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FORORD

Nu er det så slute Jeg kan ikke komme længere tilbage med 
de fire søskende Mortensens anero
Denne gang har jeg taget de sidste fire-fem generationer, 
da der ikke er meget at skrive om hver, og der er så få 
tilbage i hver generationo
Tiden er præget af reformationen og den nidkærhed, der her
skede i de første generationer efter Luther.
En del af anerne blev berørt af skipper Klements oprør og 
Johan Rantzaus felttog. De måtte betale halsløsning, de der 
overlevede, men ellers slap de ret nemt over nederlaget.

De fleste aner i den periode er dog sønderjyder og præster, 
og de blev ikke blandet ind i oprørete Til gengæld var det 
præsterne, der var mest berørt af reformationen,

Og nu har jeg igen ladet mig lokke til at skrive for meget. 
Prøv at se bort fra Mørch-slægten, som jeg ikke kan stå inde 
for.
Der er også det med Løvenbalkerne, men her synes jeg nok, at 
sagen kan drøftes, som den er blevet det mange gange før.

Men så må I ellers gerne læne jer godt tilbage i stolen og 
nyde, hvad jeg har at byde på.

imp



u.

Ane nr.1764» Anders Nielsen Havervad, herredsfoged 1580-98

Da Anders blev født, var Havervadgård ca 150 år gunmel. Den 
kendes helt fra 1394, °S Anders må være kommet til verden i 
denne gård sidst i 1540erne, vil jeg tro.

Den gamle gård lå, som vi ved, ret udsat nær ved havet, men 
det varede dog endnu mange år, før stormfloden flyttede den 
til en mere sikker plads.

Anders* far, Niels Mikkelsen Holm var herredsfoged i Hviding 
herred fra 1547 til 1580. Hans farfar havde været det før 
ham fra 1538 til 1547» så Anders blev den tredie af slægten, 
der røgtede dette embede.

Moderen kender vi ikke, men hun har nok været en Andersdat- 
ter, så Anders er opkaldt efter sin morfar. Noget kunne tyde 
på, at Niels Holm har giftet sig til Havervadgård, for selv 
var han født på gården Holm, og en vis Knud Ahdersen, som i 
en årrække var forpagter af Holm, kan meget vel være bror 
til Anders* mor.

Havervadgård i Brøns sogn, Hviding herred var en gård med et 
tilligende på ca 200 tønder land, dels frodig marskgræsgang 
og dels mageif rugland.

Holm lå syd for Bræns by på et langt højdedrag, der når helt 
u<fi til marsken og omgives af gode græsgange på de tre sider. 
Selve højderyggen var ligesom på Havervadgård mager sandet 
jord.
Der synes at have hersket strid mellem folkene på Holm og 
dem, der boede på Astrup, og som tidligere havde været eg
nens herredsfogeddynasti. Farfar Mikkel havde sluttet forlig 
med dem, kort før han døde, men Astruppernes angreb fortsat
te. Øg. Anders * far Niels igen kort før sin død måtte stævne 
Astrupperne for det brudte forlig. 
Det var imidlertid først, da Anders Nielsens datter Maren i 
I63O blev gift med en af Astrupperne, at freden endelig kom 
til Brøns for at blive.
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Anders havde en bror, Jens, der ved forpagterens død i 1574 
overtog Holm, og samtidig opnåede han embede som herreds
skriver.
Med hans overtagelse af Holm opstod der strid mellem Holm 
og granderne i Brøns by om græsningsrettigheder på en løkke, 
kaldet Rugløkke.
Jens var en solid bonde, nidkær, nærig og nøjeregnende, Går 
den, så går den. Desværre var hans egen far dommer i sagen, 
og som født på gården var Niels Mikkelsen godt inde i for
holdene. Han dømte imod sin egen søn, som det fremgår af et 
gammelt dokument, som man flere hundrede år senere fandt i 
et hemmeligt rum i grindernes kiste i Brøns.

Også Anders var først og fremmest bondd. Han har sikkert op
købt stude, der på marchen ned gennem Jylland havde sat deres 
huld til, og som kunne genvinde det på hans engstrækninger. 
Han har som regel handlet i store flokke til en gennemsnits
pris, men han har ikke følt sig for god til at prutte om pri
sen på en ko eller en hest, som han ville købe.

Det er ikke meget vi ved om familielivet hos slægten Holm/Ha- 
vervad. Vi kender ingen søskende til Mikkel Pedersen, og in
gen heller til Niels Mikkelsen. Anders havde en bror, som vi 
kun kender fra retssagen om Rugløkke, og vi har kun en søn 
efter ham. Hustruer kender vi ikke før Anders’ svigerdatter.

Anders overtog embedet efter sin far i 1580 og havde det i 
nitten år til og med 1599» Det ser dog ud til, at han har væ
ret syg i 1586, hvor der nævnes en tiftgholder, Atzer Christen
sen i Hviding herred. Pesten rasede i landet fra 1575 til 1589 
blandet med kopper, og det er da meget sandsynligt, at Anders 
har haft en snert.
Anders Nielsen Havervad døde i 1620, hvor sønnen Hans overtog 
gården, men det var først i 1629» han også fik herredsfoged
embedet.
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Ane nre176És Jesper Petersen, rådmand i Tønder 1575f“f“

Vi kender ikke hans forældre, og vi ved ikke, hvor han er 
kommet fra. Det er ikke en gang sikkert, at faderen hed Pe
ter til fornavn. Han kan lige så godt have heddet Petersen 
til efternavn, for det var lige i brydningstiden mellem det 
gamle, ægte patronymikon og den nye skik med at tage et 
fast efternavn, der endda kunne vere et sen-navn.

Tyskerne kalder ham Gaspar eller Jasper, og første gan** vi 
træffer hans navn er, da han den 23«juni 1575 bliver valgt 
til rådmand i Tønder.

Hvor gammel skulle man vere for at blive rådmand* Hvornår 
var man regnet for moden nok? Det er ikke til at sige, men 
det er nok ikke meget forkert at sige, at han må vere ble
vet født omkring ved 15^0, så han er et stykke henne i tre
diverne, da vi møder ham første gang.

Han kan ikke have veret hr. hvemsomhelst, når han blev ta
get til rådmand. Han har haft borgerskab i byen som købmand 
da håndværkere efter loven ikke kunne beklæde disse embeder 
i bystyreisen.
Vi kan også se hans betydning af hans svogerskaber, som vi 
siden skal se på.

I 1551 hører man for første gang tale om hekseforfelgelser i 
det slesvigske område, men det varer ikke længe før disse 
breder sig 
Der var 'en person, der frem før nogen satte fart i forføl
gelserne, og det var amtmand Benedict von Ahlefeldtihustru, 
frau Metta, som altid gik i den illusion, at hun var forfulgt 
af hekse« Hun fødte ialt tolv børn^hvoraf de elleve døde i 
vuggen, og hun var overbevist om, at det var af heksekunster.

Man har eksempel på, at hun forfulgte en udlagt heks i halv
andet år, mens den stakkels kone flakkede fra sted til sted 
for at finde et skjul, men fru Metta fandt hende tilsidst 
og bragte hende for "retten".
Fra den 10.-15.oktober 1582 var der forsamlet en række her
rer omkring pinebænken på Tønder slot som rettens repræsen
tanter.
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Træsnit af en torturscene ved midten af 1500-tallet. I baggrunden 
inkvisitoren og repræsentanter for den stedlige biskop. Notarius 

fører protokol over »forhøret«.
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I spidsen var den nye amtmand Johann von der Visch, amts- 
skrlveren og slotsfogden, kapellanen Andreas Thomsen eg 
Wulf von Ahlefeldt, der var fru Mettas formynder eg værge. 
Hendes ægtemand var hemllg død 1568 og havde efterladt hen
de med et forstærket had til de hekse, der nu også havde 
slået hendes mand ihjel* Desuden var amtstjener Claus von 
Ahlefeldt, pastorerne Georg Petersen og Andreas Thomsen og 
rådsherrorne Niels Werckmeister, Redlef og Jasper Petersen 
samt Richert Clausen tilstede og modtog den anklagede Inge 
Berends tilståelse. Den endelige dom mangler ganskevist, så 
vi ved ikke, om hun blev brændt, men det er nok det mest 
sandsynlige. Det har ikke været bare sjov at være rådmand i 
disse år, for ikke at tale om gammel kone.

Situationen var heller ikke for behagelig næste gang, vi hø
rer om Jesper. Det var, da amtmand Johann von der Wisch kom 
for at indsætte byfoged Laur.Nansen i sit nye embede. Amt
manden nægtede da at sætte sig ved siden af borgmester Hans 
Pedersen før han havde renset sig for den beskyldning om et 
underslæb overfor hertugen, som rådmændene Jasper Petersen 
og Redleff Petersen havde rettet mod ham.
Borgmesteren spurgte derefter det øvrige råd, der erklærede, 
at de intet vidste om noget sådant, og bagefter$papgte han 
det almindelige borgerskab med de seksten eligerede borgere 
i spidsen, og alle erklærede, at de kun kunne sige godt om 
deres borgmester.
Den nye byfoged blev derefter indsat i sit embede, men hvor
dan Jesper eg Redleff har haft det, ved kun de selv. Borg
mesteren blev i hvert fald siddende til 1612.

Også Jesper beholdt sin rådmandspiads, for ved hans datters 
bryllup i 1598 med Johannes Mauritius nævnes Jesper i flere 
af de bryllupssange, der var trykt til denne anledning, som 
en velagtet rådmand, så han har klaret for sig.

Vi ved ikke, hvornår Jesper blev gift. Hans hustru hed Anna 
Hansdatter og var af slægten Haistrup. Hendes far, Hans Nis
sen var søn af den legendariske^ sagnagtige herredsfoged Nis 
Hinrichsen, kendt som skimmelrytteren. Moderen Marina Peters- 
datter var datter af rådmand Reter Redlefsen i Tønder.
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Anna skænkede sin mand tre børn: Anna, som vi før har nævnt 
som brud i 1598. Hendes mand blev hofprædikant hos Carl den 
IX af Sverige. Hanne, der blev gift med rådmand Johann Koch, 
og Metta, der blev vores ane ved at gifte sig med herreds
foged Hans Andersen i Brøns.
Der var godt med herredsfogder i de familieforbindelser.

Vi ved ikke, hvornår Jesper Petersen døde, måske var han al
lerede død i 1606, da Metta blev gift med Hans.
Det var meget lidt, vi kunne finde om Jesper, men vi får et 
indtryk af en lidt nidkær rådmand, som måske har ambitioner 
om at blive borgmester.
Oplysningerne på den tid er knappe, derfor blev historien om 
Jesper, Jasper, Gaspar Petersen så knap.
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Ane nr<> 176^1 Anna Hansdatter Halstrup ca I56O-???

Var det knapt med oplysninger om Jesper, sA vi bare fandt 
nogle få øjebliksbilleder, så har vi end ikke sAdanne til
Annas historie

Men lad os alligevel prøve om vi kan skimte skyggen af hen- 
de 
na

igennem de mange Ar. Hendes forældre. Hans Nissen og
Petersdatter blev gift i 1555» og det har nok veret

Mari- 
i en

af Tønders kirker. Hans Nissen var formentlig borger i sta
den og medlem af købmandsiauget, Fastnachtsgelag. eg hans 
ældste bror Heinrich var borgmester i byen. Marina var dat
ter af rådmand Peter Redleffsen, der var en af byens rigeste 
borgere, idet der kune var to, der skulle betale mere i skat 
1 1537 og kun en lige sA meget.

Anna blev imidlertid næppe født i Tønder, for hendes far 
overtog sin fars embede som herredsfoged i Slogs herred og 
flyttede samtidig ind pA slægtsgården HaistrupgArd 1 Bylde- 
rup sogn i 1560.

HaistrupgArd var en hertugelig arvefæstegArd med omfattende 
frihedsrettigheder, ogsA udover den skattefrihed, der fulg
te med stillingen som herredsfoged. Han kunne sAledes fælde 
de træer, han skulle bruge i de hertugelige skove, og endda 
drive jagt pA vildtet, som ellers kun adelen havde ret til. 
Oprindelig hed gArden kun Haistrup og var krongods, som blev 
bestyret af en bryde eller ombudsmand. Tredie generation af 
Hans Nissens slægt var hans far Bis Henriksen, der blev be
nådet med ogsA at fæste Wollerup, sA det samlede areal blev 
over 1000 tønder land. SA Haistrupperne var folk af betyd
ning i det sønderjyske.
Nis Henriksen døde i 155^» og hans ældste søn, borgmesteren 
i Tønder overtog de to gårde, selv om næstældste bror Peter 
førte retssag for forlods at fA Wollerup, en retssag, han 
tabte. Annas far arvede gArdene efter sin brors død i 1560, 
og fik samtidig faderens embede, som Henrik ikke havde kun
net pAtage sig.

Anna var ikke ældste bmrn. Hun havde tre ældre brødre, da 
hun kom ®il verden, og det er most sandsynligt, at det ske
te pA Haistrup.
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Tøndermøbler fra 1500årene, som Anna kan 
have set, måske selv ejet. Byen var jo 
ikke ret stor på den tid, og kun det bed
re borgerskab havde sådanne møbler.
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Annas ældste bror Nis blev født den 1.november 1558 mens 
familien endnu boede i Tønder, kun kort efter, at en komet 
havde vist sig på himlen. Han kom da også til at gå i sko
le i Tønder indtil han tretten år gammel blev sendt til Lu
cas Lassius Skole i Lüneburg« Seksten år gammel blev han 
ledsaget af sin far til den tyske regneskole i Hamborg, og 
det var på hjemrejsen herfra, faderen blev syg og døde, så 
Nis måtte vende hjem til sin mor og sine søskende, hvor han 
levede ugift til han var tredive.

Nummer to var Carsten, der arvede Kollerup. Han var gift med 
Ingeborg af ukendt herkomst. Vi kender kun navnet på et af 
deres børn, DetHlef Carstensen.
Så var der Peter, som gik i skole i Flensborg i 1572, men 
siden forsvandt ud af historien. Og det var så Annas tre æl
dre brødre.

Annas første lillesøster blev gift med Hans Outsen/Owsen, 
der var herredsfoged i Nørre Rangstrup herred. Han var søn 
af Hans Outsen I, der var herredsfoged før ham og som døde 
i_1589. Marias mand døde i 1609, og embedet gik i arv til 
hendes svigersøn og datter. Sønnen Hans var nok for ung. Han 
blev herredsfoged i 1642.

Hun havde også tre yngre brødre: Heinrich, Jens og Laurens, 
der alle levede i 1592, Heinrich i Flensborg. Mere ved vi 
ikke om dem.

Den yngste i søskendeflokken var Catharina, der den 3.sep
tember 1587 blev gift med præsten i Skærbæk, Andreas Jacob
sen.

Anna voksede op som en hel lille prinsesse på den store gård 
med de to søstre og seks brødre. Gården lå ved en å sydvest 
for Bylderup kirke, hvor man kan finde forældrenes våben på 
himlen over prædikestolen. Haistruppernes våben er en halv 
rød hjoøt i hvidt felt med en slange i munden. Dette våben 
stammer sandsynligvis fra Annas farmor Anna, for hendes far
far førte ikke hjortevåbenet men en stridshammer og et And- 
reaskors, der findes på hans gravsten. Farverne er ukendte.
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Ved sit ægteskab med Jesper Petersen blev Anna rådmandinde 
i Tønder, og som barnebarn af rådmand Peter Redleffsen og 
niece af Afdøde borgmester Heinrich Nissen for ikke at ta
le om den rigdom Haistrupperne kunne lægge for dagen, var 
Anna blandt de absolut førende damer i den lille købstad.

