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Bidrag til én Anet avle

for

4. søskende

Kirsten - Troels - Tove Vilstrup og Lars

Langhoff.

Udarbejdet af
S. E. B. Langhoff.

Forord.

Efter at jeg genneir mange år ,når lejlighed
gaves, i arkiverne har indsamlet oplysninger .om
min slægt og mine børns aner, føler jeg, at tiden
nu må være inde, til at samle disse mange spredte
orlysninger sammen i en mere overskuelig form,
vel vidende at arbejdet endnu ikke er afsluttet,
idet der i arkiverne, især i de jydske som jeg på
grund af min bopæl ikke har haft så rig lejlighed
til at besøge, som jeg kunne ønske, må skjule sig
en del yderligere oplysninger om mange af børnenes
aner.
Selv om jeg ved, at arbejdet kun er ufuld-«
komment, er det mit ønske, at det ikke af kommende
slægter skal blive spredt for alle vinde eller tilintegjort og derved være spildt. Det er dog mit håb,
at en eller anden af mine efterkommere skal få lyst
til at fortsætte arbejdet, og dertil håber jeg, at
det foreliggende må være et godt begyndelsesgrund
lag, ligesom det er min agt, så længe jeg formår
selv at fortsætte og uddybe arbejdet, og der vil jo
altid være den mulighed at bringe et supplement til
det forliggende.
Ved numerering af anerne er anvendt det af
Kekule von Stradonitz anbefalede system, hvor fade
rens anenummer altid er det dobbelte af barnets
anenummer, og moderens anenummer det dobbelte af
barnets anenummer + 1. Sidenumereringen følger anenumrene efterfulgt af en skråstreg og et tal, der
angiver sidenummeret indenfor det. omhandlede anepar.
Hvor der i den følgende tekst ved kirkelige
handlinger såsom dåb, bryllup og begravelse ikke er
angivet nogen kilde, er denne altid kirkebogen for
det nævnte sogn. Hvor der ikke findes fyldestgøren
de bevis for, at en navngiven person virkelig hører
hjemme i anerækken, er anenummeret i teksten foran
den pågældendes navn efterfulgt af et ?, og i tav
lerne adskilt fra de øvrige ved en rød streg.

Det kan vel ikke undgås, at dette amatørværk kan udsættes for kritik fra faggenealogers og
anden side, og jeg beder derfor om, at det blot må
tages som et forsøg på en kærlighedserklæring til
forfædrene, idet jeg har gjort mig den største uma
ge med at sikre de forskellige oplysningers trovær
dighed.
Dette bidrag til en anetavle er fremstillet
i 25 eksemplarer, hvoraf et er tilstillet Rigsarki
vet og et til hver af de fire Landsarkiver i tak
nemlighed for den hjælp og velvilie jeg altid har
mødt hos disse arkivers personale, resten er for
delt mellem mine børn og andre slægtninge. De mere
specificerede og fyldigere oplysninger, der danner
grundlaget for denne bog,foreligger i en original
og 2 gennemslag,- og vil efter mit ønske efter min
død blive tilbudt Rigsarkivet (originalen) og Lands
arkivet i Viborg (1. gennemslag), medens 2. gennem
slag vil forblive i familien.

Lyngby, d. 12. 2. 1978

Sv. Langhoff
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matr. 1664 = Fr. III.s matrikel af 1664
matr. 1688 = Chr.V.s matrikel af 1688
J.L.H. = J.L. Hejgaards optegnelser vedr.
Helgenæs (håndskrift i Århus folke
bibliotek) .

l.a/1.
l.a. Kirsten Langhoff.

f.18/1-1935,København

db.18/4-35,Højdevangs s.

g. 2o/8-1955 i Bagsværd

Johannes Bundgård.
søn af sognepr. A.M.P. Bundgård og hustru Ellen
Johannesen, Skjern.
f.24/2-1929,Haderup
db.17/3-29,Haderup s.

I ægteskabet er der en søn
Thorleif Bundgård f. 6/6-1956 i Sorø.

Kirsten Langhoff har efter bestået realek
samen fra Bagsværd skole i 1951 og efter en kort
tid i huset været i lære som bogholder i Træ- og
Finerhandel M.H. Krause i København. Efter at
ægteparret nogle måneder efter vielsen flyttede
til Sorø har hun været bogholder hos sagfører
C.A. Laursen i Sorø og derefter i Poul Andersens
tømmerhandel i Holstebro til maj 1960, da fami
lien flyttede til Vejle. Derpå hjemmegående til
januar 1967, hvor familien i mellemtiden var
flyttet til Fredensborg, da hun blev bogholder
hos Lars Foss Kemi A/S, nu Sadofoss A/S i Fre
densborg.
Johannes Bundgård har efter en uddannelse
som tømrer i 3 semestre frekventeret Haslev
Konstruktørskole (bygmesterskole), som. han af
brød for at aftjene sin værnepligt. Preliminæreksamen 1953 fra Kursus af 1878 i Odense. Her
efter begyndte han en uddannelse som journalist
ved Sorø Amtstidende, Sorø Folketidende og Hol
stebro Dagblad. Efter uddannelse speciale i po
litik med ansættelse ved Vejle Amts Folkeblad
i 1960, derefter folketingsmedarbejder ved Da
gens Nyheder 1/2-2/9-1961, da dette blad lukkede.
1961-64 Jyllandspostens Københavns redaktion.
1964-67 Den konservative pressetjeneste, Københ.
Fra 1/3-1967 ansat ved Berlingske Tidende, som
leder af folketingsredaktionen og fra 1/2-1977
som politisk specialmedarbejder med arbejdsom-

l.a/2.

råde Grønland, Nordisk Råd og energispørgsmål.
En periode var han formand for Danmarks jour
nalistforbunds kreds I endvidere i ca 6 ar
Medlem af Dansk journalistforbunds hovedbe
styrelse.
_
Sønnen Thorleif Bundgård er student fra
Helsingør Gymnasium 1975 og frekventerer nu
Danmarks Ingeniørakademi i Lundtofte, hvor han
studerer svagstrøms elektroteknik.
Familien bor siden 28/ll-197o:
Kirsebærhaven 5o, 348o Fredensborg»

l.b/1.

l.b. Troels Langhoff.

f. 21/3-1938»København

db.6/6-38,Højdevangs

ugift.
Efter realeksamen fra Bagsværd skole, har
han været i lære som maskinarbejder ved Postog Telegrafvæsenets værksteder i København, han
aflagde svendeprøve i 1958, for hvilken han
blev tildelt Københavns Håndværkerforenings
sølvmedalje. 1961 fik han afgangseksamen fra
Københavns elektroteknikum som ingeniør i svag
strøm.
Efter aftjening af civil værnepligt blev
han 1963 ansat som ingeniør i lonosfærelaboratoriet under Danmarks tekniske højskole, sene
re udskilt og omdøbt til Dansk rumforsknings in
stitut, her har han hovedsageligt været beskæf
tiget med antennekonstruktioner og instrumente
ring til raketter til videnskabelige målinger
i de højere luftlag, og opsendt fra raketstatio
nerne på Andøy og i Kiruna. Fra 1972 til 1975
var han ansat i Meteorologisk institut, hvor han
medvirkede ved opbygning og instrumentering af
raketstationen i Sdr. Strømfjord. Fra februar
1976 til november 1976 var han igen ansat i
Danskrumforsknings institut.
Han har deltaget i adskillige kurser i
udlandet afholdt af den europæiske rumforsknings
organisation ESRO og i kurser her hjemme afholdt
af Ingeniør Sammenslutningen blandt andet med ek
samen som merkonom i organisation.
Han bor Kirkeltevej 127,
345o Allerød.

l»c. Tove Vilstrup Langhoff.
f.14/1-1943,Gladsaxe s.

db.23/5-43,Bagsværd kirke.

g. 26/3-1966, Stengårds sogn med

Bent Ejner Petersen.
søn af Ejner Chr. Petersen og hustru Grethe Lou
ise Jacobsen.
f.27/6-1942,Kbh. Kildev. s db.16/8-42 Gladsaxe s.
Tove Vilstrup Langhoff var efter realeksa
men fra Stengårds skole en tid i huset herhjemme
og derpå knapt et år som au pair hos en lægefami
lie i Glasgow. Derpå på skole i Mariaforbundet i
København, som forberedelse til en sygeplejerske
uddannelse, uddannet på Københavns amtssygehus i
henholdsvis Gentofte og Glostrup, og stadig vir
kende som deltidssygeplejerske på amtssygehuset
i Gentofte.
Bent Ejner Petersen har efter endt real
eksamen fra Gladsaxe skole været i lære som ra
dion ekaniker ved telegraftropperne i København
og i efterfølgende soldatertid uddannet og hjem
sendt som sergeant. Han har eksamen fra Københavns
elektroteknikum 1969, som ingeniør i svagstrøm.
Han har specialiseret sig i medicoteknik ved an
sættelse først hos A/S Siemens Røntgen, derefter
hos "Palle medicoteknik" og for tiden ansat i
firmaet "Nycotron ApS" med speciale i dialyse
teknik.
I ægteskabet er der flg. børn:
Martin Vilstrup Petersen f. 26/3-1967 i Charlottenlund, db. 4/5-67, Helleruplund sogn.
Karina Vilstrup Petersen f. 16/l-197o i Charlottenlund, db. 22/3-7o, Helleruplund sogn.
Jakob Vilstrup Petersen f. 1/12-1971 i Charlottenlund, db. 27/2-72, Helleruplund sogn.
Familien bor nu Kjærbovænge 44, 352o Farum.

l.d/1.

l.d. Lars Langhoff.
f.12/11-1944,Gladsaxe s. db.25/3-44»Bagsværd kirke.

g. 11/4-1968 i Kbh. st. Stephan sogn med

Lise Jensen.
datter af ekspedient Knud Jensen og hustru Karen
Pedersen.
f.5/4-195° Kbh.Tagensbo s. db.3/9-5o.Tagensbo s.

Lars Langhoff har efter realeksamen fra Sten
gårds skole været i lære som maskinarbejder hos
A/S Bola i Gladsaxe, og efter at være udlært der,
har han i 197o bestået' afgangseksamen fra Køben
havns maskinteknikum som ingeniør i produktions
teknik. Efter en kortere tjeneste ved civilfor
svarstropperne i Næstved, blev han ansat som in
geniør i Andelsslagteriernes fællesindkøb i Aved
øre, og beskæftiger sig her hovedsageligt med
salg af og tilsyn med installation og vedligehol
delse af mekaniske anlæg i slagterivirksomheder.
Lise Jensen har efter afgangseksamen fra 9.
klasse ved Grundtvigsskolen og indtil de blev
gift i 1968 været ansat i forskellige børnein
stitutioner.
I ægteskabet er der flg. børn:
Dorte Langhoff f.16/8-1968, Kbh. Hellig kors s.
db. 8/12-68, Kbh. Enghave sogn.
Helle Langhoff f.17/4-1971, Kbh. Hellig kors s.
db. 15/8-71, Kbh. Enghave sogn.
Janne Langhoff f. 4/1-1974, Kbh. Hellig kors s.
db. 14/4-74, Kbh. Enghave sogn.
Familien bor nu Vibevænget 8, 432o Lejre.

2. Svend Erik Barge Langhoff.
f. 1/1-1904, Århus

db. 4/4-o4, St. Pauls s

g. 3o/4-1932 i Arhus, St. Pauls s. med

3« Dagny Fritze Mortensen Vilstrup.
f.2/8-19o7,Klaks Mølle

db.21/8-o7, Korning s.

I ægteskabet- er der flg.
Kirsten
f. 18/1-1935
” 21/3-1938
Troels
Tove Vilstrup ” 14/1-1943
” 12/11-1944
Lars

børn:
(se nr.
(se nr.
(se nr.
(se nr.

l.a)
l.b)
l.c)
l.d)

S.E.B. Langhoff er efter mellemskoleeksamen i 1919 udlært.som maskinarbejder hos De for
enede Jernstøberier i Århus. Afgangseksamen i
1926 fra Århus elektrteknikum som ingeniør i
stærkstrømsteknik. 1927 aftjent værnepligt som
hovmester i Søofficersmessen i kongeskibet Dan
nebrog. Fra 1927 til 1931 ansat i Nørresundby
installationsforretning først som radiotekniker
senere som montageleder ved anlæg for stærk
strømsforsyning i-forskellige landsbyer i Vend
syssel.
Fra 1/7-1931 til 31/12-1932 ansat ved
Jydsk Telefon A/S, først på tegnestue for auto
matcentraler, senere som beregner ved pupinkabelanlæget Kolding-Århus. Fra januar 1933 til
april s.å. frekventeret Århus maskinistskole
og bestået den almindelige maskinisteksamen.
Fra 15/5-1933 til 31/5-197o ansat i post- og
telegrafvæsenet, heraf 7 år på tegnestue i
Århus og København, 8 år som leder af fjern
skrivercentralværkstedet i København, fra 1/121948 ingeniør og souchef ved post- og telegraf
væsenets værksteder, herunder fra 1/1-68 til
3o/9-69 konstitueret som værkstedschef.
I 1945 bestået diplomprøve i driftsor 
ganisation fra Driftorganisatorisk læreanstalt
i København. 23/4-1969 udnævnt til R. af Dbg.

2-3/2.

Dagny F.M. Vilstrup er hjemmedøbt 21/8
og fremstillet i Korning kirke 22/9-19o7.
I 8-års alderen kom hun med familien fra Klaks
Mølle til Århus, hvor hun 1924 bestod realek
samen. Herefter var hun nogle måneder på kon-'
tor i et møbelfirma og derefter fra 1/8-24 i
sagførerfirmaet Stampe, Kier og Sørensen i Ar
hus, her var hun en tid sekretær for landsrets
sagfører K. Kier til 15/6-1931, da hun i nogle
måneder var husholdningselev på Ruths hotel i
GI. Skagen. Derefter bogholder i firmaet Stampe,
Kier og Sørensen, hvor hun fortsatte til ægte
parret i april 1934 flyttede til København.
Her har hun siden helliget sig pasningen
af hjem og børn, og i de senere år tillige
børnebørn.
Ægteparret har boet:
1932-34 Michaelsensgade 7, Århus
1934-39 Valmuevej 24, København S. og fra
april 1939 Bagsværdvej 164, senere omdøbt til
Aldershvilevej 12, 28oo Lyngby.

^5A
4» Niels; Richter Langhoff.
f. 5>o/8-1875 i Århus db. lo/lo i Århus Domsogn,
d. I8/8-I968 i Århus bg. 23/8 i Århus st. Lucas
g. 5/2-1899 i Århus Vor Frue s. med
5. Kirstine Marcussen.

f. 2^/4-1830 i Århus
d. 13/8-1975 i Århus

db. 1/8 i Århus V. Frue s.
bg. 17/8 i Århus st. Lucas

I dette ægteskab er der flg. børn:
Carl Frederik Richter f. 16/5-1899
Erna Daisy f. 26/lo-19oo
Svend Erik Børge f. l/l-19o^
Poul Olaf f. 18/1-1915
Niels Richter Langhoff blev på grund af
svagelighed ved fødslen h-jemmedøbt straks dagen
efter og derpå fremstillet i kirken den lo. ok
tober. Han havde i sine drengeår en pæn sang
stemme, og hans lærer i skolen ville gerne have
ham med i et kirkeligt sangkor, men dette modsat
te hans forældre sig (vistnok fordi de var bange
for, at det ville stille for store krav til på
klædningen). Han måtte også tit køre rundt i by
en med en lille trækvogn med sennep til forskel
lige borgerfamilier, idet forældrene havde en
velanskrevet sennepsfabrikation.
Da han kom ud af skolen, kom han i lære
hos en mekaniker i Barbergyden (nu Skolegade),
men denne mester var efter Niels' mening for
streng, og han løb af læren og kom derpå i læ
re som maskinarbejder hos H. P. Jensen, der ses
nere indgik i ”De forenede jernstøberier”. Da
han var udlært her, drog han sydpå for som an
dre håndværkssvende dengang at ”gå på valsen”.
Han nåede dog ikke udenfor landet, men efter i
nogen tid at have arbejdet i Vejen, blev han
kaldt hjem på grund af faderens død
Kirstine Marcussen, hvis fader var jern
banedrager i Arhus, måtte tit,til stor morskab
fer byens drenge, køre faderens trækvogn fra
hjemmet i Istedgade og ned til banegården, når
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faderen træt efter dagens møje passerede hjemmet
ved arbejdsdagens slutning. Såvel før som efter
ko :firmationen havde hun plads i huset hos for
skellige familier, indtil hun senere fik beskæf
tigelse hos en stor bogbinderivirksomhed i nrhus
Hvor hun blev specialiseret i maskinindbinding
af protokoller.
Niels havde efter sin hjemkomst fra Vejen
været beskæftiget ved henholdsvis Frichs og Sabro, men kort efter at han var blevet gift trak
sorte skyer op i form af den velkendte storlock
out i 1899. Ilan søgte derfor ind til statsbaner
nes centralværksted i Arhus, hvor han var uop
hørlig beskæftiget i mere end 4o år, til han
blev pensioneret 1. sept. 194o.
Straks ved deres giftermål bosatte par
ret sig i det dengang yderste Århus - Paulsgade,
Clausensgade, Odensegade og Bylowsgade hj. af
Odensegade, sidstnævnte sted boede de under den
store landsudstilling i Århus 19o9, hvortil he
le familien havde sæsonkort og derfor tilbragte
mange fritimer, aftener samt søn og helligdage.
I 191o flyttede de til Hendrik Pontoppidansgade 24 til et nyindrettet mejeriudsalg, som
hustuen måtte passe, og børnene måtte om morge
nen inden skolegang bringe mælk ud til forskel-s
lige kunder i nabolaget. Mejeriudsalget blev
dog opgivet efter ca. 1 års forløb, hvorpå de
flyttede til Marstrandsgade og i efteråret 1912
til Bogensegade, hvor den yngste søn blev født.
I 1913 købte de en nyopført ejendom Hedemannsgade nr. 18 og ;her boede de under den før
ste verdenskrig og til 1919 da de solgte denne
ejendom og i stedet købte ejendommen Tietgens
Plads J, som de senere afhændede til sønnen
Poul og senere flyttede de til Jyllandsalle 33»
hvor de boede til deres død.
I de første 15-2o år af deres ægteskab
måtte Kirstine hjælpe til med opretholdelse af
hjemmets økonomi, hun lærte derfor at sy drenge
tøj og syede i mange år for forskellige famili
er.

Niels var en utrættelig fodgænger, og i
den første snes år af hans pensionstid til ca.
196o. hvor han blev 85 år, gik han hver dag
trods vind og vejr hjemmefra om morgenen kl. ca.
9 en lang tur gennem Århus, hyppigst ned omkring
havnen og hjem gennem byen uden at holde hvil i
de ca 2y - 3 timer, som turen varede. Men i de
sidste år begyndte hørelsen at svigte og hvad
værre var også synet, i sine sidste ca. 2 års
levetid var han næsten total blind, han havde
”stær” på begge øjne. Som 85-årig var han uhelsf
dig en dag at falde på stentrappen foran Århus
banegård og slog benet, han mente dog, at det
bare var noget, der skulle gås væk, så han forti?
satte mod hjemmet trods store smerter, men kort
før han nåede hjem,faldt han om på gaden og måt
te i ambulance bringes til hospitalet, hvor det
viste sig, at han havde brækket lårbenet, men
det kom han dog, i betragtning af hans alder,
ret hurtigt over.
Kirstine var rask og rørig til det sid
ste, så sent som ca. J måneder før hendes død
deltog hun i en selskabsrejse til Rhodos, men
kort efter hjemkomsten, blev hun angrebet' af en
svulst på bugspytkirtelen og lod sig operere,
men stod ikke operationen igennem, hun døde knap
14 dage efter.

6-7/1.

6.
f.
d.
g.

Frederik Mortensen Vilstrup.
27/4-1871 i Løgballe dbt. 7/5 i Vrigsted s.
26/7-1962 i Århus
begr. 3o/7 st. Pauls s.
19/11-1895 i Vrigsted sogn med

7. Jenny Marie Cathrine Jensen.
f. 2o/ll-1866 i Borup
d. lo/lo-1935 i Århus

dbt. 3o/12 i Helgenæs s.
begr. 15/I0,Vestre kirkegrd.

Af dette ægteskab kendes følgende børn:
Thorvald Michael f. 4/8-1896 død 23/8-1896
Klara Alice f. 3/12-1897 død 11/9-1974
g. smedem. Ejner Pedersen, Hundslund.
Henry Frederik
f. 2/1-1899 død 9/2-1899
Gerda
f. 5/2-19oo
dødfødt barn
19/l-19o6
Dagny Fritze
f. 2/8-19o7 (se nr. 3)

Frederik Mortensen Vilstrup (døbt Frederik
Vilstrup Mortensen, men ved Kgl. Bev. af 15/41924 ændret til F. M, V.) tilbragte hele sin barn
dom og første ungdom i Bjærge Herred. Efter kon
firmationen kom han i smedelære hos sin ældre bro
der Christen i Stagsrode, og efter at han var ud
lært, arbejdede han som svend forskellige steder,
til han omkring 1894-95 blev herregårdssmed på god
set Rosenvold i Stouby sogn. Her traf han sin sene
re hustru Jenny, som tjente hos herskabet greve
Rantzau.
Han etablerede sig derefter en kort tid som
smed i Hvirring inden de blev gift, iren omkring
1897 købte han smedien i Klaks Mølle i Korning sogn.
Både i Hvirring og i Klaks Mølle drev han lidt land
brug ved siden af smedeforretningen, ligesom han
var en ivrig jæger og også afrettede jagthunde for
andre. 1/9-1915 flyttede familien til Århus, her
arbejdede han nogen tid som smed og senere som værk
fører på søstersønnen Niels Geertsens fabrik, der
senere sammensluttedes med Emil Møllers telefonfa
brik i Horsens, der ved senere ejerskifte ændrede
navn til Kristian Kirks telefonfabriker.

6-7/2.
Da har. fyldte 7o år, gik han af som værk
fører, men fortsatte i mange år efter som medar
bejder i virksomheden, idet han specielt tog sig
af opstilling og vedligeholdelse af værktøjer til
virksomhedens stansemaskiner, der hovedsageligt
blev betjent af kvindelig arbejdskraft.
I Århus boede han de første 13 år i Orla
Lehmanns Alle, men i januar 1928 købte han ejen
dommen Fåborggade 8, hvor han boede til sin død. .
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8» Carl Frederik Langhoff.
f. 3o/6-1845,Kolding dbt 24/8 i Kolding.
d. 2^1/12-1897,Århus.
g. 24/5-1870 i Ringkøbing med

9. Ane Marie Andersen.
f. lo/2-185o,^Fjand
d. 5/3-1942, Århus

db. 24/2, Sdr. Nissum
bg. 11/3, Århus si. Joh.

Af dette ægteskab kendes flg. børn.
Maren f. 1870 gift sadelmager Chr. Waldorff
Peter Severin Laurids f. 1872 d. 19ol, Propskærer
Niels Richter f. 1875 (se nr. 4)
Anna Magdalene Elisabeth f. 1877 gift værkfører
Las Lassen.
Laurentine f. 18-79 gift motør André Bøhling
Adam Wilhelm Moltke
f. 188j, opr. tøiprer,se
nere maskinarbejder.
Carl Frederik f. 1885, arbejdsmand
Cathrine f. 1891 gift murerm. Wilh. Nielsen
endvidere 5 børn død i spæd alder.

Carl Frederik levede sine første 2 år i
fødebyen Kolding, men allerede 1847 flyttede for
ældrene til Silkeborg, hvor han tilbragte sin
barndorn, til han vel omkring 15 års alderen kom
i snedkerlære i Århus, her blev han dog kun et
års tid, snedkermadammen var streng og drengen,
der,som det jo var skik dengang, boede hos me
steren, led sult, han gik derfor hyppigt lørdag
nat til fods, hvis da ikke en eller anden ven
lig person tog ham op at køre et stykke af vej
en, til Silkeborg, og tilbage til Arhus igen
søndag nat, men det gik altså kun et års tid,
så blev læreforholdet ophævet og han blev i ste
det sat i farverlære hos broderen Mogens Peter,
der på det tidspunkt havde farveri i Skive, men
senere omkring 188o udvandrede til Amerika.
Da Carl Frederik var udlært, arbejdede han
først nogen tid hos en farver i Oksbøl, men der
efter korn han til den kendte og respekterede
farver Hoffgaard i Ringkøbing. Her traf han sin
senere hustru Ane Marie Andersen, der var tjener
stepige hos Hoffgaard.
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Ane Marie Andersen var født udenfor ægte
skab i Fjand i Sdr. Nissum s., og moderen døde
knapt en uge efter fødslen. Ane Maries fader
Hans Villads Petersen var på dette tidspunkt
indkaldt og formentlig deltager i krigen Dan
mark- Tyskland 18^8-50, men han vedkendte sig
faderskabet og lod datteren opdrage hos sin
moder Ane Marie Hansdatter (se nr. 37) og hendes
mand Niels Gregersen i Vesttorp i Velling sogn,
og hun havde i sin alderdom kun godt at fortælle
om sin bar.dom i Velling« Ane Marie er iflg.
kirkebogen for Sdr® Nissum døbt Andersen, men
burde jo egentlig hede Petersen efter faderen
eller Hansen efter moderen, hvorfor hun har få
et morfaderens efternavn vides ikke.
Carl Frederik og Ane Marie blev gift i
Ringkøbing, hvor også det ældste barn Maren er
født, men allerede inden det næstældste barns
fødsel er de flyttet til Århus, hvor han bliver
ansat i det ældgamle farveri på Vestergade, som på
det tidspunkt ejes af Trauls Erichsen, og her
forbliver han til sin død. Han gjorde flere op
findelser på farveri- og vaskeriområdet, han
fremstillede blandt andet en vaskemaskine, som
han fik patent på, og som i mange år efter hans
død endnu anvendtes på statshospitalet ”Jydske Asyl" i Riisskov ved Århus. Han var ligeledes
kendt for sine slæder, som var stærkt efter
spurgte i Arhus. Han drev tillige bådudlejning
og sejlads på Arhus A, de boede nær åen, en tid
i Møllestien, og efter en periode i Sjallands
gade i eget hus i Garvergyde, nu Møllegade, hvor
huset stod til omkring 195° overtaget af ”Dansk
Røntgen”.
Århus stifttidende bringer I0/6-I87I flg«
Annonce: ”Den nye Hjulbaad”Prøven” vil fra Søn
dag den Ilte (imorgen)Middag og saa længe Sommerren varer hver Søndag og Mandag Eftermiddag sei
le mellem Fiskerhuset og Byen, og tillader jeg
mig at henlede Publikums Opmærksomhed paa Baaden
som et baade billigt og hurtigt Befordringsmid
del, saavel for de ærede Familier som for enkel-
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te Personer. De andre Søgnedage kan Baaden leies til Toure saavel i Søen som Aaen, naar man
henvender sig i Møllestien nr. 75? 1ste Sal.
C. Langhoff"
Han skal selv ifølge overleveringen have
fremstillet både, om han også selv har fremstil
let "Prøven" vides dog ikke, den skal være ble
vet fremdreven af skovlhjul betjent ved menneske
kraft •
Senere gav han sig også til at fremstille
sennep, d. v. s. det var nok mest Ane Marie der
måtte slide i det med håndkværnen, måske senere
hjulpet af børnene efterhånden som de voksede
til. og i hvert fald var det børnene, der måtte
bringe den efterspurgte sennep rundt i byen til
de private aftagere hvorimellem mange af byens
fornemme familier.
Efter Carl Frederiks død måtte Ane Marie
selv klare sig igennem med de to yngste børn
og en dattersøn i pleie, stadig ved senepsfabrikation, senere ved tobaksstripning og rengø
ring for Thuesens Cigarfabrik, der i mellemtiden
var blevet kendes nabo mod nord. Denne fabriks
bygninger blev senere overtaget af Dansk Røntgen,
hvor hun til langt op i sin alderdom foretog ren
gøring af kontorerne. Senere overtog dansk Rønt
gen hendes hus, som firmaet derefter lod nedrive.
Ane Marie tilbragte sine seneste år først
hos datteren Cathrine og de allersidste år på
"De gamles hjem"i Århus, hvor et flittigt og
arbejdsomt liv sluttede 19^2.

10,^11/1.

Io. Carl Marcussen.
db.19/12-41, Koed s.
f.lo/lo-1841,Attrup
bg.23/12-16,Århus st.Paul
d.18/12-1916,Århus
g.3o/lo-187o i Århus Lomsogn med

11. Mette Kirstine Rasmussen.
f.2o/6-1845»Skarresø
d.12/4-1926,Århus

db.19/lo-45^Skarresø s.
bg.17/4-26,Arhus v.Frue

I dette ægteskab er der flg. børn:
f.21/2-1871 g.1894 tilskærer Mor
Mette Marie
ten Carlsen
” 2o/6-1872 g.
Rasmine
Christensen
Anna Petrea
”22/11-1874 g.1899 kobbersm. Hans
Martin Guldbrandsen.
” 15/9-1876 g.1899 Jensine Sid
Marius Peter
sel Johansen
Hansine Sørine ” 11/3-1878 g,19o5 murer Jens
Nielsen
” 24/4-1880
Kirstine
(se nr. 5)
Anna Jørgine
Elisabet
" 16/7-1882 g. arbm. Oluf Larsen.
Frederikke
" 25/8-1884 g. maler Albert Mar
Otilie
cel Frederiksen
Astrid Emilie ” 21/4-1887 g. bogtrykker Søren
Christensen Skov.

Carl Marcussen er født i Attrup i Koed
sogn, men flyttede senere med foi'ældrene først
til Vistoft og senere til Mårup i Nødager sogn,
han kom vel tidligt ud at tjene, og bliver kon
firmeret i Kolind sogn, hvor han på dette tids
punkt tjener hos Rasmus Madsen i Astrup og ifølge hans skudsmålsbog tjener han de følgende
år forskellige steder i omegnen til sine arbejds
giveres fulde tilfredshed, indtil han 12/8-1866
lader sig fæste til J. Olsen i Århus, hvor han
tiltræder 1/11-1866. I Århus tjener han bl.a. i
nogle år som drochekusk og får flg. anbefaling:
"alle de rejsende han har befordret i min tjene
ste, har været særdeles veltilfredse med ham.

