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Denne bog om min tip-3 oldefar Hans Christensen
Bloch er blevet til efter et samarbejde med flere på
den gamle DIS-Forum. ("Wanted forældre til
Sognepræst Peder Brahm" Gamle Dis-Forum
Aneefterlysning s. 355).
I mange år havde det ikke været muligt for mig at
finde hans fødsel og dermed også hans aner.
Endelig lykkedes det, og nu har jeg kunne skrive
hans slægts historie.
Der er stadig en del løse ender, som måske kan
bindes sammen på et tidspunk.
Hans Christensen Blochs hustrus slægt er
beskrevet i: "Jordemoder i Viborg Anne Cathrine
Nicolajsdatter Hjardemaal og hendes slægt."

Jens Aaberg
Dronninglund
Marts 2009.

Der er revideret og tilføjet lidt dec. 2012.

2

3

Indholdsfortegnelse.
s. 5

1. Hans Christensen Bloch

1735 - 1824

s. 6

2. Christen Hansen Bloch
3. Anne Christensdatter Lundsgaard

1701 - e.1739
1694 - 1780

s. 10

4. Hans Pedersen Bloch
5. Maren Gertsdatter

s. 11

6. Christen Nielsen Lundsgaard
7. Karen Thomasdatter Høeg

s. 29

8. Peder Jensen Bloch
9. Anne Nielsdatter

s. 31

10. Gert Sørensen
11. Maren Christensdatter

1641 - 1683
1649 - 1720

s. 36

12. Niels Andersen Lundsgaard
13. Anne Nielsdatter Nipgaard

1621 - 1684
1634 - 1720

s. 43

14. Thomas Christensen Høeg

o.1630 - 1675

s. 45

16. Jens Mikkelsen Bloch
17. Edel Christensdatter

f.1590 - f.1625
f.1595 - e.1634

s. 47

22. Christen Clausen
23. Maren Laursdatter Bruun

o.1615 - 1668
1627 - 1655

s. 48

24. Anders Christensen
25. Anne Røersdatter

o.1590 - 1655
? - 1654

s. 52

26. Niels Pedersen Nipgaard
27. Vibeke Poulsdatter

o.1610 - 1682
f.1617 - o.1675

s. 54

46. Laurids Nielsen Bruun
47. Inger Poulsdatter Guldsmed

o.1584 - 1647
o.1596 - f.1635

s. 58

52. Peder Nielsen

o.1580 - e.1617

s. 60

92. Niels Lauridsen Bruun

o.1550 - 1591

s. 61

184. Laurids Bruun

o.1520 - e.1550

o.1653 - 1711
1669 - 1721
1656 - 1721
1657 - 1728
o.1610 - o.1690
f.1642 - e.1660

4

Tip-3 oldefar Hans Christensen Bloch 1735-1824.

Hans Christensen Bloch var født 1735 i Vejby sogn, Rødding herred i Salling.
Han blev døbt i Vejby kirke 11. sept. 1735. Kirkebogen siger:
Dom 14 p. Trinit. var Christen Hansens søn Hans til sin
Hiemmedaabs confirmation, frembaaren af Mette Hansdatter
[hans faster og gift med Jens Erichsen]. Fadderne var Jens
Erichsen, Jens Madsen, Jens Jensen, Maren Andersdatter og
Else Nielsdatter.
Hans forældre var Christen Hansen Bloch og Anne Christensdatter
Lundsgaard.
Hans Christensen Bloch blev gift med jordemoder Anne Cathrine
Nicolajsdatter Hjardemaal 22. april 1768 i Bælum kirke, Aalborg amt.
Hans og Anne Cathrine kom til at bo i Viborg, hvor han ernærede sig som
daglejer og hans hustru virkede som en af byens jordemødre.
De fik 7 børn, hvoraf mindst 3 fik efterkommere.
Anne Cathrine døde 22. februar 1813 i Viborg, og Hans døde 27. januar 1824 i
Løvelbro, Pederstrup sogn.
Se mere om dette par i "Jordemoder i Viborg Anne Cathrine Nicolajsdatter
Hjardemaal og hendes slægt."
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Ane 2, Christen Hansen Bloch (før 1701 - eft. 1739).
Ane 3, Anne Christensdatter Lundsgaard (1694 - 1780).
Christen Hansen Bloch var født før 17011 i Vejby sogn i Viborg amt, som søn af
Hans Pedersen Bloch og Maren Gertsdatter.
Han var sikkert fæstebonde i Vejby under Kjærgaarsholm gods, der ligger i
nabosognet Haasum.
Da sønnen Hans 1769 søgte om borgerskab i Viborg købstad, skrev han i
sin ansøgning :
Barn-Føed paa Kiergaardsholm Gods i Salling, hvor fra han med
Pas er forshynet, og begierede at vinde sit Borgerskab........
Da der ikke er bevaret arkivalier fra Kjærgaarsholm gods, har det ikke været
muligt at finde nærmere oplysninger om familien der.
Christen blev 30.marts 1732 gift i Vejby kirke med enken Anne Christensdatter
Lundsgaard. Hun var født 1. december 1694 i Viborg, som datter af Christen
Nielsen Lundsgaard og Karen Thomasdatter Høeg.
De fik 3 børn, hvoraf de to ældste blev båret til dåben af deres faster Mette
Hansdatter, hvis mand Jens Erichsen stod fadder.
Vi ved ikke noget om, hvor længe familien blev boende i Vejby.
Christen forsvinder fuldstændig. End ikke hans død har det været muligt at
finde, men han er tidligst død 1739, hvor hans yngste barn er født. Familien kan
være flyttet fra sognet til et andet af Kjærgaardsholms ejendomme, eller de kan
have fået pas til at flyttet til et helt andet sted i landet.
Anne Christensdatter Lundsgaard dukker imidlertid på et senere tidspunkt op i
Aulum sogn i Ringkøbing amt, hvor hendes broder Conrad Lundsgaard havde
overtaget godset Lergrav i 1758.
På dette tidspunkt var Christen sikkert død, da hans død heller ikke kan findes i
Aulum kirkebog.
Anne døde hos sin broder på Lergrav i Aulum 22. december 1780 som 86-årig,
og blev begravet på Aulum kirkegård2.

Christen Hansen Bloch og Anne Christensdatter Lundsgaards børn:
1.
Hans Christensen Bloch, f. 1735 i Vejby, død 1824 i Løvelbro.
Tip-3. Se ovenfor.
2.

Karen Christensdatter Bloch. Født 1732 i Vejby sogn, død 1822 i Vejby
sogn.
Hun var Jordemoder i Viborg.
9. oktober 1755 blev hun i Viborg Domkirke gift med kusk Jens Nielsen
Paikiær Bram, f. 1715 i Bjørnholm sogn, Aalborg amt.
Folketællingen 1787 fortæller os, at de ikke boede sammen på det
tidspunkt.
1 Født før kirkebogen starter.
2 Der er ikke noget skifte efter hende, som kan sige noget om mandens skæbne.
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Karen Christensdatter Bloch, 56, Gift, Jordemoder her i Byen og faaer af
samme i Aarlig Løn 20rd, Bentzens Gaard 3, hendes Mand tiener paa
Landet og har været borte nogle Aar, logerende
Muligvis har de levet hver for sig det meste af tiden. Jens Nielsen døde hos
sin søn i Torsted sogn, Ringkøbing amt i juli 1797, og da Karen var
jordemoder, er det tvivlsom, at hun har forladt byen. I hvert fald finder vi
hende igen ved folketællingen 1801:
Karen Bram, 72, Enke, Jordemoder, Lundesstræde 2, Viborg købstad, 1,
Logerende
Nu var hun enke, men stadig jordemoder. Det kan lige bemærkes, at hun
boede i Lundestræde som nabo til sin bror Hans og svigerinde Anne
Cathrine Hjardemaal, som også var jordemoder.
Karen døde i sit fødesogn, Vejby i 1822.
Karen Christendatter Bloch og Jens Nielsen Brams børn:
A.
Peder Jensen Bram, født 1756 i Brøndum sogn, Aalborg amt, død
1818 i Gjessing sogn, Viborg amt. 23. nov. 1796 i Flønder kirke,
Ringkøbing amt, gift med Anne Margrethe Svendsdatter
Bondrup.
Han var præst i Torsted sogn, Ringkøbing amt 1792-99 og senere i
Gjessing-Nørager, Randers amt 1799-1818.
Randers, Sønderhald, Gjesing, 1801, Gjesing by,
Peder Brahm, 45, Gift, sognepræst, husbonde,
Anne Margrethe Bondrup, 29, Gift, hans kone,
Jens Brahm, 4, deres barn,
Svend Bondrup Brahm, 2, deres barn,
Juliane Marie Winther, 10, pårørende plejebarn,
Charlotte Emerence Tørslef, 4, Ugift, pårørende plejebarn,
B.
Maren Jensdatter Bram, f. 1758, Sortebrødre sogn, Viborg,
død eft. 1801.
Gift 1793 i Gjerrild kirke, Randers amt med lærer Hans Jocum
Andersen Tørslef, f. 1762 Gjerrild sogn, død 1798 i Horsens.
Efter mandes død sidder enken tilbage med et lille barn.
Horsens Købstad, 1801, Nørregades Søndre Side,
Maren Bram, 42, Enke, Skoeleholder Encke. Tørslefs Encke,
Huusmoder,
Hansine Joachimine, 2, Hendes Datter,
Christian Nielsen, 25, Ugift, Skoeleholder, Logerende,
C.
Mette Jensdatter Bram, f. 1764, Sortebrødre sogn, Viborg, d. 1764
Viborg.
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E.
Niels Jensen Bram, f. 1773, Sortebrødre sogn, Viborg, d. 1775
Viborg
3.
Gert Christensen Bloch, f. 28. juni 1739, Vejby sogn, død 3 uger gammel.
Som tidligere nævnt var Anne Christensdatter Lundsgaard enke, da hun
blev gift med Christen Hansen Bloch. Hun havde faktisk været gift 2
gange før, da hun som 38-årig blev gift 3. gang med Christen.
Gift 1. gang omk. 1722 med Peder Pedersen Busch, f. omk 1690 , død 24.
dec. 1724 i Ørum sogn, Viborg amt. Han stammede muligvis fra Aarhus,
hvor hans stedfader og broder boede. Ca. 1717 blev han degn i Sahl-Gullev,
og 1722 i Ørum-Viskum-Vejrum sogne. 1729 var biskoppen tilfreds med
ham, men her var ingen degnebolig, og der holdtes heller ikke skole.1
Han havde tidligere været gift med Ane Margrethe Pedersdatter, der
døde 2/5 1721 i Sahl i barselseng. Med hende havde han 2 børn:
A. Mette Pedersdatter Busch, født 26. maj 1718
B. Anne Pedersdatter Busch, født 1719, død 25. marts 1719.
Med Anne Christensdatter Lundsgaard fik han også 2 børn:
A.
Christen Pedersen Busch, født juli 1722 i Ørum, Viborg amt, død okt.
1722.
B.
Cathrine Marie Pedersdatter Busch, født 12. juni 1724 i Ørum, Viborg
amt.
Da Peder Perersen Busch døde 24. dec. 1724, gik der næste 3 år før Anne
Christensdatter Lundsgaard giftede sig 2. gang. Det skete 9. nov. 1727 i Vejby
sogn, hvor hendes nye mand Peder Christensen Buur boede.
"Vi ved ikke noget nærmere om, hvad Peder Christensen Buur har beskæftiget
sig med i Vejby, men maa gaa ud fra, at han har været fæstebonde. En sag af 7.
oktober 1724 paa Hammerum herredsting fortæller os, at han har hørt til de mere
fremtrædende paa egnen. Den paagældende dag havde han, der tjente velbyrdige
Niels Linde til Tanderupgaard og Kjærgaardsholm, ladet stævne Niels
Christensen fra Agerskov for skældsord, som denne den 13. september 1724
skulle have anvendt overfor Peder Christensen Buur, da han på velbyrdige
Niels Lindes vegne var mødt op paa Niels Christensens marker for at optælle
tiende-negene. Niels Christensen skulle da til Peder Christensen Buur have sagt:
"Det første vi saa eder herpaa marchen, da ræddes vi for Eder, og i tanke, at nu
mister vi vor bedste rug, og I gjør som skielm". Hertil skal Peder Christensen
Buur have svaret, at Niels Christensen var en "hundsfot" (paa den tid ikke
ualmindeligt anvendt skældsord), indtil han kunne bevise sine udtalelser.
Det er desværre ikke muligt at fastslaa nærmere om Peder Christensen Buurs
herkomst, men som nævnt, må det formodes, at han er født i Buur sogn i Hjerm
herred, og ved matrikuleringen i 1688 boede i V. Buur tre bønder med fornavnet
Christen, nemlig Christen Andersen, Christen Jensen og Christen Graakjær, alle
1 "Viborg Amts degne- og skolehistorie" af Ejnar Poulsen.

8

fæstere under Nr. Vosborg. Det forekommer sandsynligt, at en af disse tre kan
have været Peder Christensen Buurs fader."1
Dette ægteskab fik kun kort varighed. Efter ca. 2½ år døde Peder Christensen
Buur i apr. 1730.
Forinden havde de fået sønnen:
Christen Pedersen Buur, døbt 29. aug. 1728 i Vejby sogn.
Han blev 17. maj 1768 gift med sin kusine Ane Cathrine Conradsdatter
Lundsgaard på Lergrav i Aulum sogn. Hun var født 1743 i Højslev sogn som
datter af Conrad Christensen Lundsgaard og Else Johansdatter Farre.
Christen arbejdede i 17 år på Lergrav i Aulum bl.a. som huslærer, inden han 1785
overtog gården Næsholt i Snejbjerg sogn2
Snejbjerg, 1787, Nestholt,
Christian Buur, 60, Gift, bonde og gaardbeboer, hosbonde,
Ane Cathrine Lundsgaard, 45, Gift, madmoder,
Peder Christensen, 19, søn,
Anne Marie Christensdatter, 16, værkbruden, datter,
Else Christiansdatter, 3, datter,
Niels Albrechtsen, 43, tienestefolk,
Appelone Andersdatter, 27, tienestefolk,
Bodil Kirst. Christensdatter, 23, tienestefolk,
Stephan Jensen, 20, tienestefolk,
Nu var Anne Christensdatter Lundsgaard enke i 2 år inden hun så giftede sig 3.
gang 30. marts 1732 med Christen Hansen Bloch.

1 "Thuesen-Buur fra Snejbjerg sogn om Anne Cathrine Thuesdatter (Buur) født 1810 hendes
forfædre og efterkommere" (Nordisk Slægtsforskning Aps Skals, 1996)
2 Fra J. Sulkjær: Snejbjerg sogn 2. 1927, s. 93.
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Ane 4, Hans Pedersen Bloch (omk 1653 – 1711).
Ane 5, Maren Gertsdatter (1669 – 1721).
Hans Pedersen Bloch var født omk 1653 i Vejby sogn, Viborg amt som søn af
Peder Jensen Bloch og Anne Nielsdatter.
Kirkebogen i Vejby sogn starter først i 1701, men at det er dem der er forældre til
Christen Hansen Bloch (ane 2), ligger bl.a. i, at de også har en datter Mette, som
sammen med sin mand Jens Erichsen flere gange optræder som faddere for
Christens børn.
Hans Pedersen Bloch blev gift med pigen Maren Gertsdatter, der var født i
Skagen 1669 og datter af capellan Gert Sørensen og Maren Christensdatter.
Hans og Maren har ikke sat sig særlige spor i historien, men Hans har sikkert
været fæstebonde i Vejby, men det har ikke været muligt at finde dem i noget
godsarkiv.
De fik 3 børn i Vejby, men derefter fik de endnu et barn i Hjerk sogn, hvortil de
må være flyttet før 1711.
Samme år som deres yngste barn blev født, døde Hans Pedersen Bloch og blev
begravet på Hjerk kirkegaard 19. aug. 1711.
Maren døde 1721 og blev begravet 14. dec. i Lem sogn, der er nabosogn til Vejby
sogn, hvor de først havde opholdt sig.
Hans Pedersen Bloch og Maren Gertsdatters børn:
1.
Christen Hansen Bloch, f. før 1701, død eft 1739. Ane 2.
2.
Mette Hansdatter Bloch, f. omk 1692, Vejby sogn, død 1754 Vejby sogn.
1713 gift i Vejby sogn med Jens Erichsen, f. omk. 1674, død 1754, Vejby
sogn.
3.
Gert Hansen Bloch, f. 1702, Vejby sogn.
4.
Sophia Hansdatter Bloch, f. 1711, Hjerk sogn.
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Ane 6, Christen Nielsen Lundsgaard (1656 – 1721).
Ane 7, Karen Thomasdatter Høeg (1657 – 1728).