Vi ved desværre ikke, hvornår hun blev gift eller hvornår 
hun døde, og det var så den historie.
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Ane nro 1772: Jes Martensen, rådmand i Aabenraa, død 1603.

Her har vi så en rådmand mere, hvis historie bliver ganske 
tyndbenet, fordi kilderne er så tavse. Vi ved ikke hvornår 
eller hvor han er født, og vi kender kun hans fars fornavn, 
for i Aabenraa gjalt endnu den gamle skik, at en mand var 
søn af sin far.

Jes var gift med Marin Stake, der var enke efter Christen 
Jürgensen, og hendes første søn med Jes tolev opkaldt efter 
denne Christen, som skik var. Deres første datter hed Anne 
efter sin mormor.
De øvrige børn var sønnen Jacob Jessen, som vi kender helt 
godt, og datteren Marin.

Det var i 1587» Jes blev rådmand, og han var formentlig gæst
giver i Kirkeherberget, som hans hustru havde arvet efter sin 
mor. Marin Stake døde den 8.maj 1588, og i anden omgang gif
tede Jes sig med Kirsten Rasmusdatter Reff fra Varnæs, og 
hun skænkede ham i 1599 sønnen Frederik.
Den 10.marts 1604 indkhldtes der til skifte efter afdøde råd
mand Jes Martensen på Kirkebjerget, og her får vi at vide, 
at den ældste datter var gift med Nis Jørgensen, og at dette 
ægtepar overtager huset, vel nok sammen mbd den lille Frede:- 
rik og hans mor, Kirsten Reff.
Lillesøster Marin var gift med byfoged Peter Knudsen. Ældste 
søn Christen Jessen blev byfoged efter sin svoger i 1605» og 
lillebror Jacob overtog gæstgiveriet Kirkeherberget på kirke
bjerget. Sådan var det.
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Ane nr.1773s Marin Stake i Aabenraa, død den 8.maj 1588.

Det førate vi hører om Marin atår i det tingsvidne fra 1571, 
der skulle bekræfte forliget mellem Marins mor, Anne Stakes 
og hendes svogre og børn.

Svogrene var Marins mand, Christen Jürgensen og søster Kath
rines ægtefælle, Hans Petersen, og vi får her at vide, at 
Marin er den ældste datter, og at de begge er gift på denne 
tid, ja og at Marin havde en lillesøster.
Vi kan regne ud, at der ingen brødre var, for så havde vi jo 
nok fået det at vide.
Der kan have været det, men de kan så være døde i krigen der 
netop var sluttet, og det kan være årsagen til, at mor Anne 
har ønsket dette tingsvidne.
Vi får også moderens fornavn og den afdøde fars efternavn, 
som synes at være adeligt. Endvidere får vi navnene på ægte
fællerne .

I tingsvidnet, der er på gammelt plattysk blandet med gamle 
danske retsudtryk og for en del stavet meget fantasifuldt, 
omtales hus og gård med sdald og kålhave på Kirkebjerget, og 
syd for byen i Egelund, Ris sogn legeledes en gård med stald 
og kålhave, der er anlagt og tilplantet med humle, der udover 
byens berømte øl var den vigtigste eksportvare.

Marin og Kathrine havde altså på den tid mistet deres far og 
måske brødre, og snart er også deres mor sikkert døri, siden 
hun har ønsket dette forlig bragt i hus og bekræftet ved et 
tingsvidne den 26.maj 1571 P& pergament.

Tingsvidnet afslører også, at fru Anne ønskede at bo i Aaben- 
råa hos Kathrine og Hans på Kirkebjerget, mens Marin og Chri
sten skulle overtage gården i Egelund, så hun havde Christen 
lidt på afstand, kan man forstå.

Det var ikke bare fra Anne, der døde. Også Marins ægtemand, 
hendes søster Kathrine og dennes ægtemand døde, og det er på 
den tid pesten, der tager dem, og det ender med, at Marin i 
den sidste ende bliver ejer af Kirkeherberget på Kirkebjerget 
uden, at vi ved, hvad der blev af gården i Egelund.
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Vi ved ikke, hvor længe Marin sad enke, men at hun giftede 
sig med Jes Martensen, der siden blev rådmand.
Marin fødte mindst fire børn, for så mange kender vi til.
Hun døde den 8.maj 1588 - af pest.

Der er ingen tvivl om, at Marin Stake var af den adelige 
slægt Stake, der uddøde omtrent ved den tid. Vi kender bare 
ikke hendes far, så linjen kan ikke forfølges længere.
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Ane nr.1774: Jens Lowsen, borgmester i Aabenraa, død 1618.

Jens Lowsen var tilflytter, Han skal være kommet til Aaben
raa 0.1583 efter ejet udsagn. Det var midt under en pestepi
demi. Dengang var Henrik Petersen borgmester, men han døde 
året efter, og ved udgangen af sørgeåret giftede Jens sig 
med enken, og blev samtidig svigersøn til den nye borgmes
ter, der hed Martin Lorentzen. 
Med dette ægteskab skabte den unge tilflytter sig et solidt 
fodfæste i den lille købstad.

Allerede i 1587 døde også Martin Lorentzen, pesten rasede 
endnu, og i 1603 kaldes Jens Lowsen for LoreAtz Martensens 
svoger. Da han i 1606 har besøg af sin svigermor og hendes 
bror, rådmand Jørgen Boysen, taler de sammen om kirkestader, 
og hun fortæller, at hendes mor og bedstemor havde siddet 
der, så vi får her at vide, at hun var af gammel Aabenraa- 
slægt. Måske får vi også at vide, at Jens Lowsen på den tid 
har været kirkeregnskabsfører. Det står nemlig ingen steder 
skrevet.

Da den næste borgmester, Olavs Hansen døde i 1666, kom Jens 
Lowsen til at fungeee som borgmester indtil nyvalg kunne fin
de sted, og da de 24 borgere var samlet for at indstille tre 
kandidater til hertugens afgørelse, blev Jens udpeget aom nr. 
et, men hertugen foretrak Olavs Esmarch af Haistrupslægten.

Vi har før hørt, at Olavs Esmarch blev snigmyrdet i 1610 og 
at mordet blev fulgt af en brandkatastrofe. Jens Lowsen blev 
nu taget til borgmester og fik til opgave at løse mordgåden 
og at straffe dem, der havde foråraaget ildebranden, samt at 
genopbygge den ødelagte by. Han blev edsfæstet den 18.novem
ber 1611 og sad i borgmesterembedet til sin død den 5»febru
ar 1618. Jens Lowsens første kone må være død før 1613, da 
Lorentz Martensen optræder som værge for sine søsterbørn. 
Hans anden hustru stammede fra Råbsted. Han efterlod sig tre 
børn, alle af første ægteskabt Jørgen f.1591, Christine f. 
1592 og Ingeborg død 28.marts 1645.
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Sådan omtrent har Jens Lowsen set ud. En borgmester
fra 1500årene.



21

Ane nr.1786: Jens Pedersen, magister i Viborg, død 1609.

Han blev nok født i begyndelsen af 1550erne. Hans far var 
præst i Viborg, Peder Thøgersen. Moderen hed Margrethe Jens
datter, og hendes søster Anne var gift med biskop Kjeld 
Juel. 
Margrethe skænkede sin mand seks børn: to sønner og fire 
døtre, og Jens synes at have været den ældste, opkaldt ef
ter sin morfar, mens lillebror Thøger var opkaldt efter sin 
farfar. 
Pigerne hed: Maren, Anne, Else og Margrethe.

Han kom naturligvis i Viborg latinskole ligesom senere lil
lebror. I 1571 blev faderen valgt til biskop efter svogerens 
død.
I 1584-86 studerede Jens i Wittenberg og Rostock, men sin ma
gistergrad tog han i Wittenberg i 1586, og så blev han præst 
i Viborg. Han blev kendt for at have en mere end almindelig 
prædikestemme, og i 1592 blev han valgt til provst.
Det var en våd og kold sommer det år, og den fuldtes af hun
gersnød og pest, og siden fulgte en stribe af sådanne våde, 
kolde somre.

Jens’ far døde i 1595» og efter tre år giftede hans mor sig 
med borgmester Gunde Christensen Grøn. Det var ved den tid 
Jens mistede sin første hustru, Anna Thøgersdatter, der hav
de født ham to sønner, Peder, der blev præst i Børglum og Fu
reby, og en ukendt størrelse. Han giftede si£ igen i 1599» 
og hans anden hustru var Inger Jensdatter Bloch, der var af 
en gammel anset selvejer- og herresfogedslægt fra Himmerland. 
Med hende havde han sønnen Jens, der antog sin mors efter
navn og blev stamfar til en ny Bloch-slægt, og datteren Maren, 
som vi allerede kender.

Moderen døde 1603 under pesten, Jens døde selv i 1609 under 
den strenge vinter.
Tro mod Luthers lærdom og krav om ægteskaln giftede Inger sig 
igen, men hun døde allerede 1613
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Luthersk gudstjeneste med dåb, altergang og prædiken. Brød og vin 
uddeles til menigheden ved nadveren. (Altertavle, Roskilde 1561)
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Ane nr.1787* Inger Jensdatter Bloch som døde i Viborg 1613 .

Hendes far magister Jens Nielsen Bloch var kannik og sogne
præst ved domkirken og havde bopæl i Mogensgade. Moderen 
Anna Høg var datter af rådmand Jens Høg i Viborg. 
De havde sammen syv børn, fem døtre og to sønner. Disse to 
synes dog at være døde tidligt, og kun den ene kendes som en 
mulig søn af parret.

Ældst var Gidsel eller Cecilie blev gift 0.1588 med dr.med. 
Johannes el. Hans Paludan, der var ærkedegn ved Viborg kapi
tal, tidligere dronning Dorotheas livlæge. Han havde først 
været gift med Hedevig von Bruchhofen, der døde 1584. Han var 
ved ægteskabets indgåelse et halvt hundrede år gammel, men 
levede endnu i syvogtyve år til 1615. Hun skænkede ham fire 
børnt Jens, Henrik, Hedevig, der døde spæd og Hans. Hendes 
egen død kender vi ikke.

Inger var selv nummer to, og hende vender vi tilbage til og 
tager nummer tre, Dorethe, der blev gift med magister Peder 
Rimboltsen/Rimbert, sognepræst ved Sortebrødre kirke død 1612 
Dorothe satte ham og hans første hustru et minde i Domkirken. 
Dorothe døde selv den 14.juli 1618 og ligger begravet sammen 
med sine tre børn. Ved skiftet efter hende optræder en bor
ger i Viborg Lauritz Bloch, som menes at være hendes bror.

Den fjerde søster var Marie, som ægtede magister Peder Erich- 
sen Steen, sognepræst til Gråbrødre kirke. Hun døde den 13« 
februar 1600. Han overlevede hende i 2-J- år og døde 12. juli 
1602. Børnenes mor satte gravmæle over dem i Domkirken.

Den allermindste Karen skal have været gift med hr.Laust Mik
kelsen i Nibe, men døde i barselseng.

Det er ikke til at sige noget om Lauritz* placering i søske;- 
neflokken, og vi ved ikke mere om ham end hans optræden hos 
Dorothe, så lad os vende tilbage til Inger, som er den der 
betyder noget for os.
Inger blev, som vi ved gift 1599 med Jens Pedersen og nedkom 
med de to børn, jeg før har nævnt. Men så giftede hun sig 
igen.
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Hendesaanden ægtemand blev dr.med, Peder Iversen, der var 
kantor ogkannik i Viborg. Han havde varet 14 år i udlandet 
og var en meget leerd mand.
Hans første hustru, der døde 1610, var datter af biskop Pe
der Thøgersen og altså Ingers svigerinde.

De var kun gift i et par år, så døde fru Inger, midt i en 
retssag, hendes mand førte om nogen ejendom i Tostrup, Rinds
herred. Peder Iversen døde den 25«november 1629«
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Ane nr.l7?8i Christen Lauridsen Mørch i Grindsted (1617/18)

I Hammer bakker, som vi kender fra gården Torndal,(ane nr. 
100), ligger landsbyen Grindsted i den nordlige ende af Ham
mer sogn lige øst for kirken. Her tror tøeg at have fundet 
den Christen, som var far til præsten Jens Mørch i Gjerding- 
Blenstrup.
Jeg har gennemgået en masse papirer fra den periode for at 
finde alle af navnet Mørch/Mørck/Mørk, og jeg er nu næsten 
sikker på, at Jens* far hed Christen Lauridsen tg ikke, som 
jeg først var forledt til at tro, Christen Jensen.

Vores Jens blev født omkring ved 1615, og den eneste Christen 
Mørch, der passer ind i skemaet, er ovennævnte mand, som sy
nes at være fæstebonde i Grindsted, Hammer sogn.

Christen må være søn af præsten i Hammer-Horsens-Sulsted-Aj- 
strup sogne hr.Laurids Christensen af slægten Mørch, der dø
de i 1585, så tidligt, at sønnen ikke fik nogen uddannelse.

Da Christen blev født, levede hans farfar, Christiern Mørch 
og hans farmor Karine Turisdatter endnu på Hammer gård i Ham
mer sogn, mens Christens far Laurids boede på Ajstrup Kirke
gård, dvs præstegård, idet han må have været kapellan hos sin 
far, der nok har været for gammel til hele fire sogne. 
Desværre for lille Christen døde både far og farfar i samme 
år, da pesten rasede i landet, og farmor, Karine Turisdatter 
overtog Ajstrup Kirkegård, som hun havde fået livsbrev på i 
hendes ægtemands levende live«

Christen er således vokset op hos sin farmor og har ikke få
et nogen boglig uddannelse. Men farmor har sikkert fyldt ham 
med overtro, for det eneste vi ved om Christen er, at han i 
1617 anmelder en heks på Viborg landsting, hvor sagen omta
les i Dombogen to gange.

Vi kender ikke Christens hustru eller hans mor, og vi er jo 
desværre hellerikke sikre på, at han virkelig er far til den 
Jens Mørch, vi kender. Men der er tilsyneladende ikke andre 
muligheder.
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An« nr.1790* Jens Andersen, provst i GJerding-Bienstrup

Her har vi igen en stamfar, for vi kender ikke hans foræl
dre.Hans fødested er også ukendt, men han er formodentlig 
født omkring 1570-75» for han tiltrådte sit kald i Gjerding- 
Blenstrup i 1599» Ikke Isenge efter har han giftet sig med 
Barbara Podersdatter, der blev mor til de tre børn, vi ken
der.
Den ældste Peder, der siden tog navn efter sin fødeby, blev 
født 1601. Den næste vi kender, Anders blev født 1614, og så 
er det måske rimeligt at antage, at vores ane, Vibeke er ble
vet født ind imellem, men der kan have været andre fødsler, 
som vi ikke kender.