Han er en ædruelig og ordentlig mand, men kun
lidet skikket til noget svært arbejde." (Han
var ret lille og klein).
Mette Kirstine har vel også tidligt måt
tet ud at arbejde og bliver konfirmeret i Thors
ager i 186o, og tjener derefter iflg. hendes
skudsmålsbog i godt 3 år hos en ældre dame i Røn
de, som hun har passet og plejet til dennes død
"med en for hendes alder sielden Udholdenhed og
god Willie". Hun tjener derefter et par år an
dre steder bl. a. i Termestrup kro, til hun
1/5-1868 bliver fæstet af E Meisner i Århus for
en løn af 18 Rdl. halvårlig.
I Århus bliver de så gift i 187o og bor
først i Graven 12, senere Nørrebrogade 5, og han
anføres som arbejdsmand. Omkring 1875 flytter de
til Istedgade 8, som er nogle endnu eksisteren
de legatboliger , her anføres han som bybud til
omkring 188o, hvor han benævnes jernbanedrager.
Omkring 189o flytter de til Amaliegade, hvor
han selv har ladet opføre et hus, hvor han for
at spare penge, selv udførte en stor del af ar
bejdsmandsarbejdet i sin fritid. De har deref
ter vistnok en kortere tid boet i Hjortensgade
inden de flyttede til Halsvej, hvor de boede
til denne gade blev nedrevet for at skaffe
plads til udvidelse af jernbanelegemet omkring
1916, hvor de flyttede til Hedemansgade 18,
der dengang ejedes af svigersønnen N. Langhoff.
En tid medens de boede i Istedgade havde
hustruen fransk vask og strygning og han rej
ste en del til markeder med kraftprøver og
skydetelt og hun med kagebod. De havde bl.a.
i nogle år fast stade ved udflugtsstedet "Fi
skerhuset" ved Århus å i udkanten af Viby sogn.

12-13/1.
12, Morten Nielsen.
f. 21/4-1827, Smedsk,jær dbt. 12/8-1827, Vrigsted s.
d. 15/7-1919, Løgballe
begr. 19/7-1919
"
g. 5/11-1852 i Vrigsted sogn med
13. Ane Marie Pedersdatter.

f. 11/4-1833, Løgballe
d. 15/l-19o6, Løgballe

dbt. 21/4-1833, Vrigsted s.
begr. 2o/l-19o6
”

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
.
f. 15/1-1853 g. Geert Nielsen
navneforandring til Geert Geertsen, restaura
tør i Horsens (hendes fætter)
Christiane
f. 17/4-1855 g. Christen Sørensen
Gydesen, Væver i Løgballe
Peder Vilstrup
f. 7/10-1857, slagter i Løgballe
Christen Vilstrup f. 12/5-1859, smed i Stagsrode
Maren
f. 29/9-1861, g. Simon Martin
Pedersen, husm. og skovarb.,Barrit
Elisabeth Cathrine f. 21/7-1864, g. A.nders Jørgensen
Andersen, karetmager i Åle
Martin Vilstrup
f. 8/I0-I866, skovarb. i Stagsrode
Frederik Vilstrup f. 27/4-1871 (se nr. 6)
Anton Mouritz Vilstrup f. 18/9-1875, landbruger og
handelsmand i Åle.

Ane

Morten Nielsen og Ane Marie Pedersdatter er
søskendebørn, de er begge hjemmedøbte straks efter
fødslen og senere fremstillet i kirken. Ane Marie
har haft 2 søskende af samme navn, begge døde som
små.
I 1845 tjener Wlorten Nielsen hos gårdmand og
sogneforiStander Rasmus Knudsen i Skuulsballe, der
er hans forlover ved vielsen i 1852, hvor han sta
dig opholder sig i Skuulsballe, medens Ane Marie
Pedersdatter tjener i Neder Vrigsted. De bliver
trolove'.e 2/10-1852, han bliver derefter husmand
og i hvert fald den første tid tillige daglejer i
Løgballe i Vrigsted sogn. Endnu i J89o driver han
husmandsbruget, men ved folketælling 19ol, er de
på aftægt hos sønnen Peder, der nu har overtaget
hus og jord, og her holder de i 19o2 deres guldbryl
lup med alle 9 børn. Alle drengene er døbt med mel
lemnavnet Vilstrup og fører senere dette som fami
lienavn.

14-15/1.
14. Troels Jensen»

f. 25/12-1838, Borup dbt. 1/4-1839, Helgenæs s.
d.
29/3-1927, Svendborg begr. 2/4-1927 ’’
”
g. 14/10-1865 i Helgenæs sogn med
15. Kirsten Marie Rasmusdatter Jorthøy,

f. 28/9-1838, Stødou
d.lo/lo-1922, Ørby

dbt. 14/10-1838,Helgenæs s.
bg. 16/10-1922
”
"

der er kun 1 barn i ægteskabet
Jenny Marie Kathrine f. 2o/ll-1866 (se nr. 7)
samt 2 plejebørn
Ane Bertine Pedersen f. 13/5-1873, Tved sogn
Lauritz Larsen f. 3/4-1875 i Helgenæs sogn.
Troels Jensen har i sin ungdom tjent hen
holdsvis ved landbruget og sejlet som sømand. Ved
folketælling 186o tjener han hos skipper Christian
Swane på Helgenæs, der har flere karle, hvoraf 1
er på rejse til England og 1 på rejse til Kina.
Kirsten Marie tjener hos forskellige i sognet, i
186o hos skolelærer Hans Wilhelm Kaalund, der vel
sagtens er en slægtning af digteren af samme navn.
Efter ægteskabet bor de i Borup, sikkert
i det af hans fader tidligere beboede hus, og beg
ge hans forældre har da også aftægt hos dem i 187o
og faderen tillige i 188o, og her lever de af de
res jordlod, men en gang mellem 188o og 189o, sik
kert efter faderens død i 1883, flytter de til Ør
by, hvor han arbejder ved landbruget og driver no
get fiskeri.
Efter Kirsten Maries død i 1922 flytter
Troels Jensen til plejedatteren Ane Bertine, der i
mellemtiden er blevet gift og bosat i Svendborg,
og her dør han 1927

16-17/1.
16. Peter Severin Lauritz Langhoff.
f. 4/6-18o5,Estruplund db. 7/8-18o5,Estrul. s.
d.17/lo-188o ,Vejle
bg.22/lo-8o,Silkeborg
g. lo/4-1835 i Kolding med

17. Maren Hviid.

f. 24/5-18o8,Ristrup
d.31/10-1862,Silkeborg

db.31/7-o8, Sabro s.
bg.7/11-62, Silkeborg

ægteskab kendes flg. børn:
Elisabeth f. 1835
d. 1842
f.1837
d. i Amerika
” 1839
’’ ”
”
” 184o
’’ 1919, g. med bogbin
der H.C.Pedersen i Vejle.
Ane Magdalene Elisabeth f.1842 d.1884 g. med
gross. Harald Jensen, København
Carl Frederik f. 1845
(se nr. 8)
Adam Wilhelm Moltke
f.1848
d.1921 med tilla
delse opkaldt efter medlem af den
grundlovgivende forsamling lens
greve til Bregentved A.W. Moltke.
Af dette
Ane Magdalene
Mogens Peter
Niels Richter
Laurentine

P.S.L.L, er opkaldt efter sin farfar Lau
ritz Langhoff og kammerherre, oberst Peter Seve
rin Fønss på Løwenholm, hos hvem hans far var ad
judant, kammerherreinden var hans gudmoder, og
på grund af hans forældres slette okonomiske for
hold og tidlige død, fik han for en stor del sin
opdragelse på Løwenholm. På grund af Fønss fal
lit under pengekrisen 1813-14 blev der ikke mu
lighed for at lade ham studere, hvilket ellers
iflg. overleveringen havde været meningen. I ste
det blev han 1/11-1821 sat i farverlære hos farJansen i Grenaa, og her blev han, til han 1/111834 rejste til Kolding og etablerede sig som
farvermester i Laasbygade 75.
Maren Hviid kom efter moderens død i 1813
til farbroderen Anders Hviid på Sorvad, der af
P.S. Fønss var udskilt af grevskabet Løwenholm,
og her har hun formodentlig første gang truffet
Peter Severin Laurutz. Ifølge overleveringen
havde hun det ikke godt på Sorvad, men blev sat
til alskens hårdt arbejde, men hun opholder sig
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i hvert fald her ved faderens død 1826. Ved
ft. 18p4 er hun tjenestepige hos farver dan
sen i Grenå, samtidig med at Peter Severin
var ansat her, men senere flytter hun til
Kolding, hvor hun ved sit ægteskab angives
at være husholderske hos sin kommende ægte
fælle.
P.S.L. langhoff driver sit farveri (som
dengang var et kgl. privillegium) i Kolding,
hvor han i 1845 beskæftiger 1 svend og 2 lær
linge, indtil han 184? flytter til Silkeborg,
medtagende en af lærlingene ved navn Hammer,
som senere blev en velkendt farver og fabri
kant i Silkeborg.
Der var dog ikke rigtig nogen fremgang
i farveriet i den dengang lille by Silkeborg,
han opgiver derfor farveriet og tager ansæt
telse som kontorist og retsvidne på herreds
kontoret .
Ifølge lægdsrulle for Lægd 11, Silke
borg 2/2-1859 beskikkes sognefoged, forhenvæ
rende farver Langhoff i Silkeborg til lægds
mand for Handelspladsen Silkeborg.
1865 forlod han Silkeborg for i nogen
tid at tage ophold hos svigersønnen Harald
Jensen i Studiestræde lo, København, men sene
re flytter han til svigersønnen bogbinder H.
C. Pedersen i Vejle, hvor han døde, men båren
blev pr. tog befordret til Silkeborg, hvor
Maren Hviid var begravet 18 år tidligere.

18-19/1
18« Hans Villads Petersen, kidt. Post,

f. 23/1-1828 København, db. 26/1 Fødselstiftelsen,
d. 11/11-1910 Ringkøbing, bg. 16/11, Ringkøbing.
19* Ane Marie Hansdatter.

f. 3/^-1323 i Fjand db. 15/6, Sdr. Nissum s.
d. 16/2-1850 i Fjand bg. 2^/2 Sdr. Nissum s.
barn født udenfor ægteskab.
Ane Marie
( se nr. 9)
Hans Villads er i sin snæde barndom i nogen
tid i pleie hos gadevægter Andreas Holck i Teglgaardsstræde nr. 191 på 3* bagsal, men flytter
Benere mod moderen tilbage til Vælling sogn, hvor
han tilbringer sin barndom hos moderen og stedfa
deren (se bl. a. Fødselsstiftelsens protokol over
udsatte'børn).
Han var under krigen 1848-5o indkaldt til
soldatertjeneste, og skal også efter sigende ha
ve deltaget i krigshandlingerne, men han var i
hvert fald ved sit regiment da hans kæreste Ane
Marie Hansdatter lo/2-185o fødte deres fælles
barn Ane Marie (nr. 9) som han lyste i kuld og
køn og lod hende opdrage hos sin moder og sted
fader. Ane Marie Hansdatter var efter fødslen an
grebet af feber og døde 6 dage efter, ifølge over
leveringen ved at hun i vildelse stod op af sin
seng, og gik ud i den dengang strenge vinter, hvor
hun fandtes forfrossen i sneen. Kirkebogen medde
ler at ”Hun døde i barselseng, og havde før sin
død smerter i maven og brystet, megen hede, me
gen hoste og gik tilsidst fra samling”. Hun boede
efter at forældrene var døde hos sin broder, der
var enkemand og for hvem hun førte hus.
Hans Villads har efter sin hjemkomst tjent
som medhjælper ved landbrug og lignende, men bli*
ver ved sit ægteskab i 1856 benævnt postbefordrer,
og skal ifølge overleveringen have været først
nostrytter og senere postkører, og han bar derfor
til sine dages ende tilnavnet Post.Han skal have
deltaget i krigen 186^ som lejet soldat.

18-19/2.
Hans Villads Petersen bliver gift i Ring
købing 1^/3-1856 med Ane Cathrine Hansen
f.
3o/lo-1826 i Grønneby db.26/12, Tim s.
d. 12/10-1915 i Ringkøbing bg. 17/lo, Ringkøbing,
hun er datter af gårdmand Hans Christian Jensen
og hustru Lovise Andersdatter af Grøne i Tim s.
Af dette ægteskab kendes flg børn:
Peder f. 1856
Hans Christian f. 1857
Levin f. 1859
Miels Bjerg f. 1861
Hans Marinus
f. 1866
Ane Marie f. 1868
Kathrine f. 1870. g. Noeh, tømmerhandler i Randers
Familien bor 186o i Strandgade i Ringkø
bing og han benævnes daglejer.
1870 bor de til leje i en ejendom i Nør
regade (matr. nr. 217a)
188o bor de i eget hus i Nørregade (matr.
nr. 231) og her boede de begge til hans død.
Ved hans død i 191o benævnes han i kirke
bogen brolægger forhen postbefordrer.
Ved hendes død i 1915 opholdt hun sig hos
hendes søn avlsbruger Peder Hansen på Herningvej i Ringkøbing.

20-21/1.
2o. Marcus Pedersen.
f.12/6-1798,Wissing
db.24/6-98,Venge sogn
d.13/2-1875,Mårup
bg.21/2-75,Nødager sogn.
g.13/10-1832 i Gessing sogn med

21. Ane Marie Hansdatter,

f. 31/7-1811,Gessing
db. 6/lo-H, Gessing sogn
d.24/12-189o»Kjeldstrup bg.3o/12-9o ,Nødager s.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Peder
f.7/9-1832
bg.14/7-1834
Hans Peter "26/8-1834
Rasmus
"24/10-1836
Frederik
" 27/4-1839
Carl
"lc/lo-1841
(se nr. lo)
Christian " 4/5-1844
Karen Marie"25/12-1846
Frederik Ludvig f. 13/7-1849
Jens Peter
" 13/5-1853

Marcus Pedersen har vel levet som barn hos
forældrene i Wissing nær Skanderborg, han må der
på have været i smedelære, idet han resten af
sit liv hovedsageligt ernærer sig som smed. Han
opholder sig 1825 i Horsens, hvor han idømmes
en bøde på lo Daler sølv (som han imidlertid af
soner) for udeblivelse fra eksercits (ir. f.
Skanderborg a. lægd 64-65). 1828 flytter han
til Nimtofte og 1831 er han i Attrup i Koed
sogn, og bliver da' gift med Ane Marie, men al
lerede i nov. 1832 flytter de til Haahr i Hal
dum sogn, hvor de endnu bor ved ft. 1834 og han
anføres som smed. Men i 1836, da sønnen Rasmus
bliver døbt, er de tilbage i Attrup. De efter
følgende 2 sønner er ligeledes født her, medens
sønnen Christian er født i Vistoft sogn, hvor
de må have boet en kortere tid. De sidste børn
bliver alle født i Mårup i Nødager sogn, hvor
Marcus Pedersen dør 1875 som husmand og smed.
Ifølge testamente overtager enken boet
som eneste myndige arving. Værdien af fælles
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boet angives at være under 4oo Hdl. (sk. Dyrs
Sdr. Herred)
Ane Marie bor endnu ved ft. 189o i Maarup,
men skal efter sigende i nogen tid omkring 139o
have været syg og sengeliggende hos sønnen Carl
(nr. lo) medens han endnu boede i Istedgade, men
hun findes -ikke anført som død i nogen kb. for
Århus, der kan derfor ikke være tvivl om at hun
er flyttet tilbage til Nødager sogn, og at hun
er identisk med den enke Ane Marie Hansen, der
i en alder af 80 år dør på Kjeldstrup fattig
gård den 24/12-189o.

22-23/1.
22. Rasmus Jørgensen.

f. 21/6-18o2, Fårup
db. 18/7, Thorsager s.
d. 9/5-1865, Skarresø bg. 16/5, Skarresø s.
g. II/H-I826 i Skarresø med
23. Mette Jensdatter.

f. 14/3-18oo, Skarresø
d. (?)

db. 2o/5, Skarresø s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Jørgen f. 1826 -11/8
Jens f. 1828-26/10
Ane Kirstine f. 1831 -23/2
Jacob f. 1833 -lo/lo
Thomas f. 1835 ~2o/lo
Peder f. 1838 -6/3
Andreas f. 184o-4/lo
Mette Kirstine f. 18^5 (se nr. 11)

Rasmus Jørgensen er født i Fårup i Thors
ager sogn, hvor han tilbringer sin barndom og
ungdom, den sidste del af tiden som tjenestekarl,
men efter hans giftermål tager han ophold som
indsidder i Skummelvedshuset i Skarresø sogn,
her er hans kone født, og svigerforældrene sid
der stadig på husmandsbruget, som han dog over
tager et par år efter ved svigerfaderens død.
huset kaldes skiftevis Skummelvedshuset eller
Skarresø Skovhus, der er benævnelsen for både
en gård og et husmanssted.
Ved ft. 183^ og 18^o angives han tillige
som skræder, medens han ved ft. 18^5-50 og 55
angives som dagleier "med en liden jordlod".
Ved skifte efter ham 11/5-1865 (Rougsø Sønderhald og 0. Lisbjerg herreder) angives
han at efterlade sig enke og 8 myndige børn.
Mette Jensdatter sidder stadig i Skovhuset
ved ft. 187o,.men hendes opholdssted og dermed
hendes død :,ar det hidtil ikke været muligt at
efterspore.

24-25/1.

24. Niels Christensen«

f.
c. 1788, Haastrup dbt. 14/9-1788, Smidstrup s.
d. 21/4-1842, Smedskjær
Stouby s.
g. 5/5-1814, Barrit med
25. Christiane Hansdatter.

f.
d.

c. 1787, Rode

Af
Jens
Christen
Hans
Maren

Preben
Morten

dette ægteskab
f. 2o/l-1815
f» 22/12-1817,
f. 18/7-1820
f. 24/9-1822,

dbt 8/7-1787, Barrit s.
begr.
kendesflg.

børn:

husm. iSmedskjær, Vrigsted
ugift.
g. husm. Niels Geertsen i
Stagsrode, Barrit sogn.
f. 22/11-1824, husm. og Væver i Stagsrode
f. 21/4-1827
(se nr. 12).

Niels Christensen fører en noget omtumlet til
værelse. Ifølge lægdsruller, folketælling og kirke
bøgernes til- og afgangslister opholder han sig 17891791 i Viuf s. (nabosogn til hans fødesogn) 1791I800 i Skibet sogn, i begge tilfælde sammen med for
ældrene, 18oo-18o2 er han iStouby sogn, 18o3-18o5
igen i Skibet s hos forældrene, I806-I8I5 i Stouby
sogn og Barrit sogn, hvor han Hiver gift 1814. Han
er i mellemtiden uddannet som smed og 1815 flytter
familien til Højen sogn og 1817 til Viuf sogn, hvor
han virker som smed til 1826, da familien flytter
til Vrigsted sogn og slår sig ned som husmand og
smed i Smedskjær.
Niels Christensen dør i 1842, men begravelsen
er ikke noteret i kirkebogen. Ved skifte efter ham
24/4-1842 (Bjærge-Hatting Herred) tillades enken
at hensidde i uskiftet bo.
Sønnen Christen overtager senere husmands
stedet, og Christiane Hansdatter opholder sig på
aftægt hos denne søn i hvert fald til I860 (F.Tv)
i en alder af 73 år, men før 1867 flytter Christen
Nielsen til Barrit, hvor han dør 1869, og det har
ikke hidtil været muligt at opspore Christiane Hans
datters opholdssted eller død efter I860.

26-27/1.
26. Peder Christensen kidt Vilstrup.

f. 16/5-1791, Nr. Vilstrup dbt. 13/6-91, Skibet s.
d. 13/11-1875, Løgballe
begr. 21/11-75, Vrigsted s.
g. 27/5-182o i Stouby sogn med
27. Anne Mortensdatter.

f.
1791, Hyrup
dbt. 11/12-91, Stouby sogn
d. 11/2-1858, Løgballe begr. 19/2-58, Vrigsted s.
Af dette ægteskab kendes flg, børn:
Ane Marie
f. lo/9-182o d. 3/5-1829.
Maren
f. 15/2-1823 g. Jørgen Enevoldsen i
N. Vrigsted
Ane Marie
f.
29/3-183o d. l/4-183o
Ane Marie
f.
11/4-1833 (se nr. 13)
Christen
f. 12/3-1836
Peder Christensen opholder sig iflg. kirke
bøger, lægdsruller og folketællinger fra fødslen i
1791 til 18o3 hos forældrene i Skibet sogn, derpå
bliver han tjenestedreng i Hyrup i Stouby sogn, og
her stifter han bekendtskab med sin senere hustru
Anne Mortensdatter.
Ved det første barns fødsel i 182o angives
han som husmand i Hyrup, men ved det andet barns
fødsel i 1823 er han indsidder i Stouby Skov. 1825
flytter familien fra Stouby sogn til Vrigsted sogn,
hvor han bliver husmand i Løgballe, og her opholder
de sig begge til deres død. 1855 er de på aftægt
hos nevøen og svigersønnen Morten Nielsen (nr. 12),
der i mellemtiden har overtaget husmandsstedet.

28-29/1.
28. Jens Sørensen Badker.

f. 17/9-18oo,Borup
db. 21/9-18oo, Helgenæs s.
d.
6/9-1883,Borup
bg. 11/9-1883,
"
”
g. 25/11-1825 i Helgenæs sogn med
29. Ane Kathrine Nielsdatter Heigaard.

f. 8/3-18o2, Fejrup
d. 8/1-1878, Borup

db. 14/3-18o2, Helgenæs s.
bg. 16/1-1878,
"
"

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
f. 19/9-1826, husm. i Strands
g. Karen Jensdatter
Niels
f.11/3-1829 - d. 7/5-1831.
Niels
f. 22/4-1832, husm. i Borup,
d. 24/10-1865
Søren
f. -21/4-1835, konf. 1849
Troels
f. 25/12-1838 (se nr. 14)
Niels Christian f. 7/2-1847, konf. 1861.

Mikkel

Jens Sørensen Bødker er husmand og daglej
er, i 185o husmand og røgter, i Borup, og har for
modentlig overtaget husmandsstedet efter sine for
ældre, der i 1834 har aftægt hos ham, moderen til
lige i 184o og 1845, men en gang efter I860 afstår
han hus og jord til sønnen Troels, sikkert efter
dennes ægteskab i 1865, og her har ægteparret af
tægt i 187o, og Jens Sørensen Bødker tillige i
I880.
De to ældste drenge er ifølge kirkebogen
døbt med familienavnet Bødker, mens de tre sidste
kun er døbt Jensen, selv om faderen anføres med
tilnavnet Bødker, dog er Niels Christian ved sin
konfirmation anført med tilnavnet Bødker, og Niels
ligeledes ved sin død 1865, hvorimod navnet ikke
nogen tid synes brugt ved sønnen Troels.

30-31/1.
3zo. Rasmus Jensen.

f. 9/l-18o8, Stødou db. 24/1-oS, Helgenæs s.
d.
g. l.g. 21/11-1828 i Helgenæs sogn med

Ane Kathrine Pedersdatter.

datter af Peder Duun og Mette Michelsdt.
f. 12/7-18ol,Fejrup db. 19/7-01, Helgenæs s.
d.
6/6-1830, Stødou bg. 13/6-3o,
’’
”
I dette ægteskab er der kun en datter
Mette Marie
f. 14/8-1829,
d. 29/6-183o
g. 2.g. 3/12-183o i Helgenæs sogn med
31. Ane Marie Jensdatter.

f. 3/l-18o7, ørby
d.21/2-1859,Stødou

db.11/1-07, Helgenæs s.
bg. 1/3-59,
”
"

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
f.18/3-1831,
konf. 1845
f.22/7-1832,
d. 7/10-1834, druknet
i en tørvegrav.
Ane Cathrine
f. 3/3-1834,
konf. 1848
Jensine Marie f. 4/4-1836,
”
1851
(se nr. 15)
Kirsten Marie f.28/9-1838,
f. 4/1-1842,
Jens Peter
d. 26/6-1843
Mette Marie
f.26/5-1844,
d. 17/4-1846
f.24/11-1846
Mette Marie
f. 1/4-1849
Jens Peter

Søren
Jens

I 1834 bor familien hos hans fader på en
gård i Stødou kaldet ”Smummen", hvor Rasmus vel
hjælper faderen med gårdens drift, I 184o bor de
stadig i Stødou, men i 1845 i Fejrup som inderste
og daglejer og i 185o i Stødou som indsidder og
sømand, i 1855 og I860 stadig i Stødou, nu som hus
mand og daglejer.
Ane Kathrine Pedersdatter dør i barselseng.
Ane Marie Jensdatter dør af Tæring (Tuberkulose)
Rasmus Jensen forsvinder fra Stødou efter I860,
formodentlig er han den enkemand Rasmus Jensen, der
ved folketælling 187o i en alder af 62 år er den
ene af ialt 17 tjenestekarle hos proprietær Carl
Benedict Erhardi i Kongsgaard. Om hans videre lev
ned og død vides intet. Alle børnene er døbt med
familienavnet Jordhøj.

32-33/1.

32. Mogens Langhoff.
f. 6/6-1771 i Nr. Lyndelse, db. 15/6 Nr.Lyndelse s
d. 22/8-1819 i Grenå, bg. 25/8 i Grenå.
g.4/11-1796 i Haderslev med

53» Anna Ma^dalene »Simonsen
f. 25/2-1775 i Haderslev, db. 1/3 i Haderslev
d. 23/3-182^ i Grenå,
bg. 29/3 i Grenå.
Af dette ægteskab kendes flg-* børn:
Sara Helene f. 18oo
Peter Severin Lauritz f. 18o3 (se nr. 16)
udøbt f. 181J

Mogens .Langhoff fik sin første boglige un
dervisning af faderen, men optages Michelsdag
(29/9) 178o i Odense latinskoles 2. lectie og
får 1781 flg. antegnelse: "opflyttet, et godt hovede, må stræbe*} han tillægges samtidig lo Rdl.
2 Mk. lo Sk. hvoraf 8 Rdl. udbetales, resten op
lægges , senere s.å. antegnelsen ’’forbliver flit
tig i skolen, doven hjemme’.’ for 1782 tillægges
han 16 ^dl. 1 Mk. hvoraf 13 Rdl. udbetales og
resten oplægges. 1783 antegnelsen ”opflyttet,
har været ordentlig men ikke flittig” tillagt
12 Rdl. 3 Mk. hvoraf 9 Rdl. udbetales.S*å. antegnelse”Forbliver særdeles langsom, viser rin
ge flid og noget maadelig haab” (3* Lectie) til
lagt 13 Rdl.4Mk, hvoraf udbetales 8 Rdl. 4 Mk.
1784 antegnelse ” langsom dog flittig og smidig
tillagt 15 Rdl. 4 Mk. hvoraf udbetales 8 Rdl.
4. Mk., derefter findes ikke mere om ham i Oden
se latinskoles discipelprotokol 1757-1736. Under
skoleonholdet bor han hos fasteren Karen Lang
hoff g. Lind i Odense og her nævnes han endnu ved
ft. 1787 som elev i latinskolen.
Omkring 18oo er han købmand i Haderslev,
hvor han indtræder som premierløjtnant i det sles
vigske landeværnsregiment og 2/9-18o3 ansættes
som Prmit . og adjudant i 1.østre landværnsregm.
i regm. 3 først batailloner, ansat ved 1. jydske Regiment 4 annekterede Batterier 15/2-18o8
medrresv. kaptajns ane. 11/11-1812, Afsked I5/I01814 (I.C.W. og Kay Hirsch)

Hans løn angives at være årlig 12o Rdl.
og for en sum på 295 Rdl. 89 Sk. for hvilke
han udsteder en obligation med 6 års amortisa
tion sikrer han sin hustru en årlig pension
efter hans død på 8o Rdl. årlig (Indlæg nr.
7983 til Den almindelige enkekasse 1775~1848)
Han har sikkert haft en velynder i sin
Regimentschef Peter Severin v. Fønns til Løwenholm, som har taget sig meget af Langhoffs søn,
som er ookaldt efter Fønss og som blev båret
til dåb af fru Fønss.
Mogens Langhoff har tilsyneladende siddet
i slette økonomiske omstændigheder. Ved skifte
efter ham, der begynder 8/10-1819 og slutter
27/12-lo2o (Grenå købstad) hvor hele hans indbo
vurderes til 2oo Rdl. ,4 Sk. fremlægger hans svi
germoder Helene Simonsen, der har opholdt sig
hos datteren og svigersønnen siden de flyttede
fra Haderslev, følgende erklæring:
"Da min svigermoder sal. Hospitalsfor 
stander Simonsens enke Helene Simonsen af godhed
for min kone og mig og min datter, på mit for
langende flytter her fra Staden og med mig til
Jylland, saa giver jeg undertegnede hende/ min
bemeldte svigermoder/ den Forsikring, at, naar
hun efter kort eller lang Tid ønsker at fløtte
fra os anden Steds hen, ey alene -at give hende fri
Befordring med alt hendes fra Haderslev medbrag
te Fløttegods og Formue, men desforuden at udbe
tale hende aarlig fra den tid hun fløtter fra os
en Summa af Syvogtyve Rdl. Dansk kontant saalænge
hun lever, hvor hun end opholder sig, som bereg
nes fra den Tid hun udfløtter fra mig - Til Be
kræftelse hatfer jeg denne min udstædte welwitterlige Forsikring med mit eget Signet under
trykket og egenhændigt underskrevet.
Saaledes sket i Haderslev d. 24 juny 18o4
sign. M. Langhoff /L^S./
Fortegnelse
over min Madame Simonsens Ind- og Udboe, som
jeg fløtter med mig fra Haderslev til Jylland
til Lieutenant Langhoffes Bopæl.

