taulet Hoved Pude
1 Grøn Dito
1 Gl Brun og hvid Hovedpud e
1 Blaae og hvis Bolster Dyne
1 Paar Blaaegarns Lagener
1 Paar Dito
2 Stk Omhæng
2 Stk Dito
1 Paar TheeFlasher og 1 Roll
I den Anden Stue.
1 RødStolpSeng
1 Gl. Tiienvache
1 GangVogn af Eg
1Grøn Flaschefoeder
2de Skilderier
6 Pot Bouteiller [flasker]
1 WiinGlas
I Kiøchenet.
5 Tiintallerchner, 1 Tiinfad,
1 Dito og 1 gl. Potte
1 Par TiinLysestager
1 Gl Tiin....che
1 Stor BrøgerKar af Fyr
1 Gl lidet BrøgerKar
1 Dito mindre
1 Gl Diegne Kar
1 ......tange
1 Sie
1 Tom Ballie
1 ØlTønde
?
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0-2-0
0-1-0
0-1-0
0-0-8
0-0-8
2-0-0
0-0-8
0-1-0

Niels Thordal
0-5-0
Niels Thordal
0-1-5
Andreas Møller
0 - 0 - 12
Laurs Smed
0-1-2
Niels Thordal
0 - 0 -13
Knud Hop fra Vodens 3 - 2 - 6
Enchen
0-1-3
Knud Hop
0-1-2

0 - 0 - 12
0-2-0
0-4-0
0-3-0
1-2-0
0-2-8
0-5-7
0-4-0
0-3-0
0-1-0
0-1-8
0-1-0
0-0-8
0-3-0
0-3-0
0-3-0
0-1-0
0-1-0
0-0-5

Andreas Møller
Enchen
Christen Hiardemaal
Andreas Møller
Andreas Møller
Christen Hiardemaal
Andreas Møller
Knud Hop
Jens Michelsen
Enchen
Jens Michelsen
Niels Thordal
Niels Thordal
Sergiant Muusmand
Andreas Møller
Jens Michelsen
Christen Hiardemaal
Christen Hiardemaal
Knud Hop

0-1-6
0-2-0
0-4-6
0-3-3
1-4-6
0-3-8
0-5-7
1-0-7
1-0-7
0-1-0
0-2-0
0-1-4
0-1-0
1 - 0 - 15
0-3-?
0-3-?

0-2-0
0-0-6
0 - 0 - 12
0-1-0
0-0-8
0-0-8
0-0-6

Andreas Møller
Andreas Møller
Niels Thordal
Morten Junged
Christen Hiardemaal
Andreas Møller
Andreas Møller

0-2-0
0-0-?
0 - 0 - 12
0-2-0
0 - 0 - 14
0-1-4
0-0-7

2-0-4
0-1-0
0-0-2
0-4-0
0-0-8
0-0-8
0-0-4
0-0-6
0-0-8
0-0-6
0 - 0 - 12

Provst Arrøe
Enchen
Andreas Møller
Andreas Mølle
Provsten
Provsten
Thyge Jupst
Christen Vindelboe
Andreas Møller
Niels Moustgaard
Andreas Møller

2-2-4
0-3-?
0-0-3
0-5-0

0-4-?
0-0-?

0-1-0
0-0-6
0-0-6
0-0-8
0 - 0 - 12
0 - 1 - 10

? ...fierdinge
0-0-4
Knud Hop
0-0-5
1 gl. ?
0-0-2
Knud Hop
0-0-1
Noget .....kaaber
6-6-8
Enchen
8-2-0
?
0-0-8
Enchen
0 - 0 - 12
..... til et Fad
0-0-1
Christen Hiardemaal 0 - 0 - 2
1 gl. Lygte
0-0-2
Christen Hiardemaal 0 - 0 - 4
1 Brændevinsancher
0-0-4
Christen Smed
0-1-6
1 Dito
0-0-4
Niels Kiergaard
0 - 0 - 12
1 Pibestob
0-0-8
Niels Thordal
0 - 1 - 16
1 Gl Roch
0-0-8
Christen Skomager 0 - 1 - 2
1 Ragekniv
0-0-8
Knud Hop
0-0-8
1 Par Qværne
0-3-0
Andreas Møller
0-5-0
1 Stk ny Fiæl
0-2-0
Enchen
0-2-0
1 ....Hylde
0-1-0
Andreas Møller
0-1-0
1 Jerngreb
0-0-8
Christoffer Maler
0-1-2
5 Stk ?
1-0-4
Provsten
2-5-7
1 Par Skoe
0-2-9
Niels Michelsen
0-2-9
1 Muff
0-0-4
Knud Hop
0-0-4
? Træfoing (?)
0-0-2
Jens Michelsen
0-0-2
1 Gl. Koe
3-0-0
Præsten i Grettrup 4 - 4 - 0
1 Ung Soe Svin
0-5-0
Enchen
0-5-0
1 Kaaberdørslag
0-0-4
Niels Thordal
0-0-9
1 stk Jern
0-2-0
Knud Hop
0-2-1
1 Trækande uden Laag
0-0-2
er borte
1 ? af sort Klæde
1-0-0
Christen Hiardemaal 1 -2 - ?
1 Cautoir Kiortel
0-2-8
Niels Thordal
0-2-?
1 Wat Trøye
0-1-0
Knud Hop
0-2-?
2 Parrycher
0-0-6
Christen Hiardemaal ?
6 Halsbind
0-0-6
Andreas Møller
?
4 par Ermer
0-1-8
Andreas Møller
0-2-?
4 HalseKlude
0-0-8
Christen Hiardemaal 0 - 2 - ?
3 HalsKraver
0-1-2
Andreas Møller
0-1-1
2 Skiorter
0-1-0
Niels Thordal
0 - 3 -?
1 par Dito
0-1-0
Andreas Møller
0-4-?
1 Kabbuse
0-0-4
Christen Hiardemaal 0 - 0 - ?
?
0-0-2
Ulrich i Junget
0-0-9
1 Par Buxer
0-0-8
Jens Michelsen
0 - 1 - 11
1 Par Dito
0-0-8
Christen Middelboe 0 - 1 - 6
1 Sort Gammel Trøje
0-1-0
Ulrich i Junged
0-1-0
1 gl Blichtejne
0 - 0 - 10
Knud Hop
0 - 0 - 10
Bøger:
1 - 0 -.0
Mons. Lange
1-0-0
______________________________________________________________________
Vurderingssumma

42 - 3 - 2

Auctionssumma

58 - 4 - 6

Den samlede vurdering af indboet beløb sig til godt 42 rigsdaler.
Alle der havde udlæg i boet blev nu bedt om at melde sig med deres krav. Da
disse krav var gjort op og godkendt beløb gælden sig til 94Rd. 5 Mk, 10 Sk.
Der var også opstået en tvist om, hvorvidt et ladehus, som degnen havde ladet
opføre på byens fællesgrund i Møgelthorum kunne regnes som tilhgørende boet
eller det tilhørte degneboligen. 11 bymænd, der underskrev derpå et vidnesbyrd,
hvori de bekræftede, at
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”woris Sogne Degn Paa egn Bekostning har ladet samme
Lade Huus opsætte paa vores fælles grund for nogen aar
siden, uden nogens paa-anche saasom det icke er nogen af os
til hinder eller skade: hvilket vi hermed tilstaar og bekræfter
med vore Hænders Underskrift”
Denne sag skulle senere afgøres, men retten besluttede, at der onsdag d. 1. april
skulle
”afholdes auktion hans efterladenskabe, som bestaar i Bord,
Sengesteder, Sengeklæder, en Dragkiste et stueuhr, Tiin,
Kaaber, en Koe og nogle Faar, den Sl. mands Gangklæder og
Bøger med videre.”
Auktionsgenstandene indbragte en del mere end vurderingen. Det er ret
interessant at se, hvad det var muligt at sælge på sådan en auktion. Det er lige før
man får på fornemmelsen, at det har været noget af en folkefest, og at de
forskellige har budt hinanden op.
En del familiemedlemmer har købt effekter på auktionen. Enken har købt en del.
Det samme har sønnen Christen Hjardemaal og enkens bror og degn i Hjerk
Knud Hopp. Endog provsten har også fundet noget, som han ville købe.
Da auktionen var overstået, gik skifteretten over til at vurdere degneboligen. Ud
fra denne vurdering får man et udmærket billede af, hvorledes degnen og hans
familie har boet.
Der bev fremlagt et dokument af 18. nov. 1739, hvoraf det fremgik, at greven af
Jungetgaard i høsten 1739 – det var omkring det tidspunkt Nicolaj Hjardemaal
var blevet ansat som degn – for egen bekostning havde ladet opføre en
degnebolig østen for Kiærgaard i Møgel Thorum.
Huset var ca. 8 meter langt og bestod af 8 bindinger, hugget af grantømmer . Ved
husets nordside var et skur af samme slags tømmer på ca. 9 meter.
Over 5 af gulvene [må være rum] er lagt loft af nye fjæl, og der er sat skilderum
op mellem køkkenet og dagligstuen og mellem stuen og et kammer. Huset er
forsynet med 5 vinduskarme af gran. Der er i alt 10 vinduer 4 i dagligstuen, af
hvilken det ene er et slagvindue bestående af 12 ruder med beslag af
jernhængsler og kroge. Desuden er der i stuen 2 vinduer med 16 ruder. De er
fastgjorte til karmen, så de ikke kan åbnes. I det østre værelse er der også 4
vinduer, hvoraf det ene er et slagvindue med hængsler og 9 ruder. I køkkenet er
der 2 vinduer med hver 9 ruder.
Huset, som er bindingsværk er klinet med ler og forsynet med nyt tag.
Mellem degneboligen og skolestuen er opsat en skorsten så bekvemt, at den kan
bruges både til varme i skolestuen og til madlavning i køkkenet.
Efter godt 2 års forløb og flere skiftesamlinger og forhandlinger ender sagen
omkring ladehuset, som arvingerne påstod tilhørte boet, med at efterfølgeren i
degnembedet betaler 5 rigsdar og 2 mark for huset.
Den 24 januar 1751 kunne retten så opgøre boets samlede gæld, og med alle
udestående beløb den sig til 106 Rdlr. 2 Mk. og 2 Sk.
Enkens værge erklærede:
at omendskiønt, at Enckens omstændigheder ere heel slette i
henseende til mange smaa uopfødede børn, saa dog i henseende
til den kierlighed og respeckt, hun har for hendis Salig mand i
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hans grav, erklærede Sr. Lange Paa Enckens Vegne, at hun er
villig og indstaar at betale enhver efter ovenstaaende
Specification, saa at hvad boen ej kand tilstrecke, loved hun af
egen Penge at legge til, saa enhver skal for sin fordring skee
fuldkommen fornøyelse.
Under hele denne lange skifteproces har Enken Dorthe Nielsdatter Hopp med de
5 børn, som hun havde sammen med sin afdøde mand været nødt til at finde et
andet sted at bo, da den nye degn jo skulle have degneboligen. Hvor enken med
børnene har opholdt sig på det tidspunkt ved vi ikke, men 1756 boede hun i
Bailum i Hjerk sogn, hvor hendes far Niels Jørgen Knudsen Hopp var degn, og
1780 boede hun hos sønnen Christen Nikojal Hjardemaal i Hjerk degnebolig.
Han havde i 1770 overtaget morfaderen degnestilling.1

Degnen.
Degnen er den gamle
benævnelse på de
kirketjenere, hvis
arbejde bestod i at
forestå sangen og
ringningen i kirken, at
være til stede ved
gudstjenesten og
derved såvel som ved
præstens øvrige
enbedsforretninger at
gå ham til hånde, at
besørge præstens
embedsbreve og at
stille kirkens ur.
De måtte ikke tage sig
af verdslige
forretninger og ikke
rejse ud af herredet
uden præstens
tilladelse. Som degn
måtte der kun
beskikkes teologiske
studenter, men det
blev ikke altid så nøje
overholdt. Det ses
bl.a. af et kongebrev
af 1562, hvori denne bestemmelse indskærpes, efter at kongen har erfaret, at stor
”uskikkelighed” findes blandt sognedegnene på landet, og at en del af dem
findes så ”vankundige og ulærde”, at de ikke kunne læse og skrive og endnu
mindre synge eller forstå latin.
De degne, der var bosat på landet og til hvis embede, der var henlagt særlige
1 Ejnar Poulsen: Viborg amts degne- og skolehistorie, 1957. s. 144.
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degneboliger, kaldtes sædedegne (siddedegne) i modsætning til løbedegne. Disse
blev udvalgt blandt de ældste og fattigste elever i købstædernes skoler. De skulle
forestå degnetjenesten ved kirkerne i 2 miles afstand fra det pågældende købstad
mod at oppebære en betaling (degnerenten). Derved kunne de tjene til deres
studier.
Senere blev det også gjort til degnens opgave at holde skole.
I slutningen af 1700-tallet begyndte man at nedlægge degnestillingerne, når de
blev ledige, og ved Skoleforordningen 29. juli 1814 bestemtes det, at samtlige
degnekald på landet skulle nedlægges og deres indtægter anvendes til
skolevæsnets fremme, hvorefter degnens kirkelige handlinger fordeltes mellem
skolelærerne i sognet.
Det var ikke nogen særlig velbetalt stilling at være degn. Næsten overalt, hvor
man læser om dem og i de skifter, der findes efter dem, fremgår det tydeligt, at
de tit har levet i stor fattigdom. Efter reglerne skulle han aflønnes med
Degnetraven dvs. han skulle have 1/3 af den tiende af alle slags korn, som
præsten fik. Kornet blev senere konverteret til faste afgifter. Desuden fik han
visse naturaler af menigheden, ligesom han for det meste fik stillet en bolig på
størrelse med et husmandsted til rådighed.