Christen Nielsen Lundsgaard
var født 1656 i Hejlskov
Præstegaard, Ørslevkloster Sogn,
og han døde den 6. juli 1721 i
Hjermind Præstegaard.
Han blev gift den 29. marts 1693 i
Viborg med Karen Thomasdatter
Høeg.
Vielsen fandt sted som
hjemmebryllup efter kongelig
bevilling af 19. december 1692 i
købmand & raadmand Jacob
Hasses hus, Viborg d. 29. marts
1693.
Karen Thomasdatter Høeg var
født 1657 i Viborg Søndre sogn,
og hun døde den 18. november
1728 hos sønnen Conrad paa
Hostrup i Salling. Hun blev
begravet den 29. november 1728
paa Lem kirkegaard, og af skiftet efter hende fremgaar, at der var tale om en stor
begravelse med mange gæster.
Hun blev døbt den 26. marts 1657 i Søndre Sogn i Viborg; Søren Skrædders
hustru bar hende til daaben, og faddere var Jacob Hase, Jens Pedersen og Jens
Blamme, alle fra Viborg.
Karen Thomasdatter Høeg var ved ægteskabets indgaaelse i 1693 enke. Hendes
første mand var Christen Christensen Teglbrænder i Viborg, men hvem hun fik
tre sønner. Han døde 1688 i Viborg Sortebrødre sogn og blev begravet den 30.
oktober, 64 aar gammel.
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Deres børn var:
1.
Christen Christensen Høeg, født omk 1682 i Viborg, begravet 18. nov.
1744 i Vejrum sogn, Viborg amt, hvor han fæster af Bror Mølle. Den 5.
dec. 1717 blev han i Vejrum sogn gift med Kirsten Jensdatter, født
1694, Vejrum sogn, død 1730, Vejrum sogn.
De fik 4 børn.
Derefter blev han senere samme år gift med Karen Jensdatter, f. 1695,
Vejrum sogn.
Med hende fik han 1 barn.
2.
Peder Christensen Høeg, født omk 1688 i Viborg, død 1752 i Kobberup
sogn, Viborg amt. 1723 blev han i Kobberup sogn gift med Juliane Marie
Bering, født 1692 i Kobberup.
3.
Thomas Christensen Høeg, født før 1693 i Viborg, død efter 1729. Han
var kromand i Tuse kro ved Holbæk. Omk 1718 blev han gift med Alhed
Cathrine Plumsdatter.
De fik mindst 4 børn.
Efter Christen Christensen Teglbrænders død indgik hun nyt ægteskab den 11.
september 1691 i Viborg med Peder Sørensen Bach, der imidlertid døde samme
aar og blev begravet 2. december, 43 aar gammel. Det kortvarige ægteskab
resulterede i en fødsel i februar 1692. Pigen fik navnet Sophia Amalia, men hun
døde i øvrigt kort efter.
Christen Nielsen Lundsgaard blev student som 18-aarig fra Viborg og
dimitteredes 26 aar gammel som cand.theol., hvorpaa han den 30. marts 1691
blev kaldet til residerende kapellan ved Viborg Graabrødre kirke, Asmild og
Tapdrup. Kun i godt og vel tre aar besad han dette embede, idet han kom i heftig
strid med sin sognepræst magister Morten Rodius. Den 16. juli 1694 blev han
suspenderet af Biskop Gerner. Denne strid har forfatteren Konrad Understrup ud
fra en pakke med dokumenter i Viborg Bispearkiv nærmere belyst i sin bog om
slægten Lundsgaard:
"I denne Pakke i Landsarkivet findes mange interessante aktstykker om Striden.
Det ses blandt andet, hvad Løn og Pligter Lundsgaard har. Der er et Brev fra
Rodius til Bispen om, at Lundsgaard er blevet værre siden suspensionen osv.
Lundsgaards Navn med egen Haand findes mindst to gange i disse Dokumenter.
Sagens gang er denne, at efter at Lundsgaard er suspenderet af Bispen 1694 den
16. juli, dømmes han af Provsteretten den 25. juli samme Aar, fordi han er rejst
til København uden sin Sognepræsts Vidne og Villie, for Forsømmelse i Embedet
og trodsig og usømmelig insolence mod sin Sognepræst; 1695 den 3. april kom
det ved Landemødet til en slags Forlig: Lundsgaard opgiver frivilligt sin Tjeneste
og skal offentligt paa Bytinget erklære de Skældsord, han har brugt mod Rodius,
for uberettigede, medens Rodius skal betale ham et halvt Aars Løn:"
Den 15. april 1695 ses Christen Nielsen Lundsgaard da ogsaa paa Viborg Byting
at have ladet oplæse følgende erklæring: "Efter som jeg hr. Christen Lundsgaard
her paa Bytinget udi min Rettergang imod Magister Morten Rhodio har fundet
sig alt for nærtalte, saa vil jeg hermed have samme Ord saaledes forklaret, at de
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ikke skal komme tilbemeldte Morten Rhodio til nogen Forklejnelse, saasom jeg
hannem intet Ont haver i nogen Maade at beskylde."
Christen Nielsen Lundsgaard var derpaa uden embede i næsten seks aar, og i
denne tid maa han formodes at have boet i Viborg, hvor hans ældste søn Niels
den 6. maj 1698 blev begravet i en alder af 4 1/2 aar. Omsider den 1. april 1700
havde Christen Nielsen Lundsgaard atter heldet med sig, og han blev nu kaldet til
præst for Hjermind, Le og Hjorthede sogne med bolig i Hjermind Præstegaard.
Dette embede beklædte han derpaa indtil sin død 1721.
Den 20. september 1685 ses Christen Nielsen Lundsgaard til Peder Nielsen
Bøgild, borger og handelmand i Viborg, at have solgt den ejendom i
Mikkelsgade, kaldet Niels Graaes gaard, som var blevet ham overdraget seks
uger forinden af broderen Peder Nielsen Lundsgaard, og som denne havde arvet
paa skiftet efter deres fader. Christen Nielsen Lundsgaards skøde er paategnet af
broderen Claus Nielsen Lundsgaard, som hermed bekræfter at have overdraget
sin arvelod i samme gaard til den nye ejer.
Som nævnt medbragte Karen Thomasdatter Høeg i ægteskabet tre sønner fra sit
første ægteskab. Formynder for disse tre var Adrian von Horn, graver i Viborg,
hvis opgave det jo var at sikre, at beslutningerne paa skiftet efter deres fader
Christen Christensen Teglbrænder blev bragt ud i livet. Paa skiftet efter denne var
de tre sønner i arv blevet tillagt 157 rdlr., men disse penge var jo endnu ikke
udbetalt, og øjensynligt er Adrian von Horn blevet nervøs paa de tre drenges
vegne i forbindelse med Christen Nielsen Lundsgaards afskedigelse som
kapellan. I hvert fald ses han at have krævet større sikkerhed for de 157 rdlr.,
hvilket han fik i et stykke jord udenfor Skt. Mogens Port, ansat til 32 skpr. sæde,
samt i tre agre paa Viborg Mark paa ialt 110 skpr. sæde.
Den 6 april 1695 solgte Christen Nielsen Lundsgaard derpaa en ejendom i
Mogensgade, beboet af Peder Kudsk, til Christen Pedersen Tise, og den 5.
oktober 1698 udstedte Karen Thomasdatter Høeg et skøde til Christen
Rasmussen paa huset Mogensgade 5 med gaardsplads og kaalhave. Endelig den
11. april 1702, ses Christen Nielsen Lundsgaard til Anders Pedersen paa
Vingegaard at have solgt en købmandsgaard i Mogensgade, som i lighed med
huset Mogensgade nr. 5 og de tre agre paa Viborg Mark oprindelig stammede fra
Karen Thomasdatter Høegs første mand Christen Christensen Teglbrænder. I
forbindelse med overtagelsen af købmandsgaarden ses Anders Pedersen derpaa at
have udstedt et pantebrev paa 280 slettedaler til Christen Nielsen Lundsgaard.
Efter Christen Nielsen Lundsgaards død 6. juli 1721, blev der paabegyndt skifte
i boet i Hjermind Præstegaard mellem enken og fællesbørnene Anne, 26 aar
gammel, og Conrad, knap 20 aar gammel. Tilstede ved den første
skiftebehandling var endvidere to af Karen Thomasdatter Høegs tre børn fra
første ægteskab, nemlig Christen i Bro Mølle og Peder. Som lavværge antog
enken præsten hr. Søren Tvede fra Bjerring, medens præsten hr. Laurits Høst fra
V. Velling var formynder for sønnen Conrad og farbroderen hr. Peder
Lundsgaard, præst i Hem-Sem [Onsild herred], var formynder for datteren Anne.
Christen Nielsen Lundsgaard hørte naturligt nok til den gejstlige stand, og her
var reglen den, at enhver gejstlig skifteforretning blev ledet af provsten for det
paagældende herred. I denne situation var der tale om Middelsom herred, saa det
var provsten hr. Jens Høyer, der mødte op i boet og meddelte, at han
indledningsvis agtede at foretage en forsegling af alle boets bedste værdier, idet
det var hans opfattelse, at der paa boet hvilede store gældsposter, og at dette
kunne skade enkens og de to børns arvemuligheder, "da et og andet kunde vorde
distrehered". Karen Thomasdatter Høeg afslog imidlertid dette "med vred hue
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og næveslag i bordet". I det hele taget udviste Karen Thomasdatter Høeg under
hele skifteforretningen megen stejlhed og stædighed, men mon ikke forklaringen
skal søges deri, at der har været et modsætningsforhold mellem hendes afdøde
mand og provsten, maaske med baggrund i den famøse sag 1694, under hvilken
sag Karen Thomasdatter Høeg var sin mand en kraftig forsvarer. Provsten
spurgte nu Karen Thomasdatter Høeg, om der var noget guld i boet, hvortil hun
svarede nej. Han sagde da, at han mente at have hørt om en guldkæde, men den
kendte Karen Thomasdatter Høeg intet til.
Parterne skiltes, og provsten fik nu biskop Lintrup i Viborgs tilladelse til at
foretage en forsegling i boet. Den 28. juni 1721 mødte han op sammen med
præsten hr. Peder Vinding med den biskoppelige befaling, hvor de talte med
datteren Anne, der oplyste, at moderen ikke var hjemme. Senere paa dagen
mødte man atter op i præstegaarden og fik samme besked af datteren.
Den 4. august mødte saa atter den gejstlige skifteret op i boet med to syns- og
vurderingsmænd, og man forsøgte nu at faa foretaget en registrering og en
vurdering af boets indhold. Først spurgte skifteretten enken "Guds elskende"
Karen Thomasdatter Høeg om hun havde nogen lavværge, og hertil svarede hun,
at præsten hr. Søren Tvede havde lovet at være hendes lavværge, men da denne
ikke var mødt, konstituerede man nu enkens søn af første ægteskab Christen
Christensen i Bro Mølle som hendes lavværge. Desuden var børnenes formynder
tilstede, samt datteren Annes mand degnen Peder Busch fra Sahl. Først efterlyste
skifteretten nu atter guldkæden samt nogle guldringe. Enken nægtede imidlertid
at fremvise guldkæden og oplyste, at datteren Anna havde faaet ringene. Hertil
svarede datteren benægtende og oplyste samtidig, at det eneste hun kendte til, var
en guldkæde, som moderen havde lovet hende, at hun maatte faa efter moderens
død. Der var dog ogsaa et par guldknapper, men dem havde afdøde før sin død
foræret sønnen Conrad. Skifteretten spurgte nu, om der fandtes noget sølv i boet,
og hertil svarede enken, at hun og hendes afdøde mand før hans død havde skiftet
og delt alt sølvtøjet mellem børnene. Dette ville skifteretten naturligvis ikke bøje
sig for, og sølvtøjet kom nu paa bordet. Der var tale om en temmelig stor
samling, det meste med initialer og årstal, som dog ikke synes at kunne henføres
til nærværende slægt. Der nævnes dog seks sølvbægre med Christen Nielsen
Lundsgaard og hustrus initialer samt aarstallet 1705 og en sølvske med parrets
initialer. Herudover kan blandt andet nævnes en sølvkande med navnene Jacob
og Dorothe Brochmand indgraveret, et stort højt saltkar, en sølvkomet, et stort
højt sølvbæger med aartallet 1561 og initialerne A.R.D., en snes sølvskeer etc.
Det besluttedes at overlade sølvtøjet til en guldsmed for at faa det vurderet.
Endelig nævnes et stenkrus med sølvlaag og initialer samt aarstal 1659, hvilket
krus straks vurderedes til 3 rdlr. Hertil kom en udskaaret kande i valbirk med to
sølvringe omkring sat til 5 rdlr. og 4 mk., og en spadserestok med sølvbeslag,
som afdøde havde givet sønnen Conrad.
Efter forespørgsel fra skifteretten oplyste Karen Thomasdatter Høeg, at der ingen
rede penge var i boet, men at der var en obligation paa 383 rdlr. udstedt 1719 af
Sr. Hans Werner i Viborg. Desuden oplyste hun, at boet ejede en del markjorder
paa Viborg Mark, men hun forklarede nu, at disse tilhørte hendes tre sønner af
første ægteskab og var en del af deres fædrene arv. Dette ville skifteretten dog
godt se bevist, og man bad derfor om at faa forelagt originalt skiftebrev efter
hendes første mand Christen Christensen Teglbrænder, hvortil hun svarede, at
dette skiftebrev var i forvaring hos sønnen Thomas, der boede i Tudse paa
Sjælland.
Skifteretten gik derefter i gang med at registrere og vurdere indboeffekterne. Her
nævnes nu bl.a. en stor kobberbryggekedel, vurderet til 6 rdlr. 5 mk., en stor
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brændevinskedel med låg, hat, piber, tænder og tønder, sat til 24 rdlr., et par
lysestager med initialer, et solur, et spejl, et par billeder af kongen og dronningen,
seks kobberstik i rammer og en del malerier, bl.a. et maleri med Sct. Jørgen og
Dragen, et med "Abekatter", et billede kaldet Dorthea, et billede kaldet Niemann,
og et der forestillede prins Christian. Herudover kan nævnes et blankt skab af fyr,
et ur med initialer og aarstal, de sædvanlige indboeffekter i form af møbler og
afdødes garderobe, som bestod af en præstekjole med vinger sat til 10 rdlr. 4 mk.,
en præstekjortel, 5 rdlr. 2 mk., en præste gangkjortel og yderligere to
præstekjoler, en rejsehue med foer, en rejsehue af odderskind, en kasket med
plysfoer, en fløjs kalot, en atlask kalot, to andre huer, tre pibekraver, to ligkraver
og en sort muffe.
Endelig kan nævnes en bogsamling bestaaende af tolv bøger i foliestørrelse,
seksogtredive bøger i kvartfolio format og fireogtyve bøger i oktav størrelse. Der
var næsten udelukkende tale om bøger af gejstligt indhold, mange af dem paa
latin, men herudover kan da ogsaa nævnes en gammel regnebog, en latinsk
grammatik, en fransk grammatik og Christian den V's Dansk Lovbog. Hele
bogsamlingen blev blot vurderet til 14 rdlr.
Af besætning i præstegaarden nævnes otte heste og et føl, seks stude, en ungnød
(ungkreatur), en studekalv, fire køer, tre kvier, en kviekalv, atten faar og en so
med seks grise, saa der maa have hørt temmelig meget jord til præstegaarden. Af
udsæd i marken var der da ogsaa sået 6 tdr. rug og 7 tdr. byg, 14 tdr. havre og 4
skpr. hvede.
Det oplystes nu, at boet havde et mindre beløb tilgode ved kirken for nogle lys,
som Christen Nielsen Lundsgaard havde indkøbt, og sønnen Peder af første
ægteskab gjorde krav paa 100 rdlr., som han fordrede udlæg for i den nævnte
obligation, et krav som arvingerne og de øvrige tilstedeværende i øvrigt
godkendte som værende rigtigt. Herudover skyldtes nogle folkelønninger, som
enken lovede at betale. Og nu blussede stridighederne mellem provsten og Karen
Thomasdatter Høeg atter op: "Og som Enken, som før blev meldet, stod imod at
fremvise et og andet som fordredes, saa erbød Sønnen Conrad sig strax at aabne
sin Kiste og viste for os, at hand intet havde i sin gemme Sterfboen (dødsboet)
tilhørende; ligeledes gjorde Datteren Anne Lundsgaard. Endeligen blev ved de
tvende forommeldte vurderingsmænd paa Rettens vegne begiært af Enken, at hun
ville aabne de Kister, som stod i Mellemstuen og af Vurderingsmændene vare
vurderede, at der kunne efterses, om der deri kunde være noget, som burde
komme til Skifte og deling imellem hende og hendes Børn, hvortil hun ligesom
til forn anstillede sig mutvillig og fortræden og svarede hverken bedre eller
værre: Neij ved Gud vil jeg ikke i Aften, thi der er ingen stjaalen koster deri. Og
som det var imod Aften, og Provsten samt hans Accessores skulle hver være
hjemme om Morgenen tidligt til deres maaneds Bededagsprædikener at forrette,
saa lod Provsten 3de kister forsegle udi Mellemstuen, indtil paa førstkommende
Torsdag otte Dag, som bliver 14. august i førstkommende; da vi vedtoge med
hinanden at ville samles igen i Stervboen, og tillige formandende hende at drage
omsorg inden tiid at indhente og fremvise en Guldsmeds Attest paa det anførte
Sølvs samt paa den ermeldte og æskede Guldkiædes vægt og valeur."
Den 14. august 1721 mødtes skifteretten derpaa atter, og sønnen Conrad stod
frem og berettede, at han havde været i Viborg og overværet, at mester Christian
Poch havde vejet og vurderet sølvet og opgjort det til en samlet værdi af 175 rdlr.
Desuden var der nu foretaget en vurdering af linned, duge m.m., som androg en
samlet værdi af 57 rdlr. Skifteretten stillede nu atter spørgsmål om den famøse
guldkæde, som enken benægtede at kende noget til, men som datteren derimod
forklarede, at moderen en gang havde givet hende i haanden, da moderen var syg
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og sengeliggende, men siden, da hun blev rask, havde taget til sig igen. Efter
forespørgsel hævdede enken, at den ikke eksisterede, at der ikke var flere værdier
i boet, udover hvad man allerede havde faaet at se.
Den 10. november 1721 mødtes man atter, idet sønnen Thomas nu var ankommet
fra Sjælland med det originale skiftebrev efter hans fader Christen Christensen
Teglbrænder. Heraf fremgik det, at boet var ejer af nogle markjordet paa Viborg
bys marker, hvilke jorder ialt androg en værdi af 164 rdlr. Sønnen Thomas
paaberaabte sig udlæg i disse markjorder til dækning af hans og hans to brødres
fædrene arv paa ialt 157 rdlr. Skifteretten fastholdt imidlertid, at børnenes
formynder Andreas von Horn i Viborg havde forlangt og faaet panteforskrivning
af Christen Nielsen Lundsgaard den 23. februar 1695, men det ændrede jo ikke
ved den omstændighed, at de tre sønner af første ægteskab havde krav paa deres
arv. Det blev imidlertid nu fremført, at netop Thomas af sin stedfader til dækning
af sit arvekrav skulle have faaet en sølvkande udleveret til en værdi af 45 rdlr.,
men Thomas hævdede, at denne sølvkande kun var tænkt som en brudegave ved
hans bryllup.
Det blev nu oplyst, at de tre sønners formynder Andreas von Horn forlængst var
afgaaet ved døden, og at Jens Jacobsen Skrædder i Viborg havde overtaget
hvervet, og han havde i 1713 sikret sig sine myndlinges fædrene arv baandlagt i
nogle andre moderen og stedfaderen tilhørende markjorder i Viborg, men denne
formynder oplyste, at han den 3. juli 1719 havde modtaget et skriftligt arveafkald
fra den ene af de tre sønner, nemlig Peder, og i denne erklærede, at han havde
modtaget alt arv efter sin fader. Der var saaledes nu kun forvirring omkring
punktet, men det endte dog med, at skifteretten fik klarlagt situationen. Boets
løsøre blev herefter stillet paa auktion, hvor det hjembragte 651 rdlr., som
sammen med de øvrige aktiver førte til et samlet aktiv paa 2.062 rdlr. medens
passiverne var paa 1.773 rdlr., heri var dog medtaget stedsønnernes arvekrav
samt børnene Conrad og Annes arv efter deres fader, og der blev saaledes et
overskydende beløb paa 289 rdlr. som reserveredes til enkens begravelse for en
dels vedkommende, medens resten indgik i sønnen Conrads arvekapital.
Karen Thomasdatter Høeg blev antagelig boende i Hjermind indtil først paa aaret
1725, da hun flyttede ind hos sønnen Conrad, der da var forpagter paa den lille
herregaard Hostrup i Salling, hvor hun døde 18.novenber 1728.
Efter hendes død blev der afholdt skifte1.
"Skiftebrev med Registrering og Vurdering efter afgangne Sl. Karen
Thomasdatter Høeg. Sl. Hr.Christen Lundsgaards efterladte paa Haastrup.
Anno 1728 Løverdagen d. 18. Dec. vare vi underskrevne hr. Johan Hyphof
Sognepræst til Balling og Volling menigheder samt proust over Rødding Herred
Hr. Niels Jacob Haverslev, Sognepræst til Rødding og Kreiberg Menigheder og
Hr Sognepræst Mathis Paulin Sognepræst til Lemb og Vejby Menigheder med
2de tiltagne Vurderingsmænd neml. Christen Christensøn af Sønder Lemb og
Niels Christensøn af Vejby, i dag 30te Dagen efter d. 18. Nov. sidst afvigte ved
Døden afgangne Hæderbaarne Gud- og Dyderkende Matrone nu hos Gud Sl.
Karen Thomasdatter Høeg ærværdige nu Sl. hr. Christen Lundsgaards forhen
Sognepræst til Hiermind, Lee og Hiortlund Menigheder hans efterladte nu ved
Døden Sl. afgangne Hustrue med hverandre forsamlede til Registrering og
Vurderingsholdelse paa den Sl. Matrones efterladte Gois og Midler her paa
Hostrup-Gaard hos hendes Kiære Søn Velagte Barn Ms. Conrad Lundsgaard
Forpagter på Hostrup, hvor da nu her tilstede vare Velbemelte Mos. Lundsgaard,
1 Gejstlig skifteprotokol for Rødding Herred 1692-1799 (C19A-2. fol. 201).
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samt hans Kiære Søster den Sal. Matrones Datter Anne Lundsgaard, Velagte
Dannermand Peder Buur i Vejby hans Kiære Hustrue og blef da Registreringen
og Vurderingen denne som Følger:"
På et senere tidspunkt blev der spurgt, om der var flere arvinger, end de to, der
var mødt d. 18. dec., og følgende blev noteret (Fol. 204):
"Retten tilspurgte de 2de nærværende Arvinger om der var flere Arvinger end de
2de forbemeldte efter den Sl. Matrone.
Hvorpaa en svarede, at der var en Søn navnlig Christen Christensen Høeg som
bor i Bror-Mølle i Vejrum Sogn i Mejelsom Herred, dernæst var en Søn, navnl.
Thomas Christensøn boende i Tuse Kroer i Sjælland. Noch en Søn neml. Peder
Christensen Høeg boende i Kaaberup Sogn og Bye, flere af Børn og
Livsarvinger fandtes der Iche efter den Sl Matrone."
Tilbage til s.201 og registreringen og vurderingen:
"Rede Penge.
Blef af Retten tilspurgt de tilstædeværende Arvinger om der forefindes nogle rede
Penge efter den Sl.Matrone, hvortil Ms. Lundsgaard allene svarede, at de havdis
ingen; hvilchet forhen efter hans Sl.Moders egen Udsagn før hendes Død, er
bleven forklaret for Højædle og Velbemelte Herre Oluf Von Lassen og Hr.
Etatsraad og Amptmand Sellio Müller hans Fuldmægtige Ms. Bertel Mogensøn.
Guld.
Arvingerne blef derpaa af Retten tilspurgt, om der fandtes noget Guld, myntet
eller forarbejdet. Hvor da blef producered en Guldkiæde, og som iche Guldvægt
var ved Haanden at den kunde veies, blef den indtil videre forseiglet af Rætten,
og Arvingerne til god bevaring leveret. Ligeledes blef produceredet en Guldring,
som var ej heller af mangel af Vægten kunde veies, inden i den staaer disse
Bogstaver P.S.S. og B.T.D. som ligeledes Arvingerne til bevaring blef leveret.
Sølv.
Dernæst blev producered en Sølv Kande som Ms. Lundsgaard tilstaaed, at i
Skiftet efter hans Sl. Fader havde veiet 85 Lod, hvorpaa stoed /: am Gottes Segen
ist alles gelegen :/ og Jacob Brochmann og Dorthea Brochmans navne stod
derpaa, Vurderet og opført til 3 Mk pr. Lod 63 3 1 Sølvkande som Arvingerne tilstaaed, eftersom Sølvvægt ej var ved Haanden at
Veje 33 Lod. Paa Skaalen stod den Sl. Mands Hr. Christen Nielsøn Lundsgaard
og den Sl. Matrone Karen Thomasdatter Høeg deris Navne med Aarstal 1705,
Loddet vurderet
for 3 Mk kan beløbe sig til
24
3
12 Sølvskier alle af eet Mynster med Navn paa P.C.P. og
H.O.D. med Aarstal 1671 som Arvingerne tilstod at veje
34 Lod. Loddet vurderet til 3 Mk er
25
2
Retten tilspurgte Arvingerne, om der var mere Sølv,
hvortil de svarede Nej, iche den Sl. Matrone tilhørende
Dernæst blev de tilspurgte, om der var Kaaber, Messing,
Tin, Malm, hvortil de svarede Nej, iche den Sl. Matrone
tilhørende.Blev dernæst tilspurt, om der var noget
17