32-33/33 Skabe- 1 Chatol m. Skab - 1 Chatol - 1
Klok - 5 Speile - 5 Borde - 3 Sengesteder - 6
Underdyner - 3 Overdyner -8 lange Puder - 1
Sopha - 18 Stole - 2 Kommoder - 12 Spiseskeer 1 Potageske - 12 Theskeer - 1 Sukkertang - 1
Søvkaffetøj - 6 Bordduge - 5 dus. Servietter 12 par Lagener - 6 par Pudevaar - 6 grove Bord-.
duge - 24 Servietter - 12 Haandklæder - 1 Themaskine - 1 Kakkelovn.
Haderslev d. 24. Juny 18o4.
sign Helene Simonsen
sign Anne Magdalene Simonsen
/L.S./
Samtidig fremlægger Justitsraad Leth i Viborg
og Capitain Møller til Møllerup én af Mogens Lang
hof f til Kammerherre v. Fønss udstedt panteobligation på 8oo Rdl. sølv udstedt 2o juni loc3 med 1.
prioritets panteret
"i alt mit eiendes Indboe
Effekter og Løsøre m.v. således scrn vedhæftede for
tegnelse af Dato 2o Juny D.A. anmelder, hvori
samme er anført i Værdie lo8o Rdl." Kapitalen
skal forrentes med 4% med halvdelen hvert års 11
juni og 11 dec. termin, opsigelsesvarsel er an
sat til f år •
Ved skiftesamling ?/8-182o opklares, at en
ken og hendes moder trods advarsel har solgt og
pantsat nogle af boet effekter for at opretholde
livet,"hvad Mad. Simonsen ikke havde taget i Be
tænkning så meget mindre som hun ansaa det for
hendes eget". Skifteretten pålægger damerne at
skaffe tingene til veje, men Leth og Møllers sag
fører vil søge sine mandanters erklæring for at det
te undlades, men forlanger det øvrige bo stillet
til auktion. Samme dam falder dom om at boet skal
være fri for Mad. Simonsens tiltale og stilles
til auktion, der berammes til 12 sent.
Auktionen indlåringer 3^9 Rdl. 3 Mk. 14 Sk.
men foruden forannævnte fordring på 8oo Rdl. er
indkommet følgende fordringer: Prokurator Hald
i Arhus loo Rdl, Apotheker Dahl for medicin 9
Rdl. 1 Mk. 8 Sk., begravelsesudgifter 2o Rdl.
2 Mk. 8Sk., Niels Arentzen for husleie 4o Rdl.
Købmand Schmidt for varer 11 Rdl. 2 Mk. 8 Sk.
ialt 181 Rdl. 8 Sk. der er således ikke dækning.

32-33/4.

Svigermoderen Helene Simonsen dør 2 år
efter, i så fattige omstændigheder at der ikke
er til begravelsen, der overlades til fattigvæsenet (skn. Grenå by 17/5-1822)
Anne Magdalene dør 1824, og ved skifte
efter hende, sluttet 31/12-1824 (Grenå by) vur
deres hendes bo til 14 Rdl. 2 Mk. 6 Sk. sølv.
Fra 1. jydske Infanteriregiment indgår 67 Rdl.
37 $k. sedler for tilbageleverede undermunderingsstykker m.m. og fra Arhus Amtsstue den
afdødes enkepension til hendes dødsdag 22 Rdl.
IMk. 6 Sk. sedler og hendes efterladenskaber
havde ved auktion 23/12 indbragt 15 Rdl. 3 Mk.
12 Sk sedler med tillæg på lo%. Købmand Arentzen
fremlagde regning over tilgodehavende 2o Rdl.
samt begravelsesomkostninger 41 Rdl. 13 Sk. sed
ler og Apotheker Dahl 12 Rdl. 4 Sk. for medicin
i 1823 og 24. Boet slutter med en foi'mue på I06
Rdl 5 Mk. 3 Sk sedler omregnet til 9o Rdl. sølv,
og en gæld på 72 Rdl. 4 Mk. 14 Sk. sølv. Resten
17 Rdl. 1 Mk. 2 Sk. sølv fordeles med 2/3 til
søn .en og 1/3 til datteren.
Regningerne fra Arentzen, der er interessante til belysning af datidens forhold lyder
således:
vedr. begravelsen
Rdl. Mk. Sk.
En ligkiste med maling og plader
9
Organist og Klokker
2
8
Jord og graven at kaste
2
1
4
Klokkernes brug
5
Præsten for Jordpåkastelsen
2
6£ al. Batist og 5 fl. Vin (15 Sk.)
4
1
5
1-i Pot Aquavit (2 Mk.4 Sk) 1-J Pot Rom
8
1
1
Kringler og ..........
1
2
5 al Baand 3Mk. 12Sk. - 1 Lagen 1 Rdl
Klæde 4 Mk.
2
12
4
Kaffe, Sukker og Bagværk
3
Md. Beier for-Villighed
1
3
36
0
3
Betalt efter regning
5
41
0
3

32-33/5
Regning til S.T. Fru Langhoff, Grenaa
Rdl. Mk. Sk.
2
8
til 1 Forklæde og 3 Lommetørklæder
3
8
til hendes datter
1
o
8
1 Klæde og 1 Halsklæde
4.
4
16 al.Lærred til 4 Særker a. 28 Sk.
2
4
1 al. Lærred
2
til hendes søn Peder
1
2
Betalt til jfr. Bierring for Syning
1
2
1 Par Skoe
Contant 1 Rdl. 3 Mk.
1
5
For Kost, Logi og Vask fra 1/7-1825
4o
til 1/1-1824
ligeledes fra 1/1 til 23/3-1824
15
7o
1 12
2 14
49
i Januar 1824 betalt
2o
4 14
mig til gode
sign. Arentzen.
Regningen fra A-potheker Dahl omfatter Brystsaft,
Mixtur, Brystdraaber og Pulvere.
Mogens Langhoffs laksegl, som bl. a.
findes på nogle af de omtalte papire i indlæg nr
7983 til Den almindelige enkekasse, viser et ovalt
skjold med et stort latinsk L. ved foden af en
kanaleret søjle, der ved hver side af foden og
ved hver side af toppen er flankeret af en blad
ranke. Motivet er af mig benyttet i mit Exlibris.
S.L.
2
C. Svenstrup: Grenaa Bys Historie Ed. A
Gården nr. 13 på Storegade solgtes ved Dødsboauktionen 23/1-1811 til Lieutnant, Adjudant Mogens
Langhoff for købesum lo82 Rdl. 23/11-13 solgte
Langhoff den til en anden af de her i Grenå statio
nerede højere militærpersoner, Proviantforv. ved
Grenå Robådsflotille Carl Gotfred Bayer for $o.ooo
Rdl. Dansk Kurant, omskrevet til 6666 2/3 Rdl. Nav
neværdi. Handelen må gå tilbage ved at Bayer 9/71814 betaler Langhoff et vist beløb. Samme efter
år sælges gården til købm. Jens Kiersgaard i Århus,
købesummen er nu 375o Rdl. Navneværdi. 1817 er tak
sationsværdien 124o Rdl. S. V.

34-35/1.
34. Kiels Pedersen Hviid»

f.
178o,Ejstrup
db.15/ll-8o,Nr.Årslev s.
d.18/12-1826.Århus
bg.23/12-26.Århus Dom. s.
g. 1. 9/7-18o5 Gesing sogn med
35. Anna Elisabeth Andersdi;. Lassen,
f.
d.

1776,Brendstrup db.22/12-76,Tiist sogn
9/3-1813,Århus
bg.17/3-13, Århus Dom.s.

Af dette
Anders
f.
Maren
”
Peder
”
Adam Thuesen ”

ægteskab kendes flg børn:
24/l-18o7
24/5-18o8
(se nr. 17)
2o/9-18o9
28/5-1811

g. 2. 22/12-1813 i Århus Domsogn med
Petrine Elisabeth Due.

f.
d.

db.
bg.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Ane Elisabeth f. 1815
Simon
f. 182o
d. 182o, 2o uger gi.

Niels Pedersen bæres til dåben af sin sø
ster Mette, og får i hvert fald mellem 1784 og
179o sin opdragelse hos hende og hendes rnand,
skipper og senere købm. i Randers Adam Thuesen.
I skifte efter faderen Peder Jespersen (nr. 68)
nævnes, at Adam Thuesen ” i 6 aar har fødet og
opdraget sønnen Niels Pedersen’’. Senere tager
både Niels og den ældre broder Anders navnet
Hviid efter morfaderen.
18o5 træffes Niels Hviid på gården Sorvad i Gesing sogn, der ejes af broderen Anders.
Her bliver han gift med Anna Elisabeth, der er
halvkusine til Anders Hviids hustru Margrethe
Lassen.
Ved den ældste søns dåb bor de i Sabro
sogn, og han nævnes som forpagter, ved de 2 næste
børns dåb angives han som forpagter på Ristrup,
men 27/6-181o tilskødes han af Kirstine Birgitte

34-35/2.
Galthen, enke efter Frantz Henrichsen Kruuse,
en gård i Århus på Middelgades østre side nr.
93 bestående af et 19 fags to-etagers forhus
til gaden med 2 porte og indkørsler, samt kælder
under 13 fag, et 14 fags to-etager højt sidehus,
et 23 fags to-etager højt baghus med mur og bin
dingsværk samt to fjæle halvtage, brandforsikret
for 257o Rdl. Købesum 4.000 Rdl (sk. og pp. for
Århus 18o6-15 fol.31o), og 28/3-1811 løser han
borgerskab som købmand i Århus.
Han må samtidig eller kort efter være ble
vet rheder, thi 28/5-1812 pantsætter han til bro
deren Anders for 3o.ooo Rdl courant (senede omsat
til 6.000 Rdl. sølv) chaluppen "Bonafide" (hvil
ket betyder "den gode hensigt") og det er sikkert
den Brig af samme navn, som er afbilledet i "Ar
hus Havns" nytårpublikation 1963/64 side 21 "Frugt
jagernes Saga", den er på 21 coirm. læster. Endvi
dere pantsætter han chaluppen "Caroline" på 7|
comm. læster, samt hele sit ind- og udbo, være
sig sølv, linned, kobber, messing, tin, jern,
gangklæder, møbler, stole o.s.v. intet i nogen
måder undtaget, og alt efter følgende specifika
tion. som fylder ca. 8 foliosider i sk. og pp.
for Århus I806-I5 fol. 476 ff. Obligationen an
nulleres 15/12-1814.
Blandt andet statsbankerotten i 1813 gør
vel, at han sidder hårdt i det, og 4/3-1813 må
han indgå forlig med købmand Søren Mundberg i
Horsens om betaling af 694 Rdl. 53 1/3 Mk. at be
tale inden 14 dage, samt forlig med generalkrigs 
kommissær Dahl om en rest på 7.53o Rdl. courant
eller 1.255 Rdl. sølv, hvoraf han forpligter sig
til at betale 2.53o Rdl. inden 14 dage og resten
5.000 Rdl. til næste juni termin, som resterende
betaling for 60 stude (sk. og pp. for Århus I80615 fol 598). Han har altså drevet handel med stu
de, vel sagtens sydpå med ovennævnte to skibe.
22/4-1813 må han imidlertid indgå nyt forlig med
købm. Mundberg, idet han stadig mangler at betale
457 Rdl., som han forpligter sig til at betale
med halvdelen inden 14 dage og retsen inden 4
uger.

34-35/3.
lo/8-1814 pantsætter han ejendommen Middel
gade 93 til Franz Lichej i Århus som 2. prioritet
for 2.666 Rdl. efetr 1. prioritet til Mad. Kruuse
3.5oo Rdl. courant omsat til 1.575 Rbdl. med for
pligtelse til at betale inden 3 mdr. Obligatio 
nen slettes 6/7-1815.
Imidlertid er hans1 hustru Anna Elisabeth
død, og ved skiftet efter hende 15/10-1814 vurde
res boets auktionsværdi til 7.38o Rdl. 5 Mk. og
11 Sk. medens gælden opgøres til 11.325 Rdl., her
under en obligation til Anders Hviid på 6.000 Rdl.
Han har nu indgået nyt ægteskab med Petrine
Elisabeth Due, datter af handskemager Simon Due
og hustru Else Cathrine Møller i Århus. Hun har
ifølge skifte efter hendes moder 3o/ll-1812 (skp.
for Århus bog 21 side 178) en søster Ane Margre
the, der er gift med forvalter Hendrick Møldrup
på Risti'up (her nævnes han allerede som forv. i
18o9, hvor Niels Hviid er forpagter), i samme
skifte nævnes Petrine Elisabeth tjenende hos Ni
els Hviid, hun har altså været i huset inden Ni
els Hviids 1. kones død.
Det går stadig ned ad bakke for Niels
Hviid, og omkring 1821 forlader hustruen ham.
Ved skifte efter ham 18/12-1826 erklærer enken
•'at hun uden at være separeret fra sin mand, har
levet adskilt fra ham i 4 a 5 år, og at hun for
tiden tjener hos forvalter Møldrup på Pedersminde i Hasle herred og by", senere i skiftet næv
nes han som universitetsforvalter og han møder
i skiftet på Anders Hviids vegne.
I april 1823 da sønnen Anders konfirmeres
i Gesing sogn, angives faderen Niels Hviid at ha
ve ophold hos broderen Anders på Sorvad, og her
opholder børnene af 1. ægteskab sig i hvert fald
ved hans død.
Niels Hviid dør i armod. I dødsanmeldelser
for Århus 1822-43 angives "Fast bopæl her har den
afdøde intetsteds haft, men logerede lidt hos
Jens Aastrups kone, hvor han er død. Han døde kl.
12 middag. Han efterlader sig intet uden nogle
gamle gangklæder.

34-35/4.

I Skp. for Århus angives under 16/2-1827
”Jens Aastrups fraskilte hustru Anna Margrethe
Nielsdatter, hos hvem den afdøde logerede, hav
et tilgodehavende for de sidste 5 ugers leje
som beløb sig til 6 Rdl., som afdødes broder An
ders Hviid betalte ved begravelsen."
"Anders Hviid har bestridt begravelsesom
kostningerne med 27 Rdl. 4 Mk. 6 Sk. Afdøde stod
i stor gæld til sin broder Anders, der havde 1.
pr. panteret i alt hvad afdøde ejede. Afdøde har
haft og havde adskillig smågæld, men ingen vil
angribe den ret Anders Hviid har. Afdøde har i
den sidste tid levet aldeles i armod af famili
ens nåde og har ingen udestående fordringer. An
ders Hviid foreviste en af afdøde til ham 31.
marts 1817 udstedt panteobligation på 25.ooo Rdl.
for hvilket er givet 1. pr. panteret i debitors
ind- og udbo samt 2. pr. i en bondegaard "Lyngdahl" kaldet. Da Anders Hviid har overtaget går
den er den udgået af pantet, obligationen er der
for nedst med lo.ooo Rdl. tinglyst i Hasle og
Wester Lisbjerg herreders ret".
Senere i omtalte skifte angives, at gården
"Lyngdahl", som Niels Hviid her erhvervet omkr.
1817 er beliggende i Homå sogn, Sønder herred,
Randers amt og har et hartkorn på 6 tdr. 1 skp.
2 fjk. 2 alb, som Anders Hviid har fået overdra
get for 8oo Rdl. sølv. Til erstatning er på ob
ligationen slettet lo.ooo Rdl. sedler 21/6-1819.
Petrine Elisabeths bo på Pedersminde opgø
res til 147 Rdl. 3 Mk. 3 Sk. Udgifter til skif
teret, begravelse og skyldig gæld for logi og
læge opgøres til 44 Rdl. 4 Mk. 3 Sk. Rest lo2
Rdl. 4. Mk. 3 Sk. udlægges til Anders Hviid.

36-37/1.
36. Peder Jensen Gadgaard.
f.
18o^ i Kolstrup
db.lo/6-18o4 Lem s.
d. 6/I0-I852 i Kolstrup bg. 15/1° Lem s.

37» Ane Marie Hansdatter Bjerg.
f. 23/l-18o6 i Novrup db. 26/2 Jerné s.
d. 19/12-1878 i Ringkøbing bg. 23/12 Ringkøbing s

Barn født udenfor ægteskab:
Hans Villads f. 1828 (se nr. 18)
Peder Jensen Gadgaard er i sin ungdom tje
nestekarl på forskellige gårde omkring Ringkøbing.
3o/8-lo27 bliver han indkaldt som Garder til fods,
på dette tidspunkt har han besvangret Ane Marie,
og hun følger efter ham til København, hvor hun
føder deres søn.Hans Villads (se nr. 18) på Fød
selsstiftelsen, hvorefter hun for en kortere tid
tager ophold hos sin broder Willads Hansen i st.
Kongensgade inden hun igen vender tilbage til Velling sogn, hvortil hun er flyttet sammen med sin
familie i 1817.
Da der ikke bliver tale om noget giftermål
med Peder Gadgaard anlægger hun 30/I-I83I fadder
skabssag mod ham. Sagen er refereret i Ringkøbing
amts fattigprotckol R3o/1831 således i uddrag:
"3o/l-1831 anmoder Ane Marie Hansdatter amtet om
at hjælpe hende med at få bidrag fra Peder Jen
sen Gadgaard, som nu tjener hos hr. Ramsing på
Holmgaard, til det af hende i København d. 23/11828 fødte drengebarn, hvortil Peder Jensen Gad
gaard er udlagt som barnefader. Sagen behandles
ved Bølling-Nørre Herreders politiret, hvor Pe
der Jensen Gadgaard erkender faderskabet. Han har
hidtil nægtet at betale noget til barnets under
hold med den motivering at de ikke er blevet gift,
hvortil hun svarer, at hun har været villig dertil
indtil 2 år efter at barnet var født, men han
svarede, at det havde ingen hast. Han har iøvrigt
erklæret sig tilfreds med, at hun i mellemtiden
har indgået andet ægteskab. Hun forlanger et år»
ligt bidrag på 8 Rdl. men han vil kun betale 5-
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Dommen falder 3« marts 1831 og lyder på 6 Rdl.
sølv årligt indtil barnets lo. år.
Peder Jensen Gadgaard, der på det tidspunkt
er tjenestekarl i Nymølle, indgår 19/5-1834 ægte
skab med Louise Jensdatter.
f.
18o8 i Lem s.
db. 2/lo, Lem s.
d. lo/7~1871 i Kolstrup bg. 16/7 Lem s.
hun er datter af Jens Thommesen Søndergaard og
hustru Abelone Jensdatter i Lem sogn
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Jens
f. 1834
dødf. datter f. 1836
Jens
f. 1837
Karen f. 184o
Jens Peder f. 1842
søn f. 1845 d. 1845
Jens Christian f. 1846
dødf. pige 1852
Peder Jensen Gadgaard dør 1852 af Mave
krampe. Hans Kone Louise dør 1871 af Blodgang.
I skifte efter ham 9/10-1852 (UlfborgHind herreder) nævnes forannævnte endnu levende
4 sønner og 1 datter. Han sidder på et husmands
sted i Kolstrup, som er tilskødet ham 51/5-1853»
som har et hartkorn på 2 skp. 2£ alb og et hertil
senere tilkøbt areal af Dejbjerg sogn med hart
korn 3 fjk. Boets værdi oogøres til 598 Rdl.
og gælden til 48o Rdl. Skifteomkostningerne an
drager 13 Rdl. 2 Mk 7 Sk. Enken fortsætter ejen
dommens brug.
Efter sin hjemkomst fra København bliver
Ane Marie Hansdatter 28/5-183o gift i Velling s
med Niels Gregersen Bjerg fra Rindum, som er tje
nestekarl pa Vennersgaard, han er
f. c 1789 i Rindum (Ft. 1850 og 186o)
d. 14/1-1861 i Vesttorp bg. 2o/l Velling s.
om hans herkomst vides intet.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Claus f. 1830
Gregers Thomas f. 1833
Kirstine Marie f. ca 184o
Jens f. ca 1847.
Niels Gregersen dør 1861 som almisselem i
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en alder af 72 år. Ane Marie KanSdatter dør
1878 som Almisselem på fattighuset i Ringkø
bing.
Niels Gregersens forældfe er Gregers Jen
sen og hustru Inger Cathrine Pedersdatter, der
er gårdbeboere i Bjerg i Rindum sogn ved Ft. 18ol
De har på det tidspunkt 5 børn hvoraf Niels er
den ældste med alder 11 år.

38-39/1.
3$. Hans Andersen Klit.

f.
1785 i Fjand
db. 28/3, Sdr Nissum s.
d. 7/2-184o i Fjand
bg. 16/2, Sdr Nissum s.
g. 3/ll-18o5 i Raasted s. med

39» Mette Kathrine Pedersdatter.
f.
1784 iOrmstrup
d. 2/7-1836 i Fjand

db. 23/5- Raasted s.
bg. 7/7,
Sdr Nissum s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Maren f. 18o7
Karen f. 181o
Ane Marie f. 1812 d. 182o
Anders f. 1814
Andersine f. 1818
Anders Peter f. 182o
Ane Marie f. 1823 (se nr. 19)
Ane Cathrine f. 1826
Peder Wormstrup f. 1830

Hans Andersen Klit opholder sig i hvert
fald til sit 15. år hos forældrene. Senere bli
ver han husmand og fisker i Fjand,Sdr Nissum s.
Han overtager muligvis barndomshjemmet efter sin
fader og får ligesom denne tilnavnet Klit. Ved
datteren Ane Maries død angives at faderen også
forfærdigede fiskeredskaber. Han lever vel som
den største del af fiskerbefolkningen på stedet
under trange kår.
Mette Pedersdatter angives ved sin død
1836 at være 52 år. 4 år senere 184o omkommer
Hans Andersen Klit sammen med.en af sine naboer
Niels Andersen Bjerg på Nissum Fjord.
Da han har en del løs gæld sættes hans
hus og indbo til auktion, hvor huset, med et
hartkorn på 1 Fjk 2% Alb indbringer 41 Rdl 3 Mk
9 3/5 Sk og løsøret 7 Rdl 1 Mk 4 Sk. Der er en
panteobligation i huset hvorpå resterer 18 Rdl
4 Mk 12 4/5 Sk. Begravelsesomkostningerne er
6 Rdl 4 Mk 12 4/5 Sk, tilligemed auktionssalær
og andre omkostninger bliver den faste gæld 32
Rdl 1 Mk 2 Sk, hvorefter der bliver en rest på
16 Rdl 3 Mk 11 3/5 Sk, der svarer til ca 5°% af
den løse gæld. (sk. Ulfborg Herred 26/ll-184o)

4o-41/l.

4o. Peder Marcussen.
f.
1763,Skårup db.24/7-63,Fruering s.
d.24/4-1833,Vissing bg.28/4-33,Venge sogn.
g. 6/9-1788 i Skanderup sogn med

41. Karen Jensdatter.

f.
1765,Vrold
db.24/11-65,Skanderup s.
d.31/1-1836,Vissing bg.4/2-36,Venge sogn.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db.2/11-1788
Marcus
bg.9/11-1788
dødfødt
”
1/9-1789
Kiersten
f.c.
1792
’’ 5/4-1795
Jens
Marcus
” 24/6-1798
(se nr. 2o)
” 12/2-1801
Jens Carl
Maren
" 27/5-18o4
dødf. dreng " 28/8-18o7
bg.3o/8-o7
”13/10-1809
Ane

Peder Marcussen er født udenfor ægteskab,
og om hans barndom vides intet udover hans fød
sel i Skårup 1763.
Om Karen Jensdatter vides kun hendes fød^
sel, samt at hun er konfirmeret i Skanderup sogn
178o i en alder af 15 år.
Ved deres ægteskab i 1788 angives han som
ungkarl fra Foerlev i Skanderup s. og hun fra
Vrold ligeledes i Skanderup sogn.
Ved ft. 18ol er han husmand med jord i
Nr. Vissing, her dør han 1833 i en alder af 71
år og hun i 1836 i én alder af 74 år og angi
ves at være født i Vrold. Ved ft. 1834 har hun
aftægt hos datteren Ane og dennes mand Peder
Christensen, der har overtaget husmandsstedet.

^2-^/1»
42.Hans Christian Sørensen Rygaard.

f. 1768, Rygaardsstrand db. 13/11, Nørager s.
d. lo/8-1815, Nymarkshuset bg. 17/8, Gessing s.
tr. l.g. 9/1-1796 i Gessing med
Mette Kierstine Jensdatter.

f.
d.

1773, Gessing
18o7, Gessing

db. 12/9, Gessing s.
bg. 2o/12, Gessing s.

Af dette ægteskab kendes flg børn:
Ane Margrethe f. I796 db.29/5
Ane Margrethe f. 1798 ” 15/7
Jens f. 1800-15/8

Mette Kierstine f. 18o3<L4/3
Søren f. 18o5-H/8

Hans Rygaard er iflg. Lægdsrullen f. i Rygaardsstrand og opholder sig 1789-95 i Lystrup
i Gessing sogn, hvor han 1796 bliver trolovet
med Mette Kierstine Jensdatter, som er datter
af Jens Nielsen Friis og Mette Kierstine Sø
rensdatter Kløve. De bor ved ft. 18ol som hus
mand med jord i Nymarkshuset i Gessing sogn,
som er fæstegods under Løwenholm, og her dør
hustruen 18o7 i en alder af 34 år.
Hans Chr. Rygaard bliver derpå
g. 2.g. 18/4-18o8 (tr. 8/1) i Vivild sogn med
43. Maren Jensdatter Kock
f.
1771 i Vivild
db. 28/7, Vivild sogn
d. 27/12-1852, Nimtofte bg. 2/1-1853» Nimtofte s
Af dette ægteskab kendes flg børn:
Karen f. 18o8-21/12
Ane Marie f. 1811 (se nr. 21)
Madsine f. 1813-17/10

Hans Rygaard dør 1815, og i skifte efter
ham (Løwenholm gc-ds) nævnes af 1. ægteskab 4
levende børn (Ane Margrethe- Jens - Mette Kier
stine og Søren) og af 2. ægteskab 3 levende børn
(Karen - Ane Marie og Madsine), der fremlægges
kontrakt af 18o7, hvoraf det fremgår, at ”Mads
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Christensen i Lystrup, der er gift med afdødes
moder Maren C?iristensdatter, har overdraget
Hans Rygaard i mødrene arv den halve del af
den hans gård i Lystrup tilhørende eng Bro
krar ved Sorvad å til vrardi af 60 Rdl. sølv.
Værdi efter nuværende Rigsbankkurs 112 Rdl
3 Mk."
Maren Jensdatter bliver siddende i huset
og driver det dertil hørende landbrug ved hjælp
af en karl, senest denJens Sørensen Hjulmand,
som 13/10-1832 bliver gift med datteren Karen,
de bor alle i huset ved ft. 1834 hvor Maren
Jensdatter angives som huskone, der lever af
sin jord og Jens Sørensen Hjulmand angives som
tjenestekarl. Men Jens Sørensen Hjulmand flyt
ter med familie til Mogenstrup i Nimtofte sogn,
og senere flytter Maren Jensdatter til dem, i
hvert fald bor hun der ved ft. 184o, hvor Jens
Sørensen Hjulmand angives som gårdmand, men
det går dog stærkt tilbag for ham, ved ft, 1845
er han indsidder og dagleier, og her dør Maren •
Jensdatter som fattiglem 27/12-1852 i en alder
af 83 år, dødsårsag: Alderdomssvaghed.

44-45/1.

44. Jørgen Nielsen (Snedker).

f.
1774,Thorsager db.17/7-74,Thorsager s.
d.24/12-1839.
"
bg.3o/12-39,
"
g. 5/7-1796 i Thorsager sogn med
45. Mette Rasmusdatter.

f.
1772,Thorsager
d.14/10-1833,
"

db.27/9-72,Thorsager s.
bg,2o/lo-33,
"
"

Af dette ægteskab kendes flg. børn
Maren
f.12/10-1796
Ane Kierstine ”
25/5-1798
Rasmus
”
21/6-18o2 (se nr. 22)
dødf. dreng
"
18o4 bg,19/8-o4.

I Thorsager sogn findes på samrne tid mindst
3 jævnaldrende af navn Jørgen Nielsen, da disse
ikke altid er nævnt ved deres tilnavn (Koesmand,
Hummelkarl el. Snedker), og da to sidstnævnte
er gift Mette Rasmusdt,. kan det hyppigt være
svært at adskille disse tre fra hverandre.
Den her omhandlede Jørgen Nielsen bærer mærk
værdigvis ikke tilnavnet Molboe, som hans fader,
men derimod tilnavnet Snedker, der stammer fra
hans svigerfader, der var snedker, og hvis børn
hyppigt bærer dette tilnavn. Ja den omhandlede
Jørgen Nielsens ældste søn Niels, der også bærer
tilnavnet Snedker, lader endog en af sine drenge
døbe Jens Nielsen Snedker.
Det ses ingen steder, at Jørgen Nielsen Sned
ker har drevet håndværk som snedker, og det
må derfor formodes, at han har levet af jord
brug og måske dagleje. Da han bliver gift i
1796, og ved det ældste barns dåb s.å. bor de i
Thorsager, ved sønnen Rasmus dåb i 18o2 samt
ved folketælling 18ol bor de i Faarup, i det
sidstnævnte tilfælde bor hun alene med de to
ældste børn i et jordløst hus, og manden-angives
at være soldat, men senere i hvert fald ved
børnenes konfirmation 1814-15 og 17 bor de igen i Thorsager, hvor de begge dør som almis
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selemmer, hun 1833 og han 1839» 183^ bor han
med betegnelsen fattiglem hos sønnen Niels,
der er væver i Thorsager»
Der er ikke hidtil fundet fuldgyldige be
viser for at omhandlede Jørgen Nielsen er søn
af Niels Sørensen I-Iolbo e (se nr. 88), men der
er så mange ting der taler stærkt herfor bl. a.
lægdsrullernes angivelse af alder og opholds
sted samt den ved ft. 183^ angivne alder, medens
kirkebogens angivelse af alder ved hans død
1839 - 72 år (men burde være 65 år) passer bed
re på hans broder ligeledes døbt Jørgen døbt
1/1-1768 men død 26/2-1769•

46-47/1.
46. Jens Jacobsen.
f. 1764, Bøjstrup
db. 7/lo, Marie ^agdalene s
d.19/10-1328, Skarresø
bg. 26/lo, Skarresø s.
g. 12/4 -1799 i Thorsager med
47« Ane Siffredsdatter.

f. 1766, Thorsager
db. 1/11, Thorsager s.
d. 15/5~183o, Skarresø
bg. 23/5 Skarresø s.
Af dette ægteskab kendes flg. børn»
Mette f. 18oo (se nr. 25)
Mette Pallene f. 18o2-26/7
Siegfreddine f. 18o6<23/3

Jens Jacobsen er født på gården Bøjstrup
i Marie Magdalene sogn, medens Ane Sifredsdat
ter (eller Siffriégsdatter som hun også kaldes)
er født i Thorsager. Efter deres bryllup tager
de ophold i Skummelvedshuset i Skarresø (sene
re kaldet Skarresø Skovhus) som er et husmands
sted, og her bor de til deres død.
Ved skifte efter ham 28/lo-1828 (Rougsø Sønderhald og 0. Lisbjerg herreder) fremlægges
testamente af 21/6-1799 (velsagtens oprettet
ved trolovelsen) hvorefter det tilstås enken
at hensidde i uskiftet bo.
Ved skifte efter hende 17/5-1836 (Rougsø Sønderhald og 0 Lisbjerg herreder) anmeldes ar
vingerne at være "tvende døttre som ere givte
og en umyndig datterdatter, men anmelderen for
sikrede under Eds tilbud, at den afdøde intet
efterlader sig til skiftehold." Anmelderen er
svigersønnen Rasmus Jørgensen (nr. 22), der har
overtaget stedet efter svigerfaderens død 1828.