Dorthe Nielsdatter Hopp og Nicolaj Pedersens
Hjardemaals børn:

1. Anne Cathrine Nicolajsdatter Hjardemaal.
Født 1740 og døbt 18. marts 1740 Thorum kirke. Hun blev båret af Hr. Erichis
kone i Breum, faddere: Hr. Erich Brunov ibm, Peder Knudsen Hopp fra
Grinderslev Closter, Knud Hopp Degn i Thise, Degnens kone i Selde og
Magdalene Hiardemaal fra Viborg.
Tip-2 oldemor. Hun er beskrevet foran i bogen.

2. Inger Rosenberg Nicolajsdatter Hjardemaal.
Født 1741 og døbt 27. september 1741 i Thorum kirke.Hun blev båret af Madam
Vestergaard, faddere: Rasmus og Peder Stiernholm fra Kieldgaard, Monsr. Lars
Kollers?, Mad. Lynderup og Svend Ravns fra Harre.
Hun forblev ugift, men 1774 fik hun en datter – Anne Dorthe - uden for
ægteskab. Udlagt fader var Stie Lauersen af Brøndum f. omk. 1748.
Inger Rosenberg Nicolajsdatter Hjardemaal opholdt sig ved folketællingen 1801
i Skive:
Skive Købstad, 1801.
Niels Larsen Gammelgaard, 46, Gift, Dagleier,
Huusbonde.
Kirsten Knudsdatter, 44, Gift, hans Kone.
Inger Hiordemaal, 60, Ugift, Opholdende.
Hun døde hos sin svigersøn i Skive 11. marts 1815.
"Inger Hjardemaal - Fattiglem i Skive, 75 Aar".
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Svigersønnen Peder Ludvigsen lod følgende bekendtgøre i ”Den Viborg
Samler”:
At min Svigermor Inger Rosenberg Hjardemaal er
afgaaet ved Døden, undlader jeg ikke at
bekendtgjøre fra værende slægt og venner.
Skive d. 29. Marts 1815
Peder Ludvigsen.
Anne Dorthe Hjardemaal, født april 1774. Kirkebogen meddeler
følgende:
”D: 3die Søndag efter Paaske blef Inger
Hiardemaals uægte barn døbt i Hierck-Kirke, kaldet
Anne Dorethe; Faddere Peder Broe, Niels
Hiardemaal, Maren Norup, Møllerens Pige, Degnens
Hustrue af Oddense Sogn bar barnet; Barne-Faderen
blef udlagt Stie Laursen i Brøndum.”
Den 20. maj 1802 blev hun i Viborg gift med gørtler Peder Christian
Ludvigsen, f. 1778 i Viborg Sdr. sogn, søn af Ludvig Friderichsen
Handskemager Ørum og Cathrine Hansdatter.
De flyttede til Skive, hvor Peder Christian Ludvigsen fik borgerskab 4.
okt. 1805. Den 21. sept. 1824 fik han borgerskab i Viborg som Gørtler.
Han døde 23. juli 1843 i Viborg Domsogn.
Han havde ikke efterladt meget til sin kone. Ved folketællingen 1845
boede hun i Reberbanen i Viborg sammen med en datter, der var blevet
enke og hendes 2 børn. De var under fattigforsørgelse.
Viborg Købstad, 1845, Reberbanen.
Dorthea Ludvigsen, 74, Enke, Under fattigforsørgelse, Salling.
Thrine, 40, Enke, Hendes datter,haandarbeide, Skive.
Niels, 11, Ugift, Hendes søn, Viborg.
Dorthea, 8, Ugift, Hendes datter, Viborg.
Anne Dorthe Hjardemaal døde 4. juli 1858 i Viborg Domsogn, 84 år
gammel.
De fik 8 børn:
1. Povl Ludvigsen, f. 1802 Viborg Sdr. sogn. Signetstikker i
Viborg.
2. Kathrine Ludvigsen, f. 15. august 1804, Skive. 1845 bor hun
som enke med to børn hus modereb i Viborg.
3. Ludvig Pedersen, f. 13. dec. 1805 , Skive.
4. Inger Rosenberg Pedersdatter, f. 29. nov. 1807, Skive.
5. Jens Ludvigsen, f. 19. juli 1810, Skive.
6. Christian Ludvigsen, f. 13. okt. 1812, Skive.
7. Christiane Ludvigsdatter, f. 23. jan. 1814, Skive.
8. Peter Hjardemaal Ludvigsen, f. 18. juni 1816, Skive. Død
1880, Haderslev. Var gift med Mette Birgitte Erichsen, (18191893).
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3. Peiter Severin Hjardemaal.
Født 1743 og døbt 6. februar 1743 i Thorum kirke. Båret af Mette Høyer i
Præstegaarden, faddere: Christen Hiardemaal Sognedegn i Selde hans Hustrue,
Magdalene Hiardemaal i Viborg, Elisabeth Cathrine Høyer fra Præstegaarden,
Højvelbaarne Greve Schach, Vittenkous til Vraa.
Peiter Hjardemaal var først forpagter af den store går Bubbel i Vestervig, inden
han i 1788 overtog gården Bubbel.
Forinden var han omk. 1785 blevet gift med præstedatteren fra Hilderslev sogn,
Magdalene Kirstine Brorson. Hun var datter af sognepræst Oluf Adolf Brorson
(bror til salmedigteren Hans Adolf Brorson) og Mette Marie Winding.
Hun var født i Hillerslev præstegård 1755, og hun blev døbt i Hillerslev kirke 12.
marts 1755.

Bubbel er en gammel gård, der i sin tid hørte under stamhuset
Vestervig Kloster, hvorfra den i 1788 med 9½ Td. Hrtk. Gods for
5100 Rd. ved aktion solgtes til Peter Sev. Hjardemaal, efter hans
død i 1828 overtoges Bubbel af sønnen Ole A. B. Hjardemaal som
i 1844 skødede den med 16 Td. Hrtk. samt Konge- og Kirketiende
for 12.000 Rd. til sønnen P. T. Hjardemaal hvis søn C. E.
Hjardemaal i 1881 solgte Bubbel til Kristiane og Søren Kr.
Sejersen, som lagde et stort arbejde i at forbedre og forskønne
ejendommen, bl. a. flyttede Sejersen efter en brand i 1888, Bubbel
til sin nuværende placering, ligeledes rejste han på kæmpehøjen i
haven en sten med følgende indskrift.1
Peiter Hjardemaal var blevet udnævnt til forligs- og landvæsenskommisær.
Forligskommisæren arbejde var at få de flest mulige konflikter ud af verden, før
de endte ved domstolene.
Ved forligskommisionen kunne fattigfolk forsøge at op nå forlig uden at skulle
1 http://bubbel.dk/169-velkommen.htm og Trap Danmark, Thisted amt.
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betale salær til en advokat.Alle civile sager skulle forelægges kommissionen, der
på landet bestod af en person – som regel herredsfogeden eller amtmanden –
Peiter Hjardemaal var tilsyneladende en undtagelse fra denne regel.
Stillingen som landvæsenskommissær var blevet oprettet i forbindelse med at
regeringen i sidste halvdel af 1700-årene havde oprettet
landvæsenskommisioner. De skulle undersøge visse sider af landbrugets vilkår
og eventuelt afgive indstillinger om forandring i disse til Danske Kancelli.
Ud over at han ejede Bubbel, ejede han flere store gårde og Hurup kirke, som
han siges at have vundet i kortspil fra Grev Tous.1
Han bliver senere ligesom sin hustru begravet på kirkegaarden i Hurup.
Et blik på folketællingen 1801, viser at der var en del mennesker på gården.
Deres 3 børn er der også.
Vestervig, 1801, Eneste gaarde og huuse, Bubbel
Peter Severin Hjardemaal, 58, Gift, Gaardbeboer, Forligelses og
Landvæsens commisaier, Huusbonde.
Magdalene Kirstine Brorson, 46, Gift, hans kone.
Dorthe Hjardemaal, 13, Ugift, deres barn.
Ole Adolph Hjardemaal, 12, Ugift, deres barn.
Mette Marie Hjardemaal, 10, Ugift, deres barn.
Anne Marie Bloch, 24, Ugift, hans søsterdatter.
Peder Krogsgaard, 27, Ugift, Landsoldat, skoleholder.
Chresten Jensen, 30, Ugift,tjenestefolk.
Jens Christian -, 28, Ugift, ved dansk livregiment, tjenestefolk.
Mads Jørgensen, 18, Ugift, tjenestefolk.
Anne Marie Jensdatter, 28, Ugift, tjenestefolk.
Inger Erichsdatter, 28, Ugift, tjenestefolk.
Peiter Severin Hjardemaal døde 23 juli 1828 på Bubbel, Vestervig sogn
og han blev begravet 21. juli 1828 Hurup kirkegaard.
Enken Magdalene Kirstine Brorson blev boende på Bubbel, som blev overtaget
af sønnen Ole Adolph Hjardemaal. Hun døde her 28. april 1838 og blev ligesom
sin mand begravet på Hurup kirkegår 8. maj 1838.
3 børn:
1. Dorthe Hjardemaal, f. 25. dec. 1787 Bubbel, Vestervig sogn.
2. Ole Adolph Hjardemaal, f. 20. juli 1789 Bubbel, Vestervig sogn.
Død 7. jan.1871 i Hurup sogn. Ved sin død var han propritær i Hurup.
Han overtog Bubbel efter sin far. Var gift 3 gange og havde mindst 6
børn.
Gift 1. gang med Ane Christine Bentzen, død 1813.
Gift 2. gang med Maren Teglbrænder, død 25. feb.1836 i Vestervig,
begravet i Hurup.
Gift 3. gang med Sara Louise Bernth, død 1876.
3. Mette Marie Hjardemaal, f. 20. okt. 1790, Bubbel, Vestervig sogn.
Hun blev gift med præsten i Raarup, Thy, Jørgen Peter Carstensen.
Der er en del efterslægt efter disse børn.
1 Tillæg i ”Lauritz Schmidts Slægtsbog”. Udarbejdet af Chr. Krarup 1926.
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4. Niels Jørgen Nicolajsen Hjardemaal.
Født 1745 og døbt 14. marts 1745 i Thorum kirke. Båret af Jomfru Kirstine,
faddere: Sr. Peder Knudse paa Grind. Closter, Sr. Lauritz Møller paa
Jungetgaard, Helvig Høyer af Præstegaarden og Degnen og Hustrue af Selde.
Den 17. april 1774 bliver han viet i Selde sogn med Christine Margrethe
Sørensdatter, der tjente på Kjeldgaard (f. omk. 1753).
3 år senere flytter de til Nykøbing Mors, hvor han 25. okt. 1777 fik borgerskab
som skrædder i byen. Justitsprotokollen 1765-96 beretter:
"Ao 1777 Løverdagen den 25de October blev Nykiøbing Byetings
Rett sat og betient af Raadmand, Bye- og Herredsfoged H.J.
Spliid m.fl. Hvor da forestillede sig Niels Jørgen Nicolaysen
Hiardemaal, en Degne Søn fra Junget i Salling, som her i Byen
har needsat sig paa Skrædder Professionen og anden borgerlig
Næring; han begiærede paa samme næring nu at vinde sit
Borgerskab og til den ende effter Sædvane tilbød at give Byen en
Kiendelse af 4 mk 4 sk, som blev modtaget og Kiæmneren
tilstillet for at beregne Byen til Indtægt, hvornæst Bemeldte
Mester Niels Jørgen Nicolaysen Hiardemaal blev admitteret og
aflagde den sædvanlige Borger Eed til Hans Kongl. Maistæt og
det kongl. Arvehuus saavelsom til denne Bye og dette Steds
Øvrighed, hvorefter da meerbemeldte Niels Jørge Nicolaysen
Hiardemaal som Borger her i Byen antaget".
1783 er familien tilbage i Selde, hvor han nævnes ved folketællingen som
”Huusmand og Skrædder” i Selde by, men de bliver der ikke, for ved
folketællingen 1801 findes familien i Aalborg:
Aalborg Købstad, 1801, Uden Øster Port,
Niels Hiardemaal, 53, Gift, Betinter, Hosbonde.
Christine M. Raun, 47, Gift, hans Kone.
Anne Ewad Hiardemaal, 23, Ugift, deres Datter.
Anne Magrethe, 18, Ugift, deres Datter.
Nicoline, 6, Ugift, deres Datter.
Christen, 12, Ugift, deres Søn.
Hans kone har taget sig et nyt efternavn.
Da Niels Jørgen Nicolaisen Hjardemaal døde 23. dec. 1815 i Pjedstrup sogn
sydøst for Vejle blev noteret:
”ConsumptionsBetjent (= lavtlønnet toldbetjent) i
Aalborg, men døde i Pjedsted”.
Hans hustru Christiane Margrethe døde sammesteds 28. febr. 1822, 68 år
gammel. Ægteparret har sandsynligvis boet deres sidste tid hos datteren Ane
Margrethe og svigersønnen propritær Laurits Bolwig i Pjedsted.
Børn:

46

1. Nicolai Severin Nielsen Hjardemaal, f. sept. 1774 i Nykøbing Mors.
Død 1846 i Dansk Vestindien. Gift med Anne Margrethe Berner (1784 –
1836). De fik 2 børn
2. Anne Dorthe Nielsdatter Hjardemaal, f.1776 i Nykøbing Mors. Gift
med snedkermester Rasmus Friis i Aalborg. Hun døde 17. marts 1834 i
Aalborg. De fik mindst 4 børn.
3. Helle Nielsdatter Hjardemaal, f. 1780 i Nykøbing Mors. Hun er ikke
fundet i folketællingen 1801.
4. Anne Margrethe Nielsdatter Hjardemaal, f. 1783 i Selde sogn. Gift
med propritær Lauritz Bolvig, Pjedsted (1784 – 1843/44).
L. Bolwig var landmand, han ejede først en gård i Pjedsted, senere
købte han Hovedgården Kjærgaard ved Ribe, og overdrog den kort tid
efter til sin søn Jens Christopher Bolvig.
De havde 2 børn.
5. Søren Nielsen Hjardemaal, f. 1787 i Selde sogn.
Fra Knud E. Jacobsen:
En familietradition, der siger, at Søren Hjardemaal skulle være gift med
en norsk pige, bekræftes af kirkebøgerne fra Kongsberg i Norge:
1806 er Hr. Hiardemaal for Madame Teisner blandt fadderne hos
"Hyttemaker" Johannes Schuts og Else Dorthea Berg.
1807 er Hr. Hiardemaal fadder hos Christen Olsen Biering og Helle
Margretne Schultze, og
1809 viet: "Den 11te Januarii Handelsbetjent Hr. Søren Hiardemaal
og Jomfrue Hedevig Cathrine Teisner Bevilling Copuleret i Huset".
Fra 1809 omtales han som købmand - første gang 2. aug. 1809: "Hr.
Kiøbmand Hiardemaal" er fadder for Anna Sokalotikas dåb, en datter
af assessor og apoteker Ingvar Inoursen og Sophie Petronelle Sehsted.
Søren Hjardemaal med familie er 1818 tilflyttet Micaelis sogn i
Fredericia. Han var da 36 år gammel "forhen møller og drev da i
Trinitatis sogn 2 paa Volden staaende Vindmøller, som han formedelst
pengeomstændigheder gav slip paa. Ankom fra Trinitatis sogn, men har
i forvejen boet ½ aar her i Sognet".
Familien blev boende 5½ år i Fredericia, hvorefter de rejste til
Flensborg for at etablere sig der.
6 børn.
6.Christen Wilstrup Nielsen Hjardemaal, f. 13. nov. 1788 i Selde sogn.