Krigen 1611-13 har kun kunnet mærkes i GJerding-Bienstrup 
ved forøgede skatter og adelens fravær i krigen.
Peder kom i latinskole i Viborg, hvor han tog sin eksamen i 
1621, og i 1625 blev han ansat der som lærer. Han kaldte sig 
da Peder Jensen GJerding,

Imidlertid havde hr.Jens en sag løbende mod sin embedsbror 
i Skørping sogn, sognepræsten Gispert Balchenberg angående 
1/2 tønde landgildesmør, som fejlagtigt var tilfaldet prov
sten. Sagen blev berigtiget ved dom. Den startede i 1623»

I 1627 kom krigen til Danmark. Hr.Jens var dengang provst, 
og da kejserens folk kom til GJerding, blev han fuldstæn

dig udplyndret, hans bohave blev ødelagt og han selv med ko
ne og børn forjaget, så de i otte uger måtte flakke om i det 
krigshærgede land. Senere pressede en officer, ritmester Hans 
Mand, der havde kvarter på herregården Næs, og en anden vis 
"hopmand" Lenhart, der var indkvarteret i Aalborg, store sum
mer ud af ham, så han ved krigens slutning sad i stor gæld.

Den ældste søn, Peder GJerding havde fået kald i nabosognet 
Skibsted 1627 og var denjll .november samme år blevet gift i 
Aalborg med Ida Nielsdatter.
Lillebror Anders, der også kaldte sig GJerding, blev student 
fra Roskilde latinskole i 1634, og i 1638 fik han kaldet: 
Brøndum-Siem-Thorup, der ligeledes var nabosogn til Gjerding- 
Blenstrup , så familien kunne holde sammen i det daglige.
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Anders Gjerding giftede sig med Kirstine Christensdatter.
I 1639 skal hr.Jens have udtalt sig om, at han nu havde sid
det fyrretyve år i sit kald. Han levede kun til året efter 
og døde 1640.

I 1629 skal han være beskikket som provst igen. Hele kirke
ordningen var måske brudt sammen under kejserkrigen, hvor 
de katolske især havde forset sig på præsterne. X hvert fald 
blev Jens igen udnævnt til provst i Helium herred i 1632.

Det var også i 1629» han udgav sit lille skrift om det sæl
somme syn til sand omtoendelse.
Det har nok været i 1634, der blev ansat en ny degn i sogne* 
ne, Jens Christensen Mørch, der var blevet student i Viborg 
i 1634. Ham var det, Vibeke blev gift med ved faderens død 
i 1640, og han overtog samtidig kaldet. De tre søskende blev 
således boende nær ved hinanden.

Peder døde dog allerede i 1641 og undgik så den nye krig med 
svenskerne, som hans søskende og hans mor måtte tåle.
Anders døde i 1657, da svenskerne igen havde besat landet, 
men da var moder Barbara allerede død i 1653*

Vibeke fik fem sønner og en datter i sit ægteskab, men vi 
har ingen oplysninger om hendes død.
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Mange huse og gArde gik op i brand
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Ane nr.1791» Barbara Pedersdatter død efter 6.november 1653

Hellerikke Barbaras oprindelse er til at finde, men da hun 
blev gift omkring 1600, må hun jo vare født senest i begyn
delsen af 1580erne, og hendes far hed Peder, og han har jo 
nok varet præst, måske i Gjerding-Blenstrup, hvor vi ikke 
har rigtig hold på Jens Andersens forgængere.

Barbara fødte tre børn, Peder, der var opkaldt efter hendes 
far, Vibeke, der var opkaldt efter sin farmor, og Anders, 
der var opkaldt efter sin farfar.

Barbara var ikke længere ung, da familien blev forjaget fra 
præstegårdeh i 1627 af* de kejserlige tropper, der plyndrede 
hjemmet for alt af værdi og ødelagde, hvad de ikke tog med. 
I otte uger måtte hr.Jens og Barbara gå tiggergang hos sog
nefolkene, for bare at have tag over hovedet.

Vi skal ikke gentage, hvad der blev fortalt om hr.Jens, men 
prøve at forestille os Barbaras tilværelse som enke og af
tægtskone i præstegården hos datteren og svigersønnen. 
Sandsynligvis har der været en fornuftig aftægtkontrakt, da 
degnen ellers havde været nødt til at ægte Barbara. Det var 
af største betydning, at præstennker blev vel forsørget på 
deres gamle dage, så Barbara har nok haft sit på det tørre.

I 1643 blev Jylland oversvømmet af Torstenssons tropper, der 
var blevet forrået gennem mange års krigsførelse i Tyskland, 
og som ikke kendte til nåde mod civilbefolkningen i de lande 
de kom til.
Vi har ingen oplysninger fra Gjerding-Blenstrup i denne krigs 
tid, men vi kan sagtens fra andres skæbne tænke os til de be
tingelser Barbara har måttet leve under. Hun overlevede kri
gen og levede endnu nogle år, men det sidste vi hærer til 
vores stammoder i denne ende af generationen er fra november 
1653, så forsvinder hun, men da må hun også være ca.70 år 
gammel eller mere.
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Ane nr.3528: Niels Mikkelsen Holm (15OO/5 - 1580)

Syd for landsbyen Brøns, umiddelbart syd for den grønne 
strimmel, som Brøns å bugter sig igennem, ligger et udstrakt 
højdedrag, goldt, sandet og ujævnt. Det strækker sig lige 
fra sognets østgrænse til ret ud for de vestligste huse i 
byen, lige ud til marsken. Dengang var højdedraget dækket 
af lyng eller sparsom græsvækst, mange steder med nøgne, 
hvide kløfter, hvor fygesandet under stormkast stod lige til 
vejrs i et hvirvlende fog.

Engang for mange hundrede &r siden var der en mand, der syn
tes, at livet i landsbyens fællesskab var blevet for snævert 
og småtskåret. Hans blik faldt på dette højdedrag, der strak
te sig ud mod de frodige enge i marsken, og herude, næsten 
på den yderste knold, her skulle det være. Herude skulle hans 
slægt bygge og bo, og gården skulle hedde Holm.

Det kan selvfølgelig have været en studedriver oppe fra det 
jyske, der så mulighederne her. Denjeneste nabo, sem kunne 
komme uanmeldt og genere ham, var Kræn Vester, som nok kunne 
blive voldsom, når en vestenstorm satte marsken og store de
le af gesten under vand.
Men fordelene var iøjnefaldende. Selv den karrige jord oppe 
på højderyggen kunne han fravriste en afgrøde af rug.

Vi ved ikke, hvor mange generationer, der er gået, eller hvor 
mange gange en datter og svigersøn har fortsat bedriften, før 
Holm træder ind i historiens lys med Niels Holms far, Mikkel 
Pedersen Holm.

Selvfølgelig havde der i generationer været rivalisering med 
de andre storgårde i sognet som Astrup, der var på ca 500 tdr 
land og Havervad, der var på godt 200 tdr, og selvfølgelig 
havde Astrupperne i mange år trukket det længste strå og var 
i generationer selvskrevne til herredsfogedposten, men med 
Mikkel Pedersens ægteskab med arvingen til Havervad gik fø
rerstillingen over til Havervadfolkene, idet Mikkel i 1538 
overtog stillingen som herredsfoged efter Peder Truelsen af 
Astrupgård.
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Vi ved ikke, hvad Niels* mor hed, men hun kan meget sand
synligt have heddet NN Nielsdatter, så Niels er opkaldt ef
ter sin morfar. Hvis Mikkel er blevet opkaldt, er hans nav
ne død som lille, for vi kender ingen af Niels* søskende.

Den gamle herredsfoged Mikkel Holm døde 15^7» og hans søn, 
Niels overtog embedet som herredsfoged i Hviding herred og 
bosatte sig på Havervad, mens han eller måske faderen bort- 
forpagtede Holm til en vis Knud Andersen.
Det skulle ikke undre mig, om det var en søster til Knud, 
der blev Niels Holms hustru og fødte ham sønnerne Jens og 
Anders. Knud kan have fået forpagtningen, fordi han var svo
ger.

Ved Knud Andersens død var Niels* ældste søn Jens voksen og 
overtog Holm og blev snart efter herredsskriver hos sin far.

I 157^ førte Jens Holm trætte mod lodsejerne i Brøns om græs
ningsrettigheder især på et stykke, som hed Rugløkke, men på 
herredstinget måtte hans far Niels Mikkelsen Holm dømme imod 
sin søn og til fordel for bønderne i Brøns.

Kort før sin død havde Mikkel Pedersen Holm gennemtrumfet et 
forlig mellem sig selv og Peder Troelsen på Astrup og dennes 
søn, Niels Pedersen efter at de to slægter havde været længe 
i strid med hinanden med mange injurier og hårde beskyldnin
ger. Nu skulle alt dette være bilagt og fred herske i Brøns.

Men Niels Pedersen Astrup overholdt ikke dette forlig og ved
blev med sine injurier mod Niels Mikkelsen Holm, så denne i 
1578» altså også kort før sin død måtte stævne Astrupperen 
og anklage ham for ikke at overholde det Indgåede forlig. 
Niels Pedersen blev dømt til at overholde forliget, og Niels 
Mikkelsen kunne rolig lægge sig til at død, da tiden kom i 
1580. Hans søn Anders Nielsen arvede Havervadgård og embedet 
efter ham.
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Retsskriver
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Ane nr.353^J Hans Nissen Haistrup (1535) - 157^

Faderen Nis Henriksen var herredsfoged over Slogs herred 
fra 1518 til sin død i 155^» Han var arvefæstebonde under 
de gottorpske hertuger, men han var ikke nogen almindelig 
fæstebonde, for de gårde, han bestyrede, Hajstrup og Vrå- 
gård udgjorde tilsammen mellem 1000 og 2000 tdr.land, men 
dertil kom den gård, som han havde giftet sig til, nemlig 
Vellerup i Agerskov sogn. Vi kender kun Hans Nissens mer 
som Anne af Vellerup.

Forældrene blev gift allerede i 1516, mens landet endnu var 
katolsk. De fik ialt otte børn, hvoraf to døde før faderen. 
Af de kendte var Hans nummer fire.

Ældst var Henrik Nissen, der siden blev borgmester i Tønder, 
nummer to var Peter, der førte proces mod sine søskende for 
at få Wrågård forud for skiftet, en proces han tabte. Tredie 
barn var Kathrine, der blev gift med Andres Sonnichsen, og 
så kom Hans ca. 1535.
Der var to piger mere. Karstine, der blev gift med borger i 
Flensborg Hans Feddersen, og Anna, der ægtede Jes Boysen i 
Ko11und.

Imidlertid var Grevens Fejde blevet udkæmpet, og hertug Chri
stian var blevet Christian den Tredie, og året efter Hans' 
fødsel indførte den unge konge Reformationen.

Hajstrupgård brændte både i 1592, 1593 og 1600, så der er 
ikke noget som helst tilbage af Hans Nissens barndomshjem i 
Bylderup sogn, men familien ejede et hus i Tønder, som vist 
nok er nummer tretten i Østergade.
Hans kom til at gå i skole i Tønder og har sikkert boet hos 
sin storebror Henrik, der blev amtsskriver i Tønder amt i 
15^» rådmand i Tønder 15^8 og borgmester i 1551»

Gennem storebror blev Hans introduceret i Tønders bedre bor
gerskab, og gjorde blandt andet bekendtskab med en af byens 
mest velhavende borgere, Peter Redlefsen, som i 15^1 er om
talt som kirkeregnskabsfører og som 1550 blev rådmand.



39



40

Han havde en søn Redleff, som også gik i latinskolen, og 
Hans kom i deres hjem« Efter den ny kirkeordning af 1542 
skulle disciplene møde klokken seks om morgenen mellem den 
2.februar og den 28.oktober og klokken syv om vihteren.

Hjemme hos Redleff traf Hans også dennes søster Marina, som 
skulle blive hans skæbne.
Imidlertid døde storebror Henrik i 1551, og nu stod store
bror Peter for som arving til faderens embede, når engang 
han døde, og det gjorde han i 1554.
Det kom nu ikke til at gå for sig, som sønnerne havde tænkt, 
om det nu har været Pe4érs. sagsanlæg mod sine søskende, der 
er faldet hertugen for brystet, så gik herredsfogedembedet i 
første omgang til Tersten Jacobsen, og da Peter havde tabt 
sig sag, gav hertugen embedet til Hans i 1560.

Hans havde giftet sig med Marina i 1555, men det var først i 
I56O, han kunne overtage herredsfogedembedet i Slogs herred 
efter sin far.
I mellemtiden har han sikkert boet i Tønder, og måske var 
Hans mellem de borgere, der blev udtaget til at deltage i 
erobringen af Ditmarsken i 1559, hvor Tønder stillede mand
skab og et Itrigssklto & maj-juni.
Dennegang måtte Ditmarskerne overgive sig, selv om de kæmpe- 
de som djævle og ikke som mennesker.

Den nye herredsfogeds mor, fru Anne af Vellerup døde i 1557, 
så der var ingen aftægtsydelser på arvefæstegodset eller på 
embedet for den sags skyld, og Hans sad nu i rolig og sikker 
besiddelse af begge dele i fjorten år, så døde han i 1574, 
den 31«marts. Hans enke overlevede ham i tyve år og opnåede 
at se sin søn Nis Hansen overtage hele molevitten i 1591, 
og med ham kulminerede slugtens magt og anseelse.

Hajstruppernes største fortjeneste set med danske øjne var, 
at de gennem over 150 år konserverede Jydske Lov midt i de 
tysksindede Gottorpers magtområde, og selv om retssproget 
var plattysk, betød det en styrkelse af danskheden i hertug
dømmet .
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OrfcgSftib fra bet 16be Sartyunbrebe.
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Ane nr« 3535$ Marine Petersdatter Redleffsen (1535) - 159^- •

Frederik den Første var nylig død, og hertug Christian, som 
senere blev Christian den Trddie var blevet hyldet i Tønder 
som konge af Danmark, og samtidig var der begyndt større 
byggearbejder på Tønder slot.
Peter Redleffsen, hvis navn tyder på frisisk herkomst, Var;
•M af etadenb rigeste borgere, og ved et indkvarteringsmand
tal stod han til at huse to ryttere og to heste.
Det var i hans hus, Marine blev født 0.1535 altså under Gre
vens Fejde, der først var forbi med Københavns overgivelse 
i 1536.
Marine Petersdatter havde en lillebror, Redleff, og så ken
der vi ikke flere af hendes slægtninge, hendes mor er ukendt 
og er formentlig død ret ung, siden der kun var to børn. Det 
er ikke utænkeligt, at pesten tog hende i 1539*

I 1541 blev hendes far kirkeregnskabsfører efter den store 
revision i 1538» Aret efter blev det forbudt borgerne i Tøn
der at besejle de kejserlige Nederlande, altså i 1542, og i 
1543 måtte Tønder sende sin borgervæbning til Elben, da det 
så ud til krig.

Christian den Tredie var både hertug af Slesvig- Holsten og 
konge af Danmark-Norge, men i 1544 delte han hertugdømmerne 
med sin bror, Johann den Ældre, og Tønder blev en del af Got- 
torp. Året efter var der igen krigsallarm og indkvartering i 
de private hjem. Marine har da været en halv snes år og meget 
optaget af de to martialske ryttere.

Marine var tolv år, da slottets blå tårn brændte, og et par 
år efter var der misvækst og hungertidv I 1551 udgav hertug 
Hans en luksusforordning, der forbød frådser! og for megen 
pyntesyge. Samme år var der igen krigsallarm, og nu begynd
te hekseprocesserne, som Marine har fulgte med gru og gys.