48-49/1.
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48 og 52 Christen Nielsen Smed.

f.
c. 1758, Hover sogn
d.
18o4, Nr. Vilstrup begr. 18/3-o4, Skibet s.
g. 1.
19/8-1778 i øster Nykirke sogn med
Else Nielsdatter.

f.
d.

c. 174o
1783, Jennum

Leene

begr. 9/4-83, Skibet sogn.

Af dette ægteskab kends flg. barn:
dbt. 27/3-178o
d. 18o4 begr. 7/3.

g. 2. 8/7-1783 i Skibet sogn med
49 og 53» Maren Pedersdatter.
f.
CS1763, Nr. Vilstrup
d. 3o/9-1829, Nr. Vilstrup

dbt 1/11-63, Skibet s.
begr. 5/10-29, Skibet s.

Af dette ægteskab kendes flg børn:
Else
f. sept. 1784
begr. 28/3-1785
Maria
dbt. 7/4-1786
Niels
" 14/9-1788 (se nr.
24)
Peder
” 16/5-1791 (se nr.
26)
(Christian dbt. 1/9-1791 d. 11/9-1791) ?
Else
dbt 19/10-1793
Preben
” 12/5 -1796 d. c. 18o9
Jacob
” 29/9-1798
Kiersten " 23/6-18ol
Christen "
I/8-I804
Christen Nielsen Smed angives ved F.T.1787
som værende 29 år, ved F.T. 18ol 42 år og ved sin
død 18o4 som 47 år og må derfor antagelig være født
omkring 1758, efter al sandsynlighed i Hover sogn,
og søn af den Niels Christensen Smed, der omkring
dette tidspunkt bor i Skræderhuset i Hover sogn
(se 96 og I04) og som bl. a. er fadder ved Christens
første barn Leene, samme navn som Niels Christensens
kone og vel opkaldt efter hende (farmoder).
Christen må formodes at have tilbragt sin
barndom og ungdom i fødesognet og velsagtens ud
lært i smedefaget hos faderen. 21/4-1778 bliver
han trolovet og 19/8 s. å. viet til enken Else
Nielsdatter i Wonge, Øster Nykirke sogn, han angi
ves da at være fra et hus (Skræderhuset?) på Rubal-

48-49/2.
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legaards gods i Hover sogn. Hun har tidligere væ
ret gift med Ole Rasmussen Bødker i Wonge, der blev
begravet 31/8-1777 i en alder af 54 år, og hun har
med ham 3 børn: Ane Else dbt 9/1-1774, Maren dbt.
2o/4-1777 og Ole,der bliver født efter faderens
død og dbt. 29/3-1778, han dør dog knapt i år ef
ter og begraves 19/7-1778.
Else Nielsdatter dør 1783, 43 år gi og der
afholdes skifte (skpr. f. Haraidskær gods) i Jennum,
Skibet sogn, hvortil de må være flyttet efter dat
terens fødsel 1780 i Hover sogn. Af skifteprotokolen
fremgår, at Else Nielsdatter i skiftet efter sin af
døde mand Ole Nielsen har lovet til sin tid, at gi
ve begge datrene af dette ægteskab en kiste og noget
sengetøj m.m. til en værdi af 21 Rdl, og skønt det
viser sig at boet er insolvent, gør børnenes tilsyns-'-.
værger (deres morbrødre) nu krav på dette beløb for
lods af Else Nielsdatters dødsbo. Arven skulle straks
udleveres, og tilsynsværgerne tilbyder at tage hver
sin myndling til sig og forsyne dem med føde, klæder
og skolegang. Endvidere forlangtes, "at det lidet
tintøj, der fandtes i dødsboet skulle deles ligeligt
mellem alle 3 døtre". Herudover tilstår Christen
Nielsen sin datter Leene til sin tid en seng, en ki
ste, et får, et messing strygejern eller værdien
heraf, 13 Rdl 4 Mk, idet de nævnte ting dog forbli
ver i boet indtil hun kommer i ægteskab. Værge for
hende bliver hendes alderfader (bedstefader) Niels
Christensen Smed i Skræderhuset.
Christen Nielsen bliver derpå lo/6-1783 troi
lovet og 8/7 s.å. viet til Maren Pedersdatter af
Vilstrup i Skibet sogn, de bor stadig i Jennum, og
her fødes parrets 2 ældste døtre 1784 og 1786.
Ved F.T. 1787 opholder de sig imidlertid i Haastrup
i Smidstrup sogn, hvor ældste søn Niels (24) er
født, men i 1791 er de tilbage i Skibet sogn, nu i
Nr. Vilstrup, og her forbliver de i resten af deres
tid.
Såvel ved F.T. 1787 i Smidstrup som ved F.T.
18ol i Skibet s. er han husmand med jord og smed.
Han dør i 18o4 og 5 måneder senere fødes hans søn
Christen, opkaldt efter sin afdøde fader.

48-49/3.
52-53/3.
Enken Maren Pedersdatter bliver igen gift
7/9-18o5 med ungkarl Lauritz Nielsen. Hun dør 3o/91829 (66 år) og Lauritz Nielsen 6/4-1845 begge uden at efterlade sig jordisk gods (Dødsanmeldelse
Tørrild Herred)

50-51/1.

5o. Hans Nielsen.

f.
c. 176o, Stouby
dbt. 23/3-6o. Stouby s,
d.
I808, Stagsrode begr. 21/6-o8, Barrit s.
g. 19/11-1785 i Barrit s. med
51. Maren Christensdatter.
f.
(1753, Roe)?
dbt.(24/4-1753, Barrit s.)?
d. 4/4-1829, Stagsrode begr. 9/4-29, Barrit sogn.
Af dette ægteskab kendes flg børn:
Niels
f. c. 1785
Grdm. i Stagsrode
Christiane dbt. 13/5.1787(se nr. 25)
Mette
”
27/11-1789 g. Terchel Hansen,Stagsr.
Gjertrud
”
31/3-1792g.
”
’•
•’
Friederica
"
23/3-1795
g. Frederik Mikkelsen ”
Niels
"
5/3-1798 d. 24/11-1798.

Om dette ægtepar vides kun, at de har opholdt
sig i Stagsrode i hvert fald fra datteren Christianes fødsel og til deres død. Ved F.T. 18ol angives
han som indsidder. Der er ikke fundet skifte efter
ham, men efter hendes død foretages skifte 15/41829 (Boller gods) og arvingerne er ovennævnte søn
og 4 døtre, hvoraf Mette er død, og har efterladt
sig 5 børn, enkemanden er derpå gift med den anden
datter Gjertrud. Den samlede arv til deling mellem
børnene andrager 27 Rdl. 4 Mk. 15 Sk.

54-55/1.

54. Morten Rasmussen kidt. Piilgaard.
f.
1758, Stouby
dbt. 27/8-58, Stouby s.
d. 4/5-1835, Hyrup
begr. 12/5-35,
”
"
g. 1/8-1787 i Stouby sogn med

55. Ane Andersdatter.

f.
1768, Hyrup
d. 3o/l-1846, Ullerup

dbt. 28/8-68, Stouby s.
begr. 5/2-46,
”
"

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Mette Marie
f. ca 1788 (konf. 18o4)
Ane
dbt. 11/12-1791 (se nr. 27)
Elsebeth Kathrine f. 5/5-1794 g. 1. Jens Nielsen i
Ullerup, g. 2. Christen Madsen
Rasmus
f. 6/2-1797
Ane Marie
f. 6/12-1799
Mette
f. 2/8-18o2, g. Jens Nielsen, Hyrup
Ane Kierstine
f. 4/8-I806, d. 11/8-1811
Morten Rasmussen antages at være den søn Mor
ten af Rasmus Sørensen i Stouby, der bliver døbt
14 p. Trin. (27/8)-1758, selv om der hersker en del
uenighed herom (ved F.T. 18o4-42år, F.T. 1834-79 år,
og ved sin død i kirkebogen angivet til 72 år), at
han er søn af ovennævnte Rasmus Sørensen støttes på,
at dennes øvrige børn hyppigt optræder som faddere
ved Morten Rasmussens børns dåb.
Ane Andersdatter må være den datter Ane af
Anders Larsen Piilgaard i Hyrup, der bliver dbt 13 p.
Trin (28/8)-1768, og hun må endvidere være den Ane
Rasmusdatter (sikkert fejlagtigt anført efternavn)
der ifg. kirkebogen dør som aftægtskone i Ullerup
3o/l-1846 med angiven alder 80 år. Thi efter Morten
Rasmussens død har hun aftægt hos Jørgen Friederichsen
i Hyrup, der har overtaget gården (F.T. 184o med an
given alder 68 år). Ved F.T. 1845 bor Ane Andersdat 
ter, 81 år, enke, Husfaderens svigermoder hos Chri
sten Madsen i Ullerup, der er gift med datteren Eli
sabeth Kathrine, og her må hun være død. Ved F.T.
18ol og 1834 angives hendes alder til henh. 32 og
61 år.

54-55/2.
Morten Rasmussen overtager Piilgaarden i
Hyrup efter svigerfaderen og dermed ligesom denne
tilnavnet Piilgaard, der er ikke fundet noget skif
te efter Morten Rasmussen og Ane Andersdatter, men
i Skifteprotokol for Rosenvold bog 3 side 606 fin
des under 4/5-1835 anført dødsanmeldelse for Morten
Rasmussen med tilføjelse ”enken Ane Andersdatter
hensidder i uskiftet bo.”

56-57/1.

56. Søren Jensen Bødker.
f.
1762, Borup
db. 19/12-62, Helgenæs s.
d.25/4-1837, Borup
bg. 4/5-37
"
"
g. 4/12-1788 i Helgenæs sogn med
57. Ane Marie Kikkelsdatter Trouls.

f.
1759, Borup
d. 16/4-1846, Borup

Mikkel

Jens

db. 23/9-59, Helgenæs s.
bg. 23/4-46,
"
’’

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
f. 17/3-1796, d. 1865, gårdm. i
Esby "Nærgaarden" g. Karen Pedersdt.
f. 17/9-18oo
(se nr. 28)

Søren Jensen Bødker er husmand i Borup,
hvor han sandsynligvis har overtaget husmandsste
det efter svigermoderen Ane Sørensdatter, der ved
folketælling 1787 sidder som enke i et hus tilli
ge med datteren Ane Marie, som året efter bliver
g;ift med Søren Jensen Bødker, og svigermoderen
har da også aftægt hos dem i 18ol.
Ved folketælling 1834 har de begge, og 184o
og 1845 har Ane Marie aftægt hos sønnen Jens, som
vel har overtaget fædrene hjemmet.
Ved skifte efter Søren Jensen Bødker (Mols
herred 26/4-1837) hensidder enken i uskiftet bo
og der er ikke andre børn end ovennævnte 2 sønner.
Ved skifte efter Ane Marie Mikkelsdatter
(Mols herred 16/4-1846) angives hendes efterladen
skaber næppe at kunne dække begravelsesomkostning 
erne.

58-59/1.

58» Niels Jensen Heigaard.
f.
1772, Borup
db. 23/2-72, Helgenæs s.
d. 21/4-183o, Feirup bg. 28/4-3o,
”
”
g. 6/7 -1798 i Helgenæs sogn med

59» Marie Cathrine Jensdatter.
f.
1775, Feirup
d. 22/8-1831, Feirup

db. 26/2-1775, Helgenæs s.
bg. 28/8-1831,
"

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Mette Marie
f. 3o/9-1799 g. Niels Mikkelsen,
Grdm i Ørby.
Ane Cathrine
f.
8/3-18o2
(se nr. 29)
Karen
dbt.27/3-18o5, d. 1841, g. med ind
sidder Chr. Jensen Smed i Feirup
Jens Christian f. 2/11-1810,
d. 9/6-1811

Niels Heigaard"Jenseri (som han er døbt) er
selvejer af et boelssted med jord (en halvgaard)
i Fejrup kaldet Heigaard, og da svigerforældrene
i 18ol bor hos ham, er det antageligt det sairme
boelssted, som de forhen har drevet.
Ved skifte efter Niels Jensen Heigaard (Mols
herred 21/4*-183o)tillades enken at hensidde i usiftet bo. Ved skifte efter Marie Cathrine Jens
datter (Mols herred 22/8t1831) angives afdødes
efterladenskaber ikke at overstige loo Rdl. Svi
gersønnen Christen Jensen Smed fremlægger arveafkald fra hans 2 svigerinder.
Christen Jensen f. 18o2 d. 1883 overtager
nu stedet, han er søn af husm. Jens Christensen
i Ørby og gift med ovennævnte datter Karen, efter
dem går stedet videre til deres søn Jørgen Chri
stensen f. 1844 d. 1922, som 1881 sælger det sted,
der nu i 6 generationer (næstsidste på spindesi
den) har været i samme slægts eje, det sammenlægs
ges med Fejrupgaard og bygningerne fjernes fuld
stændigt. Gårdens eller Stedets navn Heigaard kan
følges tilbage til i hvert fald 1575, da Erich
Lykke til Isgaard sælger til kongen 2 gårde i Fej
rup "Steengaarden" og ”Hedegaard"senere kaldet
”Hiegaard”. I 1683 er gården matrikuleret til
3 skp. 3 fjk. | alb. (J.L.H.)

6o-61/l.
60. Jens Rasmussen Smum.

f.
1774, Femmøller
db. 25/9-74, Agri sogn
d. 28/9-1849, ørby
bg. 4/10-49, Helgenæs s.
g. 2/12-1796 i Helgenæs sogn med
61. Mette Marie Rasmusdatter.
f.
1775, Stødou
d. 2/12-1827,Stødou

db.31/12-75, Helgenæs s.
bg. 9/12-27,
”
"

Af dette ægteskab kendes flg. børn
Ane Kierstine f.19/12-1798, d. 1838. g. indsidder
Anders Rasmussen Juul, Fejrup
Anna
f. 24/6-18oo d. 1/8-lSoo
Søren
f. 8/5-18o2
d. 22/lo-1825
Maren
f. 2o/7-18o5 g. kirkesanger Larsen
i Esby.
(se nr. 3o)
f.
7/l-18o8
Rasmus
dbt. 19/8-1810 d. 1838
Mikkel

Jens Rasmussen er fæstegårdmand i Stødou
i en gård kaldet "Smummen’’, som han har overtaget
efter faderen, hos hvem han opholder sig med ko
ne og barn i 18ol, og hvor han endnu bor i 1834
som enkemand, men i 1845 er han aftægtsmand hos
Mikkel Rasmussen i ørby og ved sin død i 1849
aftægtsmand hoc Jens Møller i ørby.
Ved skifte efter Mette Marie Rasmusdatter
(Mols herred 5/12-1827) angives kun ovennævnte
børn, dog ikke Søren, som allerede er død.
Ved folketælling 1845, såvel som i Lægdsrullerne fra 1792 og fremad angives Jens Rasmus
sen at være født i Helgenæs sogn, men i Lægdsrulle 1789 angives hans fødested som Femmøller, hvil
ket har vist sig at være det rigtige. I Lægdsrulle 3792 angives han som søvant og fisker og i 1795
angives han at have aftjent 1 år i flåden.
Han dør uden at efterlade sig så meget
af værdi, at begravelsesomkostningerne hermed kun
ne bestrides (Mols herred 29/9-1849)

62-63/1.
62. Jens Sørensen Degn.

f.
c. 1773, Ørby
db. lo/l-1773, Helgenæs s.
d.12/3-1842, ørby
bg. 2o/3-42, Helgenæs s.
g.
18o3 (trolovet 28/1) i Helgenæs med
63. Kiersten Andersdatter Juul.

f.
1775, Fejrup
d. 24/9-1845, ørby

db. 17/9-75 Helgenæs s.
bg. 3/10-45

Af dette ægteskab kendes flg børn:
f. 25/3-18o4 g. 1836 Laurs Rasmus
Ane Dorthe
sen Løche
(se nr. 31)
f. 3/l-18o7
Ane Marie
d. 25/5-18o9
f. 27/3-18o9
Søren
d. 2o/4-1812
Ane
f. 17/4-1810
f. 21/4-1812 g. 1846 Anders Rasmus
Karen
sen Løjborg
f. 9/4-1814 d. 186o g. Karen Ma
Søren
rie Christensdt.
f. 9/5-1816
Anders
f. 7/9-1818 d. 13/l-185o som
Ane
ugift tjenestepige
samt en plejesøn
Jens Jacobsen f. 2o/5-1825.

Jens Sørensen Degn bor ved folketælling
18ol hos forældrene og angives som indroulleret
matros, og har vel som sådan deltaget i englænder
krigen 18ol, han har altså været søvant og vel
drevet noget fiskeri, han overtager efter faderen
fæstet på en gård i Ørby matrikuleret til hartkorn
3 tdr. 3 skr. 3 fjk. 2 alb.. 1812 køber han gården,
der 1791 ejes af Mad. Sommerfeldt i Kongsgaard.
Efter ham overtages gården 184o af sønnen Søren
Jensen Degn. Efter Søren Jensen Degns død 186o
sælges gården til Peder Mikkelsen. Søren Jensen
Degns enke bliver siddende i aftægt på gården og
hun gifter sig igen med Jens Nicolaj Rasmussen Løche,(vel sagtens en broder til .ovennævnte sviger
søn Laurs Rasmussen Løche). I 185o brændte 4 gårde
og 1 hus i Ørby, og der indebrændte en søn af Sø
ren Jensen Degn, Jens Christian 6 år gi. (J.L.H.)

62-63/2.
Ved skifte efter Jens Sørensen Degn (Mols
herred bog 11 fol 242) er anført, at gård og be
sætning samt alt hvad han ejede, ved privat skif
te 24/11-1841 er overdraget sønnen Søren Jensen
Degn. I skødet er indført en opholdskontrakt for
Jens Sørensen Degn og hustru og de dør da også
begge her i gården, hustruen i 1845 med angiven
dødsårsag "Gigt".

64-65/1.

64. Lauritz Langhoff.
f.2o/9-1738,Odense 1^

db. 21/9-38,Od. v. Frue s.

d.2/lo-1821,Nr.Lyndelse bg. H/lo-21,Nr.Lyndelse s.
g.l.
1766, Odense Hosp. Menighed^' med
65. Sara Frederiksdatter Østrup,
f.
1733,Odense
db.17/lo-33,0d. st. Knud s.
d.18/7-1774,Nr.Lyndelse bg.22/7-74, Nr. Lyndelse s.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Vibeke Juliane f.1767 g. Ivar Hvalsøe, sognepræst
i Allerup, halvbroder til L.L.s
nedennævnte 2. hustru.
Frederik Østrup f.1768 Skovridder v/ Silkeborg
Adolphine
f,177o g. Jens Nielsen Richter
præst i Sommersted, senere Step
ping.
Mogens
f.1771
(se nr. 32)
Karen
f.1773
d.1773
Søren
f.1774
d.1775

g.2. 23/2-1776 i Fredericia med
Christiane Elisabeth Hvalsøe, dt. af tolder,
Cancelliraad Hans Jørgen H.
f.13/lo-1752,Fredericia db.2o/lo-52 Fr. Trinitatis
d. 5/9-1829, Nyborg.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Hans Hvalsøe
f. 1777 d.1777
Sara
f.1778 g. Oberstltn. Ludvig
Lebrecht Hommel.
Karen
f.1779 d.l78o
Hans Jørgen
f,178o forpagter af Gudbjerg
præstegaard
Marie Boldt
f.1781 d.1784
Søren
f.1783 d,18o3, student i Kbh.
Karen Margrethe
f.1786 d.1788
Svend Enevold Hans f.1788 Exam.jur.Eier af Filstrup
Axela Magna Erica f.1792 d.1877 ugift.
1) S.V.Viberg: Dansk præstehistorie.
2) Holger Malling: Vielser i danske landsogne.

6^1—65/2 •
Om Lauritz Langhoff skriver Jørgen Carstensen Block i sin "Den fyenske Gejstligheds
Historie" bl. a. følgende:
"Han blev dimitteret fra Odense Gymnasium
1759 med Testimonio af Professor Hahn, indskre
vet af Professor I.P. Anchersen, da Professor
Hølma .n var Decanus; Examen Theologiæ 1761; kom
Aaret før til at informere Salig Hospitalsfor
stander Holmers børn i Odense, tillige med Sal.
Professor Kisbyes yngste søn, Rasmus Severin
Kisbye, nu værende Konrektor i Bergen, i hvil
ken Kondition han forblev til Aaret 17659 da
enkefrue, Kammerherreinde Wibecke von Brockenhuus, fød Juul til Bramstrup- og Lindved Gaarder kaldede ham til Capelian og succederende
Sogneprcost for Nørre Lyndelse Menighed i den
til Allerup forflyttede Hr. Cramers Sted. 1771
den 12. August blev han virkelig sognepræst ved
Hr. Windekildes Død."
"1779 blev han udvalgt til Provst over
Aasum Herred i Provst Eilschovs Sted, som for
medelst Alderdom havde resigneret Provste-Embedet. 178A- døbte han en Negerinde tilhørende
Hans Excellence Herr Generallieutenant v. Ahlefelt til Bramstrup, som i Daaben blev kaldet
Julie Adolnhine, ved hvilken Forretning i Lyn
delse Kirke blev forklaret Joh. 17-3 og deraf
viist Hoved-Indholdet af Jesu Lære.
Efter at han havde været Capelian i 6
Aar tiltraadte han som Sognepræst, en meget fal
defærdig Præstegaard, som han straks maatte til
at bygge paa, over Porten staa i Stedet for Aarstal dette Vers:
Hoc opus exsstruxi, deum destruxere Struentes Infidias Regi perniciemqve Danis."
(Dette er af pastor H. Hansen, forhen Stege
for mig oversat til "Dette værk udførte jeg (da)
de styrende forstyrrede gudstroen til krænkelse
for kongen og til ulykke for danskerne". Man skal
her bemærke at det er i Struense-tiden og netop
ordet Struentes (de styrende) er valgt med hen
blik herpå)

64-65/3Selv skriver Lauritz Langhoff i Kr. Lyn
delse kirkebog, hvor* han har anført en liste over masterne i sognet siden reformationen bl. a.
"Jeg tog imod en meget forfalden Præstegaard cg
maatte 1772 nødes til at bygge en Lade mod Vesten,
35 fag, der kostede 2oo Pdl. 1773 an Lade med Nord
en 11 fag, som kostede 5o Rdl. 1774 maatte jeg
lade kaste en Brønd i Gaarden ret ud for brygger
husets Bør, da den anden i Haven har daarligt
Vand, den kostede mig 24 Rdl. 1775 byggede jeg
Bryggerhuset af nyt fra Grunden og nye Vinduer i
forskellige Stuer for 15o Bdl.
1776 havde jeg mit andet Bryllup i Frede
ricia med hr. Cancelliraad Hvalsøes Batter Chri
stiane Elisabeth og fik med Guds Forsyn i hende
en oprigtig Ægtefælle og mine Børn en øm cg om
hyggelig Moder. 1779 provst for Aasum Herred. 18o5
først i November fik jeg Høybye til Annex efter
Sognepræsten og Capelianen var flyttet til Jyl
land."
Præstegaarden er nedbrændt 5/5-1861.
I 1776 uniddelbart før sit andet ægteskab
indsender han ansøgning til den almindelige enke
kasse om at blive optaget i denne, idet han øn
sker at sikre sin eventuelle enke en årlig pension på 2oo Bdl. Beløbet ændres senere til 15o
Rdl. da han som præst "desuden skal og maa gøre
Indskud i den fyenske Geistligheds Enkekasse.’1
Indskudet til den almindelige enkekasse fastsæt
tes til 599 Rdl. 91 $k for hvilke han udsteder
en obligation (Indlæg nr. 185)
Hans første hustru Sara bliver efter faderens
(se nr. 13o) tidlige død opdraget hos hans efter
følger hospitalsforstander Holmer, hvor Lauritz
Langhoff er huslærer fra 1760-65
I Jens Møller: Beskrivelse over gejstlige
Embeder (udgivet 1841) er cm præstgården i Nr.
Lyndelse anført: Her er en stor smukt anlagt have
med mange udvalgte træer især æbletræer, alle
plantede af Jubel Oldingen Langhoff.
Ved Lauritz Langhoffs død er i kb. for Nr.
Lyndelse anført:
Provst over Aasum Herred i 59 Aar og Præst

64-65/4
i Nørre Lyndelse i 56 Aar 1 Haaned altsaa 6 Aar
Jubellærer. den 1. September 1815 holdt han sit
Jubilæum og erholdt da Rang med Amtsprovst.
Blandt de sagtmodige, de rene af Hjertet gik
han med den retfærdiges Tillid i Døden bort
fra s.tt Afkom.
Han omtales som den der aldrig gik nå ak
kord mod sin retfærdighedssans, selv om det og
så skulle betyde økonomiske tab for ham. Som hus
fader og ægtefælle bad han sit afkom huske sig
1. Mosebog kap. 18 vers 19
Ved hans første hustrus død har han i kb.
skrevet- ”1774 den 18. Juli døde min elskelige
gode kone Sara Østrup fra mig og 5 umyndige børn.
Den 22. ejusd. blev hun bisat i den aabne begravel
se i Kirken’.’
I Fyens Stiftstidende for 18 okt 1821 har
hans enke ladet indrykke en bekendtgørelse om hans
død, hvori bl. a. står: ” han var en sjælden god
Mand og Fader, hvilket gjorde vort 45-aarige Ægte
skab saa velsignet under alle Livets Omvekslinger.
Med fulde Sjæls og Legemskræfter forrettede han
sit Embede endnu den sidste Søndag før han nedlågdes paa Sygeleiet, hvor hans Lidelser i 4 Uger og
1 Dag bleve mange og haarde, men han modtog dem
med sin sædvanlige christelige Taalmodighed, og
roligt og blidt som hans hele Liv, var ogsaa den
gu dhen gi vn es Død.”
Ved skifte efter ham 4/lo 1821 (Vindinge,
bjerge og Aasum herreder) nævnes hans endnu
levende børn, af hvert ægteskab en søn og 2 døtre.
Boet, specificeret over 4 folios.ider, vurderes til
580 Rdl. Yngste datter Axela får lov til forlods
at udtage en ting af boet, idet de øvrige børn
har fået en sådan ved ægteskabs indgåelse.
Lauritz Langhoffs laksegl, der bl. a. findes
på nogle af papirer, der erbevaret i Indlæg nr.
185 til Den alm. enkekasse, forestiller et skjold
med 8 træer anbragt i 3 vandrette rækker med henh.
31 2 og 3 samt over skjoldet en hjælm som på top
en bærer 1 træ.

66-67/1.
66.Peter Simonsen

f.
ca. 1729 i Kastvraa i Sommersted s.
d. 19/9-1798 i Haderslev
bg. 23/9 i Haderslev.
g. 29/5-1772 i Haderslev med
67* Helena Nielsen

f.
17^5 i Haderslev
d. 17/5-1822 i Grenaa

db. 4/^ i Haderslev
bg. 21/5 Haderslev.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Maria Christina f. 1773 d. 1775
Anna Magdalena
f. 1775
(se nr. 53)
dødf. datter
1776
dødf. søn
1777

Peter Simonsen drev borgerlig næring og
værtskab (gæstgiver) i Haderslev, hvor han løste
borgerskab 8/12-1772 og angives her at være født
i Katsvraa, Sommersted s.
Han var hospitalsfor
stander 1775-1798 og deputeret borger 1775-1798.
Ved hans død anføres i kirkebogen at han
var søn af Simon Petersen og Maren Christensdatter i Kastvraa, Sommersted sogn og at han
var rift med Helena Nielsen, datter af Jes Niel
sen og Christina Torbensen, samt at han efterla
der en datter Anna Magdalena gift Langhoff. Hans
alder angives til 69 år. Han begraves på St. Ma
ria Kirkegaard.
Helena Nielsen dør i Grenaa hos datteren
Anna Magdalena, og i skifte efter hende 17/51822 anføres: "men da den afdøde de sidste 2
aar har, formedelst hendes iværende trængende
Omstændigheder, erholdt Understøttelse af Byens
Fattigvæsen, og at hun ikke engang efterlader
sig saa meget, som kan erholde Omkostningerne
paa hendes Begravelse. Thi blev Boet derfor
efter disse Omstændigheder overdraget Byens
Fattigvæsen til nærmere foranstaltning."
Hendes bo, som hun havde ført med sig
fra Haderslev til Grenå, havde jo svigersøn
nen Mogens Langhoff (nr. 32) inden sin død
pantsat og formøblet, som beskrevet under ham.

68. Peder Jespersen
f.
d. 7/11-179o i Linaa

bg. lo/ll i Todbjerg sogn

g. 6/6-1754 i Kr. Arslev sogn med

69. Maren Andersdatter Hviid
f.
1736 i Staanum
db. 26/8-1736 Kristrup s.
d. 22/12 18o2 i Randers bg. 27/12 st. Mortens s
Af dette ægeskab kendes flg børn:
Jesver db.9/3-1753
bg. 11/2-1756
Jesper db.2/3-1757
bg.
V5-I760
Mette db. 26/I0-I760 g. Adam Thuesen, skipper i
Randers
Anders db. 24/4-1763, senere ejer af Sorvad
Jesper db. 2o/ll-1765, senere gårdejer i Linaa
by, Todbjerg sogn
Anne db. 27/1-1771
Niels db. 15/H-178o (se nr. 34)

Peder Jespersen overtog iflg aftale med
moderen d. 3o/ll-1753 den fædrene gård i Ejstrup
Nr. Arslev sogn efter at han siden faderens død
i 1747 har bestyret den for moderen. Moderen be
tinger sig "frit ophold af gården på livstid, iøvrigt som hans farmoder nydt haver."(skp. for
Tirstrup gods 1723-73 fol 446). Ilan sælger se
nere, omkring 1786-87, gården og køber gård i
linaa by, Todbjerg s.
Ved sin død 179o har han ophold hos søn
nen Anders, der tidligere har overtaget denne
gård, medens Peder Jespersen selv ejer "det på
gården værende indbo og besætning," der vurderes
til 245 Rdl. 3 Mk. 8 Sk. (skp. Kalø amt 179o94 fol. 2 og 6).
Indboet omfatter bl. a. i stuehuset møb
lering af dagligstue, den øverste stue, et li
det kammer, bryggers og loftet. Udboet i gården
omfatter bl. a. 7 heste, 9 køer, 8 får, 4 svin,
3 gæs, 1 gase, 2 vogne, 1 plov, 1 harve m.m.
samt i herberget 1 sengested med udstyr.
Ved afhændelse af gården i Ejstrup har
der været holdt auktion over en del ind- og ud-

68-69/2.

bo, hvorfra eier endnu er udestående fordringer
til 19 Rdl. 1 Mk. 4 Sk.,"der dog på grund af
skyldnernes slette omstændigheder må anses for
uvis.11
Sønnen Jesper gør fordring på Jo Rdl.
for 5 års tjeneste i gården, men de øvrige ar
vinger gør opmærksom på, at han ikke kan gøre
krav på fuld løn, idet han har haft frihed til
at handle og ernære sig på anden måde, samtidig
mod, at han tjente i gården, hvilket ikke er
normalt for andre tjenestefolk, ligesom Adam
Thuesen i så fald ville have krav på opholds
penge for sønnen Niels i 6 år. Kravet blev der
på nedsat til Jo Rdl.
Enken og Anders bevilges hvor
Rdl i
begravelsesomkostninger. Efter fradrag af de
forskellige udgifter bliver arven fordelt med
77 Rdl. 4 Mk. 6 Sk. i visse og 9 Rdl. J Mk.
lo Sk. i uvisse indtægter, der fordeles med
22 Rdl. 1 Mk. 4 Sk. i visse og 7 Mk. 7 3/7 Sk.
i uvisse til hver af de J sønner og det halve'
til dattern Mette. Adam Thuesen forvalter ren
tefrit Niels* arv mod at give ham ophold. Anders
Pedersen ejer stervbogården.
Enken Maren Andersdatter Hviid dør hos
dattern Mette og’hendes mandAAdam Thuesen i
Randers•

7o-71/l.
7o. Anders Rasmussen Lassen.
f. 1739 i Brendstruu, dbt. 18/5-1739 i Tiist s.
d. 27/2-18o8 i Brendstrup, bg. 4/3 i Tiist s.
g. 2o/lo-1769 i Laasby s.