5. Christen Nicolai

Hjardemaal.
Født 1748 og døbt 25. februar 1745 i Thorum kirke. Båret af Else Cathrine
Høyer fra Præstegaarden. Faddere: Fogeden Sr. L. Lange paa Jungetgaard, Jens
Høyer fra Præstegaarden, Ove Hopp, Berthe Hopp og Bolette Hiardemaal fra
Selde.
Christen Nicolai Hjardemaal blev gift 1. gang 29. apr. 1770 i Balling sogn med
Maren Jensdatter af Balliggaard. Hun må være død kort tid efter – uden det har
været muligt at finde det i kirkebogen – for Christen bliver gift igen 1774 efter
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kgl. bevilling og uden lysning med Karen Skow af Harregaard. Forloverne var
Thøger Olesen og faderen Peder Hjardemaal. Thøger Olesen var tillige fadder
for børnene. (Han overtog 1764 fæstet af og 1767 skøde på Over-Harregaard af
sin slægtning Niels Rybjerg i København. 1794 indgår Thøger Olesen i sit 3.
ægteskab med Bodil Knudsdatter Hopp. Hun var en kusine til Christen Nicolai
Hjardemaal.
1764 blev han skoleholder og hjælpedegn i Krejbjerg sogn. Her var han til han
17. marts 1770 blev kaldet til degn og skoleholder i Hjerk-Harre af etatsråd Niels
Ryberg i København.1
I Hjerk-Harre afløste han sin morfar Niels Jørgen Knudsen Hopp, der døde 8. jan
1770.
1771 skriver provst Arrøe i sin præsteindberetning fra Hjerk-Harre:2
”Degnekaldets indkomster kan beregnes til 60 rdl. Den
nuværende Degn, Christen Nicolai Hjardemaal, er ej studeret,
men har været Skoleholder i nogle Aar i Krejbjerg Sogn og holder
endnu Skole i Skolehuset ved Degneboligen. Han er af s.t. Hr.
Etatsraad Ryberg i København kaldet til Degn og er nu 24 Aar.
Han har været Degn i 2 Aar. Hans iboende Degnebolig holder
han selv nogenlunde istand. Han, saavel som andre Degne i
Salling, maa selv holde den vedlige, da den af samtlige Lodsejere
eengang for alle er opbtgget. Men slet intet hartkorn er tillagt
Degneboligen. Hans Kornafgift nyder han paa Skæppen, nemlig
en skp. Byg af hver mand i Sognene, men hvorfor Loven ikke
følges vides ej”.
”Skolehuset i Hovedsognet Hierck, bygget i enden af
Degneboligen hvortil begge Sognene i Begyndelsen opbygget den,
men Sognemændene holder den efterdags vedlige. Degnen
tilligemed en anden antaget Skoleholder inderviser Børnene i
Læsning, Skrivning og Tegning, og derfor Aarligt er tillagt 16 rdl.
I Løn, hvilken største Lodsejere i Sognene skulle være ham
ansvarlig for, men han har endnu ej til Dato kunnet faa sin Løn
fuldt ud”.
Senere i indberetningen hedder det om degnen, at han:
”vidtløftig, turede svært og havde med mange Ting at gøre”.
Hans sidste tid i embedet blev ret dramatisk. Det er beskrevet af Jeppe Aakjær.
Her skal først gives en kort resume af begivenhederne. Derefter følger hele
historien om den forfulgte degn.
Den 29. juli 1780 kl. 6½ om morgenen får degnen besøg af herredsfoged Ole
Selmer fra Skive, der opretter ”Gæsteret” i huset. Degnen er angivet som
falskmøntner, samme forseelse for hvilken moderens fætter, degnen i Jebjerg,
Mogens Knudsen Hopp i 1767 fradømtes ”Ære, Haand og Bosted”. Huset blev
ransaget, og degnen forhøres, og anklages desuden som både brandstifter
(degneboligen var brændt omk. 1780), horkarl, gældsstifter mm.
Hjardemaal nægter alt – undtagen gældsstiftelsen, der da heller ikke dengang var
strafbar. Han fortæller, at han har bygget til degneboligen, havde meget fattig
1 Viborg Amts Degne- og Skolehistorie.
2 Skivebogen 1961-62: Præsteindberetninger 1771.
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familie at sørge for. I huset var 1780 foruden ham selv og hustruen, desuden
moderen, 2 småbørn og 2 tjenestepiger.
Da der indkaldtes vidner blandt byens mænd, vidnede de 4 mest pålidelige, at
om degnen kan de kun sige godt, og til beskyldningerne, at ”det kender vi ikke
noget til her i Hjerk”!
Den 15. aug. 1780 er Selmer ”på besøg” igen. Denne gang for at pante for 124
rdlr. + renter, men der er intet. Degnens løn var 16 rdlr. Årligt, men hans gæld
var ca. 200 rdlr.
Hjardemaal oplyser, at alene i renter har han måttet betale – gennem 6 år – 70
rdlr. Årligt.
Den 27. okt 1781 bliver der så gjort udlæg i boet.
Herefter er det åbenbart blevet degnen for broget. Han stikker i hemmelighed af
fra Hjerk, og han blev angivelig senere købmand i Horsens.
Det er ikke uden grund, at Jeppe Aakjær i Skivebogen 1926 kalder ham ”En
forfulgt Degn”!
Ved folketællingen 1787 har det ikke været muligt at finde ham, men 1801 er
han i Horsens som enkemand.
Nim, Horsens Købstad, 1801, Nørregades Nordre Side,
Christian Høyer Hiardemaal, 54, Enkemand, Roedemester,
Husbonde, M
Hans stilling som rodemester et borgerligt ombud i købstæderne. Hvert kvarter
eller fjerding i en købstad skulle have en rodemester. Hans opgave var at føre
tilsyn med borgernes vilkår, førte mandtaller, holdt kontrol med flytninger,
lejrmål o.l.
Nogle gange skulle de også opkræve skatter, sørge for indkvartering, holde
opsyn med ildsteder og hjælpe brandfogeden.1
Her følger hele Jeppe Aakjærs historie:
EN FORFULGT DEGN
I det 18. Aarhundrede optraadte der her paa Skiveegnen en Del
Falskmøntnere, og hyppigst ude paa Bondelandet. Aar 1703 blev
der saaledes indledet Retsforf¢lgning mod to Fæsteb¢nder, Chr.
Madsen og Jens Jensen Grande, begge fra Nandrup. Den sidste
slap dog med Forskrækkelsen; men Chr. Madsen sad stygt. i
Klemme hos Herredsfoged Povl Fabricius, „formedelst han har
handlet med onde Penge, hvilke han selv med Kvægs¢lv haver
oversmurt". Det hele indskrænker sig til 2 Sletdalere, 1 Otte skilling og 2 Toskillingsstykker, som han har narret i en Enkekone,
efter at han selv var blevet narret med de samme M¢nter. Men
den var ikke gunstig for Chr. Madsen, og Herredsfogden saa sig i
den N¢dvendighed at d¢mme ham til at miste sin Haand. Bagefter
gik han dog i Forb¢n for Stymperen hos Kongen, saa Chr.
Madsen slap med en Maaneds Vand og br¢d.
Næste Tilfælde er af mere alvorlig Natur. Sagen ser da ud til at
være epidemisk. Degnen N
Mogens Knudsen Hop for Jebjærg Lyby og to andre Personer,
Nicolaj H¢eg og Poul Jensen Ejskjær, er 14. Januar 1767
1 Jørgen Green: Slægtsforskerens ABC.
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anklagede for en lignende Br¢de. Degnen er flygtet over Hals
og Hoved, hvad der nok var klogt of ham. Det er bevist, at han
har haft med falske Penge at gøre og har gjort Fors¢g paa at
gi' dem ud; de skal være lavede 1765. M¢ntstemplet er dog ikke
fundet. Men paa Indicier d¢mmes Degnen til - om han findes i
Live - at miste Ære, Haand og Boested. De to andre gaar fri.
Samme Aar er det galt fat med Skoleholder Jens Iversen i Nørre
Resen og Skrædderen Chr. Poulsen sammesteds. De har lavet
Penge og snydt dem i Folk baade her og der; sidst gik det ud
over en enfoldig Kælderpige hos Madam Br¢ndum i Skive, hvor
de to Gavtyve havde taget sig en Hybenkradser i Julemarkedet
1766. Ogsaa de har set sig Hav til at komme over „den lange
Bro", for den straffende Retfærdighed kan faa sit Sværd of
Skeden og Dommen forkyndt med alle dens Snirkler og Sving.
Den lod ellers intet tilbage i Tydelighed. Den forbryderske
Skoleholder d¢mmes til, hvor han træffes, at faa Hovedet
afhugget ved Sværd. Skrædderen kan ha' fire Maaneder i Viborg
Tugthus!
Fire-fem Aar efter bryder Smitten ud i Fjends Herred. Et Par enfoldige
Koner i S¢nder Feldingbjærg staar en August Morgen 1771 af
deres Seng og storker til Viborg med en Haandfuld Smaamønt i
en Snip of Forklædet. Otte 24 Skillingsstykker og en halv Snes 10
Skillinger var hele Kapitalen. Mønterne bar i h¢j Grad Præg of
at være hjemmegjort Arbejde; som Dommeren udtaler:
„Pengene er i sig selv saa ilde dannede, at ingen uden sær
enfoldige derved kan bedrages". Bodil og Maren kaster sig
dristigt ind i Handelen paa Viborg Hjultorv, mens de vikled op
for Pengeknuden. Den f¢rste M¢nt havde næppe glimtet i Solen saa sad de i Saksen. Flæbende maatte de gaa til Bekendelse, at
deres Mænd, Erik Jensen og Niels Kvols, selv havde lavet Pengene. Ogsaa de flygter, men paagribes, aflægger fuld Tilstaaelse
og d¢mmes - Mændene til seks, Konerne til to Aar i det gæst fr i
Viborg Tugthus, der var indrettet for det samme en tredive Aar
tidligere.
Det er rimeligt, at disse stadig opdukkende Gentagelsestilfælde
havde gjort den stedlige Øvrighed noget nerv¢s, saa baade den
og Befolkningen saa Falskm¢ntnere allevegne. Saaledes var Mis tanken ogsaa bleven rettet mod Degnen i Hjerk-Harre, Christen
Nicolaj Hjardemaal, en Mand, som Sladderen alle Dage havde
tumlet meget med, og som den uretfærdige Eftertid endnu ved bliver at tillægge Skælmsstykker, som han absolut er uskyldig i.
Han var sikkert en letsindig Krabat, der aldrig kunde faa sine
Penge til at strække til; men hvor mange Degne i Datiden
kunde det? Og hvor let kom de ikke i Bagstand med den usle L
¢n, man b¢d dem for deres Gærning! Hjardemaal var altid i
Gæld; men andre Forbrydelser er der ikke bleven ham overbevist,
saalangt Sallings Justitsprotokal rækker. Men Angiveriets Djævel,
repræsenteret ved Navnet L. Bundgaard (om virkeligt eller fingeret
kan nu ikke afg¢res) havde sat ondt for Manden hos hans Over ordnede, Biskop Rottbøl, og en Sommerdag - 29. Juli 1780 Kl. 6 1/,
Eftermiddag ser man en Vogn i stiv Fart k¢re op for Degneboligen
i Over-Hjerk. Vognen har knap naaet Døren, før tre Mand springer
ned og spærrer enhver Udgang. De tre selvbudne Gæster er
Herredsfoged Ole Selmer, der m¢der med al ,,Rettens Middel"; -i
hans K¢lvand f¢lger Sognefogden Jens Jensen fra Bajlum og
Gaardmand Jens Christensen of Hjerk. De ta'r nu hele Huset i
Besiddelse, sætter bl. a. Krogen for Pigernes Kammer, saa de er
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indespærrede, og nedsætter saa, hvad de kalder en Gæsteret i
Degnens egen Stue. F¢rst har de dog gennemrodet Huset i hver en
Krog for at hitte Pengestempler og falske Penge; de finder kun
nogle To- og Treskillingsstykker i et lille Skab samt enkelte 24
Skillinger og andre Smaam¢nter „i Pigens Kridehus". Ellers intet.
Dog jo! Endnu en M¢nt, der vakte deres h¢jeste Interesse: En 24
Skilling „af Kobber eller anden Materie". Paa dens ene Side var
en ,Løbe" (c: Løve) eller det norske Vaaben af 1773, paa dens
anden Side Christian VII' Navnestemp; i Kanten „var nogle
Hakker". Den gik længe rundt mellem de tre Vismænd for omsider
at tages under Rettens Segl! - Degnen havde imidlertid været en
stum og ikke saa lidt forbavset Tilskuer ved de tre Herrers febrilske
Adfærd. Nu begynder Forh¢ret. Hjardemaal oplyser, at han er f¢dt i
Torum Degnebolig for 32 Aar siden; har været gift med Karen
Nielsdatter Hopp i 6 Aar og Degn i Hjerk i 10. I Huset hos sig
har han, foruden Konen, sin egen Mor, Dorthe Nielsdatter, 2
Smaab¢rn og 2 Tjenestepiger. Herredsfogdens Insinuationer hagler
ned omkring ham.
Han har jo besvangret to Kvinder i sit 2Egteskab „og kj¢bt
gevorben Soldatere til at tage sig Skylden paa". Degnen afviser Beskyldningen med Haan.
Om han da ikke skylder B¢nderne Penge? - Jo, det gaar han ikke
fra.
Om han ikke i Pant har tilkastet dem en Haandfuld Messing penge?
Nej, Messing lod de sig nok ikke n¢je med! Han har saamænd
givet dem gyldigt Pant i adskilligt S¢lvt¢j, der endnu staar uindl
¢st.
Snak! siger Herredsfogden. Han har jo givet dem Penge af
Messing, som han vilde ha' skulde tages for Dukater! Degnen
protesterer paa det heftigste. Han har aldrig haft andre
Messingpenge i sit Værge end dem, „der kaldes Slentringer", og
som han af Galanterikræmmere har k¢bt til sine B¢rn at lege med.
Naa saadan! Da har han da pantsat af sit Hartkorn til tre
Personer?
Han har pantsat nogle Smaalodder til dem „og havde han til hver
af dem udstedt en Panteobligation efter Soren Matthiesens
Regnebog, nemlig de bag i samme findende Formularer ... da han
ikke forstaar at skrive anderledes. Men han har kun givet Pant,
saa langt det strakte.
Men Herredsfoged Selmer gi'r endnu ikke op. „Hvorledes har
han turdet understaa sig at lade sig bruge til Spaamand og ved
saadan Lejlighed forvendt sit Maal, sit Navn, sine Klæder, alt for
at bedrage sin Næste?"
Degnen svarer hertil „naale", at sommetider gik han i sine sorte
Klæder og sommetider i de kul¢rte, som det kunde falde, og det
var ikke altid, naar han var ude at rejse, at han paa Folks Sp
¢rgsmaal vilde sige dem sit Navn ...
Men nu sætter Selmer sin st¢rste Trumf i Bordet og siger brat:
Kom saa frem med det Pengestempel, som du jo dog er i
Besiddelse af ! - Skillingen med „Løben" bliver nu Hugget i
Bordskiven: „Hvordan havde han lavet den?"
Den havde han aldeles ikke lavet, men den havde Anders Knudsens Kone givet ham til B¢rnene, „da den ikke duede".
,,Hvordan var han kommen saadan i Gæld?"
Ja, hvordan kommer man i Gæld! Han havde bygget til
Degneboligen, havde megen fattig Familie at s¢rge for (bl. a. sin
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Mor). I de sidste 6 Aar skal Renten alene nok ha' taget sine 70
Rdl. aarlig fra ham.
Saa kaldes andre Vidner ind. Anders Knudsens Kone maa frem og
svare til Galskillingen med den fordægtige “Løbe". - Jo, det er,
som Degnen siger, den har hun givet ham, og hun har faaet den
stukket ud i St. Hansmarked i Holstebro for noget Lærred. - Der r
¢g Selmers stærkeste Indicium! Saa maa Degnekonen frem og
svare paa et delikat Sp¢rgsmaal, om Manden hol der Kærester?
Konen forsvarer sin Mand paa det ivrigste. „Det maa være nogen,
der snakker saadan, fordi de ikke har andet at snakke om!"
Herredsfogden ser helt betuttet ud og gi'r Ordre til at ta Kro gen
fra Pigekammerd¢ren, saa de to Kirstener kan komme frem, men
de ved aldrig en Hak, og det er næppe med deres gode Vilje, at
Herredsfogden er kommen i deres Kridhus.
Saa bliver Sognefogden sendt rundt til Byens Mænd, at de kan vidne
i Sagen; han kommer tilbage med de fire paalideligste, som er
Anders Andersen, Niels S¢rensen, Svenning Iversen og Mogens S
¢rensen. De vidner, at hvad deres Degn angaar, som de nu har haft
i 10 Aar, saa ved hverken de eller nogen i Menigheden andet at
sige om ham end det, som godt er, og det saavel i Tjenesten som
udenfor den. Til alle de Beskyldninger, som Herredsfogden gjorde
dem fortrolig med, svarer de fire kun dette ene: Det kender vi ikke
noget til her i Hjerk!
Efter dette maatte Slaget mod Hjardemaal anses for tabt; men
Selmer s¢ger dog at dække Retræten med endnu nogle Sp¢rgsmaal
til Hovedmanden: „Kender han L. Bundgaard?"
Nej, Hjardemaal kender ham ikke, heller „ved han af, at et
saadant Menneske er til". Men for en 9 Uger siden blev Degnen
kaldt op til Pastor Arr¢e, og der sad Provsten, og de forh¢rte ham,
omtrent som han i Dag er bleven forhørt ... Naa, jaja! det vil
Herredsfogden ikke opholde sin Tid efter. Forhøret udsættes og
bliver aldrig mere optaget paa den Basis.
Selmer er der ganske vist igen 15. August 1780, men det er for at
pante for 124 Rdl. med Renter. Hjardemaal kan ikke betale, saa
gerne han end vil. Til Udlæg anviser han bl. a. et Fuglebur, et Sn
¢rliv til et Fruentimmer, 4 Dukker „af Kride og Papegøje" 1
Brændevinsglas, 4 H¢ns med deres Kok - saa smækker Herredsfogden sin Protokol i og opgiver yderligere at hjems¢ge den
insolvente Degn i Hjerk.
Sagen sluttes i Kancelliet 23. September 1780 uden mindste Men
for Hjardemaal. I Skrivelsen til Bispen maa man indromme, at her
ikke er Skygge af Bevis mod Degnen. „Men imidlertid kan man dog
ikke undlade herved tjenstlig at anmode Dem at ville have Indseende
med bemeldte Degns Forhold".
Det skulde man tro, at Bispen maatte ha' med alle sine Degne.
Naar Eftertiden lige op til vore Dage er - i Lighed med Sladderen i Hjardemaals egen Tid - bleven ved at fastholde Degnens
Skyld, er det sikkert, fordi han er bleven forvekslet med sine
forbryderske Kolleger i Datiden. Degnen Hop i Lyby var jo
overbevist om Faskm¢ntneri og flygtede for at unddrage sig
Straffen; men jeg ved ikke af, at Hjardemaal flygter; han kan i
hvert Fald ingen Aarsag ha' til at flygte for Beskyldningen:
faIske Dukater; thi i den Sag staar han jo komplet frikendt. Et
Aar efter at denne Sag er sluttet, sidder han endnu som Degn i
Hjerk, frygtelig forgældet som altid, pint og torteret of Kreditorer
og deres Sagf¢rere. 27. Oktober 1781 er det Fuldmægtigen paa
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Krabbesholm, Henrich M¢ller, som m¢rkner bans D¢re og kræver
Udlæg for 200 Rdl., som han skylder Jens Villadsen i
Frammerslev. Hjardemaal g¢r en selvopgivende Haandbevægelse
mod Vuggen. Skriv den! Og der er jo Kakkelovnen - skriv 1¢s!
Nej, det er sandt, den tilh¢rer jo Skolen! Saa maa vi blive ved
Vuggen. Men Degnens Børn har næppe slumret i Guldvugge
som Tycho Brahe. - Sagføreren raser, Konen flæber, Degnen
skæver til Siden og snyder Næse.
Men hvor er Sengklæderne, br¢ler Fuldmægtigen. Degnen, Ko nen, Folkene - for Pokker, de maa vel ha' noget at ligge i. „Fortæret af Ildebrand!" sn¢vler Degnen. Men nu kommer Bymæn dene
til D¢ren. De holder stadig med deres Degn. Juristen finder det
raadeligst at fortrække. Han standser paa Tærskelen, kaster et
skulende Blik tilbage mod Degnen og siger: Er Kreditorerne ikke
stillet tilfreds inden seks Uger fra denne Dag, da skal Hjar demaal aftjene samme (c: Gælden) med Kroppen".
Hvis den stakkels Degn nu er flygtet fra Embedet, er det altsaa
of Skræk for Gældsfængslet, men ingenlunde for Tugthuset; thi
maaske var han letsindig, men forbryderisk var han næppe.
Hans L¢n var 16 Rdl. aarlig, som han sjældent fik allesammen.
Var det da underligt, om han sad i Knokkeldom? Hans Smædere
har endog beskyldt ham for at ha' sat Ild paa sin Degnebolig.
Men hvad Fordel skulde han dog ha' af det? Brandforsikringer
for Bygninger paa Landet kom f¢rst med det Aar 1792. Tror
nogen, at en Brandkasse vilde ulejlige sig med noget som de R
¢nner, der gjorde det ud for Landsbyskoler i de Dage?
Og L¢s¢reforsikringen, som Hjardemaal vel især skulde ha' draget
Fordel af i Ildebrandstilfælde, kom endda langt senere.
Degnen Hjardemaals fattige Historie er da et nyt Bevis for
Sladderens Tilb¢jelighed til „for Smed at rette Bager", en Me tode, der langt fra er skrinlagt med det 18. Aarhundrede.