Marines bror Redleff kom i latinskole og der traf han en 
lillebror til‘stadens4borgmestfr*Henr£k^Nissén, som héd Hane 
og boede !-østergade 13 hos sin storebror, der netop døde i 
1551, da Marine var seksten år gammel.
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Borgmesterinden overlevede sin mand, og Hans Nissen blev i 
staden hos hende og sine tre små nevøer. Redleff kom meget 
hos Hans i Østergade, og Hans kom pgså på besø& hos rådmand 
Peter Redleffsen, og her blev han præsenteret for Marine.

Et par år efter døde også Hans Nissens far, herredsfoged i 
Slogs herred Nis Henriksen, og efter endnu to år giftede 
Hans og Marine sig.
I sit ægteskab med Hans fik Marine otte børn, to sønner og 
to døtre, derpå tre sønner og en datter. Den ældste datter, 
Anne blev gift med rådmand Jesper Petersen i Tønder

Hans Nissens mor, Anne af Vellerup døde i 1557» og tre år 
efter blev Hans herredsfoged i sin fars herred. Han passede 
dette embede i fjorten år til han døde i 1574.

Marine overlevede ham i næsten tyve år. Hun døde den 18.fe
bruar 1594, så hun levede i tre kongers tid.
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Vidaaen ved Tønder.
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Ane nr.3547* Anna Stakes, som levede i Aabenraa 26.5«1571«

Vi kender Anna fra et tingsvidne udstedt af borgmester, råd 
og byfoged i Aabenraa angående forlig i en arvesag mellem 
Anna Stakes og hendes døtre og svigersønner på ovennævnte 
dato. Anna var da enke efter en ukendt Stake, som hun havde 
skænket døtrene Marin, som vi kender, og Katrine.

Disse to døtre var på den tid gift med hhv. Christen Jurgen- 
sen og Hans Petersen. Slægten Stake var da uddød på mandsli
nien, og pigerne var blevet gift borgerligt. Det har ikke 
været muligt at finde den Stake, Anna var gift med, så her 
slutter igen en anerække.

Tingsvidnet er skrevet på pergament og findes i pergament- 
samlingen på Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele. Det 
er på plattysk og har været en opgave, som jeg næppe nogen
sinde kommer til at løse til min tilfredshed.
Jeg prøver i det følgende at gengive teksten, som jeg læser 
den, dog kun nogle linier, da det ikke er let at forstå.

"Makk kundtt unnde apenbarr su allenn unnde jderenn de 
dessen apenn vorsegeldenn breff sehenn odder horenn le- 
senn, was standes odder condicionn de sulingenn magenn 
sin, bekennenn unnd betugenn wy her nha geschriwenn Hans 
Andersenn borgemeister to Apenrade, Asmus Schroder, Mar- 
tenn Lauwersenn, Radtmanne unnde Louwe Hansenn stadttfa- 
gett dar suluesth, dass ahm jare nha Cristi unser herenn 
gebortt dusentt viffhundrett inn deme LXXTte, szonnauen- 
des na voren jar-unde-tak sintt vor uns sunsth gemeinenn 
borgernn unnde ingesetenn to Apenrade so des dages to 
dinge waren binnen verdingstocken erschenenm unnde besche- 
denn ffremenn lude nemptlickenn Tage Goltsmitt, Andreas 
Kettre, Nis Halek, Louwe Jebsen, Hanns Lauwersenn unnde 
Ouwe Jessen unse mitborgere hebben aldar apenbarr sten- dich unnde bekannt gewesenn bij eren werenn werdenn datt 
se segenn unnde hordenn upgemeltes dages wo datt de er- 
achtigenn achtbarenn unnde ersamenn ffremenn lude, alse 
waren hernn Frederich Bruun Kerckhere tho Apenrade, swar- 
ze Hans odder Stegemann up sceinte Jurgens hoff.... "

Her bliver vi præsenteret for en række retslige begreber, 
som giver et indtryk af tidens retspleje, l.det åbne, for
seglede brev, der blev læst på bytinget, 2.begrebet år og 
dag, ddr i praksis er et år, en uge og en dag, 3«de fire 
tingstokke, som er tingstedets hjerte, hvor den anklagede 
skal stå under retshandlingen, og hvor tinglæsningen sker.
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S t a k e II .

STAKE-slægten førte to forskellige våben.
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Vi får at vide, at forstanderen på. Set.Jørgensgården hedder 
sorte Hans. Set.Jørgensgårdene var i sin tid spedalskheds
hospitaler, der lå udenfor alle købstæder. Udover prssten 
og sorte Hans var der:
"Hans Petersenn, Amptschriwer, Jurgen Hansenn, Jurgen Jeb- 
senn, Jacob Termans:, Henrich Peters:, Radtmanne(og) Din- 
ges Robbens: Santtmann unnde Peter Tiigs: to Dywatt studen 
bynnen upgemeltenn verdingstockenn Apenbarr bekandenn tu- 
geden unde sedenn bij eren warenn werdenn datt se darmitt 
an unde anw waren gewesenn fruntlich vorlicket unde vor- 
dragenn de ersame Anna Stakes tho Apenrade samptt eren 
Swargerenn unnde kinderen, alse Christen Jurgens:, Hans 
Petersenn, Marrine unde Kattrine umme Hus unde hoff, stol- 
linge unnde sustander toliggende kolhaue up dorne kerckber- 
ge belegenn inn nhageschriwener mathe unde gestaltt..."

Så langt går altså hus og gård på kirkebjerget tilbage i fa
milien, og altså endda et slægtled mere, og så nærmer vi os 
den katolske hr.Peder, som Marin med de mange mænd mere end 
hundrede år senere refererede til.

"tom ersten hebben se de utschultt anergekentt de sick den
ne heftt beloben einhundertt und XIIII mark lubb viff sk., 
so hebben se henweder datt huss unde hoff mit deme stalle 
und sust eine kolhoff suden bij ekeluntt belegende utsun- 
des mit hoppen belacht is angelecht und gewardert drind-c 
halffhundert mark liibb, so hebben se de utschultt alse I 
XXIII mk.ltibb viff sk. hervor affgetagenn unde is befunden worden dat von dessen vorgestehen IIIC marcken is frig gelt ausv. gewesen ICXXXV mk.XII sk.
dett geltt hebben se inn die pause gedelett, also Anna Sta
kes en del, Christen Jurgens: dat ander dell, unde Hans Pe

tersen datt drddde del, is eln jeder XLV mk. dri sk. achte 
penninck dewile denne de gedachte Anna Stakes eren swager Christen 
Jurgens: datt halue huss unde hoff mitt eure Dochter Marri
ne vorhenne hadde gegiinnett unde mede gelantt 
so schall se nu denerlendtt men emes Mannes besittunge su- 
cken dat sulinge hus unnde hoff, stollinge unde denn hop
pen hoff sudenn ekelunt belegenn ganze unde gar al tomale 
mit siner frouwenn Marrine unde eren eruen erfflickenn egeh 
besittenn genochenn unde gebruckenn ahm alle der mede eruen"

Mange af ordene forekommer mig uforståelige, og jeg er bange 
for, at vi har med en blanding af plattysk og dansk i tysk 
forklædning at gøre, tilsat enkelte højtyske ord og for en 
del med stavefejl. Vi har jo tidligere hørt om rådmændenes 
evner i den retning et halvt hundrede år senere.
Forliget omfatter tilsyneladende en deling af nogle likvide 
midler og anerkendelse af en gæld. Desuden får Marine og hen
des (første) mand, Christen Jurgensen den halve gård og hum
lehave ved Ekelund syd for byen til at nyde og bruge som de
res arv.
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Dokumentet slutter med den oplysning, at Anna ikke kan for
liges med sin ældste datters mand, og at hun sætter bo hos 
sin yngste datter, der får gården på kirkebjerget, som de
res arveøart.
Årene 1575 til 1585 raser pesten og kopperne i riget, og i 
disse år dør Anna, Marinas ægtemand, samt lillesøster Kath
rine og hendes mand. Da Marine dør i 1588 efterlader hun i 
arv til sin anden mand, Jes Martensen, den selvsamme gård 
på kirkebjerget, som vi nu kender så godt.

Det højtidelige tingsvidne på pergament, som til evig tid 
skulle bevare gården her i Hans Petersens og Kathrine Sta
kes efterslægt, blev af pesten gjort til intet.
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Ane nro3550s Martin Lorentzen, borgmester i Aabenraa +1597

Jeg har en stærk mistanke om, at den Martenn Lattwersenn, 
der er nævnt som rådmand i tingsvidnet af 26,maj 1571» er 
identisk med vores Martin, der jo var rådmand indtil han i 
1584 blev borgmester efter sin svigersøn, Henrik Petersen, 
der døde under pesten den 13«marts 1584 efter at have siddet 
i borgmesterstolen siden 1570» eller ca,, for det var Asmus 
Schroeder, der nævntes som borgmester i 1571.

Martin var gift med Christine Boysen, der var søster til en 
rådmand Jørgen Boysen og af gammel Aabenraa-slægt.

Christine og Martin havde sammen to sønner, Lorentz og Clavs, 
og mindst to døtre: en, der var gift med borgmester Henrik 
Petersen, men hun er måske den samme, som senere var gift med 
borgmester Jens Lowsen, og som hed Ingeborg, og en anden, der 
hed Christine, som i 1615 takkede sin bror Lorentz for god 
afregning af arven efter forældrene.

Maritn døde den 16.juli 1597 fra kone, børn og embede



50

Ane nr.3551 s Christine Boysen i Aabenraa død 1607.

I julen 1606 var Christine og hendes bror Jørgen på besøg i 
borgmestergården hos sin svigersøn Jens Lowøen, og hun for
talte da, at det stolestade, hun havde i kirken, havde også 
hendes mor og bedstemor siddet i, så hun var af gammel Aaben 
raaålægt. Præsten Frederik Bruun, der døde 1580, havde selv 
givet hende lov at sidde der, da hun på den tid var rådmands 
hustru. Hr. Frederik var også nsevnt i tings vidnet 1571»

Christine var, som vi ved/ gift med Martin Lorentzen, der var 
rådmand, og med ham havde hun to sønner og to, eller måske 
tre døtre. Den ene datter var gift med borgmester Henrik Pe
tersen, der døde i 1584, i slutningen af den lange pestperi
ode, og så blev hendes mand, så da må have været temmelig al
drende, udnævnt til borgmester.

Vi hører ikke noget til Christines sønner, hverken om deres 
ægteskab eller erhverv, og de synes ikke at have haft tillids 
poster i byen.
Måske var det Ingeborg, der havde været gift med Henrik Peter
sen, måske ikke. I hvert fald var det en datter Ingeborg af 
Martin og Christine, der senere var gift med borgmester Jens 
Lovsen, En anden datter, Christine levede endnu 1615«

Vi kender ikke Christine Boysens forældre, men hun havde en 
bror Jørgen, der endnu i 1621 nævnes spm rådmand.

Martin Lorentzen døde den 16.juli 1597« Det var en våd og 
kold sommer det år, og der var hungersnød i landet.
Christine overlevede sin mand i henved ti år, idet hun jo er 
nævnt i julen 1606, og skiftet efter hende holdes i efteråret 
1607. Vintrene var i den periode meget strenge.
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Ane nr.3572: Peder Thøgersen biskop i Viborg (1531-1595)

Hans far var en forløben munk, som man kaldte det den gang, 
og moderen en forløben nonne. Det var midt i reformations
tiden, hvor alting var vild forvirring.
Den fordrevne konge, Christian den Anden landede i Norge med 
en hær og fik en del tilslutning fra den norske befolkning.

Peder blev født i Viborg i 1531 eller 32. Vi har ikke hans 
fødsel, for kirken har været brændt flere gange siden, men 
han var seks år, da hans far Thøger Jensen døde i 1538. Han 
var opkaldt efter sin morfar, som vi ikke kender. Moderen 
hed Anna Pedersdatter.

I lians første år var Viborg besøgt af skipper Klement, der 
søgte at hverve folk til sit oprør og at få ChristitjLn den 
Anden hyldet in absentia, senere kom Johan Rantzau gennem 
byen med sine tropper på vej mod Aalborg, hvor han gjorde 
ende på opstanden, og snart efter fik skipper udleveret, og 
Peder gik i sit fjerde år, da skipper Klement blev halshug
get i Aalborg, parteret og lagt på hjul og stejle, og hans 
hoved anbragt på en tolv alen høj stage. Og det var afslut
ningen på Grevens Fejde.

Efter faderens død i 1538 giftede moderen sig igen med sin 
afdøde mands efterfølger i embedet ved Sortebrødre kirke 
magister Morten Hvas, der på udmærket måde tog sig af Peders 
opdragelse og uddannelse.

Han kom først i Viborg katedralskole, hvorfra han blev stu
dent, studerede derpå ved Københavns universitet og siden i 
udlandet, sandsynligvis i Wittenberg.
Da han kom hjem, blev han først kapellan og 28 år gammel sog
nepræst ved Viborg domkirke. Samme år ægtfede han sin forgæn
gers datter Margrethe Jensdatter.

Han hvilede ikke på laurbærrene, men fortsatte sine studier 
støttet af et kanonikat ved domkirken, og i 15$5 tog han ma
gistergraden i København. Under klokkeklang og med musik i 
spidsen er han sammen med de andre vordende magistre gået i 
højtidelige procession feennem København til den højtidelige 
indvielse.
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AlBV'R.GV'M 
captum

Billede af Johan 
Rantzaus hær, der 
besejrer en gruppe 
bønder under 
marchen op gennem 
Jylland. I 
baggrunden ses det 
befæstede Ålborg. 
Ordet »captum« 
(indtaget) fortæller, 
at også denne by 
kom i Rantzaus 
magt.
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Vi var i krig med Sverige (som sædvanligt), så spisningen ef
ter højtideligheden, Mesterkosten, var næppe så overdådig, 
som sædvanlig, men festligt har det nok været.

I 1571 døde biskoppen over Viborg stift Kjeld Juel, Peders 
svoger, og Peder blev valgt til hans efterfølger i embedet. 
Tre år senere lykkedes det for Peder Thøgersen at skaffe Vi
borg katedralskole indtægten af 38 sognes kongetiende, til 
forsørgelse af ialt 30 disciple, og i mange år blomstrede 
skolen da også med mange studenter.

Med sin hustru havde Peder Thøgersen to sønner og fire døtre 
og tre af hans svigersønner blev rektorer ved skolen, den 
ene af dem, Jacob Holm blev senere biskop i Ålborg.

Peder Thøgersen døde den 3.januar 1595 og blev begravet i 
sin domkirke, idet han ligger begravet, indmuret i sydvæggen 
midt for. Den latinske indskrift ha|b lidt stor overlast og 
er meget vanskelig at læse.
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Ane nr.3573* Margrethe Jensdatter død 23»december 1603.

Margrethes far hed Jens Hansen, på latin Jeannes Joanni, og 
han var gift med Maren Knudsdatter. 
Han var præst i Viborg domkirke og provst i herredet, men 
den katolske biskop Jørgen Friis søgte på enhver måde at 
chikanere ham, og han holdt bl.a. penge tilbage, som Jens 
Hansen skulle have for udlæg, han havde haft.