71. Maren Sørensdatter.
f~ 17 '48 i Laasby
db. 11/8-1748 i Laasby s.
d. 1/6-18o3 i Brendstrup, bg.7/6 i Tiist s.
Af dette ægteskab kendes følgende børn:
Anders db. 13/9-1772 bg. 13/5-1773
Apellone db. 22/10-1775 d. 1778 bg.3o/6.
Anna Elisabeth db. 22/12-1776 (se nr. 35)
Apellone db. L7/lo- 1779 g.Søren Søndergaard.
Rasmus hdb. 7/2-1783»
d.4/6 bg.9/6-18oo
Om dette ægteskab findes i kirkebog for ;
Laasby sogn Fredag d. 2o/lo-1769 flg. bemærkning:
•'De havde dobbelt kongebrev baade i henseende
til slægtsskab og for at blive fri for Trolovel
se" .
(Hun var datter af hans morbroder, de var
altså sødskendebørn)
Anders Rasmussen Lassen overtog efter fa
derens død i 1776 den af ham hidtil drevne selvr
ejergård i Brendstrup by i Tiist sogn (det er
vistnok den gård, der nu hedder Neder-Brendstrup
eller Brendstrup Nedergård) (Gården kommer sene
re igennem mange år i familien Fauerskovs eje,
der består en del slægtsforbindelser mellem slæg
terne Lassen og Fauerskov)
Ved folketælling 1787 angives han som
selvejer og gårdbeboer og i 18ol tillige som
heste- og kvæghandler.
I Tiist kirkes våbenhus indenfor yderdø
ren på væggen til højre findes en ligsten med
følgende indskrift: "Til en glædelig Opstandel
se gjemmes herunder de jordiske Levninger af den
i Live men nu i Døden og hos Gud sal. Mand AN
DERS RASMUSSEN født i Brendstrup 1739, boede og
døde sammested udi sit Alders 69 år 18o8 og ef
ter at have bekost dette Begravelse og et efter
raanden(?) tillige med sin kiære gudelskende hu
stru Maren Sørensdatter født i Laasbye 1748 og
døde i Brendstrup i 18o3 i hendes alders 52 år
(det skal vel være 54?)
18o7

øverst i stenen, der formentlig stammer fra en
ældre begravelse, hvor den gamle indskrift er
slettet og en ,y indhugget (hvilket ikke nå dis
se tider var ualmindeligt) er indhugget en mands-og en kvindeskik :else. Stenen har sikkert tidlig
ere været placeret et sted i kirkens gulv, men
senere sammen med andre sten flyttet til våben
huset.

72. Jens Pedersen Gadgaard.
f.
1758 i Gadgaard
db. 31/12, Hanning s.
d. 23/5-1829 i Kolstrup bg. 28/5, Lem s.
g.
før 1789
med

75» Karen Hansdatter.

f.
c. 1762 V. Finnerup db. 4/4, Hanning s.
d. 9/2-1852 i Kolstrup
bg. 16/2, Lem s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Maren f. 1784 d. 1803
(noget usikkert)
Hans Christian f. 1789
Peder f. 1791 d. 18o4
Else f. 1793 d. 1794
Andreas f. 1795
Gundel Else f. 1798 d. 1799
Peder f. 18o4 (se nr. 36)
Ved session 179o bliver Jens Pedersen
Gadgaard erklæret for udygtig til soldat på grund
af skade på højre øje.
Ifølge lægdsruller og kirkebøger bor han i
hvert fald mellem 1789 og 1794 i Hanning sogn
(i Peter Letagers hus), 1795 bor han i Bølling
sogn, men ved Ft. 18ol bor han i Kolstrup i Lem
sogn som husmand med jord, og her dør både han
og hans hustru. I sk. for Bølling herred 1829
nævnes blot, at hans arvinger er myndige, der
holdes derfor intet offentlig skifte.
Karen Hansdatter sidder endnu 1834 (Ft) på
husmandsstedet, men 184o og 1845 er hun aftægts
kone hos sønnen Peter (nr. 36).
Jens Pedersen Gadgaard må ikke forveksles
med den 11 år ældre broder af samme navn, som
også er husmand i Kolstrup og gift med Ane Hans
datter.

7^75/17lt. Hans Willadsen.
f. 21/11-1765 i Jerne
db. 24/11, Jerne s.
d. 6/12-1854 i Vesttorn bg. 17/12, Velling s.
g. l.g. 51/10-1793 i Jerne med

75» Kiersten Thommasdatter.
f. dec. 1767 i Jerne
d. 4/7-1816 i Novrup

db. 1J/12, Jerne s.
bg. 7/7» Jerne s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Willads f. 1795
Thomas
f. 1797 d. 1812
Jens
f. 1798
Edel
f. 18oo d. 1816
Maren
f. 18ol d. 1817
dødf. datter 18o3
Ane Marie f. 18o6 (se nr. 37)
Hans
f. 18o9
Karen
f. 181o d. 1811

Hans Willadsen bor indtil ca 1817 i Novrup
i Jerne sogn, hvor han iflg. Ft. 18ol er gård
mand og smed, dernå flytter han til Vennersgaard
i Velling sogn, tilsyneladende sammen med Pro
prietær Søren Nielsen, der på dette tidspunkt li
geledes flytter til Vennersgård, som han har overtaget, og i den følgende tid angives Hans Wil
ladsen hyppigt som smed på Vennersgaard. Hans
kone Kiersten Thommasdatter er død kort før flyt
ningen, men han har med sig sin kæreste
Kirstine Tobiesdatte r__
f.
mellem 1773 og 1779 uvist hvor,
d. 10/6^-1826 i Velling bg. 15/6, Velling s.
med hvem han indgår ægteskab 9/8-1818, Velling s.
Om hendes herkomst vides intet. I tilgangsreg. for
Velling s. 1817 angives hendes alder til 44 år
men ved hendes død 1826 angives hendes alder til
47 år.
Ved sin død 1854 angives Hans Willadsen som
aftægtsmand under Vennersgaard og opholder sig
hos datteren Ane Marie (nr. 37) og svigersønnen
Niels Gregersen Bjerg i Vesttorp, han blev 87 år
og døde af alderdom. I kirkebogen er tilføjet
”en særling”.

76» Anders Hansen.Klit

f.
ca. 17^o
d* 18/5-1816 i Fjand
g.
før 1785

bg. 25/5, Sdr Nissum s.
med

77» Maren Nielsdatter.
f.
mellem 1739 og 1753
d. 18/11-1825 i Fjand bg. 27/11, Sdr Nissum s.
Af dette ægteskab kendes kun flg. barn:
f. 1785 (se nr. 38)
De bor såvel i 1787 som 18ol (Ft) i Fjand
i Sdr Nissum s., han angives at være husmand og
fisker, men det er ikke hidtil lykkedes at finde
neget nærmere om deres herkomst.
Ved Ft. 1787 angives han at være 46 år og
hun 34 år
Ved Ft. 18ol angives han at være 61 år og
hun 62 år
Ved hans død 1817 angives han at være 78
år og aftægtsmand.
Ved hendes død 1825 angives hun at være
81 år og aftægtskone.
Der hersker derfor megen uklarhed om deres
rette fødselsår, især er der for hendes vedkom
mende meget stor svingning.
Ved dødsanmeldelse for Maren Nielsdatter
(Ulfborg herred) nævnes sønnen Hans (nr. 38) som
eneste arving. -

Hans

78-79/1.
78. Peder Christensen Ormstrup.

f.
ca. 1742
d. 1/12-1824 i Ormstrup bg. 12/12, Eaasted s.
g. l.g. 22/9-178o i Raasted s. med
79» Karen Lauridsdatter.

f.
d.

1741
1786 i Ormstrup

db. 12/11 Raasted s.
bg. 24/3, Raasted s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Johanne Marie f. 178.5 d. 1785
Mette Cathrine f. 1784 (se nr. 39)
udøbt datter f. 1786 d. 1786.
Om Peder Christensens herkomst vides in
tet, men da han 1780 bliver gift med Karen Lau
ridsdatter fra Ormstrup angives han at være fra
Staby, men da kirkebogen her først begynder 1749
kan hans herkomst ikke bekræftes ad denne vej.
Han har sandsynligvis overtaget gården
efter den et halvt år tidligere afdøde sviger
fader ligesom tilnavnet Ormstrup.
Karen Lauridsdatter dør iflg kirkebogen
"i barselseng efter en datter, der levede 6-g- ti
me. Begge begravedes paa en gang" Moderens alder
43 år.
Peder Christensen bliver gift 2.g.
I5/I0-I786 i Idum s. med (trol. i Østerlund 12/7)
Anna Marie Christensdatter

f. ca 1756
d. 24/7-1825 i Ormstrup
bg. 31/7, Raasted s.
Såvel ved vielsen som ved Ft. 1787 kaldes
hun Christensdatter, og er formentlig datter af
deii Christen Jensen østerlund af Idum sogn, som
er blandt fadderne til hendes første barn. Men
såvel ved Ft. 18ol som ved hendes begravelse
kaldes hun Jensdatter.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Karen f. 1787
Jens Christian f. 1789
Maren f. 1792
Christiane f. 1794
Christen f. 1796

78-79/2.

Ved sin død i 1824 anføres Peder Christen
sen i kirkebogen son aftsegtsmand, alder 89 år.
Ved sin død i 1825 anføres Anna Marie
Jensdatter som aftægtskone, alder ?o år.
Ved dødsanmeldelse (Ulfborg herred) 1825
for Ane Marie Jensdatter nævnes kun følgende ar
vinger:
en søn Christen Pedersen og
en søn Jens Christian Pedersen begge myndige
en datter Mette Cathrine gift med Hans Andersen
Klit i Nissum.
en datter Karen gift med Jacob Brunsborg i Ulfsborg.
I kirkebog for Idum sogn findes følgende:
1756 nr. 75 Anna Marie, Christen Hounesens før
ste barn og datter i Østerlund døbt Visit Maria
( 2. juli.)

80-81/1.

8o. Marcus Pedersen,
f.
d.

db.
bg.

81. Kiersten Jensdatter.
f.
d.

1735,Skaarup
1771,
’’

Peder

db. ?/4-35, Fruering s.
bg. 15/1-71
"
”

der kendes 1 søn
db. 24/7-1763 (se nr. 4o)

Om Marcus Pedersen vides intet, udover
at han ved ovennævnte barns dåb udlægges til bar
nefader, han tjener på dette tidspunkt på Jordbjerggaard i Hylke sogn, men der er ikke fundet
andre notater om ham i kbg. f. Hylke 176o-1813,
ej heller i Fruering sogn.
Kiersten Jensdatter begraves 1771 i en
alder af 36 år, og må derfor være født c. 1735.
I tiden 1734-1736 er der 4 fædre Jens, der får
en datter Kiersten døbt i Fruering, men der kan
ikke herske tvivl om, at det i dette tilfælde
må være Jens Michelsens datter af Skaarup, der
bliver døbt i april 1735, der er den rette, idet hendes ovennævnte søn Peder bæres til dåb
af Ane Jensdatter, formentlig hendes halvsøster
Ane døbt 173°, og fadderne er Anes mand Gunder
Jørgensen og Rasmus Rasmussen, Kiersten Jens
datters stiffader.

82-83/1.
82. Jens Hansen»
c.1736

f.

g* 25/5 (tr. 14/^) 1761 i Skanderup s. med

83. Maren Jespersdatter.
f.

c.173o

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Karen f. 1?62 db.15/2 • bg. lo/3-62.
Karen f. 1765
(se nr. 41)
Jesper f. 1763 db.3o/l-63.
Vod ft» 1787 i Skanderup sogn bor de i
Vrold by, han angives at være husmand og fisker
med alder 51 år og hendes alder angives til 57
år, de har en hjemmeboende søn Jesper 2;f år
ugift snedker.
Der er iøvrdgt. en del uoverensstemmelser
i de forskellige oplysninger om dette par.
Kirkebogen for Skanderup sogn angiver:
I786-22/II ungkarl Willum Sørensen gift med
Maren Jespersdatter (hvis det er den rigtige
Maren Jespersdatter og hvis årstallet ikke er
fejllæst, skulle Jens Hansen altså være død
forinden, men så kan han jo ikke optræde i ft.
1737)* Willum Sørensens kone Maren Jespersdatter bliver bg. 19/5“18o9 med angiven alder 78
år, hvilket jo nogenlunde svarer til hendes al«der ved ft. 1787« Husmand og skræder Søren
Willumsen, der muligvis er hans fader dør i
Vrold 5/6-18o9 i en alder af 87 år. Ved ft.
18ol i Vrold er Willum Sørensen husmand og
skræder i en alder af ^2 år og gift 1. g.
hans hustru Maren Jespersdatter er 7^ år og
g. 2. g., hendes alder skulle jo, hvis alderen
i 1787 er rigtig være 71 år. Når alt .foranstå- :
ende sammenholdes tyder det stærkt på, at det
er den samme Maren Jespersdatter, og at hun
altså må være født omkring 173° > hvis hun er
født i Vrold kan hun være den Margrethe Da
vidsdatters uægte datter Maren, som bliver

82-33/2.

døbt i Skanderup sogn 26/6-1729 båret af sin
moster i Vrold.
17R7
Jens Hansen må efter aldersangivelsen i
1787 være fadt orkring 1736.

84-85/1.
84. Søren Hansen Rygaard.

f.
1733,Gessing
db,27/6-33,Gessing s.
d. 25/1-1799»Lystrup
bg. 6/2-99»Vivild s.
g.21/12-1764 i Vivild sogn med
85. Ane Margrethe Christensdatter,
f.
c.1747
d. 19/9-1820,Lystrup

bg,27/9-2o,Vivild s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Kiersten
db .21/6-1767 bg.14/2-1768
Hans ChristianL " 13/11-1768
(se nr. 42)
?!
8/7-1770 bg. 5/8-70.
Christen
ft
9/5-1773
” 12/5-1786
Else Marie
n
30/6-1776
Rasmus
”17/10-1779
it
2/8-1778
Laurs
ft
3o/7-178o bg.28/3-1790
Rasmus
ti
12/3-1782 ” 21/7-1782
Søren
tt
10/8-1783
Ane
Kiersten
bg.5/9-1790
tt
3/8-1788 ” 26/7-1789
Christen
Der kan muligvis være nogen forveksling
mellem Ane db. 1783 og Kiersten bg. 179o. Ane
findes ikke i ft. 1787 og findes tils. ikke
begravet mellem 1783 og 1787. Kiersten findes ik
ke døbt 1783-84, men angives ved ft. 1787 at væ
re 4 år og ved sin død 179o at være 6 år. Det
må derfor formodes, at navnet Ane er fejlagtigt
anført i kirkebogen i stedet for Kiersten.
Søren Hansen Rygaard er født i Gessing,
men tager efter vielsen ophold ved Rygaards
strand i Nørager sogn i hvert fald til 1778
da sønnen Laurs bliver født, men senere flytter
de til Lystrup i Vivild sogn, hvor de findes ved
ft. 1787, han er da fæster af en gård under Løwenholm gods, og her dør han 1799.
Ved skifte efter ham (Løwenholm gods) an
gives kun 2 børn Hans 26 år og Laurs 2o år. En
ken bliver siddende i uskiftet bo, men allerede
22 maj s.å. lyses der i Vivild kirke til ægte
skab mellem hende og Mads Christensen fra Tør-

84-85/2.
slef by i Estruplund sogn, og de bliver gift
22/6 s.å. Han kaldes senere Mads Christensen
Røigaard (Rygaard), så han har altså antaget
formandens tilnavn.
Ane Margrethe dør som aftægtskone i Ly
strup 182o med en angiven alder af 76 år.
Mads Christensen Røigaard dør som aftægts
mand i Lystrup 1837 i en alder af 64 år.

86-87/1.
86. Jens Jensen Kock.

f.
c.1732,Nørager db.9/3-32,Vivild sogn
d;
1785,Vivild
bg.16/1-85,Vivild sogn
g. 9/11-1759 i Vivild sogn (tr.2/10-59) med
87. Maren Rasmusdatter.

f.
1736,Vivild
d.' 4/2-18o7,Vivild

db.9/12-36,Vivild sogn
bg.22/2-o7,Vivild sogn

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db.23/3-1760 g. før 1799 Mogens Jensen
Staanum i Vivild
Kiersten db. 4/7-1762 tjener 1799 Jens Frandsen
db. 4/8-1765 bg.2/2-1769.
Rasmus
db. 5/6-1768 tjener 1799 Thyge Andersen
Mette
db.28/7-1771 (se nr. 43.)
Måren
Ane Ca
db.24/4-1774 tjener 1799 Degnen i Vivild
thrine
db.24/11t177^> tjener 1799 i Vivild.
Rasmus

Karen

Jens Jensen Kock bebor en gård i Vivild
sogn og by, og her dør han 1785 i en alder af
53 år. Gården overtages derefter af svigersøn
nen Mogens Jensen Staanum, og hos ham bor svi
germoderen ved ft. 1787 med angiven alder 5o år
og ved ft. 18ol med ang. alder 68 år, hun må alt
så være født mellem 1733 og 1737, og der kan ik
ke være tvivl om, at hun er den datter Maren af
Rasmus Jensen i Vivild, som bliver døbt 9/12-36
i Vivild sogn. I 1787 bor sønnen Rasmus ligele
des hos Mogens Jensen i Vivild.
Ved skifte efter Jens Jensen Kochs broder
Søren 13/2-1799 (Løwenholm gods) nævnes Jens
Jensen Kochs ovennævnte 6 levende børn med bopæl
og ægteskabelige stilling som nævnt.
Ved ft. 18ol bor døtrene Kiersten og Ane
Cathrine begge hos Mogens Jensen Staanum, og beg
ge angives at være Væverske, Ane Cathrine har udenfor ægteskab en søn Jens Nielsen 1 år.
Der er ikke fundet noget skifte efter Jens
Jensen Koch eller hustru.

88-89/1.

88. Niels Sørensen Molboe.
f.
c. 1740-^5
d. 7/8-1316,Thorsager bg. 11/8,Thorsager s.
g. 3o/lo(tr. 16/8) - 1767 i Thorsager med

89«Karen Jørgensdatter Snedkers.
f.
. 174^5 Thorsager db. 24/lo, Thorsager s.
d. 19/4-182o, Thorsager bg. 23/4, Thorsager s.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Jørgen f. 1767 d. 1769
Søren f. 177° d. 1775
Jørgen f. 1774 (se nr. 44)
Søren f. 1777
Jens f. 1779
Peder f. 1781 d. 1787
Anders f. 1784 d.1794.■

Om Niels Sørensen Molboes barndom og ung
dom vides intet, men ved hans bryllup og i tiden
derefter til hans død kaldes han kun Niels Molboe, først ved hans død i 1816 anføres han som
Niels Sørensen Molboe, husmand i Thorsager 76
år. I andre arkivalier som f. eks lægdsruller
anføres han derimod kun som Niels Sørensen.
Der hersker nogen tvivl om hvornår han er
født. Ved ft. 1787 angives hans alder til 43 år
altså f. c. 1744. Ved ft. 18ol 60 år altså f. c .
1741 og ved hans død 76 år altså f. c. 174o,
der skulle altså være størst sandsynlighed for
at han er født c. 174o/41, men det kan være me
re nærliggende at tro på en fødsel omkring 174443, nemlig at han skal være den Niels, søn af
Søren Nielsen som bliver døbt i Thorsager 13/61745. Men der er jo den mulighed, at Niels Sø
rensen Molbo slet ikke er født i Thorsager,
thi tilnavnet Molboe, der ganske vist findes
hos adskillige personer i Thorsager og omlig
gende sogne, kunne jo tyde på en tilflytning
.fra Mols, så noget sikkert om hans oprindelse
kan ikke fastslås.
Karen Jørgensdatter har formodentlig sit
tilnavn Snedkers efter hendes stedfader Jens

88-89/2.
Jørgensen Notler, som er snedker i Thorsager
og derfor hyppigt kun benævnes Jens Snedker.
Karen Jørgensdatter, Niels Molboes enke,
husmandsenke i Thorsager begraves 2j/4-182o i
en alder af 75 år, og skal således være født
ca 17^5, og alt peger hen imod at hun er den
Karen, datter af Jørgen Andersen (også kidt.
Powlsen) der bliver døbt i Thorsager Dom. 19«
Trin. (24/lo)-1745Ved skifte efter Niels Sørensen Molboe
7/8-1816 (Kalø gods) anføres følgende arvinger
3 myndige sønner Jørgen, Søren og Jens, der
bevidner, "at der formedelst boets fattige om
stændigheder intet kan blive at arve, men så
ringe, at jeg Søren Nielsen endog har måttet
betale hans jordefærd af egne penge." De to
andre brødre sidder altså tilsyneladende hel
ler ikke for godt i det.

9o-91/l

9o. Rasmus Jørgensen Snedker.
f. l?4j, Thorsager
db. 22/9, Thorsager s.
d. 18o4, Thorsager
bg. 21/3, Thorsager s.
g.26/lo (tr. l/3)-1767 i Thorsager med
91. Karen Jørgensdatter Kotiers.

f. 1744, Thorsager
db. 8/3, Thorsager s.
d. 23/1-1817, Thorsager bg. 27/1, Thorsager s.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:

Jørgen f. 1769
bg. 2/l-184o,husm. og snedker
Mette f. 1772 (se nr.
Anne Marie f. 1776
Anne f. 1778
bg. 28/7-1779
Anne f. 1780
Jacob f. 1783
bg. 24/3-1784

Ved ft. 1787 anføres Rasmus Jørgensen som
husmand og tømmermand alder 43 år og Karen Jør
gensdatter alder 41 år. Ved ft. 18ol anføres
han som husmand og snedker med alder 36 år og
hun ligeledes med alder 56 år, hvilket så no
genlunde stemmer med ovenanførte dåbsdatoer.
Derimod angives hans alder til 68 år ved hans
død i 18o4, hvilket må være fejlagtigt.
Ved hendes begravelse i 1817 angives hen
des alder til 75 år, hvilket heller ikke kan
være korrekt, men det var jo ikke ualmindeligt
i ældre tid, at gamle folk ikke rigtig havde
rede på deres alder.
Selv om der ikke findes absolut fuldgyl
dige beviser, er der dog efter forliggende op
lysninger, herunder også fadderlisterne ved
deres og sødskendes dåb samt fadderlisterne ved
deres børns dåb, så stor sikkerhed for at deres
forældre
er de under henholdsvis 18o-181 og
182-183 anførte.

92-93/1.

92» Jacob Rasmussen.
f. 1726,Skarresø
db. 18/8, Skarresø s.
d. 18o7, Bøjstrup
bg. 7/6, Marie Magdalene s.
g. l.g. 27/11 (tr. l/lo)-1752 i M. Magdalene med

93» Mette lauridsdatter.
f. 1723, Thorsager,
d. 1786, Bøjstrup

db. 28/11, Thorsager s.
bg. april, M. Magdalene s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Jørgen f. 1753
Rasmus f. 1756 d. 1829 g.1798 Kiersten Nielsd-fe.
Palle f. 1758
Anne Kirstine f. 1761 d. 1761
Jens f. 1763
Jens f. 1764 (se nr. 46)
Anne Kirstine f. 1768.

Jacob Rasmussen, er født i Skarresø, men bli
ver 1752 gift med enken efter Jørgen Danielsen
i gården st. Bøjstrup i Marie Magdalene sogn.
Jørgen Danielsen og Mette Lauridsdatter (Bach)
er gift i Thorsager 26/6-1745, hvor hendes fa
der er gårdmand, men J.D. dør 24/5-1752 i en
alder af 38 år (han er døbt i M.M. 15/4-1714),
sammen har de i hvert fald 3 sønner Laurids f.
1746, Daniel f. 1749 og Jens f. 1751, hvoraf de
to førstnævnte lever 1786. Ved ægteskabet overtager Jacob Rasmussen gården st. Bøjstrup,
som han driver til sin død i 1807.
Mette Lauridsdatter dør imidlertid i april 1786 (hun er i kb. fejlagtig anført som
Mette Clemensdatter, denne sidstnævnte er gift
med Jacob (Rasmussen) Lindeman i Pindstrup).

Jacob Rasmussen bliver derpå
g. 2.g. II/8-I787 i M. Magdalene med
Karen Pedersdatter, fra Ryomgaard Mølle
f. c. 1752
Ved ft. 18ol kaldes hun Nielsdatter og
alderen angives til 49 år.

92-95/2.
Ved skifte efter Mette Lauridsdatter 8/51786 (Ryomgaard) angives hendes arvinger at
være: af 1. ægteskab en søn Laurs i M. Malene
4o år gi. og en søn Daniel i Nimtofte, samt
af 2. ægteskab en søn Rasmus boende i M. Ma
lene, en søn Palle 25 år og en søn Jens 22 år
begge hjemme på gården.
Boets værdi opgøres til 32o Rdl 5 Mk 5
Sk og gælden til 477 Rdl 5 Mk 8 Sk, heraf søn
nen Palle tilgode for 5 års løn 52 Rdl. Begra
velsesomkostningerne andrager 8 Rdl. Boet over
lades enkemanden, der lover at svare hver sit.

94-95/1.

94. Siffred Johansen.
f. ca. 173o
d. l/lo-1819,Thorsager bg. 7/lo, Thorsager s.
g. l.g. 9/4 (tr. 9/12-64)-1763 i Thorsager med
95» Karen Boesdatter.

f.
d.

1736, Thorsager,
1774, Thorsager

db. 3/2, Thorsager s.
bg. 3°/3, Thorsager s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:

Johannes F. 1765
Anna f. 1766 (se nr. 47)
Anna Marie f. 1/69 d. 1815 g.1794 Rasmus Nielsen.
Niels f. 177o
Om Siffred Johansens herkomst vides intet,
men ved ft. i Thorsager 18ol angives hans alder
til 7o år (han findes tilsyneladende ikke i Thors
ager ved ft. 1787) han er jordløs husmand og går
i dagleie. Ved hans død 1819 angives hans alder
til 9o år og han er da almisselem. Han må efter
det foran anførte være født mellem 1829 og 31
men tilsyneladende ikke i Thorsager.
Ziffred Johansens hustru begraves i Thors
ager i 1774 i en alder af 38 år. Ved skifte ef
ter Karen Boesdatter 13/4-1774 (Kalø gods) næv
nes børnene Johan 9 år, ane 8 år, Ane Marie 5 år
og Niels 3 år.
Boet, der vel er typisk for en simpel
husmand på den tid, består af: Et fuldt senge
sted 2 Mk. - en liden barneseng, 2 Sk - en li
den grå vadmelsdyne, 8 Sk. - 2 gi. vadmels ho
vedpuder, 2 Sk - et gi. blårgarnslagen, 2 Sk en stribet bolsters underdyne, 2 Mk. - en liden
gi. hovedpude, 2 Sk - et par blårgarnslagener ..
... - Den gi. kones gangklæder bestående af:
et gi. grå vadmelsliv, 4 Sk - et gi. stribet
skørt, 4 Sk - en gi. særk, 8 Sk - et gi. hvidt
blårgarns forklæde, 4 Sk - 2....... 2 Sk. en gi. sort hue 2 Sk - 2 gi. klædes do. 4 Sk et par gi. sorte strømper, 2 Sk - Boeskab be
stående af: en kiste med låg og hængsel 1 Mk
8 Sk - et gi. skrin med låg og nøgle 1 Mk -

94-93/2.

et mindre do. 8 Sk - et liden bogeskab 4 Sk Summa 1 Rdl. 5 Mk. -12 Sk.
Boets gæld: Skyldige huspenge for 1773
2 Rdl - Begravelsen (en ligkiste) 1 Rdl 2 Mk skifteforvalteren 2 Rdl. - Ane Hansdatter i
Schreirup 2 Rdl - Søren Thomassen i Fårup 4 Mk Boe Sørensen i Skarresø 1 Rdl - Søren Boesen i
Thorsager 1 Rdl.
Summa lo Rdl.
Boet er altså i høj grad insolvent.
Der går nu nogle år hvor Siffred ..Johan
sen tilsyneladende er forsvundet fra Thorsager,
muligvis er han ude at tjene i et andet nærlig
gende sogn, men han dukker igen op da han bliver

g. 2.g. 18/5-1892 i Thorsager med
Mette Jensdatter.

Om hendes herkomst vides intet sikkert.
Ved ft. 18ol angives hendes alder til 43 år alt
så f. c. 1758 men ved hendes bgravelse i Thors-’
ager 2o/5-1827, hvor hun dør som almisselem an
gives hendes alder til 74 år, altså f. c. 1753»
I dette sidste ægteskab fødes 3 børn.
Jens f. 1793 d. 1793
Karen f. 1796 d. 1796
dødf. dreng 18ol.

96-97/1.
Io4-lo5/l.