Christian Nicolai Hjardemaal og Karen Schow havde 3 børn:
1. Niels Christian (Christensen) Hjardemaal. Døbt 19. maj 1775 i
Hjerk-Harre.
2. Anne Christensdatter Hjardemaal. Døbt 26. dec. 1777 i HjerkHarre.
3. Niels Christensen Hjardemaal Høyer. Døbt 27. febr. 1780 i HjerkHarre.
Student i Horsens 1798. Cand Teol 1803. Ugift.
Præst i Helnæs 27/9 1811 til 9/1 1829, hvorefter han kom til Flemløse.
I folketællingen 1834 er har stadig præst, og han har sin ældste bro
boende. Han er blevet enkemand, og det er sikkert hans børn, der hor
hos dem.
Død 9. marts 1839 i Flemløse på Fyn.
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Ane nr. 4 Peder Christensen Hjardemaal (1658 - 1723).
Ane nr. 5 Ane Kathrine Junge (1671 - 1709).
Peder Christensen Hjardemaal er født 2. okt. 1658 i Hjardemaal sogn, som søn af
sognepræst Christen Jørgen Nielsen Morsing og Magdalene Edvardsdatter
Meier.
Han blev student 1682 og kandidat 22. dec. 1686. 28. aug. 1691 blev han ansat
som kapellan i Vraa, Emb og Serridslev sogne i Børglum herred.1 Her var han
indtil han 22. sept. 1703 blev kaldet til sognepræsteembedet i Sønder og Nørre
Onsild sogne i Randers amt. Denne stilling bestred han til sin død i 1723.
1695 blev han i København gift med Ane Cathrine Junge, født 1671 i Nykøbing
Falster, som datter af filskærer Hans Junge og Karen Pedersdatter.2

Som præst nr. 8 ses Peder Hjardemaal.

1 C. Klitgaard: Vendsysselske præstefamilier før år 1700, 1945.
2 Opl. Om hende stammer fra Erhard Quistgaard: præstehustruer, der helt eller delvis mangler i
Wibergs præstehistorie, udg. Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1977.
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Sdr. Onsild omk. 1815.
Ane Cathrine Junge var kun 38 år, da hun 6. sept. 1707 døde i Sdr. Onsild
præstegaard. Forinden havde hun nået at få 6 børn, hvoraf de 5 levede. Vi ser
børnene i det skifte, der blev lavet efter hendes død:1
"Saasom efter min Salige Kiæreste hæderbaarne Sl. Ane
Cathrine Junge er forfattet rigtig Registrering og Vurdering over
vores fælles Boe og samtlige midler, da efter at vores fælles Gæld
kan blive af betalt, kan vores fælles Børn tilkomme to hundrede
Slette Daler, og lover jeg at give min ældste søn Christen
Pedersen Hjardemaal fyrretyve Slette Daler, min ældste datter
Magdalene Pedersdatter fyrretyve Slette Daler, min søn Nicolai
Pedersen fyrretyve Slette Daler, min datter Kirsten fik de
fyrretyve Slette Daler, og min yngste søn Edvard Pedersen
fyrretyve Slette Daler i rede penge, og lover jeg ved Guds naade,
efter min ringe evne og .....lighed at holde den til ære og lære og
forsyne dem med Klæde og Føde indtil de hver kan forh...... og
fortjene deres Brød, og i hvor vel jeg og min Sal. kiereste er i
temmelig Giæld, og Børnene ikke kunne tilkomme saa meget som
som dennem er tillagt, har jeg dog af for faderlig Kiærlighed
forundt og givet enhver af mine børn saa meget som her er
indført, hvorimod jeg tager selv intet af samme forefundne
Midler, men afstaar det alt til mine Børn og binder saa samme
penge uden Rente hos mig bestaaende, og skulde mine Børn
komme til den Alder efter Loven, da lover jeg at hver dem til
bemeldte Penge fornøjelig i alle maader, og ved min dødelige
afgang forlods udi min Stervbo at anamme samme udlodede,
ydermere lover jeg at hvis Gæld, som jeg og min Sal. Kiæreste til
Dato til en anden skyldig kan være dem redelig og vel at fornøje
og betale, og holde Skifteforvalteren derforuden saavel som for
1
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Nr. Onsild Geistlige sk. protokol 1698-1728. C25C-2.

dette ovenskrevne uden...... og .......i alle maader, til stadfæstelse
og bekræftelse haver jeg dette med min egen haand og vanlig
Signet underskrevet og forelagt Retten Sønder-Onsild
Præstegaard d. 6. September Anno 1709.
P: Hiardemaal.
Efter sin første hustrus død gifter han sig hurtigt igen med Maren Olufsdatter.
Hun er født omkring 1672. Allerede 26. juni 1711 føder hun en datter, som bliver
opkaldt efter præstens nylig afdøde første hustru. Hun blivet navngivet Ane
Cathrine Junge Pedersdatter. Hun lever dog ikke længe. Hvornår hun døde kan
ikke findes, da sognets kirkebog først registrerer døde efter 1724.
Det er sjældent at man kan vide, hvordan personerne så ud på den tid, hvis ikke
der er lavet et billede af dem, men i tilfældet med præsten Peder Christensen
Hjardemaal ved vi dog lidt, da Wiberg i sin præstehistorie skriver at, han er:
”en gammel Mand med et anseeligt smukt Skæg”.
Familien boede i Præstegården, der lå i Sønder Onsild sogn. Kirken, som
den ser ud i dag, var en del anderledes på den tid. Den var uden tårn og
våbenhus, men skib og kor har stået på den tid.