Træfang, hvortil de svared Ja, hvorpå blef forevist et
Sengested staaende i Store Stuuen, grøn anstrøgen af
Eeg med Himmel, Piller og Træbund, Vurderet for
4
I Fükiste rygget med 3de Jern...er med Laas og udgel (?) 4
2 Træstole
Blef tilspurt om der var noget Jernfang, hvortil de
svared Nej.
Blef dernæst tilspurt, om der var nogle Senge Klæder
hvorpå
blef forevist:
1 gl.Brun stribede Olmerdugs Overdyne Vurderet for
2
1 Blaae Stribet Bolster Underdyne, Vurderet for
1
1 Brun Stribet Bolster Dito, Vurderet for
1
1 gl.Stribet Bolster Hoveddyne Vurderet for
1 Dito med K.H. [Karen Høeg] paaskreven, Vurderet for 1 Stribet Bolster Hovedpude med grøn Pude
1
1 Dito med gul Pudesæt
1
Arvingerne blef tilspurte om der var flere Senge Steder
Hvortil de svared Nej.
Blev dernæst tilspurte, om der var nogle Lin-Klæder
hvorpaa blef fremvist:
1 Par Hørgarns 2 breds Lagen, liidet over 4 Alen lange 2
1 Par Pude Vaar, det ene længere end det Andet med
6 blaae og røde3 Baand i hver, Vurderet for
1
Blef tilspurte, om der var mere Linklæder saa som Duge,
Haandklæder eller Servietter, hvortil de svared Nej.
Blev dernæst tilspurt, om der vare nogle Borde, Bencke,
Klæder eller Omhæng: blev derpaa fremvist:
1 Brun og Blaae hiemmegjort Drejls Omhæng om Sengen i
Stor-Stuen bestaaende af 3 Stycher og een Kappe
vurderet for
1
Blev alle tilspurgt, om der fantis intet Steentøj eller
Glastøj i nogen Maader? Hvortil de svared Nej.
Arvtagerne blev atter tilspurte om der var nogle Gang
Klæder som Sl.Matrone tilhørende, hvorpaa blef fremvist:
1 sort Kiortel, Vurderet for
1
1 Hiemmegjort Qvinde Kiortel med røde Opslag for og
guulluvet under, vurderet for
2
1 sort ratins (?) Kiortel
1
1 brun sk.... Skiørt
1
1 sort hiemgiort Skiørt
1 sort hiemgiort Kiortel
1
1 Rød fifskaftes Skiørt med røde Fryndser om
1
1 hvid med ..... belagt Trøje
1 rødstribet Nattrøje med Guld og Sølv Kniplinge
1
1 sort Kniplings Sætt med sorte Baand og Hængsler ved 1
1 Dito
1 Hørgarns Forklæde af 2 breder
1 Dito bedre med Mellem Werg for end ad
-

2

-

2
1
2
1
2
-

8
12
-

-

-

-

-

-

8

-

-

2
2
3
2
1
1
1
2

4
4
-

Noget andet af de Sl. Matrones inderste Linklæder som ej bleve specificerede,
men refererede til de andre Arvingers Sammenkomst i hvilchen alle den Sl.
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Matrone nu opførte og registrerede Linklæder den Sl. Matrones tilstedeværende
eneste Datter er forvarende at hun for sig selv allene beholder eftersom hendes
Kiære nu afdøde Sl. Moder før hendes Død dennem hende hafde givet og foræret
med og tillige en Sabels palantin.
Arvingerne blef tilspurte af Retten om der var noget meere for inden Døre at
registrer og vurdere endsom nu registreret og vurderet blev, hvortil de svarede
Nej.
Atter tilspurgt om der var noget Jordegods, samt Gaard, Grund eller Marchjord
uden Døre hende tilhørig i nogen maade? Hvortil Ms. Vinding fra Skivehus paa
Ms. Conrad Lundsgaards Vegne og i hans fraværelse angav, at der paa Viborg
March er den Sl. Matrone tilhørende en Part af en Toft beregnet til 18 Skipper
Sædeland, hvilchen Hr. Oluf Albertsen i Viborg haver i Leje. Noch angav paa
bemte. Viborg March den Sl. Matrone tilhørende 2de smaae Bloche eller Agre
udi hvilche kun de holde 7 Skipper Sæd, samme haver Maths Sejersøn i Viborg
udi Leje.
De førstbemte. 18 Skipper Sædeland Vurderede for
3 Sl.dl a´ Skippe
De sidst bemte. 7 Skipper Sædeland vurderet for a´
6 Mk Skippe er

54

-

-

10

2

-

Arvingerne blefe tilspurte af Rætten, om der var noget meere enten
inden eller uden Døre deris Sl. Moder tilhørende, hvortil de svared Nej.
Atter tilspurte, om der var nogen Indgiæld Stærvboen tilbeste i nogen maade at
antegnes; hvortil ermelte Ms. Peder Vinding svarede, at der var en Obligation
udgiven af Ms. Hans Verner af Dato 20. Aug. 1719 paa Capital 600 Sl.dl.,
hvorudi den Sl. Matrone er berettiget 350 Sl.dl
siger:
350 Samme Obligation forhen er overleveret Sr. Bertel Mogensen ved den Forretning
hand sig har foretaget.
Prouste-Rætten begiærede af de tilstædeværende Arvinger at samme anførte
Obligation, af Ms. Verner i Viborg udgiven, maatte til Prouste-Rætten blive
ex..radieret og leveridt til Capitalens med paaløbne Renter lovmæssig
indcashering.
Ms. Vinding svarede, at Obligationen heller end giern skulle blevet ProusteRætten indleveret; men som samme er bleven Hr. Estats Raad og Amptmand
Sellio Müllers Fuldmægtig Bertel Mogensen paa Kaas leveridt den til hand efter
Dødsfaldet strax sig her i Stervboen indfandt, som Skifteforvalter, og er udi den
af ham samme Tid foretagen Forretning registreidt dens paa Skrift og udviser;
saa kunde dets Aarsage Ms. Lundsgaard ej saa give en som hand ville, føje
Prouste-Rætten udi sin Begiæring. Imidlertid hvad dens ind-cashering angaard,
kunde Lundsgaard, som hafde flere Medarvinger, ej nu reholvere sig til, om
samme tilkom Prouste-Rætten eller ej med hvilchet hand lader beroe til
sammenkomst af samtlige Medarvinger.
Provste-Rætten herpaa tilspurte Ms. Lundsgaard om hand vilde da paa egen og
samtlige Medarvingers samt Prouste-Rættens Vegne være besværlig i alle
maader for samme erbemte. mentionerede Obligation, og derhen see, at den
tillige med de erbemte. registrerede og vurderede den Sl. Matrones Midler
forblev i god Bevaring?
Hvortil hand svared, at hand først og fremmest Vor Herre bevarede Huus og
Hiem fra Ildebrand og Ulyche skulde han være ansvarlig for hvad i Dag af
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Prouste-Rætten registreret og vurderet er, og Obligations Betrastium, ........ laae
den hos Ms. Bertel Mogensen som og tilholdt sig her at holde Skifte paa
Amptmandens Vegne som og her var tilstede for at fuldføre sin agtede Skifte og
Forretning, og som den i deslige Maade laa under Rettens Giemme, blef vel den
Ret ansvarlig for den, som den sig tilholte Velbemte. Ms. Berthel Mogensøn, som
nu og her var tilstede, blef da herpaa af Prouste-Rætten tilspurt, om han da vilde
være samtlige den Sl. Matrones Arvinger og Prouste-Rætten i Rødding-Herrit
for samme mentionerede Obligation ansvarligt.
Hvortil Ms. Mogensøn svarede omendskjønt hand fandt sligt u-nødigt, saae
allene dette, at hand nemlig Ms. Mogensen iche staae under Hr. Proustens
Jurisdiction.
Senere meere Indgield blef angiven, at der resterer af den Sl. Matronis Pension
forfalden til Martini sidst afvigte hos Sogne-Præsten i Hiermind, Ærværdig Hr.
Christian Sehman:
Rug 14 Skipper anslagen efter itgige land Kiøb
4
1
8
Byg 2 Skippe
1
8
Havre 2 Skippe
1
Dernæst rede Penge af samme Pension
4
2
Endnu blef angiven, at dersom noget skulde restere paa forrige Aars
Pension skulde det blive indfordret, og komme hans Sl. Moders Midler
til beste, om muligt var at bekomme.
Endnu blef til Indgiæld angiven, at der resterede hos Prousten Hr.Christen
Christian Thorup i Vinchel, 3 Sl.dl. af hendis Portion ud af Enche-Kassen
forfalden til Paaske-Landemode 1728, siger
3
Noch blef angiven til Indgiæld den Sl. Matronis Anpart af Jorden ud af
se 7 Sk. Sædeland som Maths Sejersøn haver i Leje forfalden
forfalden til Michädis 1728
1
3
Ligeledes sen Sl. Matronis Anpart af Jordleje ud af 18 Skp. Sædeland
som Ærværdige Sl. Oluf Albertsøn i Viborg have i Leje ogsaa forfalden
til Michälis 1728
4
2
Endnu til Indgiæld angavis fra Præsten sidst afvigte til den Sl.
Matronis Dødsdag, saaledis over det halve Aar, den Halve Portion
af Enche-Cachen
5
Retten tilspurte Arvingerne om der var nu nogen meere Indgiæld
endsom opført er. Hvortil blef svaret Nej og skulde noget videre
opdagis, skulle det Stervboen til gode blive angivet.
Summa det vurderede
237 -
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Arvingerne blef af Retten tilspurt om der var nogen der var nogen Giæl som den
Sl. Matrones Arvinger vare pligtige paa hendis Vegne at svare til ...... den Sl.
Matronis Sognepræst Sr. Mathis Paulin i Lemb, at hand hafer a fordre sin offer
af den Sl. Matrone for 10 offerdage, hvilchet hand indsatte til Arvingernes egen
Høflighed derudi, hvad de enhver offere Dag hannem sammen vilde give.
Senere blev til Udgiæld angiven af Ms. Vinding paa Ms. Lundsgaards
Vegne den Bekostning paa den Sl. Matronis Begravelse blev anvist
som bedrog sig til
97
3

6

Som ved næste SamlingSpecialiteter med sine Beviser skal blive godtgiord. Og
ydermere erklærede hand, at saa fremt Ms. Lundsgaards Medarvinger ej skulde
vilde være fornøyet med hans Sl. Moders Sidste Villier, at hand hvis her fandtis
20

skulde beholde efter det de nu oprettede Instrument, saa havde han sig
forbeholden, hvis Prætentioner hand for sin Sl. Moders Forpflefning i halv 4de
Aar kand have retmæssig at fordre; derover og blef bekiendt, naae Skiftet igen
foretages, hans specificerede Regning, skal blive indgiven i. Videre vidste hand
iche nogen Udgiæld laae på den Sl.Matrones efterladte Midler.
Rætten tilspurte de 2de nærværende Arvinger om der vare flere Arvinger end de
2de forbemte. efter den Sl. Matrone. Derpaa de svarede, at der var en Søn,
navnl. Christen Christensen Høeg, som bor i Bror Mølle, Vejrum-Sogn i
Mejelsom Herridt, dernæst var en, navnl. Thomas Christensen boendis i Tuse
Kroeer i Sjælland. Noch en Søn navnl. Peder Christensen Høeg boende i
Kaaberup Sogn og Bye, flere Børn og Livsarvinger fandtis iche efter den Sl.
Matrone.
Og som nu heraf erfares, at der er en Arving uden Provincien, vil hannem de i
Loven anmt. 12 Uggers Tidsfrist til indfindelse her i Stervboen ved den Sl.
Matrones Midler u-forbigængelig gives, og kand den 12de Uggers Dag efter den
Sl.Matrones Døds Dag indfalde d. 12. Feb. 1729, men eftersom den 12 Uggers
Dag præciche kan indfalde d. 11. Feb. maa for Tachsigelsens Fehtis skyld
opsættes til næste Dag efter inden hvilchen Tid de fraværende Arvinger af
Provate-Rætten efter Loven skal være tilskrevne, og een a´ parte een til
Landstinget tagen Indkaldelse Vorde erhvervet. At denne Registrering og
Vurdering saaledis indtil videre er afhandlet og forrættet be...ister tillige med
Rettens Middel de tilstædeværende Arvinger samtlige med vore underskrevne
Hænder og hostrygte Zigneter.
Actum Haastrup Ao. die ut Supra.
Johan Melchior Hyphof
N.J. Haverslev
M. Paulin
Vurderingsmændene Christen Erichsen
Niels Christensen
Ao. 1729 d. 12. Feb. som er Løverdagen, var de Underskrevne, Provsten af
Rødding Herridt Hr. Johan Hyphof af Balling, med sine Assessorer Hr. Niels
Jacob Haverslev af Rødding og Hr. Maths Paulin af Lemb, med de forhen bemte.
os tiltagne Vurderingsmænd navnl. Christen Erichsen af Synder Lemb og Niels
Christensen af Vejby. Nu i Dag med hverandre forsamlede til 12 Uggers Dagen
efter den Hæderbaarne og nu Sl. ved Døden afgangne Matrone Karen
Thomasdatter, ærværdige Sl. Hr. Christen Lundsgaard hendes dødelige Afgang
efter Loven og den til Landstinget ..... Indkaldelse til ..... Skifteholderen efter den
Velbemte. Sl. Matrone i hvor da nu her paa Haastrup ved den Sl.Matrones
efterladte Gods og Midler tilstedeværende disse efterskrevne den Sl. Matrones
Børn og Livsarvinger. Den eene Søn, navnl. Christen Christensen Høg af Bror
Mølle i Vejrum sogn, dernæst den anden Søn Peder Christensen Høg af
Kaaberup Sogn og Bye, ligeledes nærværende den 3de Søn Conrad Lundsgaard
Forpagter paa Haastrup, fraværende den Sl.Matrones eene Søn, nafnl. Thomas
Christensen Høg boende i Tuse Kroeer i Sjælland, hvilche sidst bemt. tillige med
de andre bemte. Arvinger af Provsten strax efter Registreringen og Vurderingen
efter Lovens Tilhold var bleven tilskreven, og paa sit Postbrev til samme af 23.
Dec. sidst hafde erholt hans Gensvarsskrivelse af 14. Jan. sidst, som her i
Forretningen skal være læst og paaskreven blef derpaa af Provsten fremvist den
til Landstinget tagen Indkaldelse som her i Retten blev læst og paaskreven,
lydende Ord fra Ord som følger:
Maths Poulsen til Bidstrup Kgl. Maj. Etats og Justits Raad Tøger Reenberg til
Restrup, Enevold Heag paa Hald og Mathias Thestrup til Mariager Kloster
samtlige Landsdommer i Nørre Jylland gøre Vitterligt at Aar 1729 Onsdagen d.
26. Jan. for Retten paa Nørre Jyllands Landsting fremkom Jørgen Pedersøn
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Billeskov og Poul Nørgaard begge af Viborg, som her i Dag ....rende og
Varselgave alle afgangne Hæderlige Matrone Karen Thomasdatter Heag
Ærværdige nu Sl. Hr. Christen Lundsgaard forhen Sognepræst til Hiermind med
sine Annexer, hans efterladte Enche, som opholdt sig hos hendis Søn, Velagtede
Conrad Lundsgaard paa Hostrup i Lemb Sogn i Rødding Herridt i Salling Stift,
og der ved døden afgik hendes efterladte Arvinger og Creditorer enten de findes
inden Landet eller uden Landet. Encherne med deris Lauværge og de Umyndige
med deres Formyndere, for at møde til Skifte og Deling, som Rettens middel
agter at holde paa den Sl. Matrones efterladte Midler i bemt. Haastrup Gaard
tolvte Uggers Dagen, som er Løverdagen d. 12. Feb. 1729 og der deris
Fordringer med med rigtig ..... efter Loven angiven, om nogen af forbmte.
Sl.Matrones Arvinger eller Creditorer vil have noget hertil eller imod at svare.
In cujus rei testimonium ........ nostra pracenti ... ferius impredha.
Og stod paaskreven.
Forevist og læst paa Balling Herreds Ting d. 31. Jan. Ao. 1729, og samtid i
Protocollen registreret.
Testes Reinholt Kierulf.
Fremvist og læst ved den Sl. Matrone Karen Thomasdatter Høegs efterladte
Gods og Midler paa Haastrup i Dag 12 Uggersdagen efter den Sl. Matrones
dødelige Afgang d. 12. Feb 1729.
Test. Maths Paulin.
Dernæst blef fremvist paa Retten den ovenbemt. Giensvarsskrivelse fra ovenmte.
Thomas Christensen Høg i Tuse, som og blef læst og paaskreven, lydende i sin
Indhold, at hand iche for sin Førlighed eller Vinterens strengheds skyld kunde
indfinde sig her i Dag, men begiærer og forlanger at Skiftet efter velbemt. Hans
Sl. Moder vorde opsat 4 a´ 6 Ugger hvilchet og de tilstædeværende 3de Sønner
ligeledes begiærede; mens den Sl. Matrones eneste Datter Anna Lundsgaard
intet hertil kunde svare, saa som hvercken hun eller hendis Kiære Mand var
tilstæde.
Blef de af Rætten samtlige Arvingers Begiæring om opsættelse i 6 Ugger
tilfalden, og saaledes Skiftet da i 6 Ugger, som er til Løverdagen d. 26. Marty
førstkommende opsat. Til hvilchen Tid de samme tilstædeværende Arvinger her
for Rætten lovede og tilstaaede, at ville sig her igen lade sig indfinde, Og den
fraværende eene Søn Velagt Barn Thomas Christensøn Høeg i Tuse Kroeer, Ved
Skrivelse med Posten denne Opsættelse skal have tilmældet, at han sig enten
selv, eller ved Fuldmægtig, og ligeledes vil lade indfinde.
Eftersom Hr. Bertel Mogensen fra Kaas sig her i Dag ligeledis ved den
Hæderlige Sl. Matrones efterladte Midler indfandt; saa fandt Provste-Rætten sig
føjelig beføjet til at giøre Spørgsmaal til hannem: Om hand paa sin Hr.
Principals, Højædle og Velbmte. Estatsraad Amtpmand Müllers Vegne fortsat
vilde forblive, og den af sig anfanget Registrering og Vurdering efter den afdøde
Præste-Enche til fuldkommen Skifteholdelse at fuldføre og forvalte. Da dog
baade Lovens Pag. 723 Art. 90 mælder om: at Provsten og 2de Præster efter
afdøde gejstlige skal alene holde Skifte; saavelsom Hans Kgl. Majestæts
allernaadigste Befaling til Hr.Stifts-Befalings-Manden og Hr. Biskoppen af Dato
31. Jan. 1724 mældende om: At Provsten alene med vedkommende Gejstlige skal
holde Auctioner efter afdøde Gejstlige, ja endog i deris levende live paa deris
Gods og Midler; Begge disse abmemt. Deele bleve Ms. Mogensen forevist og
læste.
Ms. Mogensen paa Velværdige Hr. Provsts tilspørgelse kortelig svarede: At hand
for det 1.ste iche var her indkaldt i ud af Provsten for nogen Besvarelse at give;
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2. Tilkom det Ms. Mogensen altid med ald underdanig sin Pligt at efterleve Hans
Kgl. Majestæts Lov og Forordningers tilhold; 3. Dersom Provsten finder sig
fornærmet ved den af Mogensen paa sin Herres Vegne forfattede Skifte efter
Afgangen Sl. Mad. Karen Thomasdatter, haver hand hans Kgl. Majestæts Lov og
Forordningers tilhold ved lovlig Omgang at foye Hr. Estats Raad Müller, af hvem
Ms. Mogensen er befuldmægtiget.
Hernæst da Hr. Maths Paulin efter forhen indførte Indkrav paa sin resterende
efter den Sl. Matrone for de Offer-Dage, hun her i den Tid, som hun i hans
Menighed hafde været ej hafer givet, giorte Spørgsmaal til nærværende
Arvinger: Om de efter billighed vilde ham for hans resterende Offer godtgiøre?
De tilstædeværende Arvinger svarede en hver for sig, at de enhver for sin Andeel
af deris Sl. Moders Midler kunde være ansvarlige, og den Sl.Matrones Datters
Mand Peder Christensen Buur, som nu og tilstede var og nu nylig til
Forretningen indkom, detsamme og paa sin Hustrues Vegne lovede at svare.
Blef dernæst producerit af den Sl. Matrones eene Søn Ms. Conrad Lundsgaard,
en Memorial og Specifikation paa den Bekostning af hannem paa hans
Sl.Moders Jorde-færd og Lig-begravelse var kend og giord som i Rætten blev
indleveredt i sin Summa 99 Sl.dl 3 Sk. fremviste og Qvitering fra Sr. Claus Schive
i Holstebroe paa 22 Rix.dl. 3 Mk. 2 Sk. som i obbemte. Summa er indført; og i
fald fornødenhed skule indkræve det erlod Lundsgaard sig, at vilde til næste
Samling den øfrige Deel af bemte. Summa 99 Sl.dl. 5 Mk. [her er afvigelse fra
det første gang nævnte beløb] med vedkommendis Qviteringer godtgiøre.
Hvormed da denne Skifte-Forretning denne gang er afhandlet og alting dermed
beroeer til næste Samling til 6te Uggers Dagen, d. 26.Marty førstkommende
hvormed da Forretningen af Rættens Middel og samtlige tilstædeværende
Arvinger er underskrevet og forseiglet.
Actum Haastrup Ao. ut Supra.
Johan M. Hyphof P. Haverslev
Maths Paulin
Peder Christensen Høeg Christen Christensen Høeg
Paa min Hustrues Vegne Peder Christensen Buur
Vurderingsmændene Niels Christensen
Christen Erichsen