Margrethes forældre er blevet gift omkring 1530» og de fik 
ialt to børn, døtrene Anna og Margrethe.
Anne må have været den ældste, for hun blev gift med biskop 
Kjeld Jensen Juel, der var blevet indviet i 1549 som den an
den evangeliske biskop i Viborg. Han døde 1571«

Imidlertid var faderen Jens Hansen død i 1558» og moderen 
Maren Knudsdatter havde giftet sig igen. Hendes anden mand 
var borgmester Niels Andersen, der nævnes i embedet første 
gang 1540 og sidste gang 1565«

Margrethe blev selv gift med Peder Thøgersen, der efterfulg
te hendes far i embedet, og det er vel sandsynligt, at de er 
blevet gift ved samme lejlighed.
Hun skænkede sin mand to sønner, Jens, der blev provst i Vi
borg og døde 1609, og Thøger, der blev præst ved Budolfi og 
levede til 1629» og desuden fire døtre, Maren, der blev gift 
med kannik og rektor ved katedralskolen Chr.Foss, Anne, der 
fik rektor i Viborg Peder Høg, Else, der giftede sig med den 
dygtige rektor og senere biskop i Ålborg, Jacob Holm, og en
delig Margrethe, der med Villads Nielsen Brøns fik sønnen 
Peder Vllladøøm, der blev Viborgs niende evangeliske biskop.

Margrethes egen mand Peder Thøgersen blev jo som nævnt også 
biskop, nemlig Viborgs tredie efter reformationen. Han døde 
1595 den 3«januar, og Margrethe overlevede ham i næsten ni 
år, idet hun døde lillejuleaftensdag 1603.
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Ane nr.3574: Jens Nielsen Bloch, magister, kannik og præst

Han var søn af herredsfoged Niels Bloch i Rold, Hindsted 
herred, og Kirsten Jensdatter, der siges at vare en søster 
vel halvsøster til biskop i Bergen Jens Pedersen Skjelderup.

De var efterrsigende fjorten børn, men det er kun de tretten 
vi kan finde.
Denne børneflok voksede op dels i Hørby ved Hobro og dels, 
da Jens var blevet student, i Rold sogn, hvor faderen var 
blevet forlenet med en fogedgård.

Jens blev student fra Viborg Katedralskole i 1559 og kom så
ledes ikke selv til at bo i Rold. Han tog samme år bachalaur 
graden på Københavns Universitet, og i 1561 studerede han i 
Wittenberg.
I 1563 fik han posten som professor i pædagogik ved Køben
havns Universitet, men allerede året efter i 1564 blev han 
forlenet med et af Viborg Domkirkes kannikdømmer og siden 
er han bosat i Viborg.

Søskendeflokken er, som sædvahlig, opregnet i tilfældig ræk
kefølge, og den næste, vi møder, kan næppe være den næstæld
ste. Troels nævnes første gang 1583 som tingsvidne juleaf
tensdag. Senere den 11.februar 1591 får han stadfæstelse på 
fæste for livstid af Vesbæk kirkes halve part af korntien
den i Vorde sogn mod 4 skp.byg og 4 skp.rug til kirken. På 
sine gamle dage vender han tilbage til Rold og bor i 1621 i 
et gadehus i Torup, Rold sogn. Han døde formentlig før 1636, 
da en anden betaler 1 rdl. i stedsmål for samme hus.

Heller ikke den tredie i rækken hører til de ældre i søsken
deflokken. Søren nævnes første gang 1575» kort efter fade
rens død som tinghører i St.Arden. To år efter er han herreds
foged efter sin far. Han får da brev på indtil videre at væ
re fri for landgilde, ægt og arbejde og al anden tynge af sin 
gård. I 1583 søger han at få broen ved HobrÉ i forlening, da 
borgmester og råd ikke har betalt afgiften, men det lykkedes 
ikke. Året efter får han dog forleningsbrev på Rold mølle 
uden afgift.
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Lillesøster Sidsel blev gift med Christen Ged i Veggergård, 
som var lavadelsmand.
Lillebror Morten i Årup, Han herred var gift med Lisbeth 
Pedersdatter, der skænkede ham syv børn.
Der var en Morten mere i søskendeflokken, Morten i Røkken- 
dal, som var foged på Overgård.
Så kom Mikkel iHvarre, Vebbestrup sogn, der var gift med 
Anne Lauritzdatter, der i hvert fald fødte ham en søn.

Der var også en Søren mere, og han boede i Hørby, formentlig 
i fædrenegården. Han havde måske sønnerne Bertel og Per.
Per Bloch i Stenstrup var niende barn i opregningen, og num
mer ti hed Peder, der skrev sig til Gerholm og var gift med 
Maren Nielsdatter. Hun fødte ham otte børn.

Der var en Jens Bloch mere, der var kirkeværge i Hørby. 
Mette Nielsdatter Bloch var så nummer tolv, gift med den 
Christen Kjeldsen, der over tog faderens gård i Rold.
Sidst har vi Dorothe, gift med Selgen Christensen i Ferslev.

Jens, som vi forlod i Viborg, nævnes 1568 i forbindelse med 
udlægning af et sømærke ved Læsø. I 1571 repræsenterer han 
hele det viborgske kieresi under en rejse til København.

Det var Jens, der i et brev på latin til biskop Peder Hege- 
lund i Ribe, genfortalte Morten Hvas’ historie om reforma
tionstiden i Viborg, om Hans Tausen og Thøger Jensen.

Som sognepræst ved Domkirken havde han bopæl i Sankt Mogens- 
gade, men han blev -*kke ret gammel. Fyrre måske femogfyrre 
år. Han døde den 21.-22.oktober 1580 af pestfeber.

Hans hustru Anna Jensdatter Høy satte et gravminde over sin 
mand, sig selv og deres syv børn i Domkirkens søndre kapel.
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Ane nr.3575* Anna Jensdatter Høy g,m.Jens Nielsen Bloch

Hun var datter af rådmand i Viborg Jens Høy, men vi kender 
ikke hendes mor. Derimod ved vi, at hun havde en bror Peder.

Hun er formentlig født omkring 1550 og har så varet en halv 
snes år yngre end sin mand.
Slægten Bloch er af meget gammel oprindelse på Viborgegnen, 
og der har i flere generationer også været Bloch-er som kan
niker og præster i Viborg, så da der i 1564 dukkede en sådan 
op igen, blev han modtaget venligt, og det er da sandsynligt, 
at han havde slægt i staden. Måske var Anna endda i familie 
med ham.
Hun har ved den tid været en lille jomfru på 14-15 år, der 
var mest optaget af krigsbegivenhederne i Norge og Sverige, 
og naturligvis de nyeste moder.

Vi ved ikke, hvornår de er blevet gift, men det kan være om
kring 1570, da krigen var endt.

I de ca ti år, de var gift fødte Anna fem døtre og måske en 
sen. Der er nævnt et antal på syv børn, men vi har kun navne 
på de fem piger og måske på en søn, der optræder som vidne i 
forbindelse med en retssag ved søster Dorothes død.

Ældst var måske Cidsel eller Cecilie, der blev gift i 1588 
og kan være født i 1570. Hendes mand var Hans Paludan, ærke- 
degn ved Viborg Kapitel tidligere dronning Dorotheas livlæge.

Nummer to var vores Inger, som vi kender så godt, og så fulg
te Dorothe, som blev gift med magister Peder Rimbert, Marie, 
som ægtede magister Peder Steen, og Karen, som døde i sin før
ste barselseng i ægteskab med hr.Laust Mikkelsen i Nibe.

Lauritz Bloch, der optræder en enkelt gang som borger i Viborg 
i 1616, for Dorothe, kan være en bror, men vi ved det ikke.

Anna overlevede sin ægtemand i mere end 20 år, idet hun satte 
et gravminde over sin datter Marie og hendes mand efter 12.7« 
1602.
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Sørgedragt.
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Ane nr»3576: Laurids Christensen Mørch i Hammer-Horsens-S-A.

Laurids forældre var sognepræst og provst i Kjtfr herred hr. 
Christiern Mørch og hustru Karrine Turisdatter, og han må 
vare født omkring 1550, hvor faderen er kommet til Hammer- 
Horsens-Sul sted-A j s trup fra Albaek-Voer sogn.

Dette er kun teori, men bygget på, at Laurids' søn ingen ud
dannelse fik, så faderen er død fra ham tidligt.
Det sidste, vi hører til farfar, Christiern, er i 1577» og 
da han har været præst fra før 153®» må han da have været 
temmelig gammel, for det må have været ved den tid, han ha® 
antaget sin søn som kapellan.

Selv fik Laurids en smuk uddannelse, 1567 i Wittenberg og 
1569 i Rostock, så han var vel forberedt på sit kald som 
præst efter faderen.

Hans far var en rig mand, må man nok sige, idet de fire sog
ne tilsammen var Jyllands rigeste, og de samlede præstegårds
jorder udgjorde en hel lille herregård.
Hammer Bakker bar dengang rige på skov, men der var også he
destrækninger mellem agrene. Ulve var almindelige, og ulve
jagt var både en spændende tidsfordriv og en nødvendig for
anstaltning for at holde dem nede.

*Desværre har vjøfe ingen oplysninger om Laurids, hr.Laurids 
udover studietiden. Hans far har stjålet alle historikernes 
opmærksomhed, og om ham er der mange oplysninger gennem de 
fyrre år, han kam følges.
Vi kender ikke Laurids' hustru, men vi ved, at han døde som 
præst i Hammer-Horsens-Sulsted-Ajstrup i 1585» hvor hans søn 
endnu ikke var voksen. Også hans far den gamle provst og sog
nepræst for de fire sogne døde det år i det ottende pestår.
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Ane nr»7056: Mikkel Pedersen Holm, herredsfoged, død 1546.

Han blev født på gården Holm, som lå derude ved gestranden 
på højderyggen syd for Brøns. Hans far hed Peder, og sammen 
med gårdens beliggenhed og navn er det alt, hvad vi ved om 
ham, og moderens navn er også ukendt.

Vi skal nu tilbage til 1470erne, hvor Christian den Første 
forsøger at genoprette Kalmarunionen med magt, men i stedet 
bagefter rejser til Italien med et stort og prægtigt følge. 
Her kunne Mikkels far have været med, men det er næppe sand
synligt. Til gengæld har han været med til at betale udgif
terne .

Mikkel var endnu kun en bette knejt, da Christian den Første 
døde, og Christian den Anden blev konge, men dengang Christi
an den Anden blev afsat og siden fanget, var Mikkel voksen. 
Første glimt, vi får af ham, er da herredsfogedens søn i As
trup tog fuldt tingsvidne på jordskjtlden af Vraagaard den 
14.marts 1513* da er Mikkel en af de mænd, der læser tings
vidnet op på herredstinget. Nu var han en fuldmyndig og ve
derhæftig mand omkring de fyrre.

I 1525 fik hertug Christian, den senere Christian den Tredie 
overladt Tørning len og Haderslev len, hvor han straks efter 
begyndte at indføre Reformationen. Året efter blev han stat
holder i Hertugdømmerne og udvidede straks sine reformatori
ske bestræbelser.

Herredsfogden i Hviding herred, Peder Troelsen i Astrup fik 
i 1528 kongebrev om at afsætte den papistiske præst i Hviding 
sogn hr.Povl, der ikke ville antage den nye lære, og indsætte 
en Kristiern Nielsen i stedet.
Tiden går og først i 1538 finder vi Mikkel igen. Han er nu 
blevet herredsfoged i Hviding herred, vist nok efter en kon
kurrence med Astrup-manden, idet de gennem en årrække lå i 
strid indbyrdes med injurier og alskens fortrædeligheder mod 
hinanden. Mikkel sad ved den tid på Havervadgård, som han må 
have giftet sig til, og måske er det ved sammenlægningen af 
Holm og Havervadgård, han er blevet stærk nok.
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Det kunne være Mikkel og Astrup-eren.
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Striden blev imidlertid ved i årevis til Peder Troelsen og 
hans søn, Niels Pedersen i Astrup forligede sig med Mikkel. 
Det skete på herredstinget den 21.november 15^6, og det var 
i sidste øjeblik, for samme år døde Mikkel. 
Det har veret et stolt øjeblik, da sagen var gået i orden, 
og han har følt, at han nu kunne dø roligt.

Hans søn, Niels Mikkelsen Holm blev herredsfoged efter ham, 
og med herredsfogedposten overtog han striden, som ikke var 
ophørt med forliget. Det var først i 157®.« at det fik en ende 
da hertug Hans idømte Niels Pedersen Astrup lovens strengeste 
straf for ikke at have holdt sig dette forlig efterrettelig, 
men brugt skældsord mod herredsfogdens far og herredsfogden 
selv.
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Ane nr.7068» Nis Henriksen, herredsfoged i Slogs herred.

Det var det år, man fejrede junker Hans* bryllup med kurfyr- 
sten af Sachsens datter Christine med pomp og pragt, og året 
efter indviede man det nye Københavns Universitet med en høj
tidelighed i Frue Kirke i København.
Holstenerne, der havde lånt kon Christian den Første penge 
til hans storslåede rejse til Italien, rasede over de ude
blivende renter og afdrag, og bedre blev det ikke, da kongen 
gik til modangreb ved at anklage lensmanden på Tønder Slot, 
Henning Pogwisch for umenneskelighed mod lenets fæstebønder.

Det var den historiske situation, da Nis blev født i 1578. 
Hans far hed Hierrik eller Henrik eller Hinrich alt efter på 
hvad sprog, man bruger, så egentlig må han på dansk have hed
det Nis Eriksen. Forældrene var altså Henrik Petersen og El
len af Vollerup, og vi følger den almindelige form af navnet.

Han blev født på Haistrupgård i Bylderup sogn i Slesvig. Det 
er en flad sandet slette, højest i øst 20 m og lavest i vest 
12 m og med et jævnt fald.
Denne slette er gennemskåret af flere vandløb, Hvirl å i den ynodlige grænse, Slogs å midt gennem sognet og Rens å , der 
har tilløb af Terkelsbøl A, der drev en vandmølle dengang. 
Alle åerne og bækken har slidt sig ned i sletten, så de lig
ger et par m under terrænet med enge på begge sider, og by
erne i sognet ligger oppe på kanten af disse ådale.

Haistrupgård ligger lige ud til Renså, på sydsiden, og det 
var her Nis’ farfar Peter Petersen blev myrdet af en af sine 
karle ved ålestaderne i bækken. Ham vender vi senere tilbage 
til. _ __

Nis Henriksens far levede endnu i 1509, hvor Nis var en vok
sen mand, så han har måttet give sig af med andet end at væ
re fars søn, og vi ser da også, at han ejede huse i Flensborg 
og i 1516 blev medlem af Unserer lewen Frouwen Lage des Kop
mans tho Flensborgh. Han har da været ca 38 år gammel. Det 
var ikke for tidligt, at han blev gift.
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Äong Qrcbtrit beit Serflr.
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Som købmand er han kommet meget omkring« Han har jo nok hand
let med stude og heste, korn og humle, måske også øl, i hvert 
fald har han fundet en pige i Agerskov sogn, Nørre Rangstrup 
herred, Haderslev amt fra gården Vellerup. Hun hed Anna, og 
Jeg vil antage, at hun har været datter af en herredsfog* 
eller en præst, når jeg betænker, hvordan disse slægter er 
indgiftet i hinanden.
Nis og Anna blev formentlig gift i 1516, for året efter kim 
også Anna til at figurere i Flensborg købmandsgilde.