Sdr. Onsild kirke.
Peder Christensen Hjardemaal døde 23. nov. 1723 i Sdr. Onsild sogn. Han blev
65 år.
Efter sin død blev der holdt skifte i præstegården. Det samlede bo blev opgjort til
103 Rdlr. Der var langtfra midler til at udrede den gæld, som præsten havde
oparbejdet, så resultatet blev at børnene frasagde sig arv, og indboet blev sat på
auktion, så der kunne komme likvide midler til at betale kreditorerne med.
Ud fra den boopgørelse, der blev lavet i forbindelse med skiftet efter pastor
Hjardemaal, er vi i stand til at danne os et billede af, hvordan der kunne se ud i
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en præstegård på den tid.
Vi går i gennem bryggerset, hvor der var en gruekedel. Derudover stod der en
dejtrug og et lille kar.
Herfra går vi ind i dagligstuen. Det domineres af et langbord med 5 stole, der er
forsynet med noget hjemmelavet overtræk, ligesom et par bænke, som kunne
bruges ved bordet. Et rød og hvidmalet skab var der også blevet plads til, samt
en kiste, som tilhørte tjenestepigen.
I den store stue stod et rundt bord, men tilsyneladende uden stole og 2 skabe stod
langs vægen tillige med en boghylde. Udsmykningen bestod af 3 billeder og et
firkantet spejl i sort ramme. Endelig var der ophængt et slagur i stuen.
Gæstekammeret, som må have været anvendt som præsteparrets soveværelse var
domineret at af en stor fyrretræsseng med himmel. Denne seng var forsynet med
gardiner og en hjemmelavet kappe som omhæng. For at få varme i rummet var
der anbragt en lille kakkelovn.
Præstens studerværelse var domineret af en ret stor bogsamling. Der var 50
specificerede bøger, der ud over var der nogle bundter af bøger.
I udhuset stod præstegårdens besætning, som bestod af:
4 heste, hvoraf de to benævnes som gamle udbrændte heste på 20 år. De to
øvrige er hopper på 13 og 17 år.
Endvidere var der 3 køer, 2 stude, 2 kalve, 15 får, 3 geder og endelig 6 magre
polte.
Peder Christensen Hjardemaals 2. kone Maren Olufsdatter levede i sognet i 20
år, inden hun døde i maj måned 1743.

Peder Christensen Hjardemaal og Ane Cathrine Junges
børn:
1. Christen Pedersen Hjardemaal, født 1699 i Vraa sogn, Hjørring amt.
Han var 1723 studiosus i København. Herefter tjente han nogle år hos Gert
Diderich Levetzaw, der 7. nov. .... kaldede ham til sognedegn i Vammen –
Lindum – Bigum sogne. I 1740 bliver han kaldet som sognedegn til Selde sogn i
Salling.
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Det var ikke nogen særlig belbelagt stilling, han havde fået. Som alle degne på
den tid var han fattig og ubemidlet. 1750 var hans årsindtægt var på 60-70
sletdaler.
Han fik et barn med en ukendt pige evt. hustru, inden han blev gift med Bolette
Jørgensdatter Ruttenberg. Med hende fik han 6 børn:
Han fik mindst 7 børn:
Hans første barn var Christen Frederich Hjardemaal. Han er født omk 1724.
Hans mor er ukendt. Ved skiftet efter faderes død bemærkes, at man ikke ved,
hvor han befinder sig.
Christen Pedersen Hjardemaal døde i Selde sogn janur 1756.

Christen Pedersen Hjardemaal og Bolette Jørgensdatter
Ruttenbergs børn:
1. Ditlev Hjardemaal, f. omk 1736.
2. Anne Cathrine Hjardemaal, døbt 29. maj 1738 i Vammen sogn.
3. Marie Cathrine Hjardemaal, født 25. marts 1740 i Vammen sogn.
4. Anne Dorthea Hjardemaal, døbt 5. juni 1744 i Selde sogn.
5. Imanuel Hjardemaal, døbt 23. maj 1745 i Selde sogn, død
sammesteds 20. febr. 1746.
6.Eva Hjardemaal, døbt 27. nov. 1747 i Selde sogn.

2. Magdalene Pedersdatter Hjardemaal, født 1701 i Vraa sogn, Hjørring
amt. Ved faderens død 1723 nævnes det i skiftet, at hun tjener i huset i
København.

3. Nicolai Pedersen Hjardemaal, Tip-4 oldefar. Se ovenfor.
4. Cathrine Helvig Pedersdatter Hjardemaal, født 1705 Sdr. Onsild sogn.
Død før 1723.

5. Kirsten Pedersdatter Hjardemaal, f. født 1706 i Sdr. Onsild sogn. Død
før 1723.

6. Edvard Pedersen Hjardemaal, født 1798 i Sdr. Onsild sogn. Død før
1723.
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Ane 6. Niels Jørgen Knudsen Hopp (1685 – 1770).
Ane 7. Helle Iversdatter ( ? - 1771).
Niels Jørgen Knudsen Hopp er født omk 1685, ant. I Stouby, Grinderslev sogn i
Salling, hvor hans far var herredsfoged i Nørre herred. Moderen var Birthe
Pedersdatter.
Niels Jørgen Knudsen Hopp var degn i Hjerk-Harre i 60 år fra 1710 til sin død 8.
jan. 1770. Han afløstes i embedet af sin dattersøn Christian Nicolai Hjardemaal.
1713 blev Niels Jørgen Knudsen Hopp trolovet med pigen Helle Iversdatter i
hendes moders hus i Hjerk i overværelse af hans far Knud Sanielsen og broderen
Daniel Knudsen, samt deres hustruer.
Vielsen fandt sted i Hjerk kirke 30. juli 1713.
I degnens første embedstid havde han ingen degnebolig stillet til rådighed, men
måtte nøjes med et fæstehus i Hjerk, men han kunne ikke leve der med mange
små børn, så omk.1724 fik han 1 tdr. hartkorn i fæste i Harre.
Efter fundats af 21. juli 1740 blev der af Ole von Lassen til Bustrup og Ritmester
Raun, Harregaard opført en degnebolig, der lå i Hjerk by, vest for kirken, og som
var forsynet med en tilbygning, hvor degnen holdt skole for begge sognes
ungdom.1
”Degneboligen består af en Suuls-Huus, som kan være allis 7
fag, om det var sat af Bindingsværk. Værelserne ere en Stue med
Loft og Vindver, én Kammer uden Loft og Vindver, Kiøkken
ligeledes. Til samme Bygning og under eet Tecke en Skolestue
tilsat”.
Som alle sine kollegaer var også Niels Jørgen Knudsen Hopp fattig med
pengemangel i hjemmet. 1743 oplyser skattelisten, at han formedelst fattigdom
kun svarer halv kopskat.2

20. august 1740 var biskop Wøldike på sin visitatsrejse kommet til Hjerk-Harre.
Han husker ikke degnens navn, men han har noteret, at sognepræsten gav ham et
godt vidnedsbyrd om hans levneds skikkelighed, men ved skolen behøvede han 1 Ejnar Poulsen i Skivebogen 1955 s. 34-50.
2 Skivebogen 1955, Lidt degnehistorie fra Hjerk-Harre.
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og ville antage en hjælp med provstens og præstens rådførelse.1
Niels Jørgen Knudsen Hopp døde 8. januar 1770 i Hjerk – 85 år gammel. I
skiftet efter ham, får vi et overblik over hans nærmeste familie:
”....hvor da blev til spurgt, hvilke den Afdødes Arvinger samtidig
var, hvortil Enken svarede, at den Afdødes efterladte Børn var 5,
nemlig 2 Sønner, den ældre Ove Nielsen Hopp, boende i
København paa Hiørnet af Lars Bjørns og Studiestræde: den yngre
Knud Nielsen Hopp, Degn i Oddense her i Salling: 3de Døtre, den
ældste, Dorthe Nielsdattert Nicolai Hiardemaals efterladte Enke,
den yngre Birthe Nielsdatter, Anders Lauritzens værende Kone i
Selde, den yngste Maren Nielsdatter, ugift og hjemme hos
Moderen”.
Skiftet viser også at det ikke var store forhold, der herskede i degneboligen. Af
skifteforretningen efter ham kan læses hans økonomiske forhold. Da alt indbo
var registreret og vurderet havde det en værdi af 48 Rdlr.
Heraf udgjorde besætningen:
1 grå ko, 8 år gammel
1 do, 7 år
2 får á 4 mk
1 gimmer
1 ung galt

8 Rdl
8 ”
1 ”
0 ”
2 ”

4 mk
0 ”
2 ”
2 ”
2 ”

0 sk
0 ”
0 ”
8 ”
0 ”

Til gengæld havde degnen udestående på 55 Rdlr. Det blev derfor besluttet, at
indboet skulle sættes på auktion. Her indbragte det 64 Rdlr. Med de
omkostninger, der var i forbindelse med afholdelse af skifte og auktion, gik
indtægter og udgifter lige op, så der blev ikke noget til deling mellem
arvingerne.
Niels Jørgen Knudsen Hopps enke Helle Iversdatter døde 28. oktober 1771 i
Hjerk degnebolig, hvor dattersønnen Christen Nicolai Hjardemaal var blevet
degn efter Niels Jørgen Knudsen Hopp.
Allerede samme dag møder provstens repræsentanter op, for at se om der skal
afholdes skifteforretningen over den afdøde. Der var dog ikke noget at komme
efter. Enkekonen levede i yderste fattigdom og var blevet holdt i live af sine
børn.
........ Retten fandt fornødent at tilspørge tilstædeværende Arvinger
om den Sal. Afdøde Helle Iversdatter havde efterladt sig noget,
som kunde komme til deling imellem dem, hvorpaa af dem blev
svaret, at den afdøde nu i 2de aar havde været sengeliggende og
ey alene tilsat det lidet hun tilforn ejede, men endog Aarlig maatte
skyde sammen til hendes daglige Underholdning, og havde ikke
engang efterladt sig det hendes Jordefær kunde bekostes med,
hvilken de med egen udlagte Penge havde bestyret, endnu til
desmere Sikkerhed tilspurgte Retten de Nærværende Witterligheds
Mænd af Hierk Bye om de ey vidste noget, som kunde komme
Sterfboen til bedste, hvor til de begge svarede, at de granst vidste
1 Skivebogen 1819: Anders Wøldikes visitatsrejse i Salling 1740.
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at den sal. Helle Iversdatter døde i største fattigdom, og
ernæredes af hendes Børn, hvorpaa Skifte-Retten fandt gandske
ufornødent at giøre længere udsættelse i denne fattige Sterfboe;1
Hermed afsluttede skifteretten sit arbejde.

Niels Jørgen Knudsen Hopp og Helle Iversdatters børn:
1. Dorthe Nielsdatter Hopp, født 1715. Tip-4 oldemor – beskrevet
ovenfor.
2. Ove Nielsen Hopp, født 1717 i Hjerk sogn.
I skiftet eftet faderen i 1770 ses, at han opholdt sig i København på dette
tidspunkt:
Ove Nielsen Hopp, boende i København paa Hiørnet af Lars
Bjørns og Studiestræde
I folketællingen 1787 findes en Ole Hoppe i Studiestræde. Det kan muligvis
være den samme person.
København, København (Staden), Nørre Kvarter, 1787,
Studiestræde 106
Ole Hoppe, 73, Gift, Skriver Karl.
Ane, 63, Gift, Studiestræde Hans Kone.
Helene, 25, Ugift, Studiestræde, Deres ægte Datter.
3. Berthe Nielsdatter Hopp, født 1720 i Hjerk sogn. Død 26. aug.1798 i Selde,
80 år gammel.
Gift 1. gang 22. apr. 1750 i Selde med enkemand Christen Christensen Wilstrup,
ladefoged på Hjeldgaard (f. o. 1700 og død 1758 i Selde).
Gift 2. gang 19. jan. 1759 i Selde med enkemand Anders Lauritzen Væver (f.
omk. 1708, død 1790). Han havde været gift tidligere og havde flere børn med
sin første kone, Sophie Pedersdatter (o. 1704 – 1754).
22. feb. 1749 fik Anders lauritzen Væver fæste på et sted kaldet Fruegaards
Hede:
--”sig stræbende fra Graben, eller Markdiget Vesten for
Kieldgaard Sønder ned til imod ---st-- fau--- 3 alen hver Fa--- og
i Sønder og Nør fra Graben for Engen der neden for op til det
aars giøde Faldagre kaldet =(Faune). Saa og det lidet stk Jord
fra Leddet / eller Indgangen / fra Vesten til bemte Engen og til
fornævnte Mark Graben og til Toften der næst sønden for. Sa at
han skal af mulighed fori fornævnte Jord der forhen har lagt i
Hede i god Brug, særdeles med god Giøde at lade give, hvad af
samme Jord (-----) hand inttages til Korn, -----”2
1 Gejstlig skifteprotokol for Harre og Nørre Herrede C19-B fol. 171b-172a.
2 Kjeldgaard Godsarkiv, fæsteprotokol (01C-c).
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Straks ”udenfor bemte Grob” har han i 1748 bygget et hus til jorden. Som årlig
afgift betales 4 Daler til hver Michelsdag. Desuden skal hen ”efter fornødenhed
gulve Korn i Høstens Tid i Kieldgaards Kornlade” - sammen med andre hus- og
boelsfolk.
Han skal vedligeholde markdiget ”fra Eegekilde til Sælde Mølle”. Han betaler
fra Michelsdag 1749 ordinære og ekstraordinære skatter af 2 skp. Hartkorn, som
jordlodden indtil videre er anslået til.1
Ved folketællingen 1787 bor de stadig i Selde:
Selde, 1787, Kieldgaard Hovedgaard m.m.,
Anders Lauritsen, 79, Gift, Huusmand og væver boer paa
Kieldgaards Grund.
Birthe NeilsDatter, 68, Gift, Madmoder.
Anders Lauritzen af Selde blev begravet 8. aug. 1790, 80 år gammel.
Berthe Nielsdatter er begravet i Selde 26. aug. 1798, ligeledes 80 år gammel.