Ao. 1729 d. 26. Marty, er Løverdag, vare vi underskrevne Provsten af Rødding
Herridt, Hr. Johan Hyphof af Balling, Hr. Niels Jacob Haverslev af Rødding og
Hr. Maths Paulin af Lemb, med de forhen tiltagne Vurderingsmænd, navnl.
Christen Erichsen Synder Lemb og Niels Christensen af Veiby, nu i Dag med
hverandre forsamlede, 6 Uggers Dagen efter sidste Samlings Dag, efter den
Hæderbaarne nu Sl. Matrone Karen Thomasdatter, Ærværdige Sl. Hr. Christen
Lundsgaards, hendis dødelige afgang til Skifteholdelse; hvor da nu paa
Haastrup ved den Sl.Matrones efterladte Gods og Midler tilstede vare disse
underskreven den Sl. Matrones Børn og Livs Arvinger, den eene Søn navnl.
Christen Christenssøn Høeg af Bror-Mølle, den anden Søn navnl. Peder
Christenssøn Høeg af Kaaberup, ligeledes den 3de Søn Ms. Conrad Lundsgaard,
Forpagter paa Haastrup, saa og en Datter navnl. Anne Lundsgaard af Vejby,
fraværende den Sl.Matrones eene Søn navnl. Thomas Christenssøn Høeg boende
i Tuse Kroee i Sjælland, hvilchen iche personlig mødte, men hafde ved en
Skrivelse af Dato Kallunborg d. 13. Marty sidst til Provsten anmældet: at hand
ingenledes for Vinterens strenghed dend eejs kunde komme herover til Landet, og
personlig indfinde sig her i Dag; udi samme hans Brev kræver hand 50
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Rixdlr. ...... arveligen efter hans nu Sl. Fader tilfalden, hvilche efter hans
formening hos hans nu Sl. Moder endnu skulde være indestaaende, og af hendis
Midler nu burde forud at udvetis med sin paløbende Renter, hands Brev var
ellers intet af anden Indhold, End at som maate skee Ret efter en god
Samvittighed, og at Skiftet efter hans nu Sl.Moder for hans Skyld til bekostning ej
skulle tilføjes nogen Ophold; samme hands Brev blef her for Retten lydelig læst
og paategnet.
Conrad Lundsgaard vilde tienstlig forhøre af Skifteretten: Om det er hans
Broders Thomas Christenssøn Begiæring og egentlige Hensigt at hand forlanger
Skiftets holdelse? Thi Lundsgaard vil ogsaa tienstlig til kiendegive: at hand med
samtlige de tilstædeværende Arvinger, som alle ere myndige, ere fornøyet og
foreeneret om hvis deris Sl. Moders Efterladenskaber, saa kand hver samtligderis
fuldkommen Afkald og Qvitering, og Tilstaaelse, at de ingen Skiftets holdelse
forlanger; Thi skulde Thomas Christenssøn allene være den, der sligt Skifte
skulle begiære. saa vilde dets bekostning vel hænge paa ham selv, allerhelst
ingen Creditorer ere, som efter hans Sl.Moder med rette kan have at fordre,
Conrad Lundsgaard jo forpligter sig til skadesløs at betale, naar Giælden haver
sin bekostning efter Lovens Pag. 850 Art. 47 og saaledes holde Vedkommende
Skifte uden Skade og Fortræd derfor i alle optænchelige Maader.
Belangende den til Krav som Thomas Christenssøn for meener sig til Sterv Boen
at have, gav Lundsgaard den Oplysning, at Thomas Christenssøn for samme sin
Fædrene Arv have sin Andeel Marsh Jord paa Viborg March, efter hans
Lodseddels Bemælding, for de 27 Rixdlr, og de 23 Rixdlr 80 1/3 Skilling, haver
Thomas Christenssøn for længst begiærdt ved en Missive at Conrad Lundsgaard
skulle betale til hans Sl. Moder, som og skeed er, og upaatvilelig igen af hende til
hannem udbetalt, saa denne Fordring saaledes falder af sig selv. I det afvige
forpligtet Conrad Lundsgaard sig endnu /:at svare alle og enhver som noget med
rette efter hans Sl. Moder kand have lovlig at fordre, og saaledes holde
vedkommende Rettens Midler derfor uden Skade i alle Maader.
Næst fremstode de andre 3 Arvinger :/ navnl. Christen Christensøn af BroeMølle, Peder Christensøn af Kobberrup og Anne Lundsgaard af Vejby, som alle 3
tilstædeværende vare, som Conrad Lundsgaard forhen hafe lafet tilføre, at de eye
med sin andre venligen kunde tilfalde, sa at de i ingen maade efter hende nogen
videre Arvs prætention hafde. Men tachede deris Broder Conrad Lundsgaard for
god medfart i alle Maader, og ydmygt tilkiendegiver, at ingen af dennem
forlanger nogen Skiftes holdelse. De foregav ogsaa derfor, at de vare fast i den
Tanche. Det deris Broder i Sjælland ermte. Thomas Christensen ligeledes lader
sig benøje for sin Part med samme Accordt, som i en venlig accord da af
Broderen bekommet haver nemlig 50 Sldlr. Saa at naar Conrad Lundsgaard
ligeledes betaler til hannem den summa 50 Sldlr, hand da ej heller skulde
forlange mere Ophold eller Bekostning med Skiftets holdelse at tilføje, allerhelst
hans ergangen Skrivelse til hans Broder, Christen Christensen i Bror-Mølle, af
dato Kallunborg d. 15. Marty sidst, sigter til en venlig Accord mellem hans
obmte. samtlige Sødskende i det da hand i sit Brev begierer /: med disse Ord:
Beder derfor samtlige mine Sødskende giøre en Kiærlig og oprigtig end..kas, saa
skrev ingen af os Uret etc:/ som samme Missive videre ommælder, og herudi
Skifte-Rætten blef foreviist, læst og paaskreven. Hvoraf de fuldkommen sluttede
hand skulde vilde lade sig nøje med samme Accord Penge hver af Brødrene
bekommet haver, naar hand paa den samme iche skeede nogen Uret hvilchet iche
at skal ske/: om samme Accord paa hans Vegne vorde i medtagen :/ for binder
Conrad Lundsgaard sig til paa allerfasteste og u-ryggerligste maade; og saa
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trøstede Conrad Lundsgaard sig desmere herved, at hand kunde kræve
Vidnesbyrd /: om fornødent giortes:/ af samtlige ved denne Skifte-Forretning
tilstædeværende, at samme Accord og Forening var sluttedt imellem ham og
dem, før den abbmte. Deris Broder Thomas Christenssøns Missive blev dem
indhændet saa den fraværende ej skulde mistænche ham for nogen fornærmelse,
nogen under.... i saa maader at vilde tilføje ham: Begiære saa samtlige, som
tilforn, at Skifte-Rætten vilde paa Thomas Christenssøns Vegne modtage det
giorte Tilbud, allerhelst som Conrad Lundsgaard forsichrede, at i fald bemte.
Thomas Christenssøn ej skulde vilde med den Accord-Penge, som hver af de
andre hafde bekommet, lade sig benøje, da da forhen registrered og vurderede
den Sl. Matrones Midler skulde forblive ved samme opsyn i god bevaring, og paa
Anfordring være tilstæde indtil man kunde indhente bemte. Thomas
Christenssøns Resolution herom; da Thomas Christenssøn kand have sig sine
prætentioner lovbeholden imod det, Conrad Lundsgaard refererer sig referanda
saaledis og underkaster sig al den Ræt og lovmæssig omgang som iche er stridig
mod Lovens Pag. 603 Art. 17. Og til Slutning formodede samtlige Arvinger, at
fremme Skiftet paa saadan Tilbud blef denne sinde ophævedt.
Eftersom da ingen Creditor efter den Landstinget tagen og oven i Forretningen
indførte Indkaldelse har indfundet sig kræve nogen Giæld efter den velbmte. Sl.
Matrone; saa haver Arvingerne ogsaa fornøjet mig underskrevne Hr. Maths
Paulin, for min prætenderede
Offer efter den Sl. Matrone med
2 Sldlr, 2 Mk.
Efter den abmte. beskaffenhed og anstændighed resolverede Provste-Rætten da
denne gang saa vidt at ophæve Skiftet efter den Sl. Matrone, indtil mand erholdte
Thomas Christenssøns Resolution, Om hand med den Anpart Penge, som enhver
af hans Brødre til Arv bekommet haver, er benøjet; hvis iche, fandt Rætten sig
beføjet, Skifte og Deling paa Thomas Christenssøns bekostning, paa de
registrerede og vurderede Midler at holde.
Hvad Skifre-Bekostning angaar, da udgav Provsten i Rætten nu Opskrift af denne
Dags Dato paa hvormeget hand og indtil Datum paa Arvingernes Vegne for
Landstingets Indkaldelse og Postpenge for Breve til samtlige Arvingerne hafer
udlagt, som beløb sig til
4 Sldlr. 2 Mk. 14 Sk.
Hvilche Skiftets Salarium angaar, da blef anorderit for SkifteForvaltningen med
3 Sldlr.
Skrivelønnen, da lod Notarius sig benøje med
4 Sldlr. 2 Mk.
Det stemplet Papir til Skifte-Brevet, samt behørige Sletpapir her undtagen, som
Conrad Lundsgaard herved forbandt sig til at betale, saafremt hans Broder
Thomas Christenssøns obbmte. Penge veld er undtagen, og det saa snart hans
Resolution derom blef indhandlet; men skulde Thomas Christenssøn imod
forhaabning for sig alleene forlange Frenne-Skifte, saa vilde samme Bekostning
indkomme paa Fællis-Midler, saa vidt her til Dags er forrættet, og efter Dags
paa hans egen Bekostning allene.
Vurderingsmændene for deris Umage lovede Ms. Lundsgaard selv t fornøye,
hvilchet Tilbud de og imodtoge.
Hvormed da denne Forretning er afhandlet og af os samtlig vedkommende
Rættens Midler og de tilstædeværende Arvinger underskrevet og forseiglet.
Actum Haastrup Ao. die ut Supra.
J. Hyphof
N. Haverslev
M. Paulin
Christen Christenssøn
Peder Christenssøn Høg
Conrad
Lundsgaard Anne Lundsgaard
25

Vurderingsmændene Christen Erichsen og Niels Christenssøn.
Ao. 1729 Torsdagen d. 8. Dec. vare vi underskrevne Provst Hr. Johan Hyphof af
Balling, med sine Assesorer Hr. Niesl Jacob Haverslev af Rødding og Maths
Paulin af Lemb, her med hver andre paa Haastrup forsamlede for at bringe
Skifte-Forretningen efter den oven bmte. Sl.Matrone Karen Thomasdatter Høeg
til endelighed, hvor da tilstede vare Ms. Conrad Lundsgaard Forpagter paa
Haastrup: Og som Provsten formedelst den indpas og finder, som Provste-Rætten
her ved dette Skifte d. 18 Dec. 1728 og d. 12 Marty 1729 ud af Høyædle og
Velbmte. Estatsraad og Amptmand Müller hans Fuldmægtige Ms. Bertel
Mogensen var tilføjedet, hafde højligen været foraarsaget for Hr. Exellence Hr.
Geheime-Raad og Stifts-Befalings-Mand Iver Rosenkrandtz og hans
Højærværdighed Biskop, Mag: Johannes Frellund først Pligt at andrage, og
siden for hans Kongl. Majstæt ved en allerunderdanigst Supplique af 15. Febr.
sidst afvigte slig indpas og finder at andrage, saa var derpaa erholdt hans
Kongl. Majstæts aller-naadigste Resolution og Befaling til først bmte. Hr.
Geheime-Raad Rosenkrandtz, hvoraf Provsten var tilskrefet d. 1. November sidst
en adimeridt Copie, lydende som følger:
"Vi Friderich den Fierde af Guds Naade Danmark og Norge ect. ect.
Vor synderlig Gunst tilforn. Eftersom Hr. Johan Melchior Hyphof Provst og
Sogne-Præst til Balling og Volling Menigheder i Viborg Stift i Vort Land, Nørre
Jylland for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes hannem i hans
Embides lovlig Forretning, skal være tilføjet stor indpas og finder i det at da
hand paa Haastrup hvor Forpagteren Conrad Lundsgaards Moder Karen
Thomasdatter Høeg afgangne Hr. Christen Lundsgaard forrige SognePræst til
Hiermind og dets Annexer, hans efterladte Enche, der i 3½ Aar hos forbmte.
hendes Søn opholdt ved Døden var afgangen, paa 30-Dagen efter Loven og
hans Embedspligt til Registrering og Vurderings-holdelse sig indfandt, skal og
da tillige sig den have indfunden os Elskelig Sellio Müller, voris Estats- og
Justits-Raad saa og Amptmand over Schive-Huus Ampt han Fuldmægtig Bertel
Mogensen, som formeente sig paa bemte. Estats-Raad og Ampt Mand Müllers
Vegne at have Rettighed til at holde og forrette Skifte efter bemte. afdøde Præste
Enche, og u-agtet alle af Provsten giorde forestillelser i anledning saa vel af
Loven, som andre aller-naadigste ergangne Resolutioner, skal dog fornævnte
Amptmandens Fuldmægtig paa sin side, ligesaavel som Provste-Rætten have
holdt Registrering og Vurdering; Derfor aller-underdanigst anholdende; At vi
aller-naadigst ville haandhæve Provste-Rætten ved Loven samt ergangen Kongl.
aller naadigste Benaadninger, og ved de Gejstligheden allernaadigste given
privilegier saa at Provste-Rætten der i Herredet, ligesom hidindtil, saa og efter
fornævnte afdøde Præste Enche, og alle herefter ved Døden afgaaende gejstlige
ubehindret af nogen andre Rættens Middel Skifter maate forrette. Thi er vor
allernaadigste Villie og Befaling, at de udi voris Navn tilholder formte. Estats
Raad og Ampt Mand Sellio Müller, at hand ej herudi giør den Gejstlige Ræt
nogen indpas, men lader den forrette Skiftet efter Præste Enchen, afgangen
Karen Thomasdatter Høeg. Og refereris os ellers strax allerunderdannigst, at
denne voris allernaadigste Ordre er dig tilhændekommen.
Skrevet paa vort Slot Kiøbenhafen d. 22. April Ao. 1729.
Under Vor Kongelige Haand og Signet
Friderich R.
Til Gehemeraad og Stifts Befalingsmand Hr. Iver Rosenkrandtz
C. Mönichen
Conform med Originalen testere som Fuldmægtig af Højbmte. Hans Exells. Hr.
26

Geheimeraad R. Rosenkrandtz.
Peder Bjørnsen."
Derpaa fremkom Ms. Conrad Lundsgaard Forpagter paa Haastrup og
producerede et af hans Kiære Broder Sr. Thomas Christenssøn Høeg af Tuse
Krooer, Sjælland given Afkald for hans Mødrene og retskrevne Fædrene Arv, af
Dato 15. Juny sidst. Ligeledes producerede Lundsgaard et generat Afkald paa
behørige stemplet Papir af sine andre Sødskende og Medarvinger, saasom
Christen Christenssøn Høeh af Kaaberrup og Anne Lundsgaard, hindes Kiære
Mand og Lavværge Peder Christensen Buur af Vejby, given af Dato 26. Marty
sidst afvigt, hvilche bemte. Afkald her for Rætten bleve oplæst og paaskreven.
Efter dette nu befunden beskaffenhed tilhørte da den Sl. Matrones efterladte
forhen specificerede og registrerede Midler hendis Søn, Ms. Conrad Lundsgaard,
allene eftersom hand saa lovlig beviser, at ham enhver af obbemte. sine Kiære
Sødskende for Arvs prætention efter deris ommte. Sl. Moder hafde ved Accord
rigtig fornøjedt, og dennem saaledis uden nogen Skifte og Deling af Rættens
Middel besidder. Belangende den forhen indførte Obligation af Ms. Hans Verner
given, da tilstod Ms. Lundsgaard for Rætten, at hand den hafer til sig tagedt; Og
eftersom der ingen Creditor efter Landstingets Indkaldelse indfandt sig for at
kræve nogen Giæld efter den Sl. Matrone; saa endskjønt Provste-Rætten iche
paa ....lede at nogen Giæld var efter den Sl. Matrone, forbandt dog Lundsgaard
sig til i fald nogen Giæld, liden eller stor skulde opdagis :/ at svare dertil, og
holde Provste-Rætten i Rødding-Herredt uden skade i alle Maader.
Angaaende det stemplede Papir ril Skifte-Brevet, da lovede Ms. Lundsgaard een
af dagene at tilstille Notario det. Hvormed da dette Skifte efter den Sl. Matrone
saaledis er til ende ført, og Skifte Brevet af Rettens tillige og af Ms. Lundsgaard
underskreven og forseiglet.
Actum Haastrup ut Supra.
Johan Melchior Hyphof
N. Haverslev
Maths Paulin
Conrad Lundsgaard.
Original Skiftebrevet efter min Sl. Moder er mig underskreven af Rætten leveret,
og derfor hermed vedbørlig qviterer.
Conrad Lundsgaard.