96 og lo4 Niels Christensen Smed.

f.
d.
g.

c. 174o
1784, Skræderhuset

begr. 14/3-84, Hover s.
med

97 og lo5 Leena Nielsdatter.

f.
c. 1739
d. 15/3-18o5, Skrædderhuset

begr. 24/3-05, Hover s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn: (idet
Christen Nielsen i Skrædderhuset antages at være identisk med Christen Hjuler i Skrædderhuset).
Christen
f. c. 1758
(se nr. 48 og 52)
Kiersten
dbt Xo/11-1765, begr. 1/1-67
Jørgen
" 3/11.1771, d. 29/6-1794, Stouby
en datter
f. ca 1769, begr.25/8-71, 2| år
Morten
dbt 19/3-1775
Niels
•' 25/5.1777, Grdm. i Stouby
Christian Wilhelm "18/7-1779,
begr. 9/l-178o
i
Hans
10/6-1781
!

en datter

begr. 9/5-1793

Kirkebogen for Hover sogn veksler i årene
1765-81 mellem betegnelserne Niels Hjuler, Niels
Christensen og Niels Smed i Skrædderhuset på Ruballegaards mark i Hover sogn. Han har antagelig været
gift før, idet Leena Nielsdatter nævnes 1. gang som
hans hustru ved sønnen Niels dåb, medens en Leena
Nielsdatter af Ruballegaard er mellem fadderne ved
sønnen Jørgens dåb i 1771. Kirkebog for Hover sogn,
som først begynder 1751 har desværre en del huller
og beskadigede blade frem til 177o. At Niels Christen 
sen smed er fader til Christen Nielsen (48) støttes
bl. a. på, at der ved skiftet efter dennes første
hustru udpeges som formynder for fællesbarnet Leene
Christensdatter hendes ’’Alderfader" (ældre betegnel 
se for bedstefader) Niels Christensen Smed i Skræd
derhuset.
Efter Niels Smeds død i 1784, hvor han a.ngives til44 år, indgår Leena Nielsdt. nyt ægteskab med
Peder Sejersen, som igen efter Leena Nielsdts død
indgår nyt ægteskab med Ingeborg Madsdt, stadig med
bopæl i Skrædderhuset, hvor Peder Sejersen dør
6/7-1838.

98- 99/1.
Io6-lo7/l.
98, lo6 Peder Pedersen Skræder,

f.
c.1731
d. 15/lo-18o6,Nr.Vilstrup
g.

bg.l9/lo-o6,Skibet s.

99, lo7 Maria Jacobsdatter.

f.
d

c.1727
1795,Nr.Vilstrup

barn
Maren
Hans
Morten

Af dette ægteskab
f.c.1761
db.1/11-1763
"
5/10-1766
" 22/9-1770

bg.13/9-95, Skibet s.
kendes flg. børn:
bg. nov. 1762, 1 år.
(se nr. 49 og 53)

bg. 17/12-70.

Da kirkebog for Skibet sogn har en del
huller for trolovelser og vielser frem til 1766,
har det ikke været muligt at konstatere deres
vielse, der må ligge forud for 1761.
Ved folketælling 18ol bor de i Nr. Vilstrup
i en angiven alder henh. 56 og 60 år, han anfø
res som husmand og skræder.
Peder Skræders hustru af Vilstrup begra
ves 1795 i en alder af 68 år og Peder Skræder
af Vilstrup begraves I806, hans alder angives
til 7o år, men skal formodentlig være 76 år.

loo-lol/l.
loo. Niels Hansen Aamand.

f.
1732
dbt. 17/2-32, Stouby s.
d.
1768, Aahuset
begr. 22/4-68,
"
’’
g. 9/7-1756 i Stouby sogn med
lol. Mette Pedersdatter Brok.
f.
1726, Stouby Str.
dbt. 16/6-26, Stouby s.
d. 22/11-1811,Stouby Skov begr. 27/11-11, Stouby s.
Anna
Hans
Anders

Af dette ægteskab kendes flg børn:
dbt. 12/6-1757.
d. 21/12-1812, Stouby s.
”
23/3-176o.
(se nr. 5o)
"
23/5-1763
Husmand, Stouby Skov.

Ved Niels Hansens og Mette Pedersdatter
Broks dåb angives begge at være fra Aahuset i Stou
by skov, og her tages også bolig efter vielsen.
Han har sikkert drevet både lidt landbrug og lidt
fiskeri. I skifte efter hans død (Rosenvold, bog 2
side 479) 18/5-1768 anføres kun forannævnte 3 børn.
Formynder for dem bliver deres morbroder Hans Peder
sen Brok. Boets værdi opgøres til 111 Rdl. 3 Sk. og
boets gæld til 4o Rdl. 4 Mk. 4 Sk., der bliver så
ledes en arv på 7o Rdl. 4 Mk 15 Sk, der efter sæd
vanlige regler ville blive delt med halvdelen til
den efterlevende ægtefælle, og den anden halvdel
delt mellem børnene således, at en broderiod bliver
dobbelt så stor som en søsterlod. Men i dette til
fælde ønsker moderen at alle går lige og lover at
udbetale hver af børnene 2o slettedaler når de bli
ver 18 år, indtil da bliver værdierne stående i bo
et .
Enken bliver 7/7-1768 trolovet og 3/8 s.å.
viet til Niels Jørgensen Busk, der senere benævnes
Aamand som forgængeren i ægteskabet. Niels Jørgen
sen dør l/3-18oo (alder angivet til 6o/7o år).

Io2-lo3/l.

Io2. Christen Rasmussen.

f.
c 172o
<3.
1783, Stagsrode
begr. 9/6-83, Barrit s.
g. ll/12-175o i Barrit sogn med
lo3. Mette Sørensdatter.

f.
c 1713
d. 24/11-1794, Stagsrode begr. 3o/ll-94, Barrit s.
Af dette ægteskab kendes flg børn:
Karen
dbt. 15/8-1751.
begr. 7/4-1754 (2 år)
Maren
"
24/4-1753
( se nr. 51)
Anna
"
6/1 -1754
Rasmus
•'
31/3-1755
Søren
”
6/11-1757
Karen
"
2o/4-176o
Ane Marie
"
2/10-1763
søn
begr. 25/8-1765
Gye
”
19/10-1766

Om denne familie vides for tiden intet andet end, at Søren i 1789, Karen i 1787, Ane Marie
i 1789 og 92 samt Gye i 1787 optræder som faddere
ved Marens (51) børns dåb.

Io8-lo9/l.

Io8. Rasmus Sørensen,

f.
1711, Hyrup
dbt. 22/3-11, Stouby s.
d.
1773, Stouby
begr. 6/4-73
”
"
g, 27/12-1735 i Stouby sogn med
lo9, Mette Pedersdatter.
f.
d.

1712, Hyrup
1773, Stouby

dbt. 11/12-12, Stouby s.
begr. 6/4-73,
”
"

Af dette ægteskab kendes flg børn:
Ane
dbt. 19/2-1736
begr. 2/7-1739
Søren
"
2o/lo-1737, grdm i Krogsgrd, Hyrup
Ane
”
23/lo-174o, g.Niels Hjerrild,
Stoub
Peder
"
23/1 -1743
Christopher
"
19/12-1745, grdm. i Hyrup
Mette
"
1/11 -1748, g.
.. Jørgen Hansen
Elsebeth Cathrine dbt. 21/12-1755, begr. 11/7-56.
Morten
dbt. 27/8-1758,
(se nr. 54)
Ane Marie
dbt.
?
konf. 1768

Rasmus Sørensen har været meget vanskelig at
følge i kirkebog for Stouby sogn, idet han 1735-36
benævnes Rasmus Sørensen i Hyrup, 1737-44 Rasms Sø
rensen i Stouby skov, 1745 Rasmus Nymand i Stouby
skov, 1746-51 Rasmus Tækkemand i Stouby skov, 1753
igen Rasmus Sørensen i Stouby skov, 1755-61 Rasmus
Sørensen i Stouby, 1768-71 Rasmus Frijsenborg i
Stouby og 1772-73 Rasmus Sørensen Frijsenborg i
Stouby (en enkelt gang (18/11-1742) kaldes han "Lil
le Rasmus" af skoven, han er da fadder ved sviger
faderens datter Anne.) 25/5-1739 nævnes Mette Ny
mands som jordemoder ved Peder Broks (2o2) datter
Karen af Stouby skov ved Aaen.
Men at det er samme person,klarlægges ved at
sammenligne kirkebogens data for de forskellige
børn med de i skifte efter ham nævnte børn (Rosen
vold bog 2 side 562-67) 4 sønner og 3 døtre af oven
for angivne navne, ligesom det hyppigt er de samme
personer, der optræder som faddere ved hans børns
dåb, og hovedparten af dem nære slægtninge til Ras
mus Sørensen eller Mette Pedersdatter

lo8-lo9/2.
Adresseskiftet fra Hyrup til Stouby skov
skyldes vel, at de nygifte har boet hos hendes for
ældre i Hyrup, indtil han har fået fæste på sin egen gård eller hus i Stouby skov, og flytningen fra
Stouby skov til Stouby mellem 1753 og 1755 tyder på,
at han er den Rasmus Sørensen, der iflg skiftepro
tokol for Røsenvold bog 2 side 197 d. 2o/4-1754 overtager den gård i Stouby, som Søren Nielsen på
grund af gæld må fragå.
Hans sønner Søren, Peder og Christopher kal
des fortsat Frijsenborg, medens dette tilnavn ikke
ses benyttet til den betydeligt yngre søn Morten.
Navnet må sandsynligvis stamme fra en lokalitet i
sognet. Skifteprotokol for Rosenvold nævner således
4/7-1765 en Peder Jørgensen fra Frijsenborg, der på
sin moders vegne gør krav på arv efter søsteren
Zidsel Jacobsdatter i rStouby skov, og iflg matrik
len af 1688 ejer greve Frijs på dette tidspunkt en
del gårde og huse i både Stouby og Stouby skov.
Ifølge skifteprotokolen (Rosenvold bog 2 side
562-67) er Mette Pedersdatter død nogle dage før
Rasmus Sørensen, men begge begraves samme dag, døds
årsag er ikke angivet i kirkebogen, men kan formo
dentlig skyldes en epidemi, der jo ikke var så sjæl
den i disse tider. Datteren Ane Marie Kierstine,
derved skiftet angives at være 21 år og ugift,har
det ikke været muligt at finde i kirkebogen omkring
1752. Hun bliver formentlig gift med Peder Donner,
idet der i skiftet angives, at Mortens arv (5o slettedaler) forbliver hos svogeren Peder Donner her i
gaarden, han overtager altså den af Rasmus Sørensen
hidtil drevne gård, og findes da også senere som
fadder ved flere af Rasmus Sørensens børnebørn

110-111/1.

Ilo Anders Lauritzen kidt. Piilgaard.
f.
1733, Hyrup
dbt 23/8-33, Stouby s.
d. 8/l-18o2
”
begr. 14/l-o2
"
’’
g. 1. 4/6-1762 i Stouby s. medAne Sørensdatter.
f.
d.

Poul

1733, Hyrup
1765,
"

dbt 7/6-33, Stouby s.
begr. 31/3-65 ”
”

Af dette ægteskab kendes en søn
dbt 5/6-1763

g.2. 21/6-1765 i Stouby sogn med
111. Anne Nielsdatter.
f.
c 1738
d. 5/6-1797, Hyrup
Anna
Niels

begr. lo/6-97, Stouby s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
dbt. 28/8-1768 (se nr. 55)
”
16/5-1773,
begr. 27/5 s.å.

Anders Lauritzen overtager gården "Piilgaard”
i Hyrup ved sit ægteskab med Poul Nielsen Piilgaards
enke Ane Sørensdatter, der har en søn Lars Poulsen
dbt. 5/lo-176o. Ved skifte efter Poul Nielsen (Rosen
vold bog 2 side 34o fly 16/10-1761 andrager boets
formue 164 Rdl., medens besværingerne andrager 18o
Rdl. Ved Ane Sørensdatters død afholdes igen skifte
(Bosenvold bog 2 side 411 ff) 12/4-1765, hvor boets
formue opgøres til 186 Rdl. 2 Mk. lo Sk. og besvæ
ringerne til 191 Rdl. 4 Mk. 2 Sk. (heraf gaardens
brøstfældighed 4o Rdl. og skyldig landgilde for
1762-64, hvoraf landgilde for 1762 andrager 1 Tdr.
4 Skp, byg, 4 Skp. havre samt 2 Rdl., for 1763 til
lige 2 Høns). Huset indeholder yderstue, kammer,
inderste stue, bryggers og herberg. Enkemanden lover
tid efter anden og inden 1 års udgang at afbetale
resterende skyldig gæld til herskabet eller ”udi
Mangel han underkaster sig uden Lov og Dom Høye Her
skabet maatte lade hans Boe gaa til Auction og der
af gøre sig betalt for den anførte Restance, som
han i alle Maader tilstaar rigtig at wære. ” Han må
formentlig have overholdt aftalen, idet han stadig
frem til sin død bor i Hyrup og kaldet Anders Piil
gaard.

110-111/2.
Der hersker nogen uklarhed omkring sønnen
Poul, f. 1763, idet kirkebog for Stouby under 13/71773 anfører "jordet Anders Piilgaards søn Poul af
Hyrup, lo aar gi." og under 1784 "konfirmeret Poul
Andersen, Anders Piilgaards søn af Hyrup", ligesom
P.T. 1787 hos Anders Larsen og Ane Nielsdatter i
Hyrup anfører "Poul Andersen, 24 år, søn af 1. Ægte
skab." Det er muligt, at den i 1773 begravede er
Anders Piilgaards stedsøn Lars, men alderen skulle
da være angivet til 13 år.
Ved F.T. 1787 angives Ane Nielsdatter at være
49 år, og ved hendes død i 1797 angives hun at være
6o/7o år, hun må altså være født mellem 1727 og 1738.
Ved hendes trolovelse til Anders Piilgaard i 1765
angives hun at være fra Gammelby, Stouby sogn, men
det har ikke hidtil været muligt at opspore hendes
herkomst.

112. Jens Laursen Bødker.

f.
1738, Dejret db. 2/11, Tved sogn
d. 18/1-1817, Borup
bg. 23/1, Helgenæs s.
g. 1. 29/6-1762 i Helgenæs med
113« Karen Mortensdatter

f.
d.

1729, Handrup db. l/l-3o, I^åby sogn
1774, Borup
bg. 1/1-75, Helgenæs s.

Søren
Laurids

Af dette ægteskab kendes flg børn:
db. 19/12-1762
(se nr. 56)
"
6/1 -1765, husm. og bødker i Ørby
d. 1841.

g. 2. 7/6-1775 i Tved sogn med
Marie Rasmusdatter.

db. 15/11, Tved sogn
bg. 22/9, Helgenæs s.

f.
d.

1739,Dejret
1776,Borup

Niels

I dette ægteskab er en søn
f. 1776 d. 1828, grdrn. i Vigalsgaarden

g. 3. 18/3-1777 i Helgenæs med
Maren Peaersdatter Cordt.
f.
d.

1747, ørby
1788, Borup

db. 1/5, Helgenæs sogn
bg. 25/6,Helgenæs sogn

I dette ægteskab er ingen børn.

g. 4. 28/10-1788 i Helgenæs med
Karen Rasmusdatter Skipper.

f.
d.

176o, Stødou
1841, Borup

db. 23/3, Helgenæs sogn
bg. 7/3, Helgenæs sogn

I dette ægteskab er ingen børn.

Jens Laursen bliver gift 1. g. med Jens
Troelsens enke, hun har af sit 1. ægteskab børne
ne Jens db. 12/8-1754 og Mette Marie db. 26/121758. Jens Troelsen er søn af Troels Mikkelsen
(se nr. 228), mens dette ægteskab vel har været
et fornuftsægteskab, idet han derved overtog Jens
Troelsens husmandssted i Borup, har hans 2. ægte
skab vel snarere været af kærlighed, idet han

112-113/2.

her søger en jævnaldrende brud fra sit hjemsogn,
datter af Rasmus Nielsen i Dejret, som dør 1746.
Hans 3. hustru er datter af Peder Søren
sen Cordt og Karen Madsdatter i ørby, og den 4.
hustru er datter af Rasmus Pedersen Skipper og
Anna Marie Nielsdatter i Stødou.
Ved sin død har Jens Laursen ophold hos
sønnen Niels (af 2. ægteskab), der er halvgaardsmand i Wigalsgaarden i Borup på Helgenæs, og hus
mandsstedet er sikkert overdraget til den ældste
søn Søren (nr. 56), der nu angives som husmand
i Borup (sk. Mols Herred 2o/l-1817), han har kun
efterladt sig ovennævnte 3 sønner. Sønnen Laurids
er g. med Marianne Jensdt (1778-1841) og sønnen
Niels er g. med Kiersten Nielsdt. af Femmøller.

114» Mikkel Troelsen.

f.
1719, Borup db. 3o/4, Helgenæs sogn
d.
1782, Borup bg. 17/3, Helgenæs sogn
g. 1. 5/7-1744 i Helgenæs med

Karen Rasmusd&tter.
f.
d.

1716, Borup
175o, Borup

Maren
Anne
Dorethe
Rasmus

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 7/3-1745
" 15/5-1746
” 28/4-1748
" 3/8-1749, opholder sig 1816 på Samsø.

db. 8/11, Helgenæs sogn
bg. 8/11, Helgenæs sogn

g. 2. 25/6-1751 i Tved sogn med

Mette Jensdatter.
f.
d.
Troels
Jens

1722, Tved
1755, Borup

db. 27/9, Tved sogn
bg. 24/8, Helgenæs sogn

Af dette ægteskab kendes flg,børn:
db. 16/1-1752
bg. 11/6-1758
db.
1/1-1755
bg. 12/5-1761

g. 3» 12/5-1756 i Helgenæs sogn med
115. Anna Sørensdatter.
f.
1731, ørby
d. 21/9-1816, Borup

db. 18/11, Helgenæs sogn
bg. 25/9,
Helgenæs sogn

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Mette Cathrine db. 1/1-1757
Ane Marie
" 23/9-1759 (se nr. 57)
" 24/6-1762
Anne
"
6/4-1766 g. husm. N.N. Samsø
Maren
" 22/2-1769 bg. 26/2-1769
Søren
" 17/6-1770 d. 1837, Boelsmand
Søren
i Stødou.
Mikkel Trodsens 1. hustru Karen Rasmusdatter er datter af Rasmus Erichsen og Dorothe Nielsdatter i Borup, hans 2. hustru er datter af Jens
Sørensen Houmand i Tved sogn.

114-115/2.
Mikkel Troelsen er husmand i Borup og har
de sidste år af sin levetid nydt understøttelse
af fattigvæsenet. Hans enke, der i 18ol opholder
sig hos datteren Ane Marie (57) er ligeledes al
misselem og bliver begravet på fattigvæsenets
bekostning. "Hendes efterladenskaber blev stil
let til auktion, men da det var så ringe, at ingen
ville byde derpå, er samme givet til et andet al
misselem". (sk. Mols Herred 22/9-1816). I skiftet
nævnes kun flg. børn: Søren, Maren g. på Samsø,
Marie (nr. 57) g. Søren Jensen Bødker, samt sted
sønnen Rasmus, der opholder sig i ørby på Samsø,
alle de øvrige børn må derfor formodes at være
døde før 1816.

116, Jens Andersen Hjulmand.

f.
1738, Borup db. 5/1-38, Helgenæs s.
d. 19/3- 18o8, Borup bg.27/3-o8, Helgenæs s.
g. 26/10-1764 i Helgenæs med
117. Mette Marie Erichsdatter.

f.
c. 1741 i Rolse sogn (?)
d. 28/3 - 18o9, Borup bg.3/4-o9, Helgenæs s.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 26/12-1767, fæster af Kjærris
Mølle, Femmøller
Anders
db. 26/11-1769, Grdm. i Esby
Niels Hejgaard
db. 23/2 -1772, (se nr. 58)
Rasmus
db. 16/lo-1774, hos broderen Erich
Bodel Ane Cathrine db. 4/5-1777, g. Boelsmd Jens
Jensen i Stødou.
Søren
db. 25/6-178o, Grdm. i Borup.

Erich

Jens Andersen er gårdmand i Birkemosegaarden også kaldet Fuglvad, som han har overta
get efter faderen (J.L. Hejgaards arkiv).
Om Mette Marie Erichsdatters herkomst
har det ikke været muligt at opspore noget sik
kert, hendes dåb findes ikke indført i Helgenæs
sogn eller nabosognene',.'Tved, Vistoft, Knebel,
Rolse, Agri eller Dråby, men i Rolse sogn mang
ler noteringer for årene 1731-43 og i tiden ef
ter 1743 findes hyppige notater vedr. Erich Jen
sen i Skovgaarde i Vrinders, og det formodes der
for, at hun er datter af ham (se 234). Hendes
alder angives ved ft. 1787 tii 46 år og ved ft.
18ol til 61 år.
Efter Jens Andersen og Mette Marie Erichs
datters død afholdes skifte 21/3-18o8 og 16/118o9 (sk. Mols Herred), her er nævnt et privat
skifte foretaget 4/2-18o4, der er derfor ikke
effekter af særlig betydning i boet.
Gårdens fæste er overgået til sønnen Sø
ren og fortsættes videre via hans søn Jens Søren
sen og dennes datter Karen Marie g. Hans Fynbo
Sørensen og deres søn Niels Fynbo (188o-1934)
(J.L. Hejgaards arkiv).

118-119/1.
118. Jens Christian Pedersen Hejgaard.
f.
1739,Fejrup db. ll/lo-39, Helgenæs s.
d. 17/5- 18o4,Fejrup bg. 21/5 -o4, Helgenæs s.
g. 21/6- 1765 i Helgenæs med

119. Maren Jensdatter.
f.
174o,Borup
d. 13/2- 1812,Fejrup
Af dett
dødf. pige
Karen
Jens
Marie Cathrine
Marianne

db. 1/1-41, Helgenæs s.
bg. 19/2-12.Helgenæs s.

ægteskab kendes flg børn:
bg. 27/12-1767.
db. 3o/4-1769
konf. 1785
db. 14/7-1771
konf. 1787
(se nr. 59)
db. 26/2-1775
db.
8/6-1778
konf. 1794

Ved ft. 1787 angives Jens Christian Peder
sen Hejgaard at være bonde og husmand i Fejrup,
Helgenæs sogn. I 18ol har han og hustruen ophold
hos svigersønnen Niels Jensen Hejgaard (58), der
har overtaget Boelstedet "Hejgaard” efter sviger
forældrene.
Jens Christian Pedersen Hejgaard har selv
overtaget boelstedet med hartkorn 3 skp 3 fjk
i alb efter faderen. Stedet ejes 1791 af mad. Som
merf eld i Kongsgaard, men købes senere til selv
eje (j.L.H.)

12o. Rasmus Sørensen (kidt. Mousen).

f.
1736, Egsmark db. 12/2-36» Draaby s.
d.31/8-1812, Stødou
bg.
2/9-12, Helgenæs s.
g. 1/7-1768, Agri sogn med
121. Anne Jensdatter.

f.
1738, Grønfeld db.21/12-38, Agri sogn.
d.31/3-1818,Stødou
bg. 4/4 -18, Helgenæs s.
Søren
Jens
Søren

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 23/4-1769,
bg. 12/8-1770
ti 25/9-1774
(se nr. 60)
8/8-1779
død c. 1818. u. livsarv.

Rasmus Sørensen er født i Draaby sogn,
men begge forældre dør med kort mellemrum, da han
er 4? år gi, han har vel derfor haft ophold hos
familie i nogle år. Da han troloves i 1768 ophol
der han sig i Agri sogn, og ved de 2 sidste dreng
es dåb angives han i kirkebogen at være fra Møl
lerne (d.v.s. Femmøller) i Agri sogn, men ved fol
ketælling 1787 opholder han sig i Helgenæs i Stødov by og angives at være Bonde og Gaardbeboer.
Ved børnenes dåb i Agri sogn 1769-1779
samt i lægdsrulle for Helgenæs 1789 og 1792 næv
nes han som Rasmus Mogensen, i Lægdsrulle 1795
som Rasmus Movs og i kirkebogen ved begravelsens
indførelse i 1812 kaldes han Rasmus Sørensen Mou
sen. Dette navn Mousen følger flere af slægten,
det er en forvanskning af navnet Mogensen, som var
hans faders efternavn.
I skifte efter Anne Jensdatter (Mols h.
bog 5. 2/4-1818) nævnes kun 2 sønner Jens og Sø
ren, hvoraf den sidste er død uden at efterlade
sig livsarvinger, og der nævnes ingen døtre, hun
sidder på aftægt hos sønnen Jens i gården kaldet
"Smummen”, som han vel har overtaget efter fade
ren

122. Rasmus Jensen«

f.
d.
g.

174o,Stødou.
179o,Stødou
c.1764

db.12/6-4o,Helgenæs s.
bg.lo/lo-9o.Helgenæs s.
med

123. Kirsten Michelsdatter.

f.
1743,ørby
d.12/3-1816,Stødou

db.2o/l-43, Helgenæs s.
bg.17/3-16, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Jens
।db.21/7-1765, Grdm. i Stødou d. 18o9
død før 1816
"21/12-1766,
Maren
Michel
" 21/2-1768, Grdm. i Stødou d. før 1816
" 4/3-1770,
Peder
d. 1779
s?ine^ier" 23/2-1772,
død før 1816

Søren
" 2o/2-1774, Husmd. i Pejrup
riVe Ma’"31/12-1775,
(se nr. 61)
død før 1816
Kirsten " 29/3-1778,
Peder
"28/11-1779, Husmand i Draaby
død før 1816
Anna
" 26/4-1782,
Christen " 17/10-1784 , 1816 tjenestekarl , Stødou
Rasmus Jensen er fæster af en gård i Stø
dou kaldet ”Graven", hvis jord og bygningers be
liggenhed endnu er den samme som i 1662, da Anders
Søfrensen Graumand er bruger og gården ejes af
kgl. maj. I 1791 ejes gården af Skærsø Gods, og
da er brugeren Rasmus Jensen, han har overtaget
fæstet efter faderen Jens Rasmussen, som er bru
ger i 1764. I 1662 er gårdens hartkorn ansat til
5 tdr. 5 skp. 1 fjk., men i 1688 ændret til 3 tdr.
5 skp. 2 fjk.. I 18o9 udstedes skøde fra Skærsø
på den gård i Stødou, som Jens Rasmussen er fra
død, Købesum 800 Rdl. I 1814 beløber skatterne
sig til 147 Rdl. 14 sk. pr. halvår. I 1815 er går
den brandforsikret for 159o Rdl. (J.L.H.)
Rasmus Jensens og Kirsten Mikkelsdatters
trolovelse og vielse ses ikke indført i kirkebog
for Helgenæs, men 1764-6/3 er Kirsten Michelsdat
ter, Rasmus Jensens fæstemø af Stødou indført som
gudmoder ved Niels Jensen Søndergaards Anna af
Stødou, denne dato må derfor ligge mellem trolo
velse og vielse.

122-123/2.

Ved sin død angives Rasmus Jensen i Gra
ven i Stødou at være ”51 år mindre end 2 mdr.
og 3 uger", han skulle således være født ca.
29/12-1739, men "Pest Trinitatis 174o", som er
12/6 får Jens Michelsen i Graven en søn Rasmus
døbt, som må være ovennævnte Rasmus Jensen (122)
selv om det lyder usandsynligt, at man på den
tid ventede med at døbe et barn,til det var 6
mdr. gammelt, men alderen kan jo være fejl angi
vet.
Ved skifte efter Kirsten Michelsdatter
(Mols h. 13/3-1816) er hun opholdskone hos Mi
chel Pedersen Duun, der er gift med enken efter
hendes søn Jens, der ved sin død har efterladt
sig 5 børn, hvoraf de 4 opholder sig hos Michel
Pedersen Duun, der nu sidder i den gård "Graven",
som Jens Rasmussen havde overtaget efter faderen.

124» Søren Jensen Degn»

f.
1743, Esby
db. 22/12-43, Helgenæs s.
d.
8/1-1811, Ørby
bg.
16/1-11, Helgenæs s.
g. 1/12-1769, Helgenæs sogn ired

125. Ane Jensdatter.
f.
1742, Borup
d. 2o/l-18o9, ørby

Anna
Jens
Karen
Anders
Anders

db.
bg.

Af dette ægteskab
db. 9/9-177o
" 10/1-1773
" 23/4-1775
" 26/9-1777
" 19/8-1781

lo/6-42, Helgenæs s.
25/l-18o9,Helgenæs s.

kendes flg. børn:
bg. 31/8-1785
(se nr. 62)
konf. 1791
bg. 10/10-1779
g. 18o5 Maren Laursdt.

Søren Jensen er ved folketælling 1787 og
18ol "Bonde og Gaardbeboer" i ørby, såvel ved hans
vielse, som ved hustruens og egen begravelse kal
des han i kirkebogen Søren Jensen Degn, tilnavnet
Degn stammer fra hans moders slægt.
Søren Jensen er bruger af en gård i ørby,
der 1791 ejes af fru Somirerfeld i Kongsgård. Går
den er matrikuleret til 3 tdr. 3 skp. 3 f jk. 2 dlb.
Efter ham overgår gården til sønnen Jens Sørensen
Degn. (J.L.H.)

126» Anders Rasmussen Juul«

f.
1733,Begtrup db. 23/8-33.Vistoft s.
d.
15/3-1813.Feirup bg. 21/3-13,Helgenæs s.
g. 1/5-1765, Helgenæs s. med
127. Ane Marie Pedersdatter Heigaard.
f.
d.

1734,Feirup
4/7- 1795,Feirup

Af
Rasmus
Peder
Michel
Karen
udøbt
Karen
Kirsten

db.■ 14/6-34,Helgenæs s.
9/7-95,Helgenæs s.
bg.

dette ægteskab
db.27/10-1765,
"
28/5-1767
"
1/3-1769
”
3/3-1771

"
"

24/1-1773
17/9-1775

kendes flg. børn:
d.1829 g. Ane Pedersdt.
konf. 1783
g.1798 Ane Nielsdt, Ørby.
bg. 12/4-1771 ) Tvi]linger
bg.
3/3-1771 ) lvlXiin8er
bg. 15/8-1773
( se nr. 63 )

Ved trolovelse og vielse nævnes han Anders
Juul og hun Ane Marie Heigaard, ved folketælling,?.
1787 henh. Anders Rasmussen og Ane Marie Pedersdt.
men ved hendes død 1795 kaldes han igen Anders
Juul. 18ol opholder Anders Rasmussen sig hos søn
nen Rasmus Juul i Feirup, der i mellemtiden har
overtaget gården efter faderen.
Anders Rasmussen Juul overtager 1765 "Feirupgaard" i fæste af Isgaard, hans kone er fra
nabogården "Heigaard'’. Fejrupgaards brug fortsæt
tes derefter gennem 3 generationer til 1835 først
Rasmus Andersen Juul (1765-1829) g. Ane Pedersdt.
dernæst deres søn Anders Rasmussen Juul (17981838) g. Ane Kjerstine Jensdt. (1798-1838) han
køber gården til selveje 1829, men bortsælger den
igen 1835 på grund af svaghed. De køber derpå af.
hendes fader Jens Rasmussen i "Smummen" (6o) indermarken fra hans gård, og her dør de begge med
14 dages mellemrum 1838 (J.L.H.)