Berthe Nielsdatters børn fra 1. ægteskab:
1. Dorthe Christensdatter (Wilstrup), døbt 18. okt. 1750 i Selde,
begravet 11. jan. 1756 i Selde, 5 år. (tviling).
2. Helle Christensdatter (Wilstrup), døbt 18. okt. 1750 i Selde, begravet
1. nov. 1750, 17 dage. (tvilling).
3. Herluf Christensen (Wilstrup), døbt 19. marts 1752 i Selde.
Han blev gift 1. gang i Selde 8. okt. 1775 med Ane Jensdatter af Selde (f.
omk 1731, begravet 3. jan. 1796 i Selde, 65 år gammel).
Gift 2. gang 26. nov. 1797 i Selde med Ane Jepsdatter i Lendum, Selde
sogn (f. i Lendum 1761, død 19. apr. 1815 i Selde).
Gift 3. gang 21. nov. 1815 i Selde med Ane Kathrine Knudsdatter (f.
omk. 1788, gift 2. gang 21. maj 1840, 52 år i Selde med Michel Andersen
fra Thorum).
Herluf Christensen var smed i Selde.
10. okt fik han fæste på et boelsted i Selde efter Niels Christensen
Iversgaard, af hartkorn 7 skp, 1 fjk og 2 alb. Niels Christensen Iversgaard
skulle have
”skikkelig og fornøden ophold og husværelse med føde og
klæde, og efter sin død en sømmelig jordefærd og
drev derfra smadien, der tilhørte Kjeldgaard”.
Ud over skatter og contribution af boelet skulle Herluf Christensen i
Landgilde årligt yde – efter moderation – 1 td og 4 skp og for
hoveriarbejde 2 rdl.
”-da det og er anordnet, at for hver Dag han arbeider
Smedde Arbejde for mig giver jeg ham daglig fra Paaske
til Michels tolf skilling om Dagen, og fra Michelsdag til
1 Kjeldgaard Godsarkiv, fæsteprotokol (01C-c).
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Paaske otte skilling om Dagen”1
Ingen børn af 1. og 3. ægteskab.
3 børn af 2. ægteskab.
4. Knud Nielsen Hopp, født 1724 i Hjerk sogn.
Han blev gift 27. juli 1754 i Selde med Anne Nielsdatter, husholderske på
Kjeldgaard i Selde sogn. Hun var født omk.1724, datter af degnen Niels
Pedersen i Junget-Thorum. Hun døde 31 aug. 1784 i Oddense degnebolig.
Knud Nielsen Hopp var degn i Oddense-Otting i Salling fra 1749 til sin død den
31. juli 1781. Han var kaldet til embedet af kirkens ejer Hr. Olevon Lassen til
Bustrup. Han var ustuderet, men havde været skoleholder i 8 år.
Den samlede degneindtægt angiver degnen selv til 30-31 rdl årligt, hvoraf skal
betales en medhjælper ved undervisningen af ungdommen.2
1. aug. 1751 fik han fæste fra Peder Espersen i Haurtoft på halvdelenaf lidt jord
på Oddense mark af hartkorn 0-5-3-1 tdr. I landgilde skulle han de første 2 år
betale 2 mk, der efter4 mk årligt.3
Ud over degne- og skolegerningen var degnene ofte skrivere og skifteforvaltere
for godsejere m.fl. 1767 forretter Knud Hopp, degn i Oddense, således mindst 2
gange skifteforretninget for sit herskab, Hr. Axel Rosenkrantz de Lasson til
Astrup.4
Fra præsteindberetningen 1771 hører vi fra pastor Holst i Oddense-Otting mere
om degnens arbejds- og leveforhold:
”Degnen har en ringe Bolig. Han har selv opbygt den største Del
deraf, ligesom den holdes i nogen skikkelig Stand efter Landets
Bygning ifølge Lovens 1´Bogs 15. Cap. 9. Ark. Han har ingen
Jord til Degneboligen uden en Kaalhauge, og altsaa kan han intet
saa. Han nyder ingen Korn-Trave eller anden Indkomst. At Loven
ej opfyldes, dertil vides ej anden Aarsag end, at hans fattige
Omstændigheder ej tillader ham det ved Proces at inddrive, og
Vedkommende ifølge Forordningen af 23. januar 1739 ej dertil
har hjulpet ham.
- Skolehuset er for begge Sognes Ungdom bygt ved Øster-Enden
af Degneboligen 1740 og foranstaltet af Sognets daværende
største Lodsejer, Hr. Major Høeg til Dalsgaard, og siden er ved
Repartion over Sognets Hartkorn Bygningen betalt af Bønderne.
- Hvad der er henlagt til Skolepenge, nemlig Lysepenge af begge
Kirker cirka 6 Rdl. 4 M 6 Skl., som skal indkræves til Paaske og
Mikkelsdag af Husmænd og Tjenestefolk, faar han for sin Umage,
saaledes ogsaa til Kosttt og Løn for en Medhjælper, og han nyder
ingen Skilling mere end bemeldte.
- Da ingen Bonde, ihvor formuende han end er, formaaes dertil at
give en Skilling, ihvor mange Børn han end har, der søger Skolen,
ja end om de lærer at regne og skrive, dog gives intet derfor til
Skoleløn. Men hvorfor og efter hvilken Anordning ved eller
1
2
3
4
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Kjeldgaard Godsarkiv, fæsteprotokol (01C-c-III).
Ejnar Poulsen: Viborg amts skole- og degnehistorie, 1956.
Astrup godsarkiv, fæsteprotokol G 184-2. Fæstebrev af 2/8 1751.
Astrup godsarkiv, skifteprotokol 1766-1834 10/2 og 29/12 1767.

forstaar jeg ej”1
To gange derefter, i 1773 og 1776, var biskop Rotbøll på visitats i Oddense, hvor
han fik det indtryk, at ungdommen var vel oplyst i de saliggørende sandheder.2
Degnen døde 31. juli 1781, men enken fik lov at sidde i uskiftet bo.
Hun døde få år efter sin mand 31. aug. 1784.
Da boets udgifter overgik dets indtægter, blev der intet til arvingerne.
Konens bror, forvalter Thorum på Kjølbygaard i Thy påtog sig af kærlighed til
sin søster boets forpligtigelser.
5. Ane Nielsdatter Hopp, født 1726 i Hjerk sogn, død sammested 1726.
6. Maren Norup Nielsdatter Hopp, født 1727 i Hjerk sogn.
Ved faderens død 1770 boede hun hjemme hos forældrene.
Hun døde 28. marts 1813 som ugift i Harregaard, Harre sogn.

1 Skivebogen 1929: Ejnar Poulsen: Lidt degnehistorie fra Oddense-Otting.
2 Skivebogen 1929: Ejnar Poulsen: Lidt degnehistorie fra Oddense-Otting.
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Ane nr. 8 Christen Jørgen Nielsen Morsing (o. 1609 – 1673).
Ane nr. 9 Magdalene Edvardsdatter Meir ( ? - 1693).
Christen Jørgen Nielsen
Morsing var født omk
1609, som søn af Niels
Pedersen Morsing, præst i
Ræhr, Hansted og Vigsø
sogne.1
Han havde studeret i både
Aarhus og Lund inden
han 1637 blev præst i
Hjardemaal sogn.
Han var gift 1. gang med
Anna Jensdatter, født
omk. 1613. Hun døde 16.
juli 1647, 34 år gammel.
Derpå blev han gift 2.
gang med Magdalene
Edvardsdatter Meier, som
var datter af sognepræsten
i Aggersborg Edvard
Melchiorsen.2
Med hende fik han mindst
3 sønner, der alle blev
præster.
Hjardemaal kirke.
Omk. 1650, over tyve år før sin død, lod han opsætte et epitafium i Hjardemaal
kirke.
Maleriet derpå forestiller præsten og hans to hustruer knælende under en lille
Kristusskikkelse.
I afsnittet lige under billedet kan læses:
”Liberi ex priori uxore ipsi nati sunt octo, quorum nemo
superstes, ex altera ...”
(”Af hans første hustru blev ham født otte børn, af hvilken ingen efterlever, af
hans anden ....”). Ved en restaurering har det kunnet se ud som om, der efter
altera har stået octo – altså at han også havde 8 børn med sin 2. hustru.
I epitafiets topfelt kan læses:
”Morsia me genuit, docuere Aahrs Lund(ue) probavit Portua,
post Mystes Hjardemalensis eram”.
”Mors har fostret mig, Aarhus og Lund har oplært mig, København har prøvet
mig; siden var jeg Præst i Hjardemaal”.
1 Wibergs præstehistorie.
2 Personalhistorisk Bidrag til Aarhus Kathedralskoles Historie, ved H. Friis-Petersen, 1939
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I fodfeltet, ligeledes skrevet med versaler og på latin den egentlige gravskrift
over pastor Hjardemaal:
Den fromme og vellærde Mand Christianus Nicolai M, hensov
blideligt i Herren den ___ Aar 16__ i sin alders ___ i sit
Embedes 5_ tillige med sine elskelige Hustruer Anna Jensdatter
T, som døde 16. Juli 1647, i sin Alders 34. Aar gammel samt
Magdalene Edvardsdatter, som døde __ Aar i sin Alders __ Aar.
De tomme pladser i teksten refererer til, at der ved fremstillingen blev gjort
plads til at skrive, når Præsten og hans 2. hustru døde. Men det er bare aldrig
blevet gjort.

Epitafium over sognepræst Christen Jørgen Nielsen Morsing i Hjardemaal kirke.

Om pastor Hjardemaal skriver Thura: 1
”Samme Morsing har som en Guds mand og Kirkens redelige
Tjener gjort meget godt, da han har paa egen Bekostning ladet
Kirken reparere, pryde og forbedre .... hans Navn ses overalt,
paa Altertavlen, Prædikestolen, Pulpituret og Stolene i Kirken til
hans stedsebevarende Ihukommelse”.
1 Nationalmuset: Danmarks kirker XII. 1. Thisted amt.
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Christen Jørgen Nielsen Morsing døde i Hjardemaal 1673.
Hans hustru Magdalene Edvardsdatter Meir levede 20 år længere og døde 1693.

Christen Jørgen Nielsen Morsing og Magdalene Edvardsdater
Meirs børn:
1. Edvard Meier, født 1648 i Hjardemaal. Han var student fra Aalborg og cand
. Theol. 1669. Efterfølger faderen som præst i Hjardemaal i 1673, men dør
allerede året efter i 1674.

2. Melchior Christensen Hjardemaal, født 26. marts 1657 i Hjardemaal.
Død febr.1717 i Sæby.
Præst i Sæby fra 24. dec. 1694. Student i Aalborg 1677, kandidat 1681, en tid
huslærer hos præsten Laurids Bjørn i Jerslev og vist 1684 huslærer på Bangsbo,
da han pryglede præsteenken Karen Kacobsdatter fra Understed i Præsten
Laurids Holstebros hus i Sæby (Sæby tingbog 28. maj 1684). Blev 1691 kaldet
til kapellan og efterfølger hos Hr. Jørgen Lund i Sæby, med hvem han 1692
forligtes dårligt med. Var en velhavende mand, der agerede pengeudlåner i stor
stil, og som præst drev han tillige værtshushold i Sæby, ligesom hans hustru
1701 lavede alterbrød af dårlig mel (Jens Bircherods Dagbog 13. mar. 1701).
1698 blev han idømt en bøde af 24 rdl. til præsteenkekassen og 4 rdl. til
sagvolderen Kirsten Nielsdatter, Johan Ludvigs efterleverske, der havde klaget
til borgmester Chr. Rhuus over Hr. Melchior.
12.sept. 1698 var Kirsten tillige med andre til alters, og hun modtog alterbrødet,
men da præsten derefter kom med vinen, glemte han at give hende af kalken og
berørte kun hendes hage med den. Hun sagde da: "Faderlille! Jeg fik intet af
vinen". "Jeg med Hjertens Vemod gik ned i stolen (igen) angrede og med
grædende tårer mig beklagede, blev liggende ned i stolen på mine knæ og græd,
indtil tjenesten var ude". Da Hr. Melchior kom gående ned af kirkegulvet, rejste
Kirsten sig op og vinkede ad ham, og da hun spurgte, hvorfor han ikke havde
givet hende af vinen, svarede han: "Giv Eder tilfreds og følg hjem med mig, det
skal blive godt". Medens Kirsten så talte med præsten, kom hans hustru og Niels
Svendsen Kirketerp, forrige hører i Sæby, og bad hende ligeledes om at slå sig til
ro og følge med hjem til præsten, og så fulgte hun med Hr. Melchior norden om
kirken og ikke ad gaden, og da Kirsten vedblev at græde, søgte han at berolige
hende. Da de var kommet hjem til præsten, fulgte han hende op på et kammer og
bad hende sætte sig ned på en stol, og her meddelte han hende så altervin af
kalken efter at han havde messet over den, og han ønskede herrens velsignelse
over hende og bad hende indstændigt ikke at omtale den uregelmæssighed, hvad
hun dog ikke undlod (Sæby tingbog 30. sept. 1697 f. 139ff), og sagen kom for
gejstlig ret. 21. sept. 1700 blev Hr. Melchior irettesat af Biskop Bircherod, efter
at borgmester Chr. Rhuus havde klaget offentlig over ham (J. Bircherods
dagbog).
Han var gift 1. gang 29. maj 1692 i Sæby med Maren Madsdatter. Hun døde
1710, efter at have født 6 børn.
Gifr 2. gang 29. nov. 1711 i Sæby med Maren Jensdatter Blicher. Hun døde
1748 i Viborg hos en svigersøn.
Hun fødte 4 børn.