11518 blev Nis udnævnt til herredsfoged i Slogs herred. Det 
var det år, Christian den Anden belejrede Stockholm og om 
efteråret lokkede gidsler ombord på den danske flåde og tog 
dem med sig til Danmark. Bl.a.bragte han Gustav Vasa hertil 
og lærte ham dermed realpolitik. Han skulle selv siden erfa
re, hvordan det var. I 1520 fulgte så Stockholms blodbad, og 
da Gustav Vasa var flygtet året før, dukkede han op i Sveri
ge og rejste den svenske almue og jog danskerne ud.
Det var nu i 1523 den jyske adel opsagde Christian den A$den 
huldskab og troskab.
Da bønderne i Slogs herred så samlede sig på Urnehoved ting 
for at støtte kongen, gjorde Nis sit mesterstykke. Adelen 
havde nemlig henvendt sig til hans hertugelige herre, den 
senere Frederik den Første og tilbudt ham kronen, og Nis var 
loyal mod sin herre og søgte at stoppe bonderejsningen. Han 
forklarede bønderne, at de skulle hente den bortrejste konge 
hjem først, og det var en opgave, der oversteg deres kræfter.

De mest fanatiske gik løs på Nis Henriksen, der måtte flygte 
fra tinget på sin skimmel. Men der sad fem pile i hans røde 
rejsekappe, da han kom hjem, og den hang siden i Bylderup 
kirke ihenved 250 år. Da bønderne ikke kunne blive enige, 
gik de hver til sit, og der blev ikke noget oprør.
Det skyldtes nok, at demokrati dengang krævede ensstemmighed.

Frederik den Første viste sin taknemmelighed ved at give Nis 
en række friheder. Han var i forvejen skattefri, men han fik 
nu bl.a. Jagtret og ret til at fælde træ i hertugens/kongens 
skove til sit behov, og Haistrup, som var en hertugelig fæ
stegård fik han gjort arvelig, og dertil fik han Vrågård i 
nabosognet Burkal.
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Reklame for kong Christian den 2. (til hest), konge over 
Danmark, Sverige og Norge. Kongen søger at skaffe landsknægte 
fra Tyskland. (Træsnit ca. 1527, da Sverige var tabt.)

Udsnit af den svenske konges flyveblad om / 
Blodbadet i Stockholm 1520: en bisp hals- Ij: 
hugges. (Billeder blev skåret i træ (træsnit) 11 
eller ridset i kobber (kobberstik) og trykt.)
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Tyskerne har villet tage ham til indtægt for tyskheden, men 
Nis Henriksen og hans families største (ffortjeneste er, at de 
fastholdt dansk retspleje i halvandet hundrede år under tysk 
hertugstyre.

Anna af Vellerup fødte ham i årenes løb otte børn, men vi 
kender kun de seks, der overlevede deres far.
Henrik blev amtsskriver og senere borgmester i Tønder. Peter 
førte retssag mod sine søskende i forbindelse med skiftet.
Han blev borger i Flensborg. Hans overtog sin fars embede og 
lod det til sin tid gå videre til sin søn Nis.

Datteren Kathrine blev gift med Andr.Sønksen, Karstine med 
Hans Feddersen og Anna med Jes Boysen.

Selv den stærkeste må en dag falde. Selv Thor måtte give sig 
overfor Elde, og Nis måtte til sin tid ogsj takke af. Han dø
de i 155^ i en alder af 76 år, men han har sat sine spor, i 
Sønderjylland er der en række sagn om ham; og taler man om 
den gamle herredsfoged, så er det ham; og skimmelrytteren 
er et af hans navne.

Historien om hans optræden på Urnehoved ting i 1523 fortæl
les helt op til århundredeskiftet såledest

"En konge havde to sønner, og da den ældste ved faderens = > 
død var i udlandet, bemægtigede den yngste sig tronen. Ef
ter sin hjemkomst vildd den ældste ikke finde sig heri, og 
det truede med en borgerkrig, da de blev enige om at vælge 
Nis Henriksen til voldgiftsmand og derfor stævnede ham til 
at møde en bestemt dag på Urnehoved ting.
Han havde en skimmel, en udmærket løber, som han nu fodrede 
med simler og sødmælk, og efterat han endnu havde anskaffet 
sig en tyk og vid reisekappe, kom han til den bestemte tid 
ridende op på tingstedet, hvor begge prinser med deres be
væbnede følge allerede var ankommet. Han steg nu ikke af, 
men råbte så højt, at det kunde høres over hele tinget s Lan
dets folk'skal holde med landets barn! (Virker helt urime
ligt 1 denne form; men passer til den oprindelige situati
on), hworefter han vendte sin skimmel og sprængte afsted 
forfulgt af den ældste prins’ folk, der beskød ham med pi
le, af hvilke fem blev hængende i hans af vinden oppustede 
kappe. Han fortsatte sin flugt, og da han var kommet et 
stykke frem, var vejen spææret af en vogn, som hosstående 
folk, der kendte deres herredsfoged, vilde trække tilside, 
men han råbte, at de skulde lade den stå og satte hen over 
den. Noget længere fremme kom han til et lukket led, som 
en kone netop var i færd med at åbne, men han råbte, at 
hun skulde lade det stå lukket og satte over det og redde
de sig ind i den bagved liggende skov, hvor han holdt sig 
skjult, til alt var kommet til ro."
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1'tn title af nodpenficseihlcl fra I!ge kanint line 
i orerganpstiden 1919-20.
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Et andet sagn om Nis Henriksen synes at stamme opr-iftri«! d g 
fra tusind og en nats eventyr, men her er det i den form, 
det har været fortalt om Nis:

”En mand faldt i åren ved Rends (Sønderå), en anden mand 
ilede til og vilde række ham en stang, men var så ubehæn
dig at støde ham i øjet. Manden blev vel reddet, men mi
stede synet på det pågældende øje og anklagede nu sin _
redningsmand for legemsbeskadigelse. Nis Henriksen kunde 
ikke blive enig med sig selv om, hvorledes ham skulle døm
me i denne sag, da han en dag red over Jeising banke og 
der så tre drenge, af hvilke den ene sad på diget ved ve
jen med et hestedækken om sig, mens de to andre stod for
an ham, Nis Henriksen holdt sin hest an og spurgte, hvad 
de bestilte, hvorpå han med hestedækkenet svarede, at han 
var herredsfoged, at de to andre var Rendsere, at han var 
i færd med at dømme dem imellem og lige havde dømt, at den 
reddede skulde springe ud på det sted, hvor han havde været 
i livsfare, og hvis han kunde redde sig selv, skulle han 
have skadeserstatning, råbte han derimod om hjælp, skulde 
hans tidligere redningsmand være sagesløs« Nis Henriksen 
fandt denne dom meget snild, gav drengen nogle skillinger 
og dømte senere, som drengén havde gjort. Det fortælles at 
udfaldet blev meget ulykkeligt for den pågældende, der 
druknede. Stædige er Sønderjyder jo."

En samtidig kaldte ham "ein verschlagenes Weltkind", men det 
skulle man nok være dengang for at klare et herredsfogedjob. 
Et,tredie sagn om ham kunne nok bestyrke den antagelse. Det 
fortæller, at der sad et ældre barnløst ægtepar på Vrågaard, 
som havde tiltænkt deres forvaléer gården efter sig, men Nis 
Henriksen fik dem overtalt til at stå fadder for et af hans 
børn, som så skulle arve gården. Heldigvis kan historien ikke 
være sand, for Vrågård var en hertugelig fæstegård lige som 
Haistrup, og det var først, da hertugen i 1527 overlod den 
til Nis, at den blev benådet med arvefæste.

Der er selvfølgelig en hel stribe sagn om gården Haistrup og
så. Der er det gamle vandresagn om stenen, der hvert år ryk
ker et skridt nærmere gården, som skal brænde, når den kommer 
helt hen til gården, Faktøtisk er Haistrup brændt i hvert fald 
tre gange: 1592, 1593 og 1600, men det skal hav« v*r«t hævn 
alle tre gange. Der skulde også være en sten, som der er ned- 
manet en under, og som ikke må røres. Den lå ved strømkanten 
(Uge bæk), og man troede, at derfra førte en gang til Bylde- 
rup kirke. Et sted i denneløngang skulle der ligge 12 guldskeer 
og 12 gafler og knive gem^. Når de blev fundet, skulle det ik
ke være godt at blive i Bylderup mere.



71

De smaa Dommere fra Rens.

Tre Mil fra Tønder helt nede ved Grænsen ligger en 
Landsby, som hedder Rens. Aaen, som løber der forbi, kal
des Rensaa.

En Dag kom en Mand og vilde over Aaen; men da han 
kom ud paa Broen, gled han og faldt i Vandet, som paa det 
Sted var meget, dybt. Som han nu laa der og kæmpede for 
sit Liv og skreg om Hjælp, kom en anden Mand til, han 
rakte en Stang ud over Vandet, men var saa uheldig at støde 
et Øje ud paa ham, som laa i Aaen. Alligevel lykkedes det 
at redde ham. Men nu var den første fræk nok til at for
lange Erstatning for sit Øje, idet han paastod, at han havde 
været i Stand til selv at redde sig i Land.

Sagen kom for Retten i Tønder. Dommeren kunde ikke 
finde ud af, hvem der havde Ret, og derfor opsatte han 
Sagen for at faa Tid til at tænke sig om.

Saa skete det, at han en Dag var ude at ride og kom forbi 
nogle Drenge, som legede omkring en gammel Stendysse. 
En af dem havde et Tørklæde bundet for det ene Øje, en

anden stod oppe paa Dyssen og saa meget alvorlig ud; de 
andre sad i en Kreds om dem.

Dommeren standsede sin Hest og spurgte Drengene, 
hvad de legede. Først vilde de ikke sige det; men da han 
blev ved at spørge, kom en af dem helt hen til ham og for
talte, at de legede »at holde Ting«. »Naa, hvad har I saa for 
Retten i Dag?« spurgte Dommeren. »Det er den Sag med 
Manden fra Rensaa,« svarede Drengen. Dommeren spidsede 
Øren. »Hvor langt er I kommet med den?« spurgte han.

»Han blev dømt til, at han skal gaa ud i Aaen igen, og 
dersom han kan redde sig selv, skal han have Erstatning for 
sit Øje. Kan han ikke redde sig selv, maa han finde sig i 
at drukne.«

Dommeren smilede; han syntes, det var en klog Dom. 
Den næste Dag dømte han ligesom Drengene.

Men Manden vilde ikke ud i Aaen igen og fik derfor 
heller ingen Erstatning. Gammel Fortælling.

fra 2.klasses læsebog
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Hver aften, når karlene på Haistrup kom ind i deres kam
mer, havde der ligget nogen i deres senge. Ingen vidste, 
hvad det var, men en aften så man en hund uden hoved. Den 
blev fordrevet fra gården, og efter den tid bjæffer den 
hver aften kl.12 på Haistrup bro.

Der var også en række sagn om "det gule kammer”, som vist 
engang havde været marterkammer. Af dem er derfem forskel 
lige, hvoraf de to omtaler frmmede tropper i landet. Nu må 
det så være nok med sagnene. Et af dem har vi allerede lært 
i skolen i første klasse. Den med de små dommere i Rends.

Nis Henriksen førte ikke det våben med den halve hjort og 
slangen, som hans efterkommere førte. I hans våben, der er 
gengivet på hans ligsten, er vist en stridshammer med vin
ger og et Andreaskors samt hans valgsprogs GOT MIN KOGEST 
TROST.
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Ane nro 7069» Anna af Vellerup 1 Agerskov sogn gift 1517.

Den lille by Vellerup ligger i Agerskov sogn, 20 km vest 
for Aabenraa på kanten af en lang 20 m høj skrænt, der går 
ned til den udstrakte hedeslette neden under. Der må være 
en aldeles pragtfuld udsigt mod vest og syd, og jeg tror, 
at man derfra kan se helt til Haistrup på klare dage.

Her voksede Anna op, og her er hun blevet kurtiseret af den 
unge succesrige købmand Nis Henriksen fra Flensborg. I 1517 
blev de gift, og året efter blev hun medlem af Vor Frues Køb
mandsgilde i Flensborg, hvor hendes ægtemand var blevet opta
get i 1516, men samme år, som hun blev medlem'af gildet, kom 
det unge ægtepar til Bylderup sogn, hvor købmanden blev her
redsfoged.

Da Christian den Anden flygtede med statskassen og rigets 
arkiv, blev Nis Henriksens hertug Frederik hentet til Dan
mark for at overtage kronen, men det syntes bønderne ikke om, 
og de samlede sig på tinge for at gribe til våben, men Annas 
mand forhindrede borgerkrig ved at bringe uenighed ind i bon
deskaren, dog med risiko for si± liv. Han slap bort hårdt så
ret og med fem pile i sin rejsekappe man levende.
Anna har selvfølgelig plejet hans sår, til han igen kunne op
tage sit arbetyde.

I 1527 fik Nis tildelt fæstegården Vrågård i tilgift til Hai- 
strup, og i 1533 forpagtede han toldindtægterne ved den loka
le grænseovergang.

Anna fødte ham otte børn, men vi kender kun de seks, der over
levede deres far, og dem har vi nævnt.

Vi ved ikke, hvornår Anna døde.



74

Ane nr»707O* Peter Redlefsen, rådmand i Tønder(1533)-(155O)

Hans efternavn Redlefsen stammer nok fra frisisk Rætloff, 
så det er nok der, måske 1 Ditmarsken, vi skal søge hans op
rindelse. Han kan også være fra Holland, hvorfra mange søn
derjyder er kommet.

Første gang, vi træffer hans navn i 1533» er han en etable
ret købmand i Tønder med ejendom, for da skal han under den 
højtidelige hyldning af Christian den Tredie have indkvarte
ring af to ryttere og to heste. Det har næppe været behage
ligt, men det var en borgerpligt.

I 1536 oplevede han, at Reformationen blev endelig indført 
i Danmark, Norge og Hertugdømmerne.
I 1537 finder vi ham i skattelisterne for Tønder, hvor han 
er blandt de fem rigeste i byen, idet han takseres til 24 
mark i skat.

I 1539 blev Tønder angrebet af pesten, der dræbte den halve 
by. 600 mennesker døde i det år.
I 1541 blev Peter Redlefsen udnævnt til kirkeregnskabsfører. 
Tønder var året før blevet underlagt biskoppen i Flensborg 
herr. Slewert.
I 1542 blev Tønder stillet under biskoppen i Slesvig. Samme 
år forbød Christian den Tredie al sejlads på Nederlandene af 
strategiske grunde.

I 1543 truede der en invasion af Christian den Andens til
hængere, og Tønder borgervæbning blev sendt til Elben for at 
medvirke til forsvaret af grænsen.

Ved delingen af Hertugdømmerne i 1$44 tilfaldt Tønder hertug 
Johan, og Tønder sendte repræsentanter til Gottorp for at 
hylde hertugen.

I 1^45 og 1546 var der igen krigsallarm og Tønder fik påny 
indkvartering af kongelige tropper.

I 1550 blev Peter Redlefsen udnævnt til rådmand. Vi kender 
ikke hans hustru, men hun skænkede ham i hvert fald to børn: 
Redlef og Marine. Hun blev gift 1555 med Hans Nissen af Hai- 
strup, og det var så historien om Peter Redlefsen.
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Ane nr.71^s Thøger Jensen, Johanniter-broder, død 1538

Thøger meldte sig til Johanniternes orden i sine unge dage, 
vi ved ikke hvornår, for Johanniternes arkiv led meget ved 
tyrkernes erobring af Rhodos i 1522.
Vi kan imidlertid godt forestille os, at han har følt sig 
kaldet i 1512, da den fredselskende sultan Bajesid den An
den blev tvunget til at abdicere til fordel for den krigs
gale Selim den Første, der straks begyndte sine erobrings
togter i alle retninger.