128-129/1.

128. Søren Sørensen Langhoff.
f. 8/lo-17o6 i Lavindsga.arde , db. lo/lo Rønninge s.
d. 3/3-1795 i Nr. Lyndelse, bg.lo/3 Nr. Lyndelse s.
g. 19/lo-1732 i Odense V. Frue med

129« Karen Knudsdatter Rødegaard .
f.
ca.1711
db. 18/1-1711 Odense V. Frue,
d. I/I0-I782 Odense, bg. 8/I0 Odense V. Frue.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Knud f. 1733 Vognmand og værtshush. i Odense
Karen f. 1736 g.l. skræder Jens Mathiasen Hunderup,
g.2. skræder Jens Gabrielsen Lind.
Lauritz f. 1738
(se nr. 64)
Søren f. 1741 forvalter på Hvedholm
Anders f. 1743 d. 1744
Inger Christine f.1744 d. 1745»
Kirsten f.1746 d. 1746.
Niels f. 1747 Kroholder i Odense
Kirsten f. 175° g.l. værtshush. Simon Egevo^dsen

g.2. værtshush. Caspar øhlenschlæger
g.3. sadelrn.David Gotlieb Klug.
Sidsel f. 1755 d. ugift 1837
Søren'Sørensen Langhoff er født på Lavindsgaarde i Rønninge sogn, det er en dobbeltga..rd
hvis 2 halvdele er fæstet af hans fader og dennes
broder Anders. Han har sandsynligvis tilbragt sin
ungdom ved landarbejde indtil han i 1732 findes
i Odense, han er den første af slægten, der bærer
navnet Langhoff, og om dettes oprindelse meddeler
Johan Christopher Bendz»sognepræst i Rønninge i
sin i 182o udgivne bog "Efterretninger om Rønninge
og Rolfsted sogne" følgende:
.......
I den sidst
købte Gaard er Oldingen og Jubellæreren Provst
Lauritz Langhoff, Sognepræst til Nørre Lyndelse
og Høybye Menigheder, hans Fader Søren Sørensen
Langhoff, som var Borger og Gæstgiver i Odense
født 17o6. Denne, som var kødelig Sødskendebarn
til fornævnte Langhoff (Rasmus Andersen Langhoff)
til Hindemae, havde ogsaa ligesom han, og paa
een Tid med ham, taget Tilnavnet Langhoff af Gaarden.

Ifølge skøde afll/lb-1732 køber Søren
Sørensen Langhoff af Anders Jensen Brylle et
hus og ejendom beliggende mellem Vor Frue Kirke
mur og hr. Johan Parman Klochers Rezidentz på
den nordre og Marcus Sørensen Farvers gård på
den søndre side, bestående af lo fag hus til
gåden med frie Stolpe til begge sider og 2 fag
højt, og udi gården 7 fag hus med staldrum og
en brønd, samt fri indkørsel og gådsrum. (sk og
pp for Odense)
18/3-1733 erhverver han borgerskab i Oden
se som kroemand ogngaf til kiende at wære fød i
Langesgaarde her i Landet^(bp. for Odense)
13/12-1746 får han auktionsskøde på den
af sal. Hans Rasmussen Østrup. Kiøbmand tilhø
rende gård beliggende i Nedergade imellem Poul
Pedersens og Jens Krag Slagters gård tillige
med en Braque (Barak) udenfor set. Jørgens nort
som den eneste og højestbydende med 6ol Rdl.
Han udsteder samtidig en obligation på
3oo Rdl med 1. prioritets panteret i denne ej
endom bestående af lo fag Slag højt til gaden
med tilliggende baghuse , gåfcde og gangrum, til
Madame Fise Brogner salig hr. Peder Kryssings.
lånet skal forrentes med 5% første gang 11 dec.
1747. -Ejendommen vil ikke blive pantsat til no
gen anden før denne forskrivning er afbetalt
Obligationen er kvitteret 17/4-175o
6/6-175o tilsøder han gården ved Vor Frue
kirkemur til vognmand Christian Peter(sen), købe*
summen er ikke angivet, men han modtager en obli
gation på 24o Rdl. med pant i gården.
11/12-1784 afhænder han denne ejendom i
Nedergade, nu mellem Anders Haugstedsgård på den
ene side og Jens Bierregaard Handskemagers gård
på den anden side til Lars Theilgaard. Gården
er her specificeret til lo fag hus 2 etager til
gaden, til gården mod vest 13 fag 2 etager og
ved samme side 11 fag 1 etage og til søndre si
de til aaen 12 fag 1 etage og til østre side 7
fag indrettet til kostald og 3 fag til brænde
skur og endvidere 3. fag indrettet til karlekam
re. Ialt for 12oo Rdl.

Imidlertid er Karen Knudsdatter død, og i
Odense Adresse Contoirs Efterretninger H/lo-1782
findes følgende:
Gravskrivt
Så nær ere vi dødelige ofte
et forønsket maal paa Jorden
og
der blive dog ofte intet af;
men
vel os!
det ønskeligste mål i Himmelen
naar vi kun ret vandrer derefter,
vist kan opnaaes.
Dette opnaaede ved en salig Død Karen Knuds
datter Rødgaard, Borger og V/ertshusmand Søren Lang
hoffs Hustrue i Odense, den 1. Oktober 1782. Ef
ter hun havde levet :?1 Aar og 8 Maaneder, været
givt med hendes efterlevende Mand i 5o Aar min
dre end 18 dage, været moder til 11 børn, 6 søn
ner og 5 døttre, seet 28 Børnebørn og 2 Børnebørns
Børn.
Nu er hendes Siel opløftet over al jordisk
Glæde, den indgik til et evigt Jubelbryllup.

Ved ft. 1787 bor Søren Sørensen Langhoff hos
svigersønnen og datteren, kromand Casnar øllensshISger og Kirsten Langhoff , i Overgaden i Odense,
han angives her som 81 år og enkemand efter 1.
ægteskab. Men da han dør i 1796 opholder han sig
hos sønnen pastor Lauritz Langhoff i Nr. Lyndelse.
Ved skiftet, der begynder 4/3-1795 (Odense
og Rugaard amter) opgøres hans formue til 72 o Rdl.
og gælden til 276 Rdl.

13o-131/l-

13o. Friederich Østrup.
f.
(?) 1687
d. >o/12-17^7 i Odense bg. 5/1-17^8 Gråbr. Kirke,
g. 25/9-173°
i Odense set. Knuds s. med

131» Vibeke Feltmann.
f. 5/9-17o9 Herlufsholm db.2/lo-17o9 Herlufsholm
d.
1739 Odense
bg. 23/12-1739 Gråbr. kirke
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Margrethe Kjerstine Woldborg f. 1731 g« hospitals
forstander H.C. Holmer.
Christian Schouboe f. 1732 senere amtsforvalter.
Sara i. 1733 (se nr 65)
Rasmus f. 173^
Præst i Svanninge.
Charlotte Amalie f. 1736, hun lever endnu ugift
i 1789, formodentlig i Odense.
Christiane f. c. 1739 g« pastor Schebye i Østrup s

Frederik Østrup bliver iflg. Københavns
Universitetsmatrikel 1668-1739 imatrikuleret ved
Universitetet 19/7-17°7 i en alder af 2o år, han
skal således være født ca. 1687»
Frederik Østrun og Vibeke Feltmann bliver
efter hans kgl. maj. brev og tilladelse viede
25/9-173o i Mad. sal. Aamands hus af højædle og
højærværdige hr. Biskop Jacob Lodberg. Forlovere
var Raadmand Simonsen og Sn. Jens Dreier.
Om Frederik Østrup skriver Svend Larsen i
sin bog ”Graabrødre hospital og kloster i Odense"
Østrup blev forstander for dette hospital 1/5 1729 og forblev der til sin død 3o/12-17/+7 med
en løn af loo Rdl. årlig samt Accidencer ved
skifter og fæster m.rn. Da hans hustru døde op
rettede han 17^-0 en kontrakt med sin fuldmægtig
H.C.Holmer om at Holmer for at bistå Østrup med
forretningerne skulle have loo sidir. årlig samt
kost og logi på hospitalet, samtidig bekræftedes
en aftale af 1. juli s.å. om at Holmer ville æg
te østrups ældste datter Margrethe "når hun op
når den alder, at hun kan træde i den stand",
samtidig aftales, at hvis Østrup dør før børne
ne kan klare sig selv, skal Holmer sørge for
dem, og så vidt gik han i sit løfte " at om det
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end behagede Gud. førend jeg kom i ægteskab med
Deres kiere datter jomfr. Ch(ristine) W(oldborg)
Østrun, hende ved døden at bortkalde, da efter
gjort aftale at tage i hendes sted til min ægte
hustrue en af Deres andre døttre, som Gud bedst
give sind og vilie til, og derudi ingenlunde viige fra Huuset”
Endvidere skriver Svend Larsen, østrun sy
nes at have været en kultiveret mand. Hans hjem
bestod af en dagligstue med Chatol, dragkiste,
spejl, malet slagbord og to lakerede theborde;
et sovekammer ved siden af kontoret med himmel
seng, bord, dragkiste og thebord samt 6 lampet
ter., til at sørge for belysningen. I østrups eget
kammer fandtes også et slagbord, theboi'd, to
dragkister, et spejl og et rigt forråd af sølv
tøj og andet dækketøj. Sønnen Christian og datterren Hjfr. Grethe” havde hver deres kammer. Mest
bemærkelsesværdigt er det, at han endog har haft
usædvanlig sans for boglig syssel. Ca 48o bind
latinske og danske værker fandtes i hans biblio
tek, et efter datidens forhold meget anseligt
tal, og blandt bøgerne dominerede de historiske
værker i stort tal. Saxo, Arild Hvitfeldt, Svanning, Lyschander, Worm og Holbergs historiske
værker, men ikke komedierne, stod jævnsides Helvaderus, Albert Krantz og Chytræus, og hertil
kom 3o manuskripter, som for en del stammede fra
Thomas Brodersen Bircherod.
3o dec. 17^7 døde Østrun efterladende sig
2Po55 Rdl. Holmer overtog straks embedet som hos
pitalsforstander samt forsørgerpligten for østrups
børn, og han vedstod sit løfte og ægtede datteren
Margrethe. Sønnen Peter Holm efterfulgte faderen,
da denne døde i 1?86.
Kb. for Odense set Knuds kirke angiver:
1739-23/12 blev hospitalsforstander Sr. østrups
si. kierestes lig begravet i en aaben begravelse
i Graabrødre kirkes kor.
17^8-3/1 blev hospitalsforstander si. Frederik 0strup nedsat i sin aabne begravelse i Graabrødre
kirkes Chor.
Skifte efter F.Ø. findes i OberinspEktørens
skiftepr. (Ryttergodsets arkiv).

132-1J3/1.
132. Simon Petersen.

f.
(?)
d.
(?)
formodentlig i Kastvraa, Sommersted s
g. 25/10-1713 i Pafsted s. med

133« Maren Christensdatter.
f.
d.

ca. 1688

db. 9/9-1688 i Rafsted s.
formodentlig i Kastvraa, Sommersted s.

Af dette ægteskab kendes flg. barn:
Peter f. ca 1729 (se nr. 66)
Da inræstegaarden og dermed kirkebøgerne er
brændt i 181o er det ikke muligt at følge Simon
Petersen og hans s'lægtninge i Sommersted sogn.

134. Jes Nielsen.
f.
ca 1699 i Kjeldstrup db. 15/1-1699 Vilstrup s
d. 22/6-1752 Haderslev, Vor Frue s.
g. 8/5-1735 i Haderslev, Vor Frue s. med
135» Christina Torbensen.

f. ca sept. 17o4 i Haderslev
d. 14/4-1785 i Haderslev.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Cæcilia f. 1737 d. 1788, g. 1. dep. borger Johan
nes Petersen, g. 2. borger Poul Simon Friederichsen.
Maria f. 1741 d. 1784 g.l. kontrolør Anton Nielsen
g.2. Archediakon Johan Heinrich Petersen.
Annechen f. 1743 d.,1767 ugift.
Helena f. 1745 (se nr. 67).
Johan f. 1748 han blev 1778 doctor medicins ved
Kbh. Universitet, 1779 Medicus provincialis i Christiansand stift, (jens Worm:
Lexicon over danske, norske og islandske
lærde mænd).
Jes Nielsen blev borger i Haderslev 24/111735, han var fra Kjeldstrup i Vilstrup sogn, han
nævnes 174o som Køb- og Handelsmand 41 år, gift
med Christina, blev 16/2-46 valgt til dep. borger,
død 22 juni 1752 (Vor Frue Kirkes regnskaber)
Christina, Jes Nielsens enke nævnes i rådsorotokolen 7/2-1753- gift 8/7.1735 (Vor Frue Kirkes
Regnskab). Christina var gift l.g. med Johan
Vieth (meddelt af Olav Christensen, Haderslev)
I Th. Hauch Fausbøll: Haderslevske kirke
bogsuddrag er anført under døde "1785-Torbensen,
Christina (afd. Jacob Torbensen her og afd. Mag
dalena) 81 år 7 mdr. 14 april. 1. g. gift afd.
Johan Vieth her, søn Jacob Vieth. 2.g. gift med
dep.borger Jes Nielsen, børn Cæcilia gift Friederichsen, Magdalena gift Richter, Helena gift Si
monsen og Johan Nielsen samt 2 børnebørn Jes og
Anthony Nielsen."
Forannævnte Magdalene er gift med Johan
Friederich Richter i Haderslev, og deres søn
præst i Sommerscted Jes Nielsen Richter er gift med
Adolphine Langhoff, datter af provst Lauritz Langhoff (se nr 64)

136. Jesper Andersen
f.
c.1690
d. 17^7 bg. 6/5-1847 i Nr. Årslev s.
g«
137* Mette Pedersdatter
f.
c.1697
d. 1771 bg. 16/6-1771 i Nr, Årslev s.
Af dette ægteskab kendes følgende børn:
Anders
Maren
Peder (se nr 68)

Ved sin død angives Jesper Andersen at
være 57 år og skal således være f. ca. 169o*
Ved Mette Pedersdatters død angives henalder til 7^ år og hun skal således være f. ca.
1697.
Jesper Andersen kan muligvis væfe søn af
den Anders Pedersen, der har siddet som fæster af
Ejstrupgaard (hartkorn 12 tdr. 3 skp. 1 fjk. i alb.
der ejes af oberst Hans Friis til Clausholm, men.
som ved landmålingsmatriklen ag 1687 drives af
Anna Nielsdatter, sandsynligvis Anders Pedersens
enke, men i så fald må Jesper være født før 1$8$,
men der kan jo væfe fejl i kirkebogens aldersan
givelse ved hans død.
I tiden 1739-^5 optræder Jesper Andersen
tillige med Rasmus Hviid i Paderup og Anders Hviid
i Staanum hyppigt som faddere ved sønnen Anders
Jespersens børn i Vilstrup, Kristrup s.
Efter Jesper Andersens død indgås 3o/ll17.53 iflg. sk. f.Tustrup gods følgende aftale (i
uddrag). "Det er aftalt imellem Peder Jespersen
af Eistrup og hans moder Mette Pedersdatter, at
saasom hun ikke længere i sin e kestand og formede
delst alder og svaghed gaarden kan bestride, saa
tilstaar hun hannem den at tiltræde med aldt dens
besætning derudi inden- og udendørs befindes på
de vilkaar, at hun skal nyde sit ophold frit af
gaarden på livstid .... iøvrigt som hans farmo
der" (formodentlig ovenn. Anna Nielsdt. )"nydt' haver»
Broderen Anders Jespersen veetøtaar at han tidlige
re har bekommet, hvad han kan tilkomme i rede penge
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m.m. Søsteren Maren Jespersdattex* skal som
sin
sarene- og mødrene arv have en skikkelig
eng
og klæaer samt So Bdl. rede penge.
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133. Anders Pedersen Hviid.
f. ca 17o3
d. 1777 i Staanum bg.25/3-1777 i Kristrup s.

g*
139. Anne Christensdatter.
f.ca. 1712
d. 1777 i Staanum
bg. 3/4-1777 i Kristrup s.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Peder f. 1735, d. 1735.
Peder f. 1737, d. 1737.
Maren f. 1736 (se nr. 69)
Peder f. 1738, d. 1738.
Mette f. 1739 g« Hans Sørensen
Ingeborg f. 1742, d. 1743Ingeborg 1744, d. 1747.
Kjeld 1746 (lever 1777)
Mette f. 1749 g. Peder Pedersen af Essendruo.
Ingeborg f. 1752, d. 1752.
Peder f. 1754, (d. før 1777)

Anders Pedersen er selvejer gårdmand i
Staanurn i Kristrup sogn, hvor han ejer en gård
på 6 tdr. 2 sk. hartkorn, som han har overtaget
efter forældrene. Gården, der ved skiftet efter
ham (Kalø Amt 23/4-1777)vurderes til 416 Rdl 4
Mk, går videre til sønnen Kjeld. Boets samlede
værdi opgøres til 797 Rdl. 5 Mk. 6 Sk. altså en
efter datidens forhold meget velstillet familie.
Svigersønnen Peder Jespersen (nr. 68)
har allerede ved skifte efter svigerfaderens
moder Mette Rasmusdatter (nr. 277) 7/6-1742
modtaget sin arveandel, hvorefter arvemassen,
der efter fradrag af gæld andrager 776; Rdl.
6 Mk. 2. 1/3 Sk. deles mellem dattereh Mette og
sønnen Kjeld med 1/3 til datteren og 2/3 til
sønnen.

140-141/1.

14o. Rasmus Andersen Lassen.
f. 1715,Brendstrup
db.3/11-15, Tiist sogn
d. 3o/l-1766 ,Brendstr. bg. 6/2-66,
”
’’
g. 9/7-1737 i Laasby sogn med
141. Apellone Sørensdatter.

f.
d.

c.1718, Laasby
178o,Brendstr. bg.lo/9-8o, Tiist sogn.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
(se nr. 7o)
Anders
db. 18/5-1739
Margrethe
’’ 15/12-1737 g. Jens Trige i Tiist«;
12/3-1741 g.1757 Niels Nielsen
Anna Marie ”
Ustrup i Quottrup.
31/3-1743 g. Anders Jensen Las
Cathrine
”
sen i Brendstrup (hen
des fætter)
28/2-1745 bg. 12/6-47.
Peder
"
Mette Johanne 14/5-1747 g.l77o Christen Søren
sen Fauerschou.
Peder
db. 12/10-1749 178o er han forpagter
på Christinedal , 1787
er han gårdmand i Skan
derborg Ladegaard, og
kalder sig Brendstrup.
2/2-1751 bg. febr. 1766
Søren
”
2/3-1755 178o ff. er han handels
Jens
’’
mand i Kalundborg og
kalder sig Jens Lassen
Brendstrup.
Elisabeth Sofie 2/3-1755 d. 11/8-1770.

I fæsteprotokol for Frijsenborg gods fin
des under lo/lo-1736 følgende:
"Titul supra gjør witterlig, at jeg haver stæd
og fæste, som jeg og herved til Rasmus Andersen
Lassen, barnefød paa mit Gods i Brendstrup stæder og fæster den af hans forældre hidtil bebo
ede og af Moderen Margrethe Olufsdatter for søn
nen og Datteren (opladte) halfwe Gaard i Brend
strup By, som er matrikuleret for 6 tdr. 3 skp.
1 fjk. Paa den Maade, at han som Halvgaardsmand
sin rette tilliggende i Bye og Mark sin Lifs Tid
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paa Fæste og lovlig brugelig er skal nyde og be
holde. Imod at han til rette Forfaldstider sva
rer deraf alle kgl. Paalydende ordinære og ek
straordinære Contributioner betaler til hvert
Aars Paaske for Landgilde og ordinære Hoveri
17 Rdl. 11 sk. Gaardens Ejendom tilbørlig gjøder, dyrker omgaars og conserverer, Stædets
Bjergning og lovlig Avling, hvorfor han for Mo
derens store fornøjelse tilsvare saaledes, at
samme altid kan være i forsvarlig Stand......
og vise Lydighed imod mig og Fuldmægtig under
dette Fæstes Forbrydelse. Til Indfæstning er
mig gjort Fornøjelse, dette til Bekræftelse un
der min Haand og Signete.
Frijsenborg d.lo Okt. 1736
C. G. Friis.
Ligelydende original Fæstebrev haver jeg bekom
met, som jeg i alle Kaader skal holde mig ef
terrettelig
Frijsenborg ut supra
Rasmus Andersen Lassen."
Senere køber han gården til selveje.
Skifte efter ham (Århus amt) begynder
således: "Skifteforretning 27/2-1766 paa arving
ernes opfordring efter afgangne selvejer Rasmus
Lassen i Brendstrup by, Tiist sogn, Haureballegaards amt.
Da det har behaget Gud at bortkalde min
mand Rasmus Lassen i gaar kl. 4 ..............
har i sinde at sidde i uskiftet bo med afdødes
smaa børn.
Brendstrup 31/1-1766
Abelone Sørensdatter si. Rasmus Lassens"
Derefter nævnes foranstående levende børn
af hvilke 5 er hjemme hos moderen, og derefter
følger boopgørelsen, der bl. a. omfatter:
"Sal. Rasmus Lassens ejendom og sidst paaboede halve gaard med den tilhørende halve gaard,
som Christen Borum har i fæste og som staar i
hartkorn til 12 tdr. 6 skp. 2 fjk. 2 alb."
Dette bøndergods har Christian Friis Gre
ve til Frijsenborg, Herre til Boller, Kammerher
re og Oberst til hest tillige med en del andet
erhvervet fra Kronens gods iflg. aabent brev af
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9/7-1725, idet det bevilges "at nævnte gods réd
derpaa boende Bønder maa henhøre under Frijsen
borg Birketings Ret, men nævnte Bønder maa i an
dre tilfælde ikke nyde den frihed, som Grevska
bets Bønder efter Grevernes privillegium er for
undt. "(Kronens skøder IV. side 573 v/ S. Nygaard)
Omtalte frihed er så vidt vides bl. a. fri
tagelse for kgl. skatter.
Paa gårdens grund findes 2 gadehuse, det
ene udlejet til Mads Hjulmand og det andet bort
fæstet til enken Anna Rasmusdatter.
Den iboede halvgård består af et stuehus
på 18 fag, ladehus på 19 fag, fæ- og fårejius på
lo fag samt stald og tørvehus på 15 fag.
Den bortfæstede halvgaard består af et stue
hus på lo fag, ladehus på lo fag, stald og haurlade på lo fag, fæ- og tørvehus på 11 fag.
Mads Hjulmands hus er på 9 fag og Anna
Rasmusdatters gadehus på lo fag.
Tilsammen er dette bøndergods vurderet
til 1283 Rdl. Desuden ejer han skøder på huse og
avling i Århus bl.a. Jens Lassens hus på Studs
gade, Jens Lassens af Byskriverens på Studsgade,
Kjeld Bogbinders på Broberg, Gjert Kandestøbers
på Middelgade og et hus mere på Middelgade. På
disse 5 huse blev fremlagt skøde udstedt af
Jens Olufsen Skjødstrup, som er hans morbroder,
han ejer yderligere nogle flere huse i Arhus.
Det samlede bos værdier opgøres til 5.9o7
Rdl og gælden til 74o Rdl. 1 Mk. 11 Sk. hvoref
ter den samlede formue udgør 5.167 Rdl. 3 Mk.
6 Sk., et efter datidens forhold ualmindeligt
velstående bo. Halvdelen af formuen tilfalder
enken og den anden halvdel deles i 11 søster
lodder, hvoraf hver af sønnerne får 2 og døtrene 1.
Efter enken Apellone Sørensdatters død af
holdes skifte 8/9 til 3o/9-178o (århus amt), ar
vingerne er her de samme som forannævnte med
undtagelse af datteren Elisabeth Sofie, der er
død i mellemtiden. Boets formue opgøres til
2.38S Rdl. 5 Mk. 8 Sk., kun et par hundrede
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Rdl. mindre end hendes arv efter enkemanden.
Formuen deles efter de sædvanlige regler, med
dobbelt så meget til drengene som til pigerne.
Sønnen Søren dør 1766 i en alder af 15
år, og datteren Elisabeth Sofie dør 177o i en
alder af 16 år. Da Apellone Sørensdatter begra
ves i 178o angives hendes alder til 62 år, hun
skal altså være født c. 1618, men da kirkebogen
for Laasby først begynder 172o, har det ikke
været muligt at efterkontrolere hendes fødsels
eller dåbsdato.

142-143/1.
142. Søren Sørensen Søndergaard.
f. 1722 i Laasby
db. 13/3-1722 i Laasby s.
d. 3o/l-1799 i Laasby , bg. 13/2 i Laasby. s.
g. 17/10-1741 i Laasby s. med
143» Appollone Jensdatter af Rode
f. ca. 1716
d.
1779 i Laasby,
bg. 2/10-1779 i Laasby s
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Peder f 1742
d. 1743.
Anne Marie f. 1744 g. Niels Knudsen i Wrold.
Søfren f. 1747
d, (?)
Maren f. 1748 (se nr.71)
Dorethe f. 1751 g. I/I2-I780 Søren Sørensen
d. 1774.
Christine
Jens f. 1754
Anne f.
Søfren f. 1760.
Herudover har han udenfor ægteskab med
Maren Jensdatter Thyboe en søn Søren, der bli
ver døbt i Laasby 23/lo-174o. Moderen dør 1741
bg. 4/6, og sønnen, der har ophold hos Søren
Sørensen Søndergaard dør her 1749 bg. 23/2.
Søfren ^øfrensen Søndergaard må 4/4-1741 frem
stå til offentlig skrifte i Laasby kirke for
dette forhold.
Ved Appolone Jensdatters bg. er i kb. an
ført, at hun var i sit 64. aar. Hun må altså væ
re født ca. 1716. kb. for Laasby beg. først 172o
Ved Søren Sørejsen Søndergaards bg. er i
kb. anført ”Et ondt Vejr og haard Vinter for
halede den afdødes jordefærd”.
Søren Sørensen Søndergaard ejer gården
Søndergaard i Låsby, som han har overtaget efter
faderen. Gården tilhørte tidliger Aarhus Hospi
tal, som ved skøde af 14/8-1771 solgte "halvde
len af den Gaard i Laasby kaldet Syndergaard"
som ved skifte efter Appollone Jensdatter 3°/41781 (Skanderborg og Aakjær amter) er taxeret
til 7oo Rdl. og hvorpå endnu skyldes 188 Rdl. 3
Mk. Gården er matrikuleret til hartkorn 6 tdr.
6 sk. 3 fjk. 1 alb. Boets formue efter fradrag
af skyldig gæld, herunder til dattern Dorthe
for 3 års tjeneste efter moderens død 3x8 Rdl,

142-143/2.

1551 Kdl. 5 Sk, hvoraf enkemanden tilkommer
halvdelen, medens resten deles i 5 lodder,
hvoraf sønnen Søren tildeles 2 lodder op: hver
af de 5 døtre 1 lod, dor; har de 2 døtre Ane
Marie op Haren allerede fået i medgift hver
3c o kdl.
Ved ft. 1787 har svigersønnen Søren
Sørensen, gift med dat tæm Dorethe, overtaget
gården og svigerfaderen sidder på aftægt i en
alder af 65 år.

144-145/1.

144. Peder Jensen Gadgaard.
f.
d.
g.

172o i Gadgaard
1794 i Gadgaard

db. 7/7, Hanning s.
bg. 27/12, Hanning s.
med

145 Else Lausdatter.

f.
d.

ca 1721.
(?)

Af dette ægteskab kendes flg børn:
(Anders d. 1815, 72 år) (?)
Jens f. 1747
Laust f. 1749
Johanne f. 1751 gift Bøjle Skrebsgaard
Kirsten f. 1756
Kirsten f. 1757
Jens
f. 1758 (se nr. 72)
Kirsten f. 1762.

Peder Jensen Gadgaard er gårdmand i Gad
gaard i Hanning sogn, hvor han bor til sin død
i 1794, da familien tilsyneladende snredes, beg
ge sønner Jens bliver husmænd i Kolstruu i Lem
sogn og kan let forveksles.
Else Lausdatter, der formentlig er datter
af Laust Hanninggaard i Hanning sogn, har ikke
kun et følges længere end til 1787, hvor både
hun og hendes mand har ophold i Gadgaard hos
den ældste af sønnerne Jens og hustru Ane Hans
datter, som altså på dette tidspunkt driver
den fædrene gård.
Både Peder Jensen Gadgaard og Else Laustdatter såvel som deres børn optræder hyppigt i
tiden 1741-1795 soo faddere ved forskellige
store gårdmænds børns dåb i Hanning kirke.
Kirkebogen for Hanning sogn omfatter i
tiden 1719-1794 kun dåb.
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146. Hans Nielsen Ladefoged,
f.
(?)
d, 26/2-1785, V. Finnerup bg.
Hanning s.
g.
før 1760 i (Hanning s.?) med
147, Gundel Jensdatter.

f.
1736, Hanning
db. 11/3, Hanning s.
d. 31/1-1785, V. Finnerup bg.
Hanning s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Jens f. c.1760
Karen f. 1762 (se nr. 73)
Anna Kierstine f. 1764
Niels f. 1766
Andreas f. 1?69
Westi f. 1773
Franz Wetmann f. 1775
Maren f. 1781.
Hans Nielsen kidt. Ladefoged sidder i en
gård i V. Finnerun i Hanning sogn, som hører un
der Vennergaard gods i Velling sogn. Han har en
broder Anders Nielsen i Stadil sogn, der 1785
bliver værge for børnene, endvidere en søster,
som er død i ølstrun præstegaard.
Hans Nielsen har muligvis tidligere væ
ret ladefoged på Dejbjerglund, thi i kirkebog
for Dejbjerg sogn, der er nabosogn til Hanning
sogn, nævnes nogle gange i tiden 1754-1755
Hans Ladefoged af Dejbjerglund bland fadderne
ved forskellige børns dåb.
Gundel Jensdatter og Hans Nielsen dør beg
ge med knapt en måneds mellemrum, og der afhol
des skifte (sk. for Vennergaards gods) 21/41785. Skiftet har været udsat længe på grund af
den særdeles strenge vinter. I skiftet nævnes
alle forannævnte børn som værende levende. Boets
værdi ongøres til 125 Rdl. 9 Sk. men gælden be
løber sig til 138 Rdl. 3 Mk.
Ved et skiftemøde på Vennergaard 15/61785, hvor børnenes morbroder Laust Jensen på
Hanninggaard er tilstede, frafalder husbonden
et krav på 4 Mk. 8 Sk. til udfærdigelse af skif
tebrev på grund af boets slette økonomiske om-

146-147/2.

stændigheder. Sønnen Niels Hansen overdrages
fæstet i faderens sted med al bohave og besæt
ning mod at vedgå at betale den egentlige gæld
og både fode og forsørge sine 4 sodskende Andre
as, Westi, Franz og Haren til de bliver 18 år,
og lade dem christelig opdrage, dog om Niels Han
sen kan undvære nogen af sine brødre, skal det
stå dem frit for at tjene andet steds. Ligeledes
tilkendes Niels Hansen hele den liden arv børne
ne har i vente efter fasteren Maren Nielsdatter,
der døde i ølstrup præstegaard, som en liden
hjælp til sine små uopdragne sødskendes opdra
gelse .