3. Peder Christensen Hjardemaal, født 2. okt. 1658 i Hjardemaal.
(Tip-5- oldefar. Se ovenfor – ane nr. 4).
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4. Der er yderligere en søn Niels Christensen ud over de, som nævnes i
Wiberg præstehistorie.
I Tingbogen for Hillerslev herred 12. okt. 1675 står:
Hæderlige og vellærde mand hr. Christen Øeland i Hundstrup på
Magdalene, sal. hr. Christens, forrige sognepræst i Hjardemaal,
hans efterladte enkes vegne, får afkald fra Niels Christensen, født
i Hjardemaal Præstegaard, på arv efter hans fader og efter hans
broder hr. Edvard Christensen, iligemåde forrige sognepræst i
Hjardemaal.
Edvardsdatter er hans moder.
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Ane nr. 10. Hans Junge.
Ane nr. 11. Karen Pedersdatter.
Hans Junge var filskærer i Nykøbing Falster.
Oplysningen stammer fra: Quistgaard, Erh.: Præstehustruer, der helt eller delvis
mangler i Wibergs Præstehistorie, 1934.
Af deres børn kendes kun:
Ane Cathrine Junge (ane nr. 5).

Ane nr. 12 Knud Danielsen Hopp (o. 1640 – 1723).
Ane nr. 13 Berthe Pedersdatter.
Knud Danielsen Hopp er født o.
1640 og stammer muligvis fra den
gamle nordjyske adelsslægt Hop. I
den privatkopierede bog, "Slægten
Hop", der 1989 er tilgået Læsesalens
bibliotek pa Landsarkivet i Viborg1,
omtales han imidlertid som oldebarn
af Hans Hop (1562-1624), der var
landbruger og humledyrker i
Sydtyskland, senere i Holland, og
som via sønnen Jean Hop (159916**)
blev stamfader til den nyere
adelsslægt Hoppe i Denmark.
Ovennævnte Hans Hop skulle
desuden være far til Mads (Mathias) Hop (1590-1650), der o. 1625 indvandrede
til Skagen og blev stamfader til den nordjyske slægt Hopp. Blandt Mads Hops
børn nævnes Daniel Madsen Hopp, der skulle være far til Knud Danielsen Hopp;
men da bogen angiver, at Daniel blev født i 1633, ja, så kan han i hvert fald ikke
være far til Knud. Der foreligger dog den mulighed, at årstallet er forkert, og
Daniel eventuelt er født, før slægten indvandrede til Skagen. Desværre angiver
bogen ingen kilder til oplysningerne, så indtil videre må de opfattes som en
hypotese.
Allerede i 1665 nævnes Knud Danielsen Hopp som fuldmægtig for Jørgen
Marsvin til Abildgaard i Ø. Hornum sogn sydvest for Aalborg2. Denne havde
tidligere ejet Aunsbjerg og St. Restrup, samt grundlagt Marsvinlund, desuden
baesad han øen Egholm ved Aalborg som livsvarigt len til sin død i 1671.
1 QH-69.
2 Aalborg birks tingbog. LAV.
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Som Jørgen Marsvins fuldrmægtig fik han nok at se til. Den robuste og
livskraftige herremand måtte redde sig ud af mangen en retssag, ikke mindst
efter at han i 1662 blev fordrevet fra St. Restrup af svogeren Niels Parsbjerg.
Marsvin og hele familien skulle nu leve af, hvad hans resterende 8 bøndergårde
under Abildgaard og Egholm skulle yde, ca. 200 daler. For at hjælpe på
økonomien satte han fæsternes afgifter op og kom derved i bitter strid med
egholmerne. Af tingbøgerne for Aalborg birk, Hornum og Kjær herreder ses det,
at det blev fuldmægtigen Knud Danielsen Hopp, der matte tage smækkene pa
herremandens vegne.1
Den 23. juli 1667 var fuldmægtigen på Egholm for at pante restancer. Denne
udpantning fik pga. bøndernes modstand en nærmest komisk udvikling og blev
en total fiasko for Jørgen Marsvins udsendinge. Om denne historie kan læses i
"Fra Himmerland og Kjær Herreder" 1935-37 side 503 ff.
Den 12. februar afregner Jargen Marsvin med sin fuldmægtig om alt, hvad
han er kommet til at skylde ham på grund af "den Kiøbenhafns Reises
Omkostning" m. m. (en rejse, hvor han formodentlig har repræsenteret Jørgen
Marsvin i Egholm-sagens videre forløb, hvorunder begge parter klager til
kongen). For disse poster overdrager han til Knud Danielsen Hopp en del af
de berømte fiskestader i Nibe Fjord samt noget udefineret jord i Mariager.2
Denne har dog næppe haft stort udbytte af fiskeretten, og i 1687/88 sælger hen i
3 omgange staderne til Peder Lerche til Lerchenfeld, fordi de ligger ham så langt
fra hånden, at han ingen nytte har af dem.
Pa dette tidspunkt havde han nemlig i adskillige år boet i Salling, efter at han den
28.7.1673 havde ansøgt kongen om den ledige stilling som herredsfoged i
Salling Nørre Herred, samt stillingen som skriver i Harre Herred med den
begrundelse, at det ene embede "er saa ringe, at den som ikke her andet i brug til
næring kan ej have sin nødtørftige underhold deraf”.
var gift med Niels Parsbjerg, der ejede Eskær hovedgård, men pga. gæld måtte
han sælge både den og St. Restrup i 1664, og få år efter, i 1668, døde han.Om
årsagen til, at Knud Danielsen Hopp søger herredsfogedstillingen i Nørre
Herred - og får den (han udnævnes af kongen den 16.8.1673) - kan kun gættes,
men der var nære forbindelser mellem Jørgen Marsvins hustru, Anne Helvig
Gyldenstierne, og adelsslægterne i Salling. Hendes søster Helle Gyldenstierne
Hans enke ejede og beboede senere den lille adelsgard "Bundgaard" i Sdr. Thise,
og her var Knud Danielsen Hopp i 1677, da han endnu var ungkarl, indlogeret på
et værelse.3
Få år senere (formentlig o. 1680) blev han gift med Berte Pedersdatter, og de
flytter ind på en lille gård i Stouby i Grinderslev sogn på godt 2 tdr. hartkorn,
der tilhører Helle Gyldenstierne. Her nævnes han i 1687, hvor han må betale 6
rdl. i kopskat (en indkomstskat, der skulle betales af alle skattepligtige uanset
skatteevne), og her er formodentlig de fleste af deres børn født.4
1
2
3
4
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Fra Himmerland og Kær herred 1835-37. Værnfelt: ”Egholmbogen”.
Holger Rasmussen: ”Limfjordsfiskeriet før 1825”, Nationalmuseet 1968 (fra s. 297).
Skivebogen 1930, Jeppe Aakjær ”Ret og skel” s. 31.
Kær herreds tingbog 1666 ff. B31B-27A fol. 66 og B31B-27B fol. 49a-50a.

Efter Helle Gyldenstiernes død i 1687 blev "Bundgaard" i Sdr. Tise fæstegard
under Eskær, og i de første år drevet af 3 tjenestefolk; men senere fik Knud
Danielsen Hopp den i fæste og havde den endnu i 1697. Gården, der
formodentlig havde større og bedre bygninger end almindelige bøndergårde,
var da pa 4 1/2 tdr. hartkorn. I 1719 bor han igen i Stouby på en bondegard, der
hører under Eskæer.
Det var dog allerede før den tid, at han som herredsfoged vandt "en herostratisk
Berømmelse ved i Sommeren 1686 at lede Forhørene over de to Søstre, Anne og
Mette Madsdatter, de såkaldte Tise Trolde", som Jeppe Aakjæer skrev i sin artikel
"Ret og Skjel".
Anklagen mod de to stakkels fattige og naive søstre rejstes af Hr. Steen Bilde til
Jungetgaard, og herredsfogeden havde næppe noget valg mht. dommen, da
søstrene villigt erkendte sig skyldig i omgang med djævelen, samt i alle ulykker,
der kunne opremses på egnen i de sidste 20 år! Processen blev af samme grund
kortvarig: vidnerne afhørtes pa herredstinget 6.7.1686, dommen faldt samme sted
13.7, blev indstævnet for landsretten, hvor den stadfæstedes 28.7, hvorefter
søstrene - trods en kgl. ordre af 21.7.1686 om, at ingen hekse måtte brændes
uden højesteretsdom - brændtes med Guds velsignelse på heden sydvest for
Breum Præstegård.
Med denne proces lakkede det imidlertid mod enden med Knud Danielsen
Hopps herredsfogedstilling, for kort tid efter udstedelsen af Danske Lov i 1683
besluttedes det, at foretage en større omlægning af retskredsene, så at to eller flere
herreder blev sammenlagt. I 1687 var det ved at være Sallings tur, og da
herredsfogederne for de 4 Sallingherreder spørges om den rette beliggenhed af
det fælles tingsted, svarer Knud Danielsen Hopp: "Kommer al Salling
tilsammen, da kan tinget holdes ved en høj kaldet Tinghøj, liggende mellem
Bostrup og Vium, ved hvilken høj menes i gammel tid, at ting skal have været
holdt."

Den øverste cirkel viser hvor Knud Danielsen Hopp og Berthe Pedersdatter
boede.
Den nederste viser, hvor tingstedet blev anbragt 1687.
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I 1688 finder sammenlægningen sted, og de fleste herredsfogeder og skrivere må
ud i mørket - uden pension. Kun en finder plads i det nye system, nemlig Knud
Danielsen Hopp, der bliver herredsskriver i det nye Salling Herred, en stilling
han beholder til sin død i 1723.1