Thøger har nok først varet novice og er siden steget i gra
derne til væbner, men først var det nok Rhodos* Fald, der i 
en periode holdt ham tilbage, fordi ordenen skulle finde et 
nyt hovedkvarter, før nye riddere kunne optages, og siden 
var det så Hans Tausens forkyndelse, der fik ham på andre 
tanker.
Korsbroderen Thøger Jensen blev en af Hans Tausens trofaste 
tilhængere og medkæmpere, så da Johanniterne i 1530 endelig 
fandt sig et fast tilholdssted på Malta, var Thøger tabt for 
dem, idet han formentlig allerede omkring 1525 var blevet 
evangelisk-luthersk.

Der har i mange år stået strid om Thøger Jensens oprindelse. 
I nogle tidligere biografier har jeg omtalt efterkommernes 
påstand om at stamme fra slægten Løvenbalk, men foreløbig ær 
det hele endt med, at historikerne afviser påstanden med den 
begrundelse, at kravet på Løvenbalk-navnet kommer så sent, at 
troværdigheden er gået fløjten, men lad os se på den tids ny
hedsformidling og kommunikation i det hele taget, og på den 
nyhedsværdi et sådant navn har haft.

Thøger havde selv ved sin overgang til munkelivet givet af
kald på sin slægt og sin adel, og på den tid hat Løvenbalk- 
navnet ikke eksisteret. Det opstod på kongelig befaling af 
1525» der pålagde alle adelsslægter at antage et fast slægts
navn, og det er kun fundet på skrift tre gange i Thøger Jen
sens levetid!, nemlig en gang i 1526, en gang i 1528 og en 
gang i 1530» blev der fuldstændig stille omkring navnet.
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I den gren af familien, der havde formet og antaget navnet 
var der kun en levende, voksen mand og hans gifte søster. 
Han hed Mogens Lauridsen Løvenbalk og døde under grevens 
fejde. Hans eneste efterladte søn, Knud kunne ikke blive 
anerkendt som ægtefødt, da faderen havde behandlet sin hus
tru dårligt og aldrig siddet til bords med hende. 
Mogens Løvenbalks søster Maren var gift med Erik Skram, og 
de bemægtigede sig arven efter Mogens, og Knud Mogensen måt
te kæmpe i en lang årrække, før han opnåede anerkendelse af 
sin søster og svoger, dog kun mod afkald på arv. 
Navnet Løvenbalk kom derfor først i brug igen efter forliget 
i 1571» så der er ikke noget mærkeligt i, at det varede no
get før Thøger Jensens efterkommere blev opmærksom på dette 
nye slægtsnavn, som Thøgers farbror havde været med til at 
introducere.

Nej, hvis vi skal finde en grund til at afvise Thøgers til
hørsforhold til Løvenbalkerne, er det snarere, at han ikke 
var på Rhodos, da det gjalt, og dog, han kan jo da godt være 
en Løvenbalk alligevel.

Det var sandsynligvis kort efter 1525» han giftede sig med 
Anna Pedersdatter, der skænkede ham sønnen Peder, og så døde 
han i 1538 og blev begravet den 6.juni i Sortebrødrekirken.

Efter Thøgers død giftede Anna sig igen. Det var Thøgers ef
termand ved Sortebrødrekirken, magister Morten Hvas, der blev 
Peder Thøgersens stedfar og sørgede for hans uddannelse. Der 
forlyder ikke noget om Anna Pedersdatters død, men Morten 
Hvas døde 1577, og det er formentlig fra ham beretningen om 
Thøger Jensen og hans virke og afstamning er kommet.
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Ane nr.71^5 s Anna Pedersdatter af Viborg, nonne.

En adelig dame må man formode, der var blevet sendt i klos
ter af sine strenge forældre for at arven ikke skulle spre
des for meget.
Hvilket kloster Anna har sunget sine messer i, ved vi ikke, 
men omkring 1525 stak hun af fra klostertugten og giftede 
sig i Viborg med johanniter og korsbroder Thøger Jensen, der 
fik et embede som læsemester ved domkirken og muligvis præst 
ved Sortebrødrekirken.

Med Thøger, der var Hans Tausens trofaste kampfælle i de før
ste svære år af Reformationen, fik Anna sønnen Peder, der jo 
var opkaldf efter hendes far, som vi ikke kender.

I 1531-32 var Thøger og Anna i Odense, men vendte så tilbage 
til Viborg, og i 153® døde Thøger.

Anna giftede sig et par år efter med magister Morten Hvas, 
der havde overtaget Thøgers embede, og med Morten fik hun 
tre sønner og et ukendt antal døtre.

Ældste søn, Morten Mortensen Hvas blev født 15^1/^2, nummer 
to, Thøger Hvas blev sat til verden i 1551» mens den trddie 
fødtes 1552 og fik navnet Mads.

De tre sanner og Thøgers søn Peder fik alle en god uddannel
se hjemme og i udlandet, og Peder Thøgersen drev det så vidt 
som til biskop.

Overleveringen om Thøger Jensens afstamning stammer fra Anna 
og hendes anden mand Morten Hvas. Vi behøver ikke tage stil- 
ling til den, da vi alligevel har Løvenbalk-slægten i Prås- 
korn- familien, men det kunne være morsomt, hvis Bedste og 
Besfar var i familie med hinanden så langt tilbage.
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Måske Anna og Thøger på kirkevejen
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Ane nr.71^6t Jens Hansen, kannik og plebanus ved domkirken

I 1529 gav Frederik den Første tilladelse til at nedbryde 
de tolv gamle kirker i Viborg og at anvende Gråbrødrekirke 
og Sortebrødrektrke som sognekirker.
Hans Tausen blev sognepræst ved Gråbrødrekirken, men biskop 
Jørgen Friis, der stadig var katolik nægtede at præstevie 
ham.
Ved Domkirken var forholdene på det nærmeste kaotiske. Den 
lå sogneløs hen som en verden for sig selv, underkastet dom
kapitlet, der var sammensat af seks evangelisk sindede og en 
katolsk majoritet, hvoraf dog fem ikke boede i Viborg, så at 
de evangeliske, der fik størst indflydelse.

Det er blandt disse evangeliske kanniker, vi finder Jens Han
sen.
Denne Jens Hansen alias Joannes Joannis var selvfølgelig med, 
da Domkirkens tjeneste blev reformeret "efter ærlig borgeme
sters, rådets og menige almues råd, vilje, samtykke og kris
telig begæring.

Dette var derimod ikke efter biskop Jørgen Friis’ vilje, for 
da han den 26.august 1530 kom fra sin borg ved Hald for offi
cielt af forhandle en mindre sag i Domkikkens kapitelhus var 
han ledsaget af tolv af sine folk, og han havde indæettet 
slotstårnet på sin borg til at modtage Jens Hansen som fange.

I byen opstod der skærmydsler og sammenstød mellem borgerne 
og mændene fra Hald, og de sidste kunne ikke klare sibg, og 
blev faktisk taget til fange selv, men de fik dog lov til at 
vende tilbage til Hald mod løfte om fred indtil Mikkelsdag. 
Mere blev der ikke ud af dette kup fra bispens side, men da 
Frederik den Første døde i 1533 kom der et spændende år for 
Viborg domkirke, idet Jørgen Friis tog til København for at 
få restitueret sin Domkirke. Han satte hele sin indflydelse 
ind på sagen, men det lykkedes ikke for ham, og Jens Hansen 
og de øvrige kanniker kunne sove roligt. 
Domkirken blev fortsat betjent af domkapitlet, og præsterne 
kunne ikke kaldes sognepræster, men benævntes plebanus som 
i Middelalderen, og denne tjeneste overtoges af Jens Hansen.
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Disse begivenheder var dramaet i Jens Hansens liv, men al
lerede i 1525 kan vi finde ham, idet han sammen med kantor 
Niels Friis har fået fuldmagt txl at repræsentere domkapit
let ved et møde med rigets prælater på herredagen i Køben
havn i anledning af en strid med biskop Stygge Krumpen fra 
Børglum om rettigheder på øen Læsø.

I 1530 blev Jens gift med Maren Knudsdatter, der fødte ham 
døtrene Anna og Margrethe.
Anna blev gift med biskop Kjeld Juel, mens Margrethe ægtede 
biskop Peder Thøgersen.

Imidlertid hævnede biskop Jørgen Friis sig på Jens Hansen 
på alle mulige måder med chikanerier og tilbageholdelse af 
pengebeløb, som Jens havde udlagt af egen lomme. Men havde 
han kunnet, havde han nok ladet Jens Hansen brænde på bålet 
som kætter.
Det var Jørgen Friis, der hadede Frederik den Første så me
get, at han sagde2 "Gid jeg var en Djævel, at jeg kunde pla
ge hans Sjæl i Helvede." 
Under Grevens Fejde sluttede Jørgen Friis sig til Christian 
den Tredie, men efter fejdens afslutning måtte han stå til 
regnskab for alle de forfølgelser, han havde begyndt i den 
kongeløsd tid. T 153$ blev han taget til fange i sit eget 
fangetårn på Hald, og først i august 1538 gik han ind på at 
følge den nye kirkeordinans, men biskop blev han ikke mere. 
Han døde som verdslig rigsråd ugift $ 15^7»

Jens Hansen nævnes endnu nogle gange i arkivalierne. Den 19« 
september 15^3 er han med til at fradømme en præst, Kristen 
Lauridsen i Blære, sit embede, fordi han ikke adlød kirkeor- 
donansen.
Den 2^o juni 15*8 er han medunderskriver af Viborg kapitels
dom, at skolediscipel, som var udsendt af skolemester i Ski
ve, skulle være degn i Håsum i stedet for en degn, sognefol
ket havde valgt.
Endelig den 26.februar 1550 som meddomsmand i Viborg tamper 
ret i en trolddomssag mod en præst. Den endelige dom er ik
ke kendt.
Jens Hansen døde i 1558, og han fik et epitafium i domkirken,
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Da Viborg har været hjemsøgt af adskillige brande, findes
Jens Hansens epitafium ikke mere, men dets tekst er gengi
vet i værket, Marmora Danica:

“Anno Domini 1558. 2 Spt. obdormivit in Christo Venerabi- 
lis Vir, Mag. JOHANNES JOHANNIS Canon: Vibergensis * Ver
bi Del Præco Fidelia, qvi hic cum Uxore Marina Canuti 
qviescit.”

Hans hustru synes at være begravet sammen med ham, skønt
hun giftede sig efter hans død med borgmester i Viborg Niels 
Andersen, der nævnes endnu i 15$ 5.
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Ane nr,71^7s Maren Knudsdatter fra Viborg (153$) - (1565)

Maren, hvis far altså hed Knud, og hvis mor formentlig hed 
enten Anna eller Margrethe, blev født i begyndelsen af 1500- 
årene og blev gift med kannik ved Viborg Domkirke Johannes 
Johannis, der blev omvendt til evangelisk-luthersk prædikant 
af Hans Tausen i 1520erne.

Hun levede med denne kannik og plebanus i 28 år og fik med 
ham to døtre, Anna og Margrethe.

Hun gjorde hele Reformationstiden med og overlevede Grevens 
fejde, hvor først skipper Klement og senere Johann Rantzau 
gjorde byen usikker.

Begge hendes døtre blev gift med biskopper og kastede glans 
over deres forældre og deres fødeby.

Måske var det hende, der satte et epitafium over sin første 
mand i Viborg Domkirke, hvorpå man kunne læse, at hun lå be
gravet sammen med ham.

Måske har hun fortrudt det, da hun senere giftede sig med 
borgmester Niels Andersen, der i hvert fald endnu levede i 
1565. Hun kan have overlevet også ham.
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Ane nr.7148: Niels Bloch i Rold, herredsfoged, død 1573/74

Bloch’erne fra Arden, som slægten i almindelighed blev om
talt, er en gammel jysk storbondeslægt, som sandsynligvis 
lige som de Rinds herreds kåber har haft tilknytning til de 
gamle lavadelsslægter.
Der er flere adelige slægter, der har båret navnet, der har 
været stavet på forskellige måder, men senere som regel som 
her anført.

Allerede o.1275-80 nævnes en Dominikanerbroder Andreas Bloch, 
visitator ved klostrene på Sjælland.
I 1300årene træffes en holstensk slægt Bloch, og omkring år 
1400 findes en rådmand i Roskilde, Jep Pedersen Bloch, som 
synes at stå på grænsen mellem adel og borgerstand«
I 1400årene og 1500årene vrimler det nærmest med Bloch’er i 
Jylland, men allerede 1320 fungerer en Sveno Bloch som vid
ne på Viborg Landstingo Der er dog ikke nogen sammenhængende 
slægtsrække før, vi når frem til Niels.

Niels optræder først i nogle tingsvidner fra Hindsted herred 
i 1526 og 1531 som den sidste af tingmændene. På Hegge disse 
tingsvidner står der en Peder Bloch som nummer et, der meget 
vel kan være hans far, der er bosiddende i Hørby sogn. Der 
optræder samtidig to Bloch’er, Mikkel og Jens, der kan være 
hans brødre, men mere kan vi ikke gøre ud af dem.

Kun kort tid efter, at han har stået som sidstemand blandt 
tingmæhdene, er Niels Bloch blevet herredsfoged i Hindsted 
herred. Første gang, vi træffer ham efter hans udnævnelse, 
er den 4.januar 1533» da der gives Niels Bloch, herredsfoged 
i Hindsted herred livsbrev på broen uden for Hobro, således 
at han skal holde den i stand på egen bekostning uden at bru
ge af kronens skove, men til gengæld må han nyde alle rettig
heder med bropenge mod at give lensmanden, hr.Erik Banner 4 
pund korn, dvs otte tønder rug eller byg eller Jeksten tønder 
havre. En bro kunne dengang være en god indtægtskilde, der 
var senere liebhavere nok til netop denne bro.
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Snart efter er Niels Bloch blevet gift med Kirsten Jensdat
ter, der efter sigende skal have været en halvsøster til 
biskop i Bergen Jens Pedersen Skjelderup, og med 'netide fik 
han fjorten børn, som vi kommer tilbage til.
For så kom Niels og Kirsten ud i alvorlige vanskeligheder, 
da skipper Klement og hans bonderejsning erobrede hele Jyl
land ned til Randers i øst og til Varde i vest.

Hvis han nægtede at følge oprøret, blev han hængt på sin 
dørstolpe. Sådan var reglen, og vi ser da også, at da Rant- 
zau havde nedkæmpet bondeopstanden, måtte Niels som alle and
re opgive ejendomsretten til sin gård, som han dog fik for
købsret til, hvis han kunne skaffe pengene.
Det var først i 15^3, bønderne i Hørby fik en overenskomst 
med Christian den Tredie, at de måtte beholde deres gårde 
lige så frit som før fejden, men det har sikkert kostet noget. 
Forresten led Niels Blochs anseelse ikke noget knæk på grund 
af de særlige forhold under fejden.