Christen Lundsgaard og Karen Thomasdatter Høegs børn:
1.
Anne Christensdatter Lundsgaard (1694 - 1780). Ane nr. 3, se ovenfor.
2.
Christen Nielsen Lundsgaard, født 1693, Gråbrødre sogn, Viborg. Død
1698 sammested.
3.
Christen Lundsgaard, født efter 1693, Gråbrødre sogn, Viborg. Død
1698 sammested.
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4.
Conrad Christensen Lundsgaard, født 1801 i Hjermind sogn, død 1781,
Lergrav, Aulum sogn. Han blev i 1737 gift med Else Johansdatter Farre,
f. 1713 i Viborg, død 1784, Lergrav, Aulum sogn.
Conrad var først bestyrer på flere forskellige stor gårde på Sallingegnen
(Hostrup, Lem sogn; Starupgaard, Højslev sogn; Hald, Dollerrup sogn;
Thaarupgaard, Taarup sogn) inden han 1758 købte Lergrav i Aulum sogn,
som han ejede til sin død 1781. De fik 12 børn.1

1 Konrad Understrup: Stamtavle over slægten Lundsgaard, 1913.
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Ane nr. 8, Peder Jensen Bloch (omk. 1610 - omk. 1690).
Ane nr. 9, Anne Nielsdatter (før 1642 - eft 1660).
Peder Jensen Bloch er født omk. 1610 i Vejby sogn og død 1690.
Han var sandsynligvis gift med Anne Nielsdatter, f. omk 1642 og død eft. 1660.
Vi kan ikke med sikkerhed sige, at Anne Nielsdatter er moder til Hans Pedersen
Bloch og dermed vores ane, men i de militære regnskaber i forbindelse med
krigene 1657-1661 står der i mandtalsregnskabet1:
5 [personer i alt i husstanden]
Mennd. Per Jennsen Blok
Quinder. Anne Nielssdr:
Sønner Ungk: Jens Perss: Hans Persn
Døttre Pigger. Anne Perssdr:
Bogen "Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt", af Aage Brask beskriver de
gamle Blochslægter. Heri kan også læses om Peder Jensen Bloch.
I Skivehus Lensregnskab for 1638/39 er der ført 10 Rdl. til indtægt som
modtaget af Peder Jensen Bloch i Vejby, som havde fæstet halvparten af Vejby
Præstegaard. Den havde han overtaget efter Jens Christensen, der havde haft den
i fæste med Edel Christensdatter. Hun var muligvis en broder til Jens
Christensen. Denne præstegaard var nu annexpræstegård, da præsten var flyttet
til nabosognet Lem.
Peder Jensen, der ikke altid får efternavnet Bloch med, optræder nu i lang tid
som fæster af gården, som iøvrigt kun var på Htk. 1-5-2-2,2 først sammen med
sin formentlige moder Edel Christensdatter, som vi ved havde gården i fæste
(under ane. nr. 17). Senere havde han den sammen med en Christen Knudsen.
Fra 1648 findes hans navn ret hyppigt i tingsvidner.
1655 døde herredets mangeårige herredsfoged, og Peder Jensen Bloch optræder
derefter som forordnet i dommers sted i hele 15 tingsvidner fra 10/11 1655 til
22/3 1656; senere i 1656 har han fået udnævnelse og kaldes da dommer til
Rødding Herreds Ting3.
Dette, at en mand, der sidder som fæster af halvdelen af en forholdsvis lille gård,
og som iøvrigt ikke var videre godt stillet i økonomisk henseende - han opføres
flere gange blandt de på grund af krigsforhold m.v. forarmede - bliver taget til
Herredsfoged, tyder ret stærkt på, at han af uddannelse og fødsel var hævet noget
over de almindelige fæstebønder.
Hans segl giver vel ikke noget indtryk deraf. Det består blot af bogstaverne P. J.
med et bomærke under,4 men forbindelsen med præsteenken Edel Christensdatter
turde dog være tilstrækkelig bevis for hans herkomst.
Han nævnes endnu den 20/7 16885, hvor han sidder i embedet, da de jyske
landsdommere i 1687 afgiver betænkning angående retskredsenes reduktion, og
deri foreslår, at de 4 herreder: Nørre, Harre, Rødding og Hindborg herreder slås
sammen til en retskreds, idet det anføres, at "Retten er derudi Landet til Dato
ilde og med stor Confusion administreret, hvilket Rettens Betjenters Udygtighed
haver foraarsaget" undtagen i Nørre Herred6.
1
2
3
4
5
6

Militære Regnskaber, Krigene 1657.1661, Mandtalsregnskab, Sivert Brockenhuus, IV.d.40.e
Skivehus Len, Mandtal 1651.
Skivehus Len, Mandtal 1656.
Hald og Skivehus Amter, Ant. Regnskab 1680-86.
Hald og Skivehus Amter, Ant. Regnskab 1680-86.
J.S. 5 - II -198
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I håndskriftsamlingen på LAV findes en fortegnelse over herredsfogeder i
Danmark indtil 1687 af C. Heilskov. Heraf fremgår, at Peder Jensen Bloch
allerede i 1685 bliver afløst i herredsfogesstillingen af sin søn Søren Pedersen
Bloch, der imidlertid kun kommer til at sidde i stillingen til 1688. Det burde
således havde været Søren, der deltog i arbejdet med at sammenlægge
herrederne, men måske havde han ladet faderen stå for den del af arbejdet.
Peder Jensen Bloch døde antagelig 1690, for da skriver præsten i Lem d. 8.
oktober:6
"Saasom min Sognemand Sl. Peder Blochs Søn søges for
Kopskat af Tjenestefolk for Aar 1686 og 87, da endog jeg udi de
Aaringer var ikkun Capellan og Medtjener udi ...., saa kan dog
baade jeg og Sognefolkene sandfærdigen med hannem testese, at
salig Peder Bloch udi de Aaringer havde ingen Tjenestefolk at
skatte af. De faa Høfder [høveder], han hafde, blef opvartet af
hannem self, hans Søn og Datter; flere Børn eller Folk hafde
hand ej, saa vit jeg ved, at gife skat af, hvilket jeg testerer under
min Haand.
Jens Lauridtzen Blytecher.

Børn af Peder Jensen Bloch og Anne Nielsdatter:
1.
Hans Pedersen Bloch, Ane nr. 4.
2.
Søren Pedersen Bloch.
Han efterfølger faderen som herredsfoged i Rødding herred
1685-88.
3.
Anna Pedersdatter.

4.
Jens Pedersen.

6 Jeppe Aakjær: Af min hjemstavns Saga s. 404.
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Ane. nr. 10, Gert Sørensen (1641 - 1683).
Ane. nr. 11, Maren Christensdatter (1649 - 1720).
Gert Sørensen er født omk. 1641, det vides ikke hvor, og han døde i Skagen
1683.
Han blev gift i Skagen kirke 19. apr. 1668 med pigen Maren Christensdatter, f.
1649 og døbt i Skagen 18. nov. 1649.
Hun var datter af kapellan i Skagen Christen Bruun og Maren Laursdatter
Bruun.
Gert blev student fra Aalborg 1661. Han må ret hurtigt derefter være blevet
rektor i Skagen. Han var det allerede 1668, da han overtog embedet som kapellan
i Skagen efter sin svigerfar Christen Clausen.1

I hans tid besøgtes skolen, i følge indberetning til biskoppen 6. marts 1681, ikke
så dårligt, nemlig af 50 elever om sommeren og nogle og tredvie om vinteren.
"Om Vinteren kan de ikke være saa frekventes, eftersom de ere nøgne og
barfodede (den største Deel), og her falder megen Kulde fremfor paa andre
Steder". (Bispearkivet Caspa B. Loc. 9. Fasc. 3.)
Hr. Gert synes også at have haft interesse for skolen, thi 13. febr. 1671 fremkom
han på rådhuset og klagede over, at en dicipel Christian Hansen ikke kunne søge
skolen, fordi hans fader forhindrede ham deri. Faderen, Hans Simonsen, ville
ikke fragå, at han i godt vejr forhindrede sønnens skolegang med sit
fiskeredskab, men kunne sønnen ikke undertiden få lov at blive hjemme i godt
vejr, skulle han slet ikke gå i skole. Magistraten afsagde imidlertid den kendelse,
at "eftersom der synes god Forfaabning om samme Skoledreng", måtte faderen
ikke forhindre ham i at søge skolen under straf som vedbør, og Rektoren lovede,
at der fra hans side ingen forsømmelse skulle ske i drengens undervisning, samt
at diciplen måtte få indkomsten som kirkeprior. (Rådstueprotokollen). Diciplens
videre skæbne er ukendt.2
1 Wibergs præstehistorie
2 C. Klitgaard: Skagen Bys Historie.
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Da Gert Sørensen var kappellan i Skagen, var det den kirke, som vi i dag kender
som den tilsandede kirke, der var sognekirke i Skagen. Den ses tydeligt på kortet
lidt uden for byen, og det ses, at det har været en ret så anseelig kirke for så lille
en by.
Resterne af den ligger i dag ca. 4 km. sydvest for Skagen- centrum i
plantageområdet øst for hovedvejen.

Den tilsandede kirke i Skagen

Kirken blev sandsynligvis opført i slutningen af 1300-tallet. På det tidspunkt var
kirken den største i Vendsyssel.
Ved sandflugtens begyndelse i det 16-århundrede blev det stadig sværere for
menigheden at grave sig frem til kirken ved gudstjenesterne. Kampen mod sandet
stod på indtil 1795, hvor kirken blev nedlagt efter ordre fra kong Christian d. 7.
Kirkeskibet blev revet ned og materialet benyttet i andre byggerier, men tårnet
blev skånet og brugt som sømærke.
I dag er tårnet fredet, og efter undersøgelser i 1994 er kirkeskibet og sakristiets
placering markeret med pæle. Faskiner markerer, hvor den gamle kirkegårdsmur
lå.
Heldigvis findes der beskrivelser af, hvordan kirken havde set ud, mens den
stadig stod og var i brug.
På side 262-265 i Klitgaard: Skagen Bys Historie, kan vi læse følgende:
Lad os forestille os, at vi en Dag omkring 1770 aflægger Kirken et Besøg...
Dernæst kommer vi ind i Kirken, hvis "smukke hvælvinger" buer sig over os.
Langs nordre Side findes 38 Kvindestole og paa søndre Side 31 Mandsstole samt
Prædikestolen, ligeover for hvilken vi ser Tolder Christoffer Ferslevs Pulpitur
som en Svalerede paa Muren. Paa Væggene hænger Epitafier med Billeder af
Præsten Poul Nielsen Guldsmed (død 1601) og Hustruer Inger Laursdatter (død
1595) og Anne Laursdatter, og et Epitafium af Sten i sort Ramme over latinsk
Skolemester Peder Thomsen (Hjørring, d. 1655) og Hustru Elle Nielsdatter
(Guldsmed, d. 1685) og 2 Børn, samt ligeledes Epitafium over Tolder og
Byskriver Christoffer Ferslev (d. 1749) og 3 Hustruer. I Kirkegulvet ligger flere
Gravsten, saaledes over den latinske Skolemester Peder Thomsen (se ovenfor) og
"ærlige og gudfrygtige Pige" Maren Michelsdatter, d. 1625.
Kirkerummet har maaske fortsat sig ind i Taarnet, thi 1674 lavedes der et nyt
Vindue for at skaffe Lys til de vestlige Stole, der var blevet anbragt 1671, og i
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Taarnet er Krydshvælving med Stjerneribber. I Kirkens Vestende er der et
saakaldt Kor, et Pulpitur, tværs over Kirken; det var opsat 1586 og var
oprindeligt meget smukt stafferet, men ved midten af det 18. Aarh. noget
forfaldent. Det havde udskaarne Billeder af Apostlene og en Del Lærefædre
(Kirkefædre) med vedføjede Navne oven over, og under hvert Billede stod Navnet
paa en Borgmester, Raadmand, Byfoged eller Kirkeværge. Pulpituret var
paamalet:
"1586 blev dette Choor givet" og Navnenes Rækkefølge var: Jens Terchelsøn,
Raad-Mand; Jørgen Jensøn, Raad-Mand; Claus Ibsøn, Raad-Mand,
Kirkeværger; Oluf Andersøn, Raad-Mand; Niels Lauridsøn, Borgemester;
Berthel Stephensøn, Raad-Mand; Knud Christensøn, Raad-Mand; Lars
Pedersøn, Raad-Mand; Mathiis Pedersøn, Raad-Mand; Mathiis Brandi,
Byfoged; Søren Nielsøn, Raad-Mand; Morten Nielsøn, Kirkeværge, ialt 12.
Dette "Kor" benyttedes i det 18. aarh. af Beboerne fra Højen, 30 Mænd, der
havde købt Plads her for 5 Rdl. en Gang for alle og en aarlig Afgift af 4 Skill. af
hver af de 30 Mænd.
Prædikestolen er sekskantet og prydet med Billedskærerarbejde; den er anskaffet
1583 af Borgmestrene Niels Lauridsøn og Niels Thomsøn, hvis Navne staar paa
den. Over Prædikestolen hænger en smuk, firkantet "Himmel", der blev fornyet
1681 efter at være faldet ned. I Langskibet hænger et smukt Skib, givet 1745 af
Jacob Hansen Høyer.
I Kirkens Kor staar mod Øst Alteret, der er omgivet med et Jerntralværk (Gitter)
besat med Knapper af Messing og bekostet af Tolder Christoffer Plyds og med
Guldgaloner og Alterdugen med Guldgaloner samt den gyldenlæders Skammel,
der staar foran Skriftstolen. Paa Alteret staar de to svære Malmlysestager med
Løvefødder, som Præsten Poul Nielsen Guldsmed gav til Kirken 1598, og en
forgyldt Kalk og Disk samt en Sølvæske til Alterbrødet, givet 1735 af Pastor M.
de Hemmer.
Gert Sørensen døde i Skagen 1683, og han blev begravet 26. januar.
I marts måned samme år havde den gejstlige skifteret været i hans hus og
foretaget registrering og vurdering, men først i 1686 blev der afholdt skifte.
Det lyder i indledningen således:
Anno 1686, d. 29. januar var Povl Henningsen, sognepræst i
Skagen og provst i Horns herred Enevold Lauritzen i Råbjerg og
Lauritz Christensen capellan i Skagen, med andre godtfolk
forsamlede i Sl. Hr. Giert Sørensens fordom capellan ibid. Hans
Boe, som var tilforn ved ......... vurderingsmænd som og nu tilstede
var, nemlig Christen Ibsen og Jacob Bertelsen, borger ibid. d. 30.
marts 1683 registreret og vurderet al dens bortskyldige gæld efter
loven, som vi samme år er gjort rede for ved forrige herredsprovst
hæderlige og vellærde mand hr. Hans Erichsen sognepræst til
Mosbjerg og Hørmested sogne. Og som de rette fødte værger ikke
var mødte, men siden sig undskyldte, hvorfor med den
overblevende ... ikke var nogen skifte og deling af velb.
herredsprovst skøntes at kunne foretages førend stiftsamtmanden
og superintendenten var consulteret, og givet givet befaling til mig
omsider som proustiet her har antaget, at forvare børnene deres
formyndere af herredsbrødrene. Hvortil er beskikket hæderlig og
vellærde mand hr. Jacob Axelsen til Tornby og Vidstrup sogne.
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Efter foregående forretning skete endelig skifte og deling imellem
memelte hendøde præstemands efterladte hustru Maren
Christensdatter på den ene og hendes og den Sl. mands børn
Marin Gertsdatter og Lisbeth Gertsdatter på den anden side. Som
Maren Christensdatters lauværge blev antaget Niels Christensen
borger i byen.
Herefter blev forhandlet og besluttet som følger:
Først blev ejendommen vurderet:
Rollings Huuset som er tholf smaa Golfve [gulve svarende til fag.
Et fag normalt ca. 1.5 m] med sture [store] Vinduer Laase og
Døre. Jordkielder og Kielder sampt Plancheverf som forfunden er,
desligste ni Golfur Huus øster i Gaarden med Brund og ..... om
tilforn vurderet for 100 Slettedaler, mens nu for sin Brøstfeldighed
er worderet for 80 Slettedaler.
Gammel fire Golfur Huus staaende Norden for Gaarden på en
Bache for 10 Slettedaler.
Han har følgende dyr i gården: 2 heste, 2 køer 8 får, 1 buk og 2
kid.1
Det er et langt skifte, hvor der minutiøst bliver gjort op, hvad den afdøde mands
bo indeholdt, og hvilken værdi de forskellige effekter havde.
Han må have været en ret lærd mand. Hans bibliotekt bestod af ca. 35 bøger,
som vel var ret meget efter den tids forhold.
Da hele boet er gjort op med aktiver og passiver, fremgår det, at der bliver ca. 75
Rdl. til hver af de 2 efterlevende børn.
Enken Maren Christensdatter døde 1720, og hun blev begravet på Lem
kirkegård i Salling. Hun var sikkert flyttet ned til sin datter og svigersøn efter
hendes mand døde.

Børn efter Gert Sørensen og Maren Christensdatter:
De fik ialt 10 børn, men kun to overlevede faderen, som det fremgik af
skiftet var det Maren og Lisbeth.
1.
Søren Gertsen, døbt 7. juni 1668, begravet 23. sept. 1668 i Skagen.

2.
Maren Gertsdatter, (1669 - 1721). Ane nr. 5.
3.
Christen Gertsen, døbt 21. apr. 1672, begravet 25. apr. 1678 i Skagen.
4.
Lisbeth Gertsdatter, døbt 10. okt. 1673, begravet 18. nov. 1673 i
Skagen.