Knud Danielsen Hopp og Berthe Pedersdatters børn:
1. Daniel Knudsen Hopp, født 0. 1680 ant. i Stouby, Grinderslev sogn. Gift 17.
juni 1708 I Sevel med orgelmester Niels Nielsens datter Bodil Nielsdatter.
1711 er Daniel Knudsen Hopp i Yttrup fuldmægtig i Grinderslev sogn for
velærde og velbyrdige kaptajn Mogens Friis.
1714 nævnes han som ridefoged på Astrup i Grinderslev sogn.
1724 er han i Gamstrup, Roslev sogn, hvor han havde en gård på hartk. 2-7-1-2.
Inden sin død 1730/31 boede han med sin kone i et hus i Vester Grønning?
Det vides ikke hvordår Bodil Nielsdatter er død. Hun kan muligvis være flyttet
med sin søn til Vedersø og så død der. Kirkebogen for Vedersø er desværre gået
tabt for den tid.
Deres børn:
a. Niels Danielsen Hopp, døbt 6. okt. 1709 i Rydbjerg. Degn i Vedersø
1733-75. Gift med Christence Thøgersdatter. De fik mindst 3 børn.
b. Anne Berthe Danielsdatter Hopp, døbt 12. juli 1711
Roslev-Rybjerg. Ifølge Lemgviks kirkebogsuddrag for Vedersø, døde
hun hos roderen Niels i Vedersø i 1759. Hun har sikkert været ugift.
c. Knud Danielsen Hopp, døbt 27. aug. 1713 i Roslev-Rybjerg.
Viet I Viborg Domsogn 5. maj 1744 med Magdalene Hiardemaal. Hun
er 18/3 1740 og igen 6/2 1743 fadder i Thorum hos degnen Nicolai
Hiardemaal og benævnes da “fra Viborg”. Degnen, der var gift med
Dorthe Nielsdatter Hopp var sikkert hendes broder.
Magdalene er begravet 5/11 1781 - 86 år gammel - i Viborg
Gråbrødre sogn, og skal således være født 1695. Hun kan muligvis
være den Malene Hjardemaal, der er født i Vrå 1701.
Knud Danielsen Hopp fik borgerskab i Viborg 1765 som
værtshusholder, desuden var han meget passende politibetjent2.
Viborg by havde I 1700-tallet usædvanlig mange værtshuse og
gæstgiverier. 1768 angives denne branche ifø'lge “Handels Speyl”
som byens næststørste herlighed:
“det navnkundige Snaps-Ting, Nørre Jyllands
Omslags-Termin, hvor Byens Indvaanere profiterer
bed at leie deres Værelser bort til Fremmede”.
Værtshusholderene holdt især til ved byens porte, og på markedsdage
skænkede hveranden vognmand og avlsmand i Graverne og
Skottenborg øl og Brændevin. Det tilstødende Vestergade kaldtes
dengang “Brændevinsgade”.
1 Se mere om denne ane og hans efterkommere i ”Knud Danielsen Hopp o. 1640-1723” af
Knud E Jakobseb, Risumvej 3, 7870 Roslev.
2 Viborg Bys Borgerbog 1713-1860, af Otto von Sprechelsen, 1955
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De egentlige værtshusholdere og gæstgivere førte ofte en illoyal
konkurrence i deres næring – især fra de skattefire gejstlige og
privilligerede steder, hvor præsteenker m.v. Ofte tog de fornemmeste
logerende på markedsdagene.
18/2 1743 klagedes der til magistraten over dette forhold, og blandt de
angivne personer opgives Madame Hiardemaal1. Hun kan formodes at
være Magdalene Hjardemaals moder, præsteenken Maren Olufsdatter,
der døde 11/5 1743 – eller måske Magadlene hjardemaal selv, inden
hun blev gift med Knud Hopp d. 5/5 1744?
Knud Danielsen Hopp døde 20. juni 1777 i Viborg Søndre sogn 63 år
gammel.
2. Peder Knudsen Hopp, da han sandsynligvis er næstældste barn af
herredsfoged Knud Danielsen Hopp er han nok født omk. 1682-83. Han var
fuldmægtig på Grinderslev Kloster. Fra skifteforretningen efter ham finders i
Viborg Landstings skøde- og panteprotokol indført genparten af en tinglæst
hæftelse på Grinderslev Kloster, der skulle sikre enken en tryg alderdom, dateret
7. juli 1750. Heri får vi at vide, at hans hustru hedder Inger Clausdatter2.
De havde sandsynligvis ingen børn.
3. Niels Jørgen Knudsen Hopp, ane nr. 6. Se ovenfor.
4. Karen Knudsdatter Hopp, født 1689. Hun har efter al sandsynligvis ugift,
men fik en søn 1725 udenfor ægteskab:
a. Knud, født 1725 men tilsyneladende ikke i Harre, hvor han i 1726 er
begravet 10 måneder gammel, da moderen tjente hos Cornet Raun i
Harre.
Karen Knudsdatter Hopp døde 1767 og blev begravet i Harre 11. jan. 1767.
6. Helle Knudsdatter Hopp, født omk 1690. Hun blev 28. jan. 1714 viet i Harre
med Christen Furboe. Hun døde 1733 og blev begravet 1. jan. 1734 i Harre. 44
år gammel.
De fik 7 børn.
7. Knud Knudsen Hopp, sikkert den yngste af herredsfogedens børn. Han var
gift med Else Pedersdatter, der døde 1769.
Han var sognedegn I Thise sogn 1726-62 “Ustuderet, kan dog
I Gudsfrygt lignes ved de bedste Degne I den Egn”.
Han døde 1762 i Thise sogn.
De fik 6 børn.
Den ældste Mogens blev skoleholder på Fur, senere sognedegn Jebjerg, hvorfra
han måtte flygte fra en dom for falskmønteri.
Sønnen Knud afløste faderen som degn i Thise.
Daniel var degn i Vindum.
Hans degn i Hornum.
Desuden sønnen Peder og datteren Else.
1 Viborg Købstads Historie, bd. II, 1940 s. 618-21.
2 Viborg Landstings skøde- og panteprotokol, 21/1 1750 (B24 686 fol 496) og 7/8 1750 (B24
686 fol 592).
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Ane nr. 15 Dorthe (o. 1644 – 1727.
Om hende ved ved vi ikke andet, end at ved hendes død 1727 skrev præsten i
kirkebogen:
“Dorthe Ifversis Deignens Kones Moder – 83 aar gl.”.
Hun blev begravet I Hjerk 25. marts 1727. Da hun da var 83 år gammel, må hun
være født omk 1644.

Ane nr. 16, Niels Pedersen Morsing ( o. 1555 – 0. 1625).
Han var født omk 1550 ant. i Boddum-Ydby i Syd Thy, hvor hans far var præst.
I slutningen af 1500-tallet blev han præst i Ræhr, Hansted og Vigsø sogne, hvor
han også døde omk. 1625.1

1 Wibergs præstehistorie.
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Ane nr. 18 Evert Melchiorsen Demeier (død 1625).
Ane nr. 19 Inger Nielsdatter (død eft. 1645).
Evert Melchiorsen
Demeir er født i
Aggersborg sogn,
hvor hans far var
præst. Det vides
ikke, hvornår han er
født, men han
overtog faderen
embede 1612, og
han det bestred til
sin død 1625.
Han var gift med
Inger Nielsdatter,
der blev gift 2.
gang med
efterfølgeren i
præsteembedet.
Hun var antagelig
søster til
sognepræsten Claus Nielsen i Raabjerg sogn, der blev værge for hendes børn.
I præsteindberetningen 1625 skrev Edvard Melchiorsen Demeier:
“Herren har velsignet os med mange børn, holder 3 af dem til
skole I Hjørring”.
Indberetningen er underskrevet Demeyer. Hvorfor han tog dette navn vides ikke,
men det gav anledning til stor Forvirning. Flere af børnene kaldte sig herefter
slet og ret Meyer, nogle Edvardsen Meier, andre beholdt det gamle efternavn.
Det bør noteres, at Meyer en et arisk navn uanset stavemaaden.
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Børn af Edvard Melchiorsen Demeier og Inger Nielsdatter:
1. Melchior Edvardsen Meier, født o. 1613 i Aggersborg. Han gik i skole i
Hjørring, hvorefter han blev student i Aalborg 1635.1
1648 blev han præst i Vrensted-Thise sogne i Hjørring amt. Gift med Kirsten
Tønnesdatter (1615-1659). Melchior døde 20. aug. 1655. Wiberg skriver:
”Gik ud at se til Høstfolkene; vilde prøve sine Gaver til at meie;
men efter at have brugt Leen til tre Slag, styrtede han til Jorden.”
De havde 2 børn.
2. Thomas Edvardsen Meier, født i Aggersborg. Gik 1625 i skole i Hjørring,
boede 1646 og 1654 på Hedemarken i Norge og ejede jord i Hjørring.2
3. ..... Edvardsen Meier, født i Aggersborg. Gik 1625 i skole i Hjørring og er
måske den Hans Edvardsen Meier, som efter at have været forvalter ved
Slotsloven hos Kansler Ove Bjelke i Oslo blev Foged i Strinden, og hvis søn
Edvard Meier, født 1647, død 1716, blev præst i Ørkedalen3.

4. Magdalene Edvardsdatter Meier, Ane nr. 9. Se ovenfor.
5. Helvig Edvardsdatter Meier,. Født i Aggersborg. Hun levede 1656, da hun
8. september d.å. gav afkald på arv efter moderen4.

6. Kirsten Edvardsdatter Meier, født i Aggersborg. Død o. 1680. Hun var
gift med sognepræst i Hundstrup-Østerild Ole Jacobsen Jelstrup, død 16725.

Ane nr. 32 Peder Nielsen Morsing ( død o. 1592).
Han var præst i Boddum-Ydby sogne 1589 – 15921 og søn af Niels Morsing,
som han efterfulgte.

1
2
3
4
5
1
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C. Klitgaard: Vendsysselske præstefamilier og Wibergs præstehistorie.
Hjørring tingbog, 19. apr. 1653 og 31. jan. 1654.
Erlandsen: Tronhjems stift, s. 200.
Han Herreds Tingbog 8. sept. 1656.
C. Klitgaard: Vendsysselske præstefamilier.
Wibergs præstehistorie.

Ane nr. 36 Melchior Edvardsen Meier ( død 1612 ).
Ane nr. 37 Margrethe Hansdatter ( død 1645 )
Melchior, der også kaldtes Iffersen var præst og provst i Aggersborg sogn2.
Aggersborg ligger ved Aggersund og Løgstør Bredding, hvor der også i gammel
tid lå en kongsgaard, Aggersborg. Den skulle holde kontrol med vadestedet over
Limfjorden, her hvor Hanherred og Himmerland næsten når hinanden.
Et vigtigt strategisk punkt, men en ren Uriapost, ikke færre end 3 gange blev den
svedet af, første gang da Knud den Hellige i 1086 flygtede sydpå for de oprørske
vendelboere. Alligevel rejste der sig omkring stedet en del småhuse med deres
fæboder, folde og "stier", og det var den beskedne begyndelse til landsbyen
Aggersborg, hvor flere århundrede efter slægtens stamfar, hans søn og sønnesøn
forkyndte Guds ord.
Melchior Iffersen – almindeligvis kaldet Edvardsen, var præst her i Aggersborg i
slutningen af 1500-tallet. Det var en lykkelig tid, da renessancen bragte nyt liv
til landet, nu hvor reformationen var godt overstået og kirkens forhold forbedret.
I 1584 lod Melchior sig repræsentere, sammen med herredets øvrige præster ved
Chr. 4. hyldning i Viborg.

2 Wibergs præstehistorie.
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Aggersborg kirke.
Han var gift med Margrethe Hansdatter, der døde 4. marts 1645 i Hjørring.
Hun var på det tidspunkt gift 2. gang med borgmesteren i Hjørring, Svend
Pedersen1.
Melchior døde 1612 og blev begravet inde I kirken, hvor børnene satte en stor
mindesten over deres far. Stenen findes nu på væggen I våbenhuset. Den er er
noget slidt og vidner om at den i mange år har ligget i kirkegulvet, hvor
skiftende generationer har trådt på den.

"Herunder hviler nu salig med Ære
Herr Mechior Iffversøn, som før monne være
udi Aggersborg Sogn præst, christelig han
lefvit
Og offuer Hanherrid Provist var blefvit.
Aar Tusind Sex Hundrid og Tolff hand døde
De Tredie Septembris hand skildis fraa Møde
Gud giffve hannom Himmerig Glede
Derom vy aff Hjertet Gud ville bede
Oc deris Kjere Børn."

1 Hjørring tingbog 1646, bl. 84.
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Melchior Edvardsen Meier og Margrethe Hansdatters børn:

1. Edvard Melchiorsen Meier, ane nr. 18. Se ovenfor.
2. Helvig Melchiorsdatter Meier, hun blev 1613 gift med sognepræst Peder
Thomsen i Haverslev-Bejstrup sogne1.
3. Mette Melchiorsdatter Meier, gift med sognepræst Gert Pedersen v. Achen i
Hjørring.

1 Han Herreds tingbog 18. febr. 1633.
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Ane nr. 64 Niels Morsing ( død 1589).
Han blev 1551 kaldet til sognepræst i Boddum-Ydby sogne i Thy. Fra 11. marts
1570 blev han tillige præst I Hurup ved dette sogns oprettelse.

Kirken i Bodum ligger lidt uden for landsbyen tæt ved den store
Boddumbisgaard.
I Historisk Årbog for Thisted amt 1929, side 539-540 skrives følgende om Niels
Morsing:
“FRA 1551 til sin Død 1589 var Herr Niels Morsing Præst til Boddum - Ydby.
Han maa have været en Mand, der var mer end almindelig kundskabssøgende
fremfor andre af den Tids Præster, idet han 1558 erhvervede Kongens Tilladelse
til at studere ved udenlandske Universiteter og altsaa for en Tid forlade sit
Præsteembede, dog at han skulde "skikke hans Sognemænd en god, forstandig
Person til en Kapellan." Da han fik Besøg af Aalborgbispen Dr. Oluf
Chrysostomus, der var ude paa Visitatsrejse, viste det sig, at Hr. Niels's Bibliotek
rummede det store Antal af 22 Bøger, hvilket var noget helt ualmindeligt for den
Tid. 1566 blev han udnævnt til Provst for Refs Herred. 1567, d. 28. Novbr., fik
han Kongebrev paa Kronens Part af Tienden af hans to Sogne for Livstid mod at
svare en aarlig Afgift paa 120 Mark; denne Afgift forandres 1573 til 40 "enkende
Daler" og skulde betales til Stiftsbefalingsmanden i Aalborg inden Fastelavn.
Denne Begunstigelse synes ogsaa at antyde, at han har været en fremragende
Mand mellem sine samtidige.
Som Provst forestillede han Kongen, at Hurup Sogn, der ikke var saa formuende,
at det kunde holde sin egen Sognepræst, henlægges til Boddum-Ydby Sogne,
hvilket iøvrigt tidligere havde været Tilfældet. Da Hurup Sogn 1570 var ledigt,
traadte denne Ordning i Kraft mod at Præsten skulde "holde en god lærd Mand
til Kapellan, for at Sognefolkene ikke i nogen Maade skulde blive forsømte".
Paa samme Tid hed Præsten til Øster og Vester Assels paa Mors Laurits Jensen;
han døde 1610, men længe i Forvejen havde han overgivet Embedet til en Søn.
Disse to Præster oplevede i Begyndelsen af Aaret 1569 et ret ubehageligt
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Eventyr, hvorom vi faar delvis Besked gennem en Skrivelse af 2. Marts s. A. fra
Kongen til Hr. Erik Podebusk, Lensmand til Vestervig.
Da Præsteskatten for Aaret 1568 for Refs Herred i Thy og Sønder Herred paa
Mors skulde indbetales, overdrog de "menige Sognepræster" i disse Herreder
Herr Niels Morsing og Herr Laurits Jensen det Hverv at rejse til Aalborg med
Skatten. Vinteren havde været streng, og Fjorden var tillagt, hvorfor de to
Præster vilde benytte sig af Lejligheden og skyde Genvej, men de havde det
Uheld, at Isen gik i Stykker med dem, og Hest, Vogn, Penge og hvad andet de
havde med sig gik til Bunds. Med stor Bekostning og ikke ringe Livsfare blev
der søgt efter at redde, hvad reddes kunde. Hele Skatten kom op med Undtagelse
af 94 Daler, som det ikke lykkedes at faa bjerget. I denne Anledning søgte de
Kongen om Eftergivelse af det manglende Beløb hvilket ogsaa blev
imødekommet, "da de jo ikke havde vist nogen Forsømmelse".
Endvidere eftergav Kongen dem ogsaa deres personlige Skat, der for hver beløb
sig til 22 Daler 2 Mark danske, da de havde mistet deres Heste, Vogn og øvrige
Rejseudstyr. Hvor Uheldet indtraf berettes ikke; men sikkert nok har de to
Præster ikke saa hurtigt glemt denne Rejse til Aalborg.”
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