Mange år senere opstod der tvivl om omfqnget af ejernes ret
tigheder. Det var efter Christian den Tredies død, der blev 
stillet spørgsmål til selvejerne. Den 12odecember 1559 udgik 
der breve til tre landsdommere og til Niels Bloch, at de tre 
skulle afsi&e dom i anledning af, at nogle af kronens bønder 
i Hindsted herred, der havde genkøbt deres gårde påstod at 
have større ret, end købsbrevet udviste, og endnu mange år 
senere i 1636 forsøgte lensmanden på Aalborghus at få de om
handlede gårdes ejere til at yde ægt og arbejde til Aalborg 
slot, men det er en anden historie.

Imidlertid har fru Kirsten født ham en flok børn, af hvilke 
Jens hævdes at være den ældste. Han blev student i 1559» og 
formodes at være født ca 1539° 
Så følger Troels, Søren, der blev herredsfoged efter sin far, 
Sidsel, Morten, og endnu en Morten, Michel og endnu en Søren, 
NN Bloch i Steenstrup, samt Per og endelig endnu en Jens. Det 
giver elleve, men så findes der en datter Mette, hvis eksist. 
ens kan dokumenteres, idet hun boede i Niels Blochs gamle 
gård i Rold, som vi endnu ikke har omtalt. Desuden har der 
vistnok endnu en datter Dorethe, men har vi tretten af de 
fjorten børn for så lang tid siden, må det også kaltfee flat.
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Under retssagen i 1559 fremlagde Niels Bloch naturligvis dø 
kongelige breve af 1543, hvori der stod, at de "skulde have, 
nyde, bruge og beholde fornævnte bondegaard og gods med dens 
rette ejendom og tilliggende som før og for saadan landgilde 
tynge og afgift, som deraf gjordes og gaves før sidst forlem 
den fejde”.

Vi træffer ret hyppigt Niels Blochs navn fra en række tings
vidner i Hindsted herred på hans tid, og der er udstedt fle
re kongelige breve til ham eller om ham.
Det var ham, der som foged havde med udfærdigelsen af de to 
pergamentsbreve af 1554 og 1555 at gøre, der angik hhv græn
sen mellem Hørby mark og Øls, Hannerup og Røgdrup marker, og 
skellet mellem Hindsted og Onsild herreder.

T 1560 får han brev på den Kronen tilhørende gård i Rold, 
underskrevet af kongen selv, som han skal beholde ”udi hans 
Liffstid oc saa længe hånd leffuer”. Han skal svare sædvan
lig afgift og holde gården i god Hævd, ikke forhugge skoven, 
samt være lensmanden på Aalborghus på kongens vegne lydig. 
Denne fogedgård i Rold var en arvefæstegård, men Niels Bloch 
havde selv ejendommes Neder Hodals mølle ved Hobro, en andel 
i Vestergård i Hørby, diverse andele og rettigheder i andre 
gårde i Hørby og i Tobberup, samt i Valsgaård sogn og Døstrup.

Viborg landsting havde i I56O stadfæstet en dom, Niels hav
de afsagt vedrørende Louenkær mellem Visborggård og Havnø, 
men i 1564 udgik der en kongelig skrivelse til Rigens kans
ler Anthoni Bryske og Niels Bloch om at hjælpe - s$ meget 
som ret er - den rige Jørgen Lykke til Overgård, lensmand på 
Mariager kloster i en sag om Louenkær mod Fru Agathe Pogwisch. 
Senere, i 1571 prøver Jørgen Lykke at ramme Niels som hævn 
med en påstand om, at han ikke havde betalt skat i 30 vintre.

I de fyrretyve år, Niels fungerede som herredsfoged, havde 
han flere besøg af landets konger og fremtrædende mænd. Så
ledes kom Christian den Tredie i 1546.

Niels optræder ret hyppigt på Viborg landsting endnu i 1572, 
og den 10.september 1573 optræder han på Hindsted herreds 
ting. Men den 29.april 1574 omtales han som død.
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Nogle af Niels Blochs efterkommere 
førte de tre agern i deres våben, 
men vi ved ikke om Niels gjorde.
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Ane nr»7149: Kirsten Jensdatter Niels Blochs i Rold

Kirsten er født i Skjellerup syd for Mariager fjord og nord 
for Glenstrup sø.
Man har hævdet, at hun var en halvsøster til Jens Pedersen 
Skjellerup, der endte som biskop i Bergen, men her er hoget 
der halter.

Jens Skjellerup blev født o.1510» og hans far døde 15&3» 
Kirsten skal altså være født før 1510 eller efter 1563, ol
ier hendes forældre skal være skilt.
Jens Skjellerups far, storbonden Peder Jensen er sandsynlig
vis Kirstens bror, og hun er en lillesøster, der måske er 
vokset op sammen med storebrors ældste søn.

Der er ingen andre oplysninger om Peder Jensen end hans død 
i 1563. Hans hustru kendes ikke, og vi ved kun, at hans og 
Kirstens far hed Jens. Og alligevel. Vi ved, at han har væ
ret en såkaldt storbonde, for det blev jo Peder, der kunne 
holde sin søn til bogen, så han endte som biskop i Bergen i 
1557.
Det er det miljø, Kirsten voksede op i. Solid bondevelstand 
og boglige interesser, men det var jo så også, hvad hun mød
te i Niels Bloch, der blev herredsfoged.

Kobberstukket prospekt af 
Hobro, ca. 1767.
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Ane nro7152: Christiern Jensen Mørch præst i Vendsyssel.

Han var allerede præst, da vi første gang bliver præsente
ret for ham. Det er i et tingsvidne af 15^2, hvor et tidli
gere tingsvidne af 1538 påberåbes.
Den 18.august 1538 dukker hr.Christiern frem i historiens 
lys for første gang, og da var han præst i Albæk-Voer præste
kald.

I 1510 havde biskoppen i Børglum hr.Niels Stygge Rosenkrantz 
købt Voergård, og da han i 1522 takkede af til fordel for 
sin nevø Stygge Krumpen, begyndte denne sidste at befæste 
Voergård og pljmdre kirker og klostre i sit område, som var 
hele Børglum stift.
Han tog således og nedlagde præstegården i Voer og holdt en 
kapellan på gården, og så berøvede han Albæk præstegård <for 
en dam og en ålekiste i en bæk nær præstegården, en ørredgård 
i Voer å, nAget agerjord ved Pudborg og den såkaldte kirke
skov i den nordlige del af sognet. Kapellanen har så fået bo
pæl på Albæk præstegård.

I Stygge Krumpens tid skete der ikke noget imod disse plynd
ringer. I 153^ blev Voergård afbrændt af skipper Clement, og 
Stygge Krumpen skal have gemt sig i en bageovn.
Ved Reformationens indførelse i 1536 tilfaldt alt bispegod- 
set Kronen, og det må være ved den tid, Christiern Mørck er 
blevet præst for de to sogne.

Da han er blevet klar over, hvad hans præstegård er blevet be
røvet, samler han vidner og møder på tinge med sine krav, og 
i 15^2 er det anden gang, han kærer det manglende god$, idet 
han samtidig her gør opmærksom på en bygning, der synes at 
være i vejen for både præsten og bønderne. Det var dog helt 
forgæves, idet tingbøgerne viser, at disse herligheder blev 
påtalt og kæret på tinge helt frem til 1625» men da var hr. 
Chrisiern Mørcft forlængst under mulde.

Ved en senere lejlighed fortæller Christiern Mørch, at han 
var præst for disse to sogne i ti år, før han blev forflyt
tet til Hammer-Horsens-Sulsted-Aistrup sogne i Hammer bakker.
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Hr.Christiern er så formentlig kommet hertil mellem 1546 og 
1548, men desværre findes der ingen dokumenter før 1553» da 
han er blevet provst i herredet. Han har da skrevet under 
på årets præsteindberetninger. I Wibergs præstehistorie si
ges det, at han var præst og provst her fra 1553-1560, men 
der findes en indberetning fra ham i bispearkivet fra 1568, 
og i 1571 starter en sag om tiende af nogle gårde, som lå 
på grænsen til Ørum sogn. Sagen bliver først afgjort i 1578» 
da det klart er fastslået, at gårdene hører til Hammer sogn.

I 1572 forærer hr.Christiern sin sognekirke en alterkalk på 
37 lod (a 15»5 g)altså godt et halvt kilo sølv. Det var også 
et usædvanlig fedt kald, han havde fået, og der er ingen som 
helst tvivl om, at hr.Christiern har været en mand af betyd
ning i området. Man mener, at han var af adelig herkomst og 
mistede sit adelskab, fordi han holdt med Christiern den An
den, og vel også med skipper Clement. Han har næppe kunnet 
købe sine adelige godser tilbage, som det ellers blev til
budt oprørerne, men så har han istedet fået et særlig fedt 
sognekald. Det er bemærkelsesværdigt, at han straks fra be
gyndelsen har haft en kapellan til hjælp i sit arbejde.

Christiern Mørck var gift med Karrine Turisdatter, der den 
5.september 1558 ses at have fået livsbrev på Ajstrup kirke
gård, dvs præstegård, hvis hun overlever sin mand, og finder 
en ordning med den bonde, som har gården i fæste.

Vi ved ikke, hvornår hr.Christiern døde, men i efteråret 1585 
bliver en anden sat ind i embedet, og man må formode, at han 
da må være død.
Vi kan ikke sige, hvor gammel han var, da han blev præst. Må
ske var han temmelig ung, fordi han var adelig, og man havde 
ingen spedel uddannelse for evangeliske præster. Hvis han 
var 25 år, da han blev indsat, må han være født ca 1513» °S 
så har han også været temmelig gammel i 1585.

Han førte sin slægts våben i sit embedssegl, tre pile, der 
fra centrum peger ud til hver sin side.

Der havde været pbst i landet fra 1575 til 1585«
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Ane nro 14136: Henrik Petersen af Haistrup og hans aner

Henrik nævnes 1470» 1500 og 1509» Han må formodes at være 
født 0.1450, Hans hustru hed Ellen af Vollerup, og hun fød
te ham fem børn, men vi kender kun Nis, der var født 1478.

Hans far var ikke som almindeligt antaget Peter Petersen, 
der nævnes i barnebarnets ligprædiken. Han havde revset en 
af sine karle for uordener, og karlen myrdede ham med en 
økse ved ålestaderne i Rens å. Det må have været en bror 
til Henrik.

Faderen var Peter Tortsen, dør var født 0.1420. Han fik 1453 
frihed for sine gårde i Haistrup og Bylderup og er måske den 
Peter Tortsen, der 1453 solgte gods i Hejsager, Halk sogn 
til sin farbror Matz Iversen. Hans hustru kender bi ikke. 
Han har ane nr.28272.

Hans far, Matz Iversens bror, var væbner Tord Iversen, der i 
1420 pantsatte gods i Hejsager til Hans Røver. Han var født 
o.1390 og får ane nr.56544.

Tord Iversen var søn af Iver Fallesen, født ca.1360, der var 
ejer af Medstedgård i Halk og som 1417 af kong Erik af Pom
mern fik frihed og frelse som andre riddere i Jylland. Hans 
skjoldemærke var en hjort, og ham g^Yer vi ane nr.113088.

Vi kender ingen søskende til disse undtagen bror Matz, og vi 
ved ikke, hvem de har været gift med, og vi kan ikke komme 
længere med denne gren.
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Ane nr.14288: Jens Lauridsen til Tjele og hans forfadre.

Thøger Jenens far, Jens Lauridsen kendes kun fra en løst 
henkastet bemærkning i et Viborg-manuskript, at han ejede 
Tjele før Erik Skram fik det i 1508.

Jens Lauridsens far Laurids Mogensen havde arvet godset ef
ter sin halvbror Christiern Eskildsen Basse, og ejede T’jele 
fra 1478 til sin død år 1500.

Der er noget mystisk ved den påstand, at Erik Skram overtog 
Tjele i 1508, for det var først i 1529, han blev gift med 
Jens Lauridsens halvsøster, Maren Lauridsdatter, der på den 
tid havde antaget slægtsnavnet Løvenbalk efter kongelig be
faling af 1525. Brylluppet blev indgået i forbindelse med 
den enelige arvedeling mellem de tre helsøskende Jørgen, Mo
gens og Maren Løvenbalk.
Der havde været en helbror mere, Knud Løvenbalk, som var død 
før 1529, og den ældste af de tilbageblevne, Jørgen Løven
balk døde i 1531, og så var der kun to Løvenbalker tilbage.

Maren blev, som sagt gift med Erik Skram af slægten Fasti, 
og kort efter rejste Mogens til Skotland i kongens ærinde og 
blev der i flere år.

Jens Lauridsen må være død i 1508, hvis dette årstal betyder 
noget i det hele taget, og det var altså på den tid Thøger 
mistede sin far, der aldiig kendte navnet Løvenbalk, der var 
en navnekonstruktion, hans halvsøskende dannede efter Frede
rik den Førstes bestemmelse.

Jens Lauridsens far, Laurids Mogensen havde i 1462 og 1486 
Mors i forlening, først af Christian den Første og derefter 
af kong Hans.
Indimellem må han have været med Christian den Første i Sve
rige og kæmpet mod Sten Sture. Han deltog i 1487 i hyldnin
gen af kong Hans i Lund. Han har ane nr.28576.

Laurids Mogensens far, Mogens Jensen, ane nr.57152, var søn 
af Jens Nielsen til Aun^sbjerg og Odsgaard i hans andet æg
teskab, og han skrev sig til Bjerskov.
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I dette vilde område i 
Vester Han Herred 
udkæmpedes slaget 
ved Skt. Jørgensbjerg, 
hvor flere hundrede 
bønder blev hugget 
ned af de overlegne 
ryttere. Billedet er fra 
1880-81. I dag ser der 
mindre øde ud.
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I 1429 gav han gods til Viborg Domkirke for Asmildgaard, 
som han havde i forlening, I 1439 var han med til at gpsi- 
ge Erik af Pommern huldskab og troskab, og året efter var 
han nærværende ved Christoffer af Bayerns underskrivelse af 
håndfæstningen. 
Mogens Jensen var gift med Else Svendsdatter Udsen, som i 
sit første ægteskab havde været gift med Eskild Basse til 
Tjele.
Mogens faldt formentlig i slaget ved Skt.Jørgensbjerg, hvor 
de oprørske bønder blev slået af kongens rytterhær den 8. 
juni 1441. Han var da ikke ret gammel. Hans enke overlevede 
ham i 41 år.

Mogens Jensens far, hr.Jens Nielsen til Aunsbjerg og Ods- 
gaard med ane nr.ll43o4 blev meget gammel. I 1396 var han 
landsdommer i Nørrejylland, året efter blev han ridder og 
rigsråd. Han dræbte Jens Jensen Brok af Clausholm og måtte 
i 1405 i Helsingborg slutte en kostbar og ydmygende soning 
med den dræbtes slægt. Da han i 1424 var en af de stormænd, 
der aflagde vidnesbyrd i processen om Sønderjylland, var 
han firs år gammel, og han levede til over midten af 1430erne.

Ridder Jens’ far, Niels Eriksen til Aunsbjerg deltog 1377 i 
kong Olufs hyldning. Han var gift med Sophie Johansdatter 
Rantzau. De havde ane nr.228608 og 228609. De levede under 
dronning Margrethe den Første.

Niels Eriksens far, Erik Christoffersen, ane nr.456O16, var 
en uægteskabelig søn af kongen Christoffer den Anden.
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