1 Aalborg Bispearkiv gejstlige skiftebreve III, 1686-1689.
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5.
Lisbeth Gertsdatter, døbt 24. jan 1675, begravet 17. feb. 1675 i Skagen.
6.
Lisbeth Gertsdatter, døbt 22. juli 1677, død efter 1686.
7.
Christen Gertsen, døbt 10. juli 1678, beggravet 25. sept. 1678 i Skagen.
8.
Søren Gertsen, døbt 10. okt. 1679, begravet 16. marts 1683 i Skagen.
9.
Mette Gertsdatter, døbt 3. nov. 1680, begravet 13. jan. 1681 i Skagen.
10.
Gert Gertsen, døbt 9. maj 1683, død før 1686 i Skagen.
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Ane nr. 12, Niels Andersen Lundsgaard, (1621 - 1684).
Ane nr. 13, Anne Nielsdatter Nipgaard, (1634 - 1720).
Niels Andersen Lundsgaard er født 14. okt. 1621 i Lundsgaard i Vorde sogn,
Viborg amt, som søn af birkedommer Anders Christensen og Anne
Røersdatter. Han døde i Hejlskov præstegaard d. 21. juli 1684 og blev begravet
i ørslebkloster Kirke, hvor hans sorte gravsten er indmuret ved siden af altret i
kirkens apsisvæg.
Han blev gift med Anne Nielsdatter Nipgaard, der var født 7. dec. 1634 i
Viborg og død 31. mar. 1720 i Viborg. Hun var datter af Niels Pedersen
Nipgaard og Vibeke Poulsdatter.
Der findes så vidt vides intet billede af Niels Lundsgaard som voksen, men man
kan forestille sig, hvordan han så ud som barn, hvis man tager til Vorde kirke.
Her hænger et epitafium over hans forældre, Anders Christensen til Lundsgaard,
der var birkedommer i Vorde, og dennes hustru, Anne Rørsdatter.
Det er Niels Andersen selv der har ladet dette epitafium opsætte i 1662 som et
evigt minde om familien Lunmdsgaard.
Niels Andersen Lundsgaard blev student fra Viborg 1642, hvorefter han
studerede theologi. Han blev kaldet til Ørslevkloster sogn i 1646, men inden han
rykkede ind i Hejlskov præstegård, måtte han indløse den hos Børnehusets
direktion i København for 100 rigsdaler, hvorefter han fik udstedte obligation,
lydende på dette beløb, tilbageleveret, påskrevet biskoppen over Sjællands Stift.
Det var således ikke ganske gratis at flytte ind i en præstegård, og måske var der
også en præsteenke, som han efter tidens skik skulle forsørge?
De første 4 år var pastor Lundsgaard i hvert fald ugift, men i 1650 ægtede han
Anne Nipsgaard, hvis far var rådmand i Viborg. Til deres bryllup, der fandt sted i
Viborg, skrev Hans Nielsen Schive - Annes søster Olivias mand - et langt
bryllupsdigt på latin, som blev trykt rigtig smukt og overrakt brudeparret.
Når man ved, hvor lidt skriftligt, der blev trykt dengang, aner man, at det har
været et bryllup ud over det sædvanlige, og at hovedper-sonerne må have tilhørt
stoute slægter. Det er ikke så mærkeligt, at der blev passet godt på tryksagen.
Hvem ved, - måske er det brudeparrets eget eksemplar, der er bevaret til i dag og
findes på det kgl. Bibliotek.
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Titelbladet fra
bryllupsdigtet til Niels
Lundsgaard og Anne
Nipgaards bryllup i
1650.
Både digt og navne er
på latin, så Niels er
blevet til Nicolai,
Ørslev til Ørsleuiensis,
Hans Nielsen Schive er
blevet til Johanne
Nicolai Schevio og
Århus 1650 til Arhusij
MDCL.

Man tvivler lidt på,
at pastor Lundsgaard
og familie skulle
have været så dårligt
stillet økonomisk set,
som man får indtryk
af ved at studere en
indberetning fra
1676, som pastor
Lundsgaard sendte
til biskoppen i
Viborg.
Anledningen var, at kong Christian V agtede at udskrive en krigsskat i hele
Viborg Amt. Præsterne skulle derfor meddele biskoppen, hvorledes det stod til
med gejstlighedens indkomster. I sådan et tilfælde var det ikke klogt at male
økonomien i sognet alt for rosenrødt - og det gjorde pastor Lundsgaard absolut
heller ikke!
I en lidt moderniseret udgave lyder hans indberetning således:
"I mit eneste, arme og ringe Sogn ligger Ørslev Kloster, som tilhører
velbaarne Frue Christence Lindenov, som har bortforpagtet det til
Henrich Friis. Vi har ganske vist en Birkefoged og en Skriver, men de
faar intet for deres Arbejde. Degnens Midler er slet og ringe. Mine
egne Vilkaar er ikke saa gode, som man maaske kunne tro, hvilket
ethvert fornuftigt Menneske kan tænke, thi:
1. Jeg har 13 Børn, dels ude, dels hjemme, at forsørge.
2. Jeg har 1200 Daler Gæld.
3. Dersom jeg skal afgive de af Hans Majestæt paabudte 9 Td Korn,
da maa jeg købe en Del deraf.
Jeg beder derfor Ydmygst hans Excellence, vores kære Amtmand, og
vores velværdige Hr. Biskop om at mage det saa lidet og saa billigt
som muligt.
Imidlertid vil jeg ønske min naadigste Arveherre og Konge Sejr og
Lykke i alle Ting, og begge gode Mænd (amtmanden og biskoppen)
al Velstand baade til Liv og Sjæl.
Heilskov den 22. Febr. 1676. Niels A. Lundsgaard".
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Forhåbenligt slap pastor Lundsgaard for at blive plukket alt for meget i skat. De
afsluttende gode ønsker for kongen, amtmanden og biskoppen kostede i hvert
fald ingenting!1

Ørslevkloster kirke.
Efter hans død blev der indmuret en sten i væggen til venstre for alteret. Den har
følgende inskription:
"I denne Begravelse her under hviler hæderlig og meget
vellærde Mand Her Niels Andersøn Lundsgaard fordum
Sogne Herre hertil Ørsevcloster Kirke fød Anno 1621 d.
14 October udi Lundsgaard og salig i Herren Anno 1684
d. 21 Julii udi Heilskou Præstegaard hensovet med sine kiere
Hustru Anne Nielsdatter Nipgaard velfornemme Niels Nipgaards fordum Raadmand udi Viborg kiere Daater som er
fød Anno 1634 d. 7 December udi Viborg og salig Anno
16 - d. - i Heilskou Præstegaard bortdød.
Gud give dennem med alle sine en glædelig Opstandelse.
Her hviler du af Arbeiden
du Guds Ord Mand med Glæde
for Gud skalt de blant Engle sin
paa Domme Dag fremtræde."
Som det fremgår af stenen, døde Niels Andersen Lundsgaard 21. juli 1684. Han
blev efterfulgt i embedet af sin svigersøn Søren Pedersen Bering, der var blevet
gift med datteren Christence Nielsdatter Lundsgaard.
Enken Anne Nielsdatter Nipgaard blev boende hos sin datter og svigersøn.
Af Liber Daticus ses det, at hun selv har bygget hus på præstegaardens grund.
Hun ejede en lille kapital foruden pension af embedet. Hvor længe hun har boet i
Heilskov vides ikke, men af skiftet efter hende ses, at hun var der 1669, thi det år
har hun der underskrevet et pantebrev til sin søn.
Hun flyttede på et tidspunkt til Viborg, hvor hun i Bradpande har ejet 5 boder
eller voninger, altså 5 små huse.
1 Bodil Hansen: "Hr. Michel og alle de andre" Poul Kristensens Forlag. 1995.
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Bradpande lå i Sortebrødre sogn, nu Søndre Sogn i Viborg og hedder St. og L.
Sct. Peders Stræde.
1711 da der var kop- og hestemantalsskat i Viborg stod der:1
Oliva Nipgaard præstenke, hendes sal. mand har våren for lang tid
siden sognepræst her udi Viborg, 16.
Anne Nipgaard, sal. hr. Niels Lundsgaards enke, en meget gammel
præstenke fra landet, 8.
1720 den 31. marts døde hun der over 85 år gammel. Hendes død er ikke indført i
kirkebogen. At hun er død nævnte år og dag udledes af skiftet efter hende.
Det er et meget fyldigt skifte, der foreligger efter Anne Nielsdatter Nipgaard. Her
skal gengives indledningen og den første del, hvor bl. a. ses, hvad hun efterlod
sig af jordisk gods. Som det fremgår, har det været et fattigt og simpelt bo hun
havde haft.
"Anno 1721 den 1. October Vare vi underskrevne Absolan Finde Provst over
Nørlyng Herred og Sognepræst til Domkirken i Viborg, Oluf Albertsen Sadolin
Capellan til bemte. Menigheder og Niels Rømer Capellan til Sortebrødre Kirke
her sammensteds forsamlede udi Provstens Hus /: de nærværende Monsr. Conrad
Christensen Lundsgaard, Sl. Hr. Christen Lundsgaards Søn paa sin egen og
Medarvingers Vegne, samt Anders Sørensen Harboe, Tinstøber og Borger her udi
Viborg paa Seg. Peder Nipgaards Vegne :/ for at føre Skifte til endelig Slutning
efter Hæderbaarne Matrone Sl. Anne Nielsdatter Nipgaard, Sl. Hr. Niels
Lundgaards efterlevende.
Har da først igen blev foretaget et Eftersyns, Registrerings og
Vurderingsforretning af Dato 29.April 1720 og andre Forretninger af Dato 11.
Oct, 25 Nov. samme Aar, og af 20. Jan. 1721.
Registrerings og Vurderingsforretning fortsætter og lydende følger:"
Der var sket det, at Annes søster Olive var død lidt før sin søster, og der skulle
skiftes efter hende. Da Anne ville tilkomme noget arv efter sin søster, som så
også skulle fordeles, når hendes (Annes) arv skulle skiftes, så blev dette skifte
udsat.
Indledningen til skiftet efter Olive Nipgaard lyder således:1
"Anno 1720 den 4. , 8. og 11. okt. Vare vi underskrevne Absolan Finde, Proust
over Nørlyng Herred og Sognedegn til Domkirken i Viborg, Claus Krebs
Sognepræst til Graabrødre Kirke udi Viborg Oluf Albertsen Sadolin Capellan til
Domkirken her forsamlede udi mit /: Abholan Findes :/ Huus for at holde Skifte
og Deling efter den Hæderbaarne nu Sl. Matrone Olive Nipgaard Velværdige nu
Sal. Mag. Keld Andersen Schives fordum Sognepræst til Sortebrødre Kirke udi
Wiborg hans efterlevende udi nogle af Arvingernes nemlig Ærværdige Hr.
Christen Lundsgaard Sognepræst til Hjermind og dets Annexer og hans Broder
Mons. Peder Nipgaard af Slagelse, den afdødes Søster Anne Nipgaards Sønner,
og Mons. Jens Breum dend Sal. Afdødes anden Søster Maren Nipgaards Søn,
1 www.sorenbogh.dk <http://www.sorenbogh.dk/vmt1711.php
1 Nørlyng gejstlige skifteprotokol 1690-1731 (C21B-2 fol 644).
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samt Niels Michelsen af Opperby udi Salling, en Arving efter Sl. Mag. Keld
Schive nemlig hans Søster-Søn deres Overværelse.
Hvor da først blef foretaget et efter Loven Registrerings og Vurderingsforretning
samt fordringernes Decifioner forfattet af Retten 20.May, 25. Jülÿ og 13.Dec.
1719 hvilket lyder som Følger:"
Anno 1720 d. 29. April som 30-Dagen efter Sl. Anne Nielsdatter Nipgaards
Dødelige afgang mødte paa Rættens Vegne Vi underskrevne Absolon Finde
Sognepræst til Domkirken i Viborg og Proust over Nørlyng Herred, Oluf
Albertsen Sadalin Capellan til Sorte Brødre Kirke her sammesteds udi i den Sl.
Afdødes Vonning i Bradpande, for rigtig at Registrere og Vurdere hendes ringe
efterladte Løsøre, som tilforn strax efter hendes Død ere efdter Loven bleven
annoterede, Vurderingsmændene vare Jørgen Jensen Nords Klokkern til
Domkirken i Viborg og Heindrich Feulum Borger her sammesteds.
Sldlr Mk
Sk
Blev da først vurderet 1 liden Bilægger med Træe
Fødder for
4
1 Fyrskab med 3 Romme udi, med Nøgel og Laas
4
2 Gl. Duner, som vare af ingen Værdi og
Vurderingsmændene icke vidste at taxere for noget
1 Blaaestribet Høret Dyne med ganske lidt Fyld udi
8
1 Blaaestribet Olmerdugspude med Vaar paa
12
1 Par grove Hjørgarns Lagner,dend eene af 2 bredder,
dend 2. ikun af 1½ Bred
1
I Clausis Seng fandtis toe gamle Dyner, som dued intet,
og foregav hand at de for lang Tiid siden vare ham given
af hans Sl.Moder
1 Messing Lysplade, om Hvilken Claud Heilschou
berættede at vær pantsat for 14 sk.til Jens Friredichsens
Encke, og at hand har kiøbt Lys derfor til at brænde over
Liiget
14
Samme bleb til Sterbboet indberetit
1 Gl. Lang Kiste med Nøgl og Laas til
3
Derudi fandtes intet
1 Høy Træe Stoel med gl. Læder over
8
2 andre Lange Træestole
4
1 Gl.Tabulet [en kasse med rum]
1
1 Rød Krav-Eske med Laas for som er sønderbrudt
4
1 Gl.Bord og Bordklæde af trykt Lerret med Sorte
Fryndser om
6
1 Sengested forefandtes, men som det var Nagelfast,
blev det icke a parte Vurderet.
Boderne, som dend Sl.Kone iboed og fradød bestaaende af
23 Fag, Porten indberegnet, som er 2 Fag, med tilhørende
Hauge-Jord og Brønden vurderet Fagget for 4 Sldlr ved
Stephen Muurmester og bemte. Hendrich Feulum
61 2
Summa paa Boden og Løsøre

_____________
67
9
============
40

Tilstaaende Giæld
Christen Lundsgaards Hustrue hvis Mand er Ladefoged
paa Schive Huus bemældes at give af en Boed til
Huusleje Aarlig 4 Sldlr og at restere Vinter Lejen til
Paaske 1720 2 Sldlr og derforuden tilforn 2 MK
1
2
Hendrich Feulin angav at give til Aarlig Husleje 5½ Sldlr.
og at restere til Vinter Lejen 11 Mk
1
5
Søren Hyrds Kone berætted at give 5½ Sldlr. til
Aarlig Leje, resterer ligeledis med Vinter Lejen til
Paaske Sidst 11 Mk.
1
5
______________
Summa
5
2
=============
Jørgen Nielsen Nords Klokker til Domkirken giorde Prætention paa sin Salarium
som hannem kunde tilkomme ved Liig begængelse.
Velværdige Hr. Christen Lundsgaards Kiæreste Karen Thomasdatter var
sammetid tilstæde, og begiærede, at Auctionen med den Sl. Afdødes efterladte
Bode og Løsøre maatte med allerførste dend kunde foretagis, hvor udi Rætten
føjed sig efter henis Begiæring og berammede at Auctionen skulde foretagis i
Dag 8 Dage, som er d. 6. May, og imidlertid Auctionen ved offentlige Placater at
publiceres. Saaledis at være paaset, testere ved Underskrevne
Absolon FindeO.H. Sadalin
N. Rømer
Anne Nielsdatters jordiske gods blev sat på auction, men desværre findes
auctionsprotokollen ikke mere, så det er ikke muligt at se, hvem der har købt de
usle ting, men i slutningen af skiftet får vi at vide, at løsøre har indbrag 8 Rdl. og
boderne i Bradepande har givet 100 Rdl. Derudover var der noget husleje
indkommen og lidt arv fra hendes søster Oliva, så i alt kunne boet præstere 150
Rdl.
Da gælden og omkostningerne blev fratrukket, var der 46 Rdl. tilbage, som
tilfaldt sønnen Peder Nipgaard, der havde et større beløb til gode, som han havde
lånt sin moder.
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Niels Andersen Lundsgaard og Anne Nielsdatters børn:
1.
Christen Nielsen Lundsgaard, (1656 - 1721), Ane nr. 6.
2.
Andreas Nielsen Lundsgaard, født før 1660 i Heilskov Præstegaard,
Ørslevkloster, død eft. 1674.
3.
Peder Nielsen Nipgaard (Lundsgaard), født før 1684 i Heilskov
Præstegaard, Ørslevkloster død eft 1720.

4.
Peder Nielsen Lundsgaard, Sognepræst i Hem-Sem sogne, Randers amt
1696-1740. Født 12. jan. 1660 i Heilskov Præstegaard, Ørslevkloster, død
6. aug. 1740 Hem, Randers amt. Gift 1. g. med Maren Gabrilsen født
omk. 1664 Blære sogn, Aalborg amt, død 1718 i Hem sogn, datter af
sognepræst Gabriel Christoffersen. G. 2. g. med Birthe Jensdatter Kall,
begravet 3. marts 1744 i Hem sogn.
5.
Jacob Nielsen (Nipgaard) Lundsgaard, født før 1684 i Heilskov
Præstegaard, Ørslevkloster 1684, død eft 1720.
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6.
Claus Nielsen Lundsgaard, født før 1684 i Heilskov Præstegaard,
Ørslevkloster død eft 1720.
7.
Christence Nielsdatter Lundsgaard, født 1664 i Heilskov Præstegaard,
Ørslevkloster, begravet 24. nov. 1738 i Skørping sogn, Aalborg amt. Gift
1685 i Ørslevkloster med faderens efterfølger sognepræst i Ørslevkloster
Søren Pedersen Bering, født 23. aug. 1651, død 17. apr. 1717,
Ørslevkloster.
De havde 3 sønner som blev præster og 2 døtre, gift med præster.
(Wiberg).
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Ane nr. 14 Thomas Christensen Høeg, (omk. 1630 - 1675).
Ane nr. 15, NN
Thomas Christensen Høeg var født omk. 1630, ant. i Viborg. Han blev begravet
16. sept. 1675 i Graabrødre sogn, Viborg.
Navnet paa hans hustru kendes ikke, blot fremgaar det af kirkeregnskabet, at
Viborg Graabrødre kirke efter hans begravelse for ringning med den ene klokke
af enken modtog 1 rdlr., for gravstedet paa kirkegaarden 1 rdlr. 2 mk., samt 8 sk.
for vokslys, som blev afbrændt i kirken til Thomas Christensen Høegs sjæls
frelse.
Hun må være født før ca. 1635, da datteren Karen er født 1657.
Hans hustrus navn kunne muligvis havde været Sofie Amalie.
Datteren Karen får to døtre. Den første bliver kaldt Anne efter sin farmor. Serene
kommer endnu en datter, som blev kaldt Sofie Amalie. Efter datidens
opkaldsregler, skulle hun så være kaldt op efter sin mormor, som så også må
have heddet Sofie Amalie.
Thomas Christensen Høeg var skrædder i Viborg, hvor han tillige flere gange
nævnes som prokurator, en slags sagfører. Han har saaledes baade kunne læse og
skrive og maa have været temmelig velbevandret i lovgivningen. I 1660 ses han
ifølge Viborg Graabrødre kirkeregnskab at have betalt 1 1/2 mk. og 2 alb. til
kirken. I 1663 betalte han 2 mk. 1 sk., og da man i 1664 indsamlede penge til et
nyt orgel til kirken, gav han 2 slettedaler til formaalet. I 1665 betalte han blot 1
sk. til kirken.
I værket Danske Prokuratorer nævnes Thomas Christensen Høeg som prokurator
i Viborg i 1668, da han af superintendenten i Viborg Stift, fik fuldmagt til at tale
dennes sag for herreds- og landsting1.
Den 25. februar 1673 optraadte han i sin egenskab af prokurator i raadstueretten
paa Claus Iversen i Københavns vegne angaaende inddrivelse af nogle
landgildeydelser hos nogle bønder i Tyrsting herred, og samme aar opførtes han i
Viborg takst paa næring og brug under skrædderlauget med en aarlig afgift til
magistraten paa 3/4 sk.
Den 4. maj 1674 paabegyndtes en længerevarende retssag mellem hr. Hans
Poulsen Grum og Thomas Christensen Høeg. Af sagen fremgaar det, at Thomas
Christensen Høeg allerede i aaret 1658 i forbindelse med skiftet efter biskop
Frands Nielsen Rosenberg i Viborg af enkens broder præsten Hans Poulsen Grum
i Vindblæs havde faaet fuldmagt til at indkassere bispedømmets indtægter af en
lang række gaarde i Rinds herred og benificerede tiendeindtægter af samme
herreds sognekald.
Præsten Hans Poulsen Grum anklagede nu Thomas Christensen Høeg for ikke
paa noget som helst tidspunkt at have afregnet, hvad han igennem mere end 20
aar have opkrævet, et beløb paa ialt mere end 400 rdlr.
Den 11. januar 1675 begyndte derpaa en sag i raadstueretten, hvor podemester
Anders Christensen Brun paa sin hustrus vegne rejste en sag mod Thomas
Christensen Høegs tjenestepige Ane Jensdatter og mod Thomas Christensen
Høegs svigersøn Jens Hansen Tønders tjenestedreng Laurits Nielsen, idet disse
gik rundt i byen og tale ondt om podemesterens kone og brugte skældsord om
hende. Øjensynligt drejede det sig om en samtale, som de to havde overværet
mellem Thomas Christensen Høeg og Anders Christensen Bruns hustru.
1 Viborg Bispestols Dokumenter, 6te Pakke, Nr. 28 ff.
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Efter at Thomas Christensen er død, bliver hans enke i 1677 pålignet at skulle
betale Ildskat.1
Viborg ildstedsskat 1677
Thomas Høgs enke 2
I 1682 er Thomas Christensen Høegs gård i Viborg blevet overtaget af
svigersønnen Christen Teglbrænder, der er gift med datteren Karen Thomasdatter
Høeg (ane 7).
Viborg grundtakst 1682
sl. Thomas Høgs gård tilhørende Christen Teglbrænder, 53 rdl.
en øde plads mellem sl. Thomas Høgs og sl. Anders Gefreiters,
vides ej hvem den tilhører, 2 rdl.
Det har ikke været muligt, at finde forældrene til Thomas Christensen Høeg med
sikkerhed. En mulighed er, at hans far er Christen Pedersen Høeg.
Han er født ca. 1605 i Lovns Præstegaard, og han levede endnu 1673 i Viborg.
I Viborg takst paa næring og brug fra 1673 ses Christen Pedersen Høeg opført
under købmandslauget i Graabrødre sogn. I kirkens regnskabsbøger nævnes han i
aarene fra 1634 til 1665 i forbindelse med en betaling af stole-stadepenge, en
afgift for brug af et bestemt stolestade i kirken.2
Det vides ikke med bestemhed, hvor mange børn Thomas Christensen Høeg og
hans hustru havde, men de havde:

Karen Thomasdatter Høeg (1657-1728) ane nr. 7.

1 http://home8.inet.tele.dk/sboegh/vild1677.htm
2 Thuesen-Buur fra Snejbjerg sogn om Anne Cathrine Thuesdatter (Buur) født 1810 hendes
forfædre og efterkommere" (Nordisk Slægtsforskning Aps Skals, 1996)
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Ane nr. 16, Jens Mikkelsen Bloch, (før 1590 - før 1625).
Ane nr. 17, Edel Christensdatter, ( før 1595 - eft. 1634).
Jens Mikkelsen Bloch, sognepræst i Lem-Vejby sogne, var født før 1590, og han
er antagelig død før 1625. Han var gift med Edel Christensdatter, der var født
før 1595, og død eft. 1634.
Fra bogen "Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt" af Aage Brask s. 161,
kan læses følgende:
"Fra 1590 finder vi flere gange nævnt en Hr. Jens Mikkelsen Bloch som
sognepræst til Lem og Vejby sogne i Rødding herred. Hans forbindelse med
Hindsted-Blocherne er sandsynlig, men hvor skal vi anbringe ham i
slægtskredsen? Hvis vi går ud fra, at han var ganske ung, da han fik dette
embede, og at han ret omgående har fremmet det ønske om ombytning af
præstegården i Vejby med annexpræstegården i Lem, som blev ham bevilget
(Kanceliets Brevbøger), kan han nok have været søn af gamle Niels Bloch og
angives boende i Gunnerup. På den anden side kunne han vel også være søn af
den i tiden 1541-72 nævnte Mikkel Bloch i Hørby; men dette synes ikke så godt
at stemme med den alder, man antagelig kan tillægge nogle nedenfor nærmere
omtalte Blocher, som formentlig er børn af Hr. Jens Mikkelsen.
Han er gift med Edel Christensdatter, der er enke i 1634, da hun får kgl. brev på
at måtte nyde annexpræstegården i Vejby fri for ægt og arbejde, men mod
sædvanlig landgilde (Kanceliets Brevbøger). Han er i hvert fald død før 1-41625, da lensmanden på Skivehus forespørger i Kancelliet om, hvad der kan
foretages med hensyn til Lem og Vejby kald, der har stået ledig i nogen tid, og
hvortil der er udvalg 2 gejstlige, henholdsvis af sognemændene og af 2
adelspersoner (Danske Kancelli indk. breve). Efter en anden, ret sikker
oplysning skulle han imidlertid være død før juni 1619 (Kirkehist. S. 3 - V - 105);
man kan dog vanskeligt tænke sig, at kaldet har været ubesat så længe. I
lensmandens brev hedder det, at det har stået ledigt "siden sidst forleden
Herredag" til stort besvær for de omboende præster".
Som det fremgår af ovennævnte, synes det ikke muligt entydigt at sige hvem Jens
Mikkelsen Blochs forældre var. Det samme er tilfældet med Edel Christensdatter.
Ifølge ovennævnte bog af Aage Brask skulle dette ægtepar have fået 7 børn, som
alle er omtalt i nævnte bog:
1.
Mette Jensdatter Bloch, født før 1602 i Vejby præstegaard, død 15. nov.
1620 i Haasum sogn, Viborg amt. Hun var gift med sognepræst i Haasum
sogn, Mogens Jensen, født omk. 1587 i Voer sogn, Dronninglund herred,
død 24. juni 1648 I Haasum sogn.
Hun fødte 7 børn, inden hun døde ret ung. Hr. Mogens var gift yderligere
2 gange, og nåede at få ialt 21 børn.

2.
Peder Jensen Bloch, ane nr. 8.
3.
Jens Jensen Bloch, død omk 1678 i Lerup sogn Ø. Hanherred. Viet med
46

Magdalene Knudsdatter, der døde 1698, 82 år gammel i Lerup sogn.
Jens Bloch var herredsfoged i Øster Hanherred. Han har tilsyneladende
været en trættekær persom, hvorom der kan læses i "Niels Bloch i Rold og
hans nærmeste slægt" af Aage Brask.
Ægteparret havde mindst 3 børn.
4.
Christen Jensen Bloch. Han var en vidtløftig mand, der blev anklaget for
tyveri, bliver benævnt nederdrægtig, æresløs og kvindebedårer.1
5.
Anne Jensdatter Bloch, død før 1649 i Rødding præstegård, hvor hun
var gift med sognepræst Søren Fridslevsen, der var præst i Rødding sogn
fra omk. 1629 til han døde 1647 eller 1649.
Ved hendes død nævnes 7 børn.
6.
NN Jensdatter Bloch, død omk. 1641 i Vejby sogn. Hun blev gift med
faderes efterfølger i kaldet Erik Knudsen, der døde i Vejby samme 15.
apr. 1641.
De havde en datter, Anne Eriksdatter, der blev gift med Hr. Kjeld
Sørensen, sognepræst i Kjettrup.
7.
NN Jensdatter Bloch, som menes gift med Niels Gundersen i
selvejergården Tanderupgaard i Haverslev sogn.

1 "Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt" af Aage Brask.
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Ane nr. 22, Christen Clausen ( omk 1615 - 1668).
Ane nr. 23, Maren Laursdatter Bruun omk. 1627 - 1655).
Christen Clausen blev født omk. 1615 og begravet i Skagen 12. sept. 1668. Han
var gift med Maren Laursdatter Bruun, født omk 1627 i Skagen og begravet
sammesteds 19. marts 1655. Hun var datter af borgmester Laurids Nielsen
Bruun og Inger Poulsdatter Guldsmed.
Christen Clausen var antagelig student fra Lund i 1636. Han blev sognekapellan i
Skagen, hvor han var i embedet 1643. Desuden var han i 1650erne rektor i
Skagen, afgik vist af denne stilling før sin død..
1656 købte han et hus i byen, og 20. juni 1664 tiltaltes han, fordi han under en
bededagsprædiken havde siddet i Værtshus sammen med en del af byens folk.
Den 8. dec. 1643 vedtoges på et rådstuemøde at give kapellanen Hr. Christen
Clausen årlig pr. mand - både de, som ror og de, som ikke ror - 1 rigsmark til
påske samt årsløn og offer.
Efter hans første hustru Maren Lauridsdatter Bruun var død 1655, giftede han
sig igen året efter med Margrethe Christensdatter, der overlevede ham og gav
ham en alterdug af drejl til kirken.1
De fik mindst 5 børn:
1.
Jesper Christensen, født 1646 i Skagen, død eft. 1668.
2.
Laurits Christensen Scavenius, sognepræst ved Guldager kirke, født 31.
dec. 1647 i Skagen, død 1706 i Guldager sogn, Ribe amt. Han var gift
med Anna Rasmussen, født 1655, død 1722, datter af Mads Sørensen.

3.
Maren Christensdatter, ane nr. 11.
4.
Claus Christensen, døbt 13. okt. 1652 i Skagen.
5.
Hans Christensen, født 1654 i Skagen, død 5. maj 1654 Skagen.

1 C. Klitgaard: Skagen Bys Historie.
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Ane nr. 24, Anders Christensen, (omk. 1590 - 1655).
Ane nr. 25, Anne Røersdatter, ( ? - 1654).
Anders Christensen var født omk. 1590 og han døde 5. august 1661 i
Lundsgaard, Vorde sogn. Han var gift med Anne Rørsdatter, død 17. marts
1654.
Han var birkedommer1 og kirkeværge og beboede den store enestegård
Lundsgaard i Vorde sogn, som ved matrikulereingen i 1688 blev skyldsat med et
hartkorn på 9 tdr. 6 skp. 1 alb., og som da svarede landgildeydelser til konrektor
Jens Clausen Reenberg i Viborg.
Lundsgaard ses iøvrigt også før Anders Christensens tid at være fæstet ud til den
stedlige birkedommer.
At Anders Christensen også var kirkeværge ved Vodde kirke, fremgår af
indskriften på Vorde kirkes store klokke som hænger i tårnet, og som bærer
indskriften:
"Salevator Mondi deus Salva nos (Verdens frelser, Gud frels
os) Hr. Jørgen Mattisen Sognepræst til Vorde Kierck.
Anders Christensøn Kierck Værge Anno 1642".

I bogen "Gennem Blichers Land til Bispestaden Viborg" af Johan Hvidtfeldt, kan
læses om egnen:
1 Birkedommer: Birkets (selvstændig retskreds udskilt fra herrederne) øverste embedsmand,
som indehaver politi- og dommermyndighed - kaldes også birkefoged.
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"Den, der færdes langs Limfjordens inderste vig, Hjarbæk fjord, har lagt mærke
til en hvid kirke derude mod syd, højt på en bakketop, synlig overalt som et
vartegn. Det er Vorde kirke. Navnet er vel egentlig det samme som en varde, en
stendynge, der tjener som sømærke. Byen er gammel, den nævnes alllerede 1216,
men ældre endnu er kirken, hvis granitkvadre vel har stået i 800 år, ja, måske
allerede var rejst, da Valdemar og Svend kæmpede ved Viborg. Her i kirkens
nærhed samledes mænd fra hele egnen for at holde ting. Selvom de var fæstere
under dommkapitlet i Viborg, var de ikke ufrie mænd, men havde ret til selv at
sige dom. Og det skete, at en misdæder blev fældet, og Galgehøj, en gammel
gravhøj fra olddtiden, fortæller endnu om, hvor den dømte fik sin sidste straf. Nu
er birket kun en del af en stor retskreds, men kirken ligger stadig deroppe på
bakken. Den, der træder indenfor i det enkle kirkerum med bjælkeloftet, betages
af rummets stilhed og skønhed. Altertavlen fra ca. 1620 og prædikestolen, der
vel er lidt yngre, er vidnesbyrd om renæssancens skønne kunst, og et epitafium
over Anders Christensen i Lundsgaard fortæller om den smukke måde, hvorpå
man i gammel tid hædrede de hedenfarne."

Vorde kirke.

Der er et epitafium i Vorde kirke med maleri af Anders Christensen og hustru.
Epitafiet der et godt 4 alen højt og mindst 3 alen bredt med sidefløjene, når fra
kirkestolene til loftet.
Det er af træ med udskårne søjler, som omslutter 2 malerier, foroven et
mindre: Gud i himlens skyer, over hvilket Jehovas navn er skrevet med
hebraiske bogstaver. Forneden et større maleri: Kristus på korset.
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Til venstre for korset 5 mænd knælende med foldede hænder, foran første mand
fra korset et knælende barn, og 2 knælemde børn foran anden mand. Børnene er
ikke helt små. De 3 af mændene bærer præstedragter, de 2 nemlig anden og sidste
mand bærer vist dommerdragter.
Nr. 2 er antagelig Anders Christensen, han har ved nærmere eftersyn hvidt hår og
skæg. Første mand er måske sønnen N.A.Lundsgaard, præst i Ørslevkloster.
Til højre for korset 2 knælende kvinder med foldede hænder, et svøbelsesbarn
ligger på en madras og pude foran første kvinde. Den ene kvinde må være Anne
Røersdatter.
Under billedet står:
Neden for ligger begraffuet, Erlig velagt nu Salig Mand Anders
Christensen, som boede oc døde i Lundsgaard, den 5. Aug.1661.
med sin kiereHustru Anne Röersdatter, som Døde den 17. Marty.
Anno 1654.
Gud giffue dem begge en Glædelig Opstandelsze.
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Allernederst på epitafiet står:
Anno 1662. Lod Hæderlig oc Vellærde Mand Her Niels Andersøn
Lundsgaard, Sognepræst til Ørsløffkloster Kircke, dene Taffle Sine
Salige Forældre til en Hæderlig Affmindelse Staffere.

Der kendes et barn efter dem:

Niels Andersen Lundsgaard, ane nr. 12.
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Ane nr. 26, Niels Pedersen Nipgaard (omk. 1610 - 1682).
Ane nr. 27, Vibeke Poulsdatter (før 1617 - omk. 1675).
Niels Pedersen Nipgaard er født omk. 1610 på Nipgaard i Vium sogn, Viborg
amt, og han døde 1682 i Viborg og blev begravet den 29. december i Viborg
Søndre sogn. Han var søn af Peder Nielsen.
Han var gift med Vibeke Poulsdatter, der døde omk. 1675.

Navnet Nipgaard stammer fra denne gård i Vium sogn.
Niels Pedersen Nipgaard var købmand i Viborg, hvor han desuden i perioden
1646-1673 nævnes som rådmand. Han synes at have været ret velstående, og han
var i en periode værge ved Sortebrødrekirken (Søndre Sogns Kirke) i Viborg.
I Viborg grundtakst 1682 får vi at vide, hvor han bor:
Viborg grundtakst 16821
Sct. Mathias Gade nørre side:
Niels Nipgaards gård sl. magister Kjeld tilhørende [enken], 300
rdl.
Bradpande:
Niels Nipgaard rådmands døttres 6 boder, en del ubeboet, 53 rdl.
Den 10. feb. 1670 ses Niels Pedersen Nipgaard at have solgt en gård i Tolstrup i
Aars sogn til Jørgen Due til Halkjær. Der var tale om en temmelig stor gård, som
Niels Pedersen Nipgaard havde købt af Jørgen Marsvin til Restrup, og som var
bortfæstet til en Laurits Pedersen, der i årlig landgilde af gården svarede 2 ørtug
rug, 2 ørtug byg, et pund smør, et brændsvin (et svin der var brændemærket,
fordi det gik på olden i skoven), en fødenød (ungkreatur), et lam og 1 rdlr.
Det af Peder Nielsen Nipgaard udstedte skøde ses underskrevet af byfoged Erik
1 http://home8.inet.tele.dk/sboegh/vtxt1682.htm
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Hansen på Niels Pedersen Nipgaards vegne, "eftersom ieg nu paa denne Tid er
svag och icke saa frisk att ieg med eigen Haand schrife".
Af Viborg Graabrødre kirkes regnskaber 1625-1697 fremgår det, at kirken på
skiftet efter Vibeke Poulsdatter den 1. sept. 1675 arvede en kapital på 101 rdlr.
15 sk., for hvilket beløb kirken fik sikkerhed i Niels Pedersen Nipgaards gård på
Hjultorvet i Viborg. Desuden ses Niels Pedersen Nipgaards datter Olivia
Nipgaard i 1691 at have udstedt et gældsbrev til Viborg hospitalsforstander på
100 rdlr. mod pant og sikkerhed i hendes gård i Mathiasgade, som landsdommer
Cassius beboede, og som hun på skiftet den 1, sept. 1675 efter moderen havde
arvet1.

Niels Pedersen Nipgaard og Vibeke Poulsdatters børn:
1.
Anna Nielsdatter Nipgaard, ane nr. 13.
2.
Helvig Nielsdatter Nipgaard, født omk. 1638 Viborg, begravet 23. sept.
1700, Sortebrødre sogn, Viborg. Hun var gift med rådmand i Viborg Hans
Jørgen Majoner (1618-1696).
3.
Maren Nielsdatter Nipgaard, død 1699 i Viborg. Gift med præst i Viborg
Erik Jensen Breum.
4.
Olivia Nielsdatter Nipgaard, død 1719 i Viborg. Hun var gift med
magister Kjeld Andersen Schive.
5.
Peder Nielsen Nipgaard, begravet 26. nov. 1674, Sortebrødre sogn,
Viborg,

1 Thuesen-Buur fra Snejbjerg sogn om Anne Cathrine Thuesdatter (Buur) født 1810 hendes
forfædre og efterkommere" (Nordisk Slægtsforskning Aps Skals, 1996)
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Ane nr 46, Laurids Nielsen Bruun (f. omk 1584).
Ane nr. 47, Muligvis Inger Poulsdatter Guldsmed (f. omk 1596).
Laurids Nielsen Bruun var født i Skagen omk. 1584 som søn af Niels
Lauridsen Bruun. Han blev 26. Jan. 1647 begravet i Skagens Kirke, 63 Aar
gammel.
Laurids Nielsen Brun blev 22. Septbr. 1633 beskikket til Byfoged af
Ridefogeden til Aalborghus paa Kongens Vegne og aflagde samme Dag
Dommereden; var tillige Raadmand. Han afgik som byfoged 1634, men vedblev
med at være Raadmand, indtil han 16. sept.1635 blev Borgmester .
Han var gift 1. gang med Inger Poulsdatter Guldsmed, født i Skagen omk
1596, død før 1635. Hun var datter af sognepræst i Skagen Poul Nielsen
Guldsmed og Anne Laursdatter.
Gift 2. gang med Maren Sørensdatter, der antagelig var død før 1648.
C. Klitgaard har skrevet om Skagens historie i bogen "Skagen Bys Historie".
Heri er også omtalt Laurids Nielsen Bruun. Bl.a. bliver han på et tidspunkt i
1645 taget som gidsel af de svenske soldater.
S. 101-102 Klitgaard: Skagen Bys historie.
Efter Fredsslutningen blev der ved kgl. Massive af 7. og 8. Okt. 1645 udnævnt en
Kommission til at besigtige Lænenes Tilstand i Jylland, og af Kommissionens
Beretning om Forholdene i Skagen ses følgende:
Kommissarierne Erik Grubbe (til Tjele) og Oluf Rosenkrantz (til Engholm)
havde været paa Skagen og havde begæret Magistratens Erklæring om, hvor
mange Penge, Udgift og Plyndring, Svenskerne havde beskattet og plyndret Byen
for. Magistraten oplyste derfor:
"Saa haver vi først givet en Oberst, som laa paa Voergaard ved Navn Henrik v.
Sachen, til Brandskat 332 Rdl., nok givet hans Skriver 2 1/2 Rdl., nok givet en
Fourér 8 Dlr., nok givet 3 Dragoner, som laa hos os, til Salvegardepenge
(Beskyttelsespenge) saalænge Fjenden var her, 120 Dlr. her foruden dets Kost
med Øl, Mad, Klæder og Sko og Støvler; nok til Foder til deres Heste; nok haver
vi givet paa adskillige Tider til en Major, som laa paa Baggesvogn, ved Navn
Karsten Steineger, 340 Dlr., nok 12 Tønder Mel og Malt, 5000 Flyndere, 6
Vorder (à 10 stk.) Torsk, 1 1/2 Td. Salt, 3 Td. Humle, 14 Td. Torsk og Kuller, 24
Lispund Jern, 400 Spiger; nok givet Øverste Regimentskvartermester, som laa i
Hjørring, 100 Dlr.
Og eftersom de svenske Skibe gik alle Dage her under Landet, saa satte de en
Gang her i Land nu i Sommer, med en Kaptajn ved Navn Hans Kampes, saa
vilde de ogsaa have Brandskat, ellers vilde de brænde Byen af; saa maatte vi og
love dennem Brandskat og tog saa Borgmester (Laurids Nielsen Bruun) med
dennem, til de fik samme Brandskat, som Godtfolk forstrakte os 160 Dlr. Og
samme svenske Folk plyndrede os her i Byen af Klæder og anden Husgeraad
mere end for 100 Dlr. slet. Nok haver Dragonerne borttagen en Jernstang og en
Dreg, som laa her paa Stranden og var Kgl. Majestæts til at optage Vrag med;
nok en Pande til Fyren, nok 4 Heste og 2 Vogne, nok vores Gevær. Desligeste,
eftersom Iver Nielsen, kgl. Majestæts Tolder, formedelst Fjendens Ankomst var
med sin Hustru og en ringe Ting af sin Formue herfra bortveget, da som
Fjenderne er kommen her til Byen, ville de logere i Hans Majestæts Toldergaard,
hvor de haver haft Kvarter, indtil at en dansk Fribytter af Helsingør, Kaptajnen
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der paa ved Navn Bøyet Albrigtsen, er for Landet kommen, og haver udi
højbemeldte Hans Majestæts Toldergaard udplyndret alt forskrevne Iver Nielsen
Tolders Gods, som han efter sig ladt haver, Sengeklæder, andet Husgeraad, som
fandtes, saa ikke er skaanet Hjulrokker, item 5 pakkede Tønder Fjer, saltet Fisk,
Anker og Tov, som foreskrevne Iver Nielsen paa Hans Majestæts Vegne haver
ladet bjerge; item sønderslagen Tresurer og Skabe og Laasene fra Dørene
borttagen. Og efterdi de danske Fribyttere saaledes af kgl. Majstæts Toldergaard
forskrevne Iver Nielsens Gods haver udplyndret, vilde Fjenderne endelig sætte
Ild paa den, og der udover maate Menigheden udgive 10 Rdl., at den skulde blive
staaende, som forskrevne Iver Nielsen betalt haver, og Fjenderne samme Gods
ikke ikke haver borttagen, efterdi hans Folk, saa vidt Husene formaaede,
Fjenderne havde, saa vidt han for sin Kvota kunde tilkomme.
Er herbos ganske ydmygeligen og underdanigst begærendes af forbemeldte
velbyrdige Hr. Kommissarier, at de ville være os fattige Folk beforderlig hos vor
allernaadiste Herre og Konge og give vores fattige og ringe Lejlighed tilkende,
ønskende herhos vores allernaadigste Herre og Konge al Lykke og Velfærd med
langvarendes Karskhed og Sundhed udi Hans kgl. Majestæts Regimente...
Skagen, den 12. November 1645."
På et tidligere tidspunkt havde Laurids Nielsen Bruun også i søgelyset i
forbindelse med noget strandingsgods.
S. 81-83 Klitgaard: Skagen Bys historie.
Mod Krigens Slutning - noget før Paaske 1629 - strandede der ved Skagen et
Skib ladet med Korn, Øl, m. m., som ejedes af et par Karle fra Hillerød, og
denne Stranding forvoldte Skagboerne adskilligt Bryderi senere hen.
Af Sagens Akter ses, at Hans Pedersen fra Hillerød i Sommeren 1629 havde
beklager sig til Kongen over, at han var strandet ved Skagen paa den Tid, da
Fjenden var Landet mægtig, og han havde derved mistet alt, hvad han ejede.
Men nu havde han erfaret, at en Del af hans Ejendele var kommet i Hænderne
paa nogle af Skagens Beboere, og han anmodede derfor om Kongens Hjælp til at
faa dem igen. 14. August 1629 udgik saa kgl. Brev til Jens Juul, Lensmand paa
Aalborghus, om at være Hans Pedersen behjælpelig, og Slotsfogeden Hans
Andersen viste Kongebrevet til Skagens Magistrat og de paagældende Borgere
og talte med dem om Sagen. Dette førte umidlertid ikke til noget, om 21. Decbr.
s.A. rejste Byfogeden saa Tiltale mod de paagældende, og Hans Pedersen og
hans Medreder Christen Madsen sendte en Fuldmægtig herop til Varetagelsen af
deres Interesser.
En Del af Skibets Ladning - Korn, Eddike, Mjød, Øl m. v. - var kommet i
Raadmændende Anders Nielsens og Laurids Nielsen Bruns Huse, og de krævede
efter Redernes Mening ublu Betaling for at udlevere det. Raadmændende
forklarede derimod, at da Skibet strandede, kom baade Kaptajnløjtnanten fra N.
Elkær, Officerer og mange Soldater fra Landet saavel som de kejserlige Folk, der
laa i Skagen, til Stranden, og enhver af dem tog efter Behag af det strandede
Gods, ligesom de udtappede Øl og Mjød baade paa Skuden, paa Stranden og i
Husene.
En Del af det bjergede Gods indlagde de i Raadmændenes Huse, som de da
havde taget i Besiddelse, og det, der var tilbage, da Fjenderne drog bort, havde
Rederne faaet igen.
Kaptajnløjtnanten paa N. Elkær havde ladet Vogne køre til Stranden for at hente
af det strandede Byg, men Gemenwebel Hans Jegh i Skagen havde ikke Byg nok
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til alle Vognene. Det Korn, der kom til N. Elkær, solgte Kaptajnløjtnantens
Tjener Peiter i Pinsedagene, altsaa da Fjenderne forlod Egnen. Hauptmann
Haizinger, som laa paa Baggesvogn, havde faaet 14 Tdr. Byg efter Ordre fra
Oberstløjtnant Hatzfeldt, og noget Byg var ført til Stensbæk, ligesom
Kaptajnløjtnanten paa N. Elkær havde givet Raadmand Anders Nielsen 3 Tdr.,
som han skyldte ham. Hans Jegh, der havde Kommandoen i Skagen, boede selv
hos Raadmand Laurids Bruun, og her solgte han selv bort af det bjergede
Gods.
Christen Nielsen, barneføbt i Elling Mølle, tjente Hans Jegh, medens han var i
Skagen og indtil Fjenden ved Udmarchen kom til Kolding, og han vidnede, at da
Hans Jegh forlod Skagen, var der kun 33 Tdr. Øl og en Slump Mjød tilbage af
Godset, og dette fik Rederne tilbage. Nogle Klæder og Penge blev ligeledes
tilbageleveret. Laurids Bruuns Hustru havde "med megen frygt" gemt dem paa
Redernes Vegne, da disse blev fængslet af Fjenderne. Laurids Bruun havde ikke
mere af det strandede Gods, og blev derfor frikendt ved Retten, hvorimod Anders
Nielsen blev dømt til at tilbageleveret noget.
Efter Strandingen havde Raadmand Laurids Brun, der selv solgte Øl og
Brændevin til Soldaterne, overladt en Fjerding Mjød til Niels Møllers Hustru, for
at hun skulde udtappe den for ham. Da Hans Jegh fik dette at vide, tænkte han,
som vel rigtigt var, at det var Mjød, som var bjerget fra Strandingen og altsaa
ikke tilhørte Raadmanden, og han pudsede derfor en Mængde Soldater paa Niels
Møllers, "hvilke med mange Hug og Slag overilede Niels Møller, hans Hustru og
Børn" og drak Mjøden og desuden Niels Møllers Øl.
I 1635 blev Laurits Nielsen Bruun stævnet for at betale forlidt i told af deres
fangede fisk.
I Septbr. 1635 stevnede Iver Ferslev Raadmendene Niels Pedersen, Svend
Madsen, Laurids Bruun og Anders Nielsen samt alle Borgere, som sejlede fra
Skagen og udenrigs med saltede Kuller, for 4 Skilling dansk, som skulde mangle
paa hver Tende Kuller efter Revisionsantegnelse til hans Regnskab. De
indstevnte erklerede, at siden den kgl. Toldrulle om Told af saltet Fisk udkom i
Tolder Soren Rasmussens Tid, havde de ikke givet mere end 4 Skill, af 1 Td. saltet
Kuller og 8 Skill, af 1 Td. saltet Storfisk, som blev udskibet herfra til Udlandet,
og Soren Lauridsen, som havde tjent Tolderne Soren Rasmussen, Willum Worm
og Jens Pedersen (Grove) erklerede, at i den Tid var der ikke blevet erlagt mere i
Told, og herfor havde han Kvittering fra Kommissarieskriver Lars Pedersen i
Helsingborg paa Tolderregnskabet.
Kilde: [tidsskrift.dk]

Hekseepidemien i starten af 1600-tallet kom også til Skagen, og her blev Laurids
Nielsen Bruun aktiv deltager, da hans dreng druknede, fordi Hose-Mette havde
været i klammeri med ham og nu blev anklaget for at være skyld i dans død.
C. Klitgaard: Skagen Bys Historie, side 74:
Den Hekseepidemi, der i Aarene 1611-27 rasede i Jylland, og som synes at have
haft sit Udspring i Aalborg, naaede ogsaa helt op til Skagensegnen, idet Heksen
Mette Jensdatter, kaldet "Hose-Mette", og Troldkarlen Christen Sørensen, kaldet
"Klør Knægt", i Aalbæk m. fl. drev deres Spil her. Af Procesakterne angaaende
Hose Mette ser vi, at Maren Thorsdatter, Johanne Mikkelsdatter og Maren
Pedersdatter, Borgersker i Skagen og Enker efter Jens Johansen, Lars Skipper
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og Christen Gade, klagede paa Skagens Byting 29. Septbr. 1623 over, at Hose
Mette med sin Trolddomskunst havde omkommet deres Mænd, som i forgangen
Aar, noget før Jul, hasteligt blev af med deres Liv, da de var uddraget paa Havet
med deres Fiskeredskaber, og Aarsagen til denne Ulykke var, at Lars Bruuns
Dreng, som var med, og som ogsaa druknede, var i trætte med Mettes søn
Laurids Jakobsen, og Mette havde derfor lovet ham Ondt. 24 Skagboere vidnede,
at de en lang Tid lang havde hørt Tale om, at Mette gav sig af med Trolddom,
hvorfor Folk ogsaa var bange for hende. Mette tilstod ogsaa mange
Trolddomsbedrifter, og bl. a. at hun og "Klørknægt" havde bundet Fiskene i
Havet, for at de ikke skulde komme til Land, og "Klørknægt" havde Nøglen til
dem. Det var jo netop i hine Aar, at Fiskeriet ved de kendte jydske Fiskelejer blev
saa ringe, og det var en almindelig udbredt Tro, at Fiskenes Udeblivelse fra
Kysten og Limfjorden skyldtes Troldfolk, og Mette maatte da ogsaa lide Døden
paa Baalet i Januar 1624.
Af borgmester Bruuns børn kendes en søn med hans første hustru Inger
Poulsdatter.
1.
Søren Lauridsen Bruun, f. før 1635.
Men det er ikke muligt at sige, hvem af de to hustruer der er mor til:

2.
Maren Lauridsen Bruun, ane nr. 23.
3.
Mette Lauridsdatter Bruun, gift med Peder Thornsen, født før 1635,
død 1699 Rødding sogn, Viborg amt.
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Ane nr 52, Peder Nielsen, (f. omk 1580 - eft 1617)
Denne fremstilling stammer fra bogen: Thuesen-Buur fra Snejbjerg sogn om
Anne Cathrine Thuesdatter (Buur) født 1810 hendes forfædre og efterkommere"
(Nordisk Slægtsforskning Aps Skals, 1996):
Peder Nielsen er født omk. 1580, og han nævnes endnu 1617.
Af Silkeborg Lens Jordebog fra 1613-1614 fremgår det, at Peder Nielsen var
fæster af Nipgaard i Vium sogn, hvoraf han i årlig landgilde skulle svare 1 ørtug1
rug, 1 ørtug byg, 1 ørtug havre, et svin og 1 rdlr. gæsteripenge. Desuden ses han
at have været fæster af Papsøhus, et husmandssted, som lå nabo til Nipgaard, og
hvoraf han svarede 3 mk. i gæsteripenge.
Af matriklen 1664 fremgår det, at Nipgaard havde et hartkorn på 4 tdr. 4 skpr.,
hvortil kom et større skovareal af hartkorn 2 skpr. 2 fjdkr. 1 alb., og ved
matrikuleringen 1688 blev hartkornet forhøjet til 5 tdr. 5 skpr. 1 fjdkr. 1 alb. og
med en skovskyld på 1 skp. 1 fjdkr. 2 alb.
Nipgaard var således en temmelig stor gård, der senere blev delt i 5 gårde. Om
naboejendommen Papsøhus hedder det ved matrikuleringen1688, at den var øde.
Øjensynligt havde Peder Nielsen tilladelse til at udleje Papsøhus, og her nævnes
i årene 1602, 1616, og 1617 en Anders Kjeldsen og denne hustru, med hvilken
familie Peder Nielsen havde en del stridigheder.
Sagen startede egentlig den 10. maj 1602 med, at Anders Kjeldsen og hustru på
herredstinget afgav et løfte om, at de hverken ville stjæle præsten Hr. Hans
Sørensen i Hinges "smaafæ" (husdyr), malke hans køer uden tilladelse eller true
ham med brand og anden ulykke. Hvis ikke de holdt disse løfter, skulle de stå til
ansvar herfor og straffes som tyve.
Denne udtalelse blev nu indført i tingbogen som et tingsvidne2, og øjensynligt
har Peder Nielsen derpå fået en kopi af tingsvidnet, som han derpå synes at have
udnyttet sig af i forbindelse med sin strid med naboen. I hvert fald fremføres på
Viborg Landsting den 31. august 1616 en sag, hvori Anders Kjeldsen appelerede
en kendelse fra Hids herredsting, dateret den 29.marts 1613. Denne kendelse lød
på, at Anders Kjeldsen var pligtig til Peder Nielsen i Nipgaard at svare nogle
tienderestancer samt en pengegæld og endvidere at aflevere et skab, som tilhørte
Peder Nielsen, men som Anders Kjeldsen indtil da havde nægtet at aflevere.
Sagen havde derefter den. 27.maj 1616 været for landsretten, som fandt, at
Anders Kjeldsen skulle betale Peder Nielsen for 1 skp. havre og for ½ skp. salt,
som han skyldte denne.
Den 31. august 1616 gik Anders Kjeldsen imidlertid på landstinget i rette med
Peder Nielsen, idet denne havde benyttet sig af kopien af tingsvidnet fra 1602
med henblik på at skade Anders Kjeldsens sag. Til retfærdiggørelse af sig selv
fremlagde Anders Kjeldsen derpå præsten Hr. Hans Sørensens brev af den 27.
august 1616, hvori præsten attesterede, at Anders Kjeldsen havde tjent ham tro
og ærligt, og at præsten aldrig efter en øjensynlig hændelse i 1602 havde hørt
noget uærligt om ham. Denne krævede derfor nu Peder Nielsen dømt for
æreskrænkelse og ville have domsafgørelsen kendt magtesløs. Desuden mødte
Anders Kjeldsen med to vidner, som påstod at have hørt, at Peder Nielsen havde
kaldt Anders Kjeldsen for en skjælm og en tyv, hvilket Peder Nielsen tilbageviste
nogensinde at have udtalt, og her synes retten at give Peder Nielsen ret. Den 12.
oktober og den 23. november 1616 var sagen atter for på landstinget, og den må
1 Ørtug er et kornmål: 1 ørtug byg = 1½ tønde, 1 ørtug havre = 2½ tønde, 1 ørtug rug = 1 1/4
tønde.
2 Vidnesbyrd afgivet ved et herredsting.
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vel herefter være endt med forlig.
Året efter var det imidlertid atter galt. Anders Kjeldsen havde på Peder Nielsens
ordre øjensynligt fældet nogle træer i den til Nipgaard hørende skov, og Peder
Nielsen hævdede nu med vidner, at aftalen var, at Anders Kjeldsen skulle fælde
13 bøgetræer, og at denne herudover havde fældet 3 egetræer uden tilladelse.
Åbenbart har der været tale om træ til istandsættelse af ejendommen Papsøhus,
idet det ellers forekommer usandsynligt, at Peder Nielsen skulle give Anders
Kjeldsen mulighed for at fælde træer i den til Nipgaard hørende skov.
Sagens udfald kendes ikke, men man må gå ud fra, at de to naboer er blevet
forligt, og i de følgende år høres ikke mere til deres indbyrdes stridigheder.
Der kendes kun et barn efter Peder Nielsen:
1.
Niels Pedersen Nipgaard, ane nr. 26.

60

Ane nr 92, Niels Lauridsen (Bruun), (omk. 1550 - 1591).
Oplysningerne om ham stammer fra:C. Klitgaard: Skagen Bys Historie.
Han var søn af Laurids Nielsen Bruun, om hvem vi ikke ved andet, end han
havde 4 børn, hvoraf Niels var den ene.
Niels Lauridsen var borgmester i Skagen 1583. Han var da i København, hvorfor
han ikke kunne møde op til Borgerskabets mønstring.
Dengang var livet som fisker farligt. Det gjalt ikke mindst ved Skagen, hvor
vejret kunne være hårdt og datidens både, var små og ikke særlig stærke.
Klitgaard skriver s. 41:
...Palme Mandag 1591 druknede 22 af Byens fornemste Borgere og mistede
Baade, Redskaber m. v. i et forfærdeligt stormvejr, og først i September Maaned
samme Aar blev i en stærk Nordøststorm, der varede 3-4 Dage, 25 Mænds
Gaarde og Fædrift overløbet med Sand, deriblandt Tolder-gaarden og salig
Borgmester Niels Laursens Gaard, "denne fattige By til stor ulykkelig Skade og
Fordærvelse".
C. Klitgaard: Skagen Bys Historie, side 411:
6. Niels Lauridsen (Brun?) var Borgmester 1583 og var da i København, hvorfor
han ikke mødte ved Borgskabets Mønstring. Hans Navn stod paa Prædikestolen i
Skagens gamle Kirke tilligemed Aarstallet 1583, og ligeledes stod det paa
samme Kirkes Pulpitur fra 1586.
Niels Lauridsen Bruun blev begravet 16. Septbr. 1591 i Skagen.
Hans hustru kendes ikke, og af hans børn kendes kun:

Laurids Nielsen Bruun, ane nr. 46.
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Ane nr 184, Laurids Bruun, (omk. 1520 - eft. 1550).
Han havde 4 børn:
1.
Niels Lauridsen Bruun, ane 92.
2.
Anders Lauridsen Bruun
3.
Chr. Lauridsen Bruun
4.
Laurids Lauridsen Bruun
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