148-149/1.
148. Willads Hansen«
f. 24/8-1738, Jerne
db. 31/8, Jerne s.
d. okt. 18o7, Jerne
bg. ll/lo, Jerne s.
g. l.g. 3/10-1761 (trol. lo/9) i Jerne med

149« Edel Lauridsdatter♦
f. 23/10-1737? Jerné
d. sept 1766, Jerne

db. 27/lo, Jerne s.
bg. 21/9. Jerne s.

Af dette ægteskab kendes flg børn:
Maren f. 1763 gift Morten Jørgensen i Jerne.
Hans f. 1765 (se nr. 7^)
g. 2.g. 15/1-1767 i Jerne med
Dorthe Sørensdatter, datter af Søren Thom
sen og hustru i Nourup.
f. 17/10-1743? Novrup
db. 2o/lo, Jerne s.
d. 26/10-1826, Jerne
bg. 1/11, Jerne s.
Af dette ægteskab kendes flg børn:
Karen f. 1767 gift Niels Lambertsen
Edel f. 1769 d. 1775.
Søren f. 1776.

«/illads Hansen er iflg. ft. 1787 og 18ol
husmand og smed i Jerne.
Ved Edel Lauridsdatters begravelse angi
ves hendes alder til ”29 år mindre end 5 uger
og 5 dage”.

15o-151/l.

15o. Thomas Hansen.
dh. 11/8, Jerne s.
f. 1o/8-1743, Mourup
bg. 14/5, Jerae s.
d. maj 1797, Jerne
g. 5/11 (trol. 8/lo) 17o5 i Jerne med
151. Karen Hielsdatter.

f. 28/1*1742, Jerne
d. okt. 1795, Jerne

db. 2/2, Jerne s.
bg. 25/lo, Jerne s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Kiersten f. 1767 (se nr. 75)
Hans f. 1768
Thomas Hansen er ved ft. 1787 bonde og
gaardbeboer i Jerne by.
Ved Maren Nielsdatters begravelse i 1795
angives hendes alder til 54 år mindre end 5 må
neder 2 uger og 2 dage.
Ved Thomas Hansens begravelse angives
hans alder i 1797 til 54 ar mindre end 3 måneder
1 uge og 1 dag.

158-159/1.

1^8. Laurids Christensen Ormstrup«
f. c. 1715.
d. marts l?8o, Ormstrup
g.
(?)

bg. 23/3, Raasted s.
med

159« Karen Nielsdatter.

f. c. 17o3.«
d. sept. 17'39» Ormstrup

bg. 2o/9, Raasted s.

Af dette ægteskab kendes flg. barn:
Karen f. 1741 ( se nr. 79)

Laurids Christensen er gårdmand i Ormstrup
i Raasted sogn. Ved hans begravelse i 1780 angi
ves hans alder til 65 år.
Ved ft. 1787 bor Karen Nielsdatter hos
datteren og svigersønnen Peder Christensen i
Ormstrup med en angiven alder af 84 år.
Ved hendes begravelse 1’789 angives hendes
alder til 96 år, velsagtens en fejltagelse for
86 år

162-163/1
162» Jens Michelsen.

f.
c. 17oo
d.
1738,Skaarup
bg. 3o/3-38,Fruering s.
g.l. (trol. 5/12-1729) i Fruering s. med
Kiersten Andersdatter.

f.
d.

c. 1699
173o,Skaarup

Ane

I dette ægteskab er der 1 datter:
db.lo/9-173o
g. Gunder Jørgensen

g.2.

(trol.13/ll-173o) i Fruering s. med

bg. 22/9-3o.Fruering s.

163» Kiersten Nielsdatter.

f.
d.

171o,Skaarup

db. 6/4-10.Fruering s.
bg.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Michel
db. 19/7-1733
Kiersten "
7/4-1735
(se nr. 81)

Jens Michelsen begraves 1738 i en alder
af 38 år, og må derfor være født c. 17oo. Om
hans 1. h. Kiersten Andersdatter vides intet
nærmere.
Hans 2. h. Kiersten Nielsdatter bliver
efter hans død trol. 5/6-1738 med Rasmus Ras
mussen, og hun lever endnu i 1744, da de får
en datter døbt i Fruering sogn.

168-169/1.
168» Hans Sørensen Rygaard.

f.
c. 17o7»Rygaarde
db.2/l-17o7,Nørager s.
d.
1763, Gessing bg. 51/3, Gessing s.
g. 3/5-1733 i Gessing med
169» Kiersten Lauritz datter.

f.
d.

c.1711

db. 29/11-11,Gesing s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Søren f. 1733 (se nr. 84)
Laurs f. 1735
db.2o/3-35
Anne f. 1738
” 1/5-38
Maren f. 174o
” 8/5-4o
bg.14/6-40
Maren f. 1741 d. 1743 og hendes tvillingsøster
Dorthe f. 1741 db. 7/5-41
Sophie f. 1745
” 6/1-45
Kristianef. 1749 ”29/6-49 bg. 31/12-1832
Kiersten f. 1752. "12/11-52

Bortset fra dette pars vielse i 1733, oven
nævnte børns dåb og hans begravelse i Gessing
31/3-1763 i en alder af 56 år vides kun følgen
de om dem.
23/7-1733 fæster Hans Ryegaard i Giessing
en gård i Giesing under Løwenholm på 4 tdr. 6 skp
2 fjk. 2 alb. hartkorn soir Laurs Skiøt er fradød.
Gården er ret forfalden, laden skal helt ombyg
ges på herskabets bekostning, medens han på egen bekostning skal reparere stuehus og fæhus
ved hjælp af det tømmer der frigøres ved den gam
le lades nedrivelse. På grund af at besætningen
er i slet tilstand og at han kan have tid og lej
lighed til at sætte gården i stand, skal han ny
de frihed for hoveri til Mikkelsdag førstkommen 
de og være fri for skatter og landgilde til årets udgang. Han overtager hele formandens ind
bo men lover samtidig at svare formandens restan
cer tid efter anden så vidt muligt. (Fæsteproto
kol for Løwenholm gods).

172-173/1.
172. Jens Pedersen Kock«

f.
db.
d.
bg.
g. 26/10-1727 (tr.3o/4-27) i Vivild s. med
173. Karen Pedersdatter.

f.
d.

17o8,Vivild

db.22/4-o8, Vivild sogn
bg.

Af dette ægteskal) kendes flg. børn:
Kiersten db. ? -1728 g., 175o Rasmus Jespersen
Thuun.(hun + før 99)
db.11/2-1730 bg. 28/6-1733
Peder
db. 9/3-1732
(se nr. 86.)
Jens
db.23/5-1733 g. selvejer Peder Frand
Maren
sen i ørsted
db.15/4-1736 død før 1799
Peder
db.24/6-174o bg.23/1-1799, g. Ane NielsSøren
datter.

Jens Pedersen Kock er bosat i Nørager,
hvor alle ovenn. børn er døbt, og han har formo
dentlig været gårdmand der. Han ses ikke at væ
re døbt i Nørager eller Vivild sogne, og han og
hustruen ses ikke at være begravet i Nørager el
ler Vivild sogne mellem 174o og 1796.
De ovennævnte børn bortset fra Peder (173o33) er nævnt i skiftet efter Søren (174o-99)
(skp. f. Løwenholm 13/2-1799), men datteren Kier
sten angives at være død.
Der er ikke fundet skifte efter Jens Pe
dersen Kock eller'hustru.

174-175/1.

174. Rasmus Jensen»

f.
17o8,Vivild
db. 15/1-08,Vivild sogn
9/1-63,Vivild sogn
d.
1763,Vivild
bg.
g. 19/lo (tr.lo/7)-1732 i Vivild s. med

175. Mette Michelsdatter.
f.
d.
Karen
Maren
Jens

17o3,Lystrup
1769,Vivild

db.
bg.

3/6-o3,Vivild sogn
2/2-69,Vivild sogn

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 3/10-1734
db. 9/12-1736
(se nr.
87)
db. 24/l-174o

Rasmus Jensen har formodentlig drevet
landbrug i Vivild.
I skifte efter Kiersten Abrahamsdatter
i Lystrup (skp. f. Hevringholm) 1783-8/5 angives
Maren Rasmusdatter (87) at være søsterdatter af
forann. Kiersten Abrahamsdt, men Mette Michels
datter er imidlertid kun halvsøster til Kiersten
Abrahamsdatter ( se deres moder Maren Michels
datter nr. 351.)
Der er ikke fundet skifte efter Rasmus
Jensen eller hustru.

176. Søren Nielsen»

f. c. 17o6.
db.3o/5-o6,Thorsager sogn
d.
1785»Thorsager bg. 27/11-85,Thorsager s.
g. 19/10-1732 i Thorsager med
177« Kirsten Laursdatter»

f.
d.

17ol,Thorsager
1767,Thorsager

db.23/lo-ol,Thorsager s.
bg. 8/4-67,Thorsager s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:

Niels f. 1734
Mette f. 1735
Birrethe f. 1737
Maren f. 1738
Maren f. 1739
Karen f. 1741
Niels f. 1745 (se nr. 88)

Som omtalt under Niels Sørensen Molboe
(nr. 88) kan dennes forældre ikke med sikker
hed bestemmes, men der er så mange ting, der
taler for ovennævnte.
Søren Nielsen er broder til Boe Nielsen
(se nr. 19o)

178-179/1.
18o-181/l.
178, 18o Jørgen Andersen (Powlsen).

f. c. 1716
d. 1758, Thorsager
bg. lo/12, Thorsager s.
g. 20/5-17^2 (tr. 9/lo-41) i Thorsager med

179,181 Anna Rasrausdatter Holst.
f.
d.

1722, Thorsager
1782, Thorsager

db. 1/1-1723, Thorsager s.
bg. 27/lo, Thorsager s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Rasmus f. 1743 (se nr. 9o)
Karen f. 1745 (se nr* 89)
Anna f. 1748
Dorthe f. 175o
Anders f. 1753
Lars f. 1757.

Om Jørgen Andersen (Powlsen) s herkomst
vides intet, men der hviler en sær mystik om
hans rigtige efternavn Andersen eller Powlsen.
I kb. for Thorsager s. er anført at Jør
gen Andersen Dom. Trin 1742 (2o/5) er viet til
Anna Rasmusdatter i Thorsager (tr. 9/10-41), men
i tiden mellem 1742 og 1760 findes ikke anført
noget barn af dette ægteskab, derimod findes i
samme tidsrum dbt 6 børn (se ovenfor) af Jørgen
Powlsen, og de to ældste bæres til dåb af Anna
Rasmusdatters broder Lars Holsts hustru, og ved
samtlige børns dåb optræder en eller flere per
soner af navnet Holst blandt faddorne. Den æld
ste søn bærer samme fornavn som Anna Rasmusdatters fader, den næstældste datter samme fornavn
som Anna Rasmusdatters moder, det er da natur
ligt at antage, som skik var dengang, at ældste
datter er opkaldt efter farmoderen og næstæld
ste søn efter farfaderen, hvorefter Jørgen Poul
sens rigtige efternavn skulle være Andersen, og
hans fader Anders altså gift med en Karen. De
to andre børn er opkaldte efter sødskende til
Anna Rasmusdatter Holst.
Jørgen Powlsen begraves i Thorsager lo/121758 i en alder af 42 år, heraf udledt fødsels
året 1716

17^73/^.
18o-181/2.
28/4-176o afholdes skifte i Thorsager
(Kalø gods) efter afgangne Jørgen Andersen, der
efterlader enken Ane Rasmusdatter og børnene
Rasmus, Anders, Lars, Karen, Anna.ogDorethe,
altså netop de samme navne som Jørgen Pov/lsens
børn bliver døbt med, og nævnt i rette alders
rækkefølge, idet det var skik, at nævne drengene
før pigerne, der kan derfor ikke herske tvivl
om, at Jørgen Andersen og Jørgen Pov/lsen er en
og samme person.
I ovenfor omtalte skifte nævnes som vær
ge for børnene, deres morbroder Laurs Holst af
Thorsager, men forinden boet registreres erklæ
rer enken, at hun er villig til at give drenge
ne deres faders værktøj (der nævnes ikke hvil
ket håndværk det drejer sig om), klæder og ki
ste, og pigerne ved deres giftermål eller på
anden tid en seng og et skrin hver, hvormed de
res værge erklærer sig tilfreds, der foretages
derfor ingen vurdering af boet.
At skiftet først afholdes ly år efter Jør
gen Andersens død, kan skyldes at enken har sid
det i uskiftet bo, men da hun nu agter at indgå
nyt ægteskab, skal der ifølge loven skiftes med
børnene.
Anna Rasmusdatter bliver derpå
g. 2g. l/5-176o i Thorsager med
Jens Jørgensen Notler
f. 1734 i Thorsager
d. 1771 i Thorsager

db. 22/4 i Thorsager s.
bg. 28/8 i Thorsager s

Af dette ægteskab kendes en datter
Karen f. 1762.
Jens Jørgensen Notler er søn af Jørgen
Lange kidt. Notler og altså halvbroder til Ka
ren Jørgensdatter Notler (se nr 91)» han er
snedker og kaldes derfor i sine senere år Jens J
Jørgensen Snedker eller blot Jens Snedker. Han
bliver begravet 1771 i en alder af 38 år og hu
struen Anna Snedkers i 1782 i en alder af 64 år.
Når Jørgen Andersen bliver kaldt Jørgen
Powlsen kan det formentlig skyldes, at der på
samme tid kan have været to eller 'flere pers’o-

178-179/5.
18o-181/J.
ner af navnet Jørgen Andersen i Thorsager
og man har villet skelne disse fra hverandre,
der findes i hvert fald på samme tid en Jørgen
Bødker, som jo udmærket kan have heddet Andersen,
men i stedet er benævnt efter sit håndværk.
Man kan også gætte på, at Jørgen Ander*- .
sens fader har heddet Anders Poulsen, og at det
altså er faderens efternavn, der er hæftet på
sønnen. Og der findes virkelig i Thorsager en
Anders Powlsen, som bliver begravet i Thorsager
2o/J-1729 i en alder af 51 år, og som i hvert
fald 17o5 og 17o6 får døbt to sønner Powl, men
der er endnu ikke fundet nogen søn Jørgen, hvis
data kan passe på Jørgen Andersen.

182-18>/1•

182. Jørgen Lange Kidt» Notler»
f. c. 1684
d.
1759, Thorsager
g. l»g.

bg. 8/7, Thorsager s.

N.N.
f. c. 1691
d. 1?41, Thorsager

bg. 9/4, Thorsager s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
N.N.
f. 1723
dødf.
1726
Anna Marie f. 1727 d. 1728
Jacob f. 1729 d. 1729 •
Anna Sophie f. 1731
Jens f. 1734 (se under nr. 179,181)
Johan f. 1736 d. 1737
Jørgen Lange bliver derpå
g. 2.g. 22/lo (tr. 16/7)-1741 i Thorsager.med
183« Anna Olufsdatter.

f.
c. 171o, Thorsager db. 25/1-1711, Thorsager
d. 1775, Thorsager
bg. 4/8, Thorsager s.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:

Marie Lispet f. 1742
Karen f. 1744 (se nr. 91)
Anna f. 1746
Jacob f. 1749
Jørgen f. 1756.
Om Jørgen Langes (kidt Notler) herkomst
vides intet, men både 1726 og 1727, da han er
fadder ved Oluf Høyers børn benævnes han Monsr.
Lange, hvilket kunne tyde på at han stammer fra
enten præste- eller degneslægt. I kirkebogen for
Thorsager benyttes kun hans efternavn Lange ind
til og med 8/3-1744 (Datteren Karens dåb) men
fra og med 6/9-1744 (hvor han er fadder ved Jør
gen Eliassens datter Anna) benævnes han udeluk
kende ved sit tilnavn Notler (hvis oprindelse
ikke kendes).

182-185/2.
Om Jørgen Langes første hustru vides in
tet, og heller ikke hvor og hvornår de er gift,
tilsyneladende ikke i Thorsager, ved sin begra
velse i 17^1 benævnes hun kun Jørgen Langes
hustru, alder 5° år, og ved børnenes dåb er hun
efter tidens skik slet ikke nævnt.
Jørgen Langes anden hustru er formentlig
den Anna, datter af Ole Rasmussen i Thorsager
som bliver døbt her 25/1-17H, hun dør 1773
(Anna Olesdatter Notler) i en alder af 6^ år.
Jørgen Notler dør i 1759 i en alder af
75 år.

184-185/1.

184. Rasmus Jacobsen.
d.
g. 24/6-1725 i Mørke sogn med
185. Ane Simonsdatter.

f.
d.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:

Jacob f. 1726 (se nr. 92)
Birgithe f. 1729 d. 1729
Else f. 1732 d. 1732
Else f. 1733

Rasmus Jacobsen bor i hvert fald mellem
1725 og 35 i Skarresø sogn, ved hans vielse til
Ane Simonsdatter angives han at være fra Mørke.
Rasmus Jacobsen er antagelig broder til den Niels
Jacobsen, der dør i Skarresø Skovhus 6/5-1754 i
en alder af 78 år, de optræder i hvert fald jævn
ligt som faddere hos hinandes børn eller samti
dig faddere hos børn af andre forældre i Skarre
sø.
Rasmus Jacobsen og Ane Simonsdatter er tilsy
neladende ikke døde i Skarresø sogn.

186-187/1.
186. Lars Jensen Bach.

f. c. 1688
d. 175o, Thorsager
bg. 3/5, Thorsager s.
g. 7/8 (tr. 27/2)-1718 i Thorsager med

187« Kiersten Jensdatter (Andersdatter?)

f.
d.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:

Jens f. ?
Mette f. 1723 (se nr. 93)
Else f. ?
barn bg. 1728.
Lars Jensen Bach er gårdmand i Thorsager,
sandsynligvis i Bachgaarden, efter hvilken han
har sit tilnavn. Or.i hans og Ane Simonsdatters
herkomst vides intet nærmere.
Lars Bach bliver bg. i Thorsager 173° i en
alder af 62 år. Ved skifte efter ham (Kalø gods)
nævnes enken, der her kaldes Kiersten Andersdatter og deres 3 sammen avlede born Jens, Mette
og Else. På Mette Bachs vegne møder hendes mand
Jørgen Danielsen i Bøjstrup, enkens Laugsværge
er hendes søn Rasmus Bach i Thorsager, hun må
altså have været gift før, sandsynligvis har
Lars Jensen overtaget både gården og tilnavnet
Bach ved giftermål med sin formands enke.

19o-191/l.
19o. Boe Nielsen.

f. 17o2, Thorsager,
db, 12/2, Thorsager s.
d. 1773, Thorsager
bg. 28/3, Thorsager s.
g. l.g. 12/11 (tr.9/7)-173o i Thorsager med
191» Anna Rasmusdatter.

f. c.17o2
d. 17^1, Thorsager

db. 9/7-o2,Thorsager sogn
bg. 2 0/8, Thorsager s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:

Maren f. 1751
Rasmus f. 1733
Karen f. 1736 (se nr. 95)
Niels f. 17^0

Boe Nielsen^ bor i Thorsager, hvor han sand
synligvis er husmand. Da hans hustru Anna Rasmusdatter dør i 17^1 angives hendes alder til 4o år.
Han bliver derpå
g. 2.g. 13/11 (tr,14/l)-17^2 i Thorsager med

Karen Sørensdatter.
f.
d. 1769, Thorsager

bg. 8/I0, Thorsager s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:

Niels f. 17^3.
Hun må imidlertid have været gift, før, for
13/3-17^6 begraves Boe Nielsens stedsøn Anders
af Thorsager.
Boe Nielsen dør som almisselem i Thors
ager 1773 i en alder af 71 år.

192-193/1.
2o8-2o9/l.
192 og 2o8 Christen Hjuler.

f.
d.
g

c. 17o9
1775, Skrædderhuset begr. 25/3-75, Hover s.
med

193 og 2o9.
f.
d.

N. N.

Af dette ægteskab kendes en søn
Niels Christensen f. ca. 174o (se nr. 96 og lo4)

Christen Hjuler dør iflg kirkebog for Hover
sogn i Skrædderhuset og begraves 25/3-1775 i en al
der af 66 år, altså f. ca. 17o9. 1/11-1767 er han
blandt fadderne til Niels Christensens (ligeledes
undertiden kidt. Hjuler) datter Kiersten i Skrædder
huset, og må på disse indicier antages at være Niels
Christensens fader.

2oo-2ol/l.
2oo. Hans Nielsen kidt. Aarr.and,

f.
17o2
dbt. 19/3-02, Stouby s.
d.
1753, ved Aaen
begr. 2/8-53,
”
”
g. 2o/6-1728 i Stouby sogn med
2ol. Dorothe Nielsdatter.
f.
d.

Niels
Niels
Rasmus

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
dbt. 15/5-1729
”
17/2-1732
(se nr.loo)
”
15/5-1735

Dorothe Nielsdatter har været gift 2 gange
før ægteskabet med Hans Nielsen Aamand.
1) 2/7-1719 med Niels Pedersen ved Aaen i Stouby
skov, hun angives da at være fra Treide. I ægteska
bet er der 2 børn, Niels f. ca. 172o og Anne f. ca
1722. Niels Pedersen dør 1723, begr. 7/2 i Stouby
sogn. I skifte efter ham (Rosenvold bog 1 fol 7)
16/3-1723 betinges, at hans moder Anna Nielsdatter
skal have ophold af gaarden i hendes livstid. Boets
nettoformue opgøres til 36 Rdl.
2) 15/8-1723 med Rasmus Andersen Pillemand af Samsøe,
han kaldes senere Rasmus Aamand. I dette ægteskab er
der en søn A.nders f. c. 1726. Rasmus Andersen dør
1727, begr. 14/lo i Stouby sogn. I skifte efter ham
(Rosenvold bog 1 fol. 3o) nævnes kun stedsønnen
Niels og sønnen Anders, steddatteren Ane må derfor
formodes død i mellemtiden. Stedsønnen Niels får
sin farbroder Adam Pedersen i Stouby som formynder,
og sønnen Anders får sin morbroder Anders Nielsen
i Hornum som formynder. Boets nettoformue er opgjort
til 27 Rdl. 6 Sk.
Dorothe Nielsdatter bliver derpå gift 3. g.
2o/6-1728, om hendes død vides for tiden intet.

2o2-2o3/l.

2o2. Peder Jensen Brok.
f.
d.
1768, Stouby skov begr. 3/6-68, Stouby s.
g. 1. 25/6-1719 i Stouby med
Maren Pedersdatter.

f.
d.

1696, ved Aaen
dbt. 19/1-96, Stouby s.
1723, Stouby skov
Af dette ægteskab kendes flg. børn:

Peder
Jens

dbt 3/3-172o,
" 23/3-1721

begr. 7/4-172o

g. 2. 31/10-1723 i Stouby sogn med
2o3. Maren Hansdatter.

f.
d.
Maren

Mette
Maren
Anne
Hans
Iwer
Karen
Bendt

1697, Stouby Str.
1758, Stouby skov

dbt. 25/5-97, Stouby s.
begr. lo/ll-58,
"
”

Af dette ægteskab kendes flg børn:
dbt. 9/7-1724, g.l. Povl Erichsen i
Rønsholt, Stouby skov. g. 2. Mi
chel Pedersen, Stouby skov.
dbt. 16/6-1726
(se nr. lol)
"
9/lo-1729, g. Søren Madsen,Stouby S
” 11/11-1731, g. Søren Jensen,
”
"
” 29/11-1733,
død 18o4.
” 21/5-1736,
" 1796.
" 25/5-1739
"25/5-1739.
"
3/9-1741, "Bunde Skræder" i Stouby

Ved skifte efter Maren Pedersdatter (Rosen
vold bog 1 fol. 14) 5/8-1723 opgøres boets nettoformue til 3o Rdl. 3 Mk. 4 Sk., hvoraf faderen og søn
nen Jens arver hver halvdelen, dog at sønnens arv
"forbliver i Boen hos Faderen uden Udlæg og Renter
saa længe Herskabet behager".
Ved skifte efter Maren Hansdatter (Rosen
vold bog 2 side 283) 14/11-1758 anføres 3 sønner
Hans,Iwer og Bendt samt 4 døtre Maren, Mette, Maren
og Anne. Boet omfatter bl. a. en del fiskeredskaber
(båd med sejl og tilbehør, halvpart i en båd med
Niels Aamand, 3 stk sildegarn m.m.).

2o2-2o3/2.
Efter Peder Jensen Broks død afholdes skif
te (Rosenvold bog 2 side 482 ff) 31/5 og 29/6 ( 3o.
dagen)-1768. Han nyder da aftægt hos sønnen Hans.
Boets nettoformue er opgjort til 22 Rdl. 4 Mk.
3 Sk. Sønnen Peder af 1. ægteskab nævnes ikke og
må da formodentlig være død uden at efterlade sig
arvinger.

2o4-2o5/l.

2o4. Rasmus
f.
d.
g«

med

2o5. Karen
f.
d.

c. 1689
1769, Stagsrode

Christen

begr. 3o/ll-69, Barrit s.

Af dette ægteskab kendes en søn:
f. ca 172o
(se nr. Io2)

Af kirkebog for Barrit sogn fremgår at Chri
sten Rasmussens moder Karen af Roe (ældre betegnel
se for Stagsrode) er begravet Bom 4. Adv. (24/12)
1769, 8c aar gi.

216-217/1.
216. Søren Rasmussen.
f.
d.
1726, Hyrup
begr. 1/2-26, Stouby s.
g. 21/8-17o6 i Stouby sogn med

217. Mette Jensdatter.
f.
d.

‘1743, Hyrup

begr. 15/9-43, Stouby s.

Af dette ægteskab kendes flg børn:
Anne
dbt. 21/8-17o7, g. Oluf Sørensen Hougaard
Maren
"
14/7-17o9,
begr. 5/8-1742
Rasmus
”
22/3-1711,
(se nr. Io8)
Jens
"
19/3-1713
Karen
" 28/10-1714
Anne
"
11/4-1717, g. Rasmus Rasmussen Jæger.
Karen
”
25/3-1719
Else Dorthe ”
9/3-1721
Zidsel
”
28/2-1723
Maren
”
28/1-1725

Søren Rasmussen, der driver gaard i Hyrup,
har ev. været gift før, idet Kirkebog for Stouby
under 12/3-17o5 anfører "begravet sal. Leene Nielsdatter, Søren Rasmussens sal. hustru af Hyrup". Det
vil da være naturligt at han gifter sig igen året
efter.
Efter Søren Rasmussens død bliver enken
Mette Jensdatter 29/6-1727 gift med Oluf Hendrichsen fra Lille Dalby og får med ham følgende børn-;
Kiersten
dbt. 26/12-1727,
begr. 24/4-1729
Kiersten
"
25/2 -1731
Birgitte
"
8/3 -1733
og som faddere ved disse børns dåb er nævnt flere
af børnene fra 1. ægteskab.
Efter Mette Jensdatters død bliver Oluf Hendrichsen gift 19/6-1744 med Johanne Mortensdatter
af Stouby. Oluf Hendrichsen begraves i Stouby sogn
ll/7-177o i en alder af 81 år.

218-219/1.
218. Peder Michelsen.
f.
d. 25/1-1756, Hyrup
begr. 3o/l-56, Stouby s.
g. 1. 31/1-1712 i Stouby sogn med

219. Ane Jensdatter.

f.
d. 31/3-1734, Hyrup
Mette
Gye
Jens
Michel
Anders
barn
Anders

begr. 4/4-34, Stouby s.

Af dette ægteskab kendes fig. børn:
(se nr. Io9)
dbt. 11/12-1712,
ti
22/4 -1715, g . Esche Jensen, Vrigsted
1!
14/11-1717, 1Grdm. i Stouby skov
n
»1
11
11
11
2/7 -1721,
ti
14/5 -1724,
begr. 24/6-1724
begr. 22/6-1727
1!
29/9 1729,
begr. 8/6 -1738

(tilsyneladende ikke i Stouby) med
g. 2.
Karen Pedersdatter,

f.
d.

Anne
Peder
Anne
Maren
Anders
»aren
Anne
Lave

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
dbt, 5/10-1738,
begr. 1/3-1739
”
16/3-1740
"
18/11-1742,
begr. 6/3-1743
’’
18/5-1744
begr. 8/12-1748
"
1747
’• 19/11-1749
•' 19/11-1749
”
8/4 -1753
begr. 3/8-1753.

Peder Michelsen må stamme fra Mørkholt i
Gaarslev sogn på sydsiden af Vejle fjord, lige over
for Stouby sogn på nordsiden af fjorden. Maren Michelsdatter fra Mørkholt, der nævnes som hans søster,
er gudmoder til datteren Gye, og Anne Michelsdatter
samt Anders, Peder og Lave Michelsen alle fra Gaars
lev sogn, der jævnligt optræder som faddere ved hans
børns dåb, må antagelig være hans søskende, og deres
fornavne går da også igen hos flere af hans børn.

218-219/2.

Han antages derfor at være søn af Michel(Pedérsen?)
Buli i Gaarslev, hvilket også stemmer med, at fle
re af hans børn tager tilnavnet Buil, som derefter
fortsætter i slægten som tilnavn, og senere som
døbt mellemnavn.
Efter Ane Jensdatters død afholdes skifte
(Rosenvold bog 1 fol 76) 29/4-1734, her nævnes
børnene Mette, Gye, Jens,Michel og Anders. Boets
formue er opgjort^til 95 Rdl. 3 Mk. 12 Sk. og gæl
den til 96 Rdl. 3 Mk. 2 Sk.(bl. a. omfattende re
sterende landgilde iflg. dom 31 Rdl. 1 Mk. 15 Sk., .
afvigte års landgilde andrager lo Rdl.)
Peder Michelsen bliver gift igen m(ellem 1734
og 1738, men tilsyneladende ikke i Stouby sogn.
Efter hans død afholdes skifte (Rosenvold bog 2 si
de 242) 24/2-1756, her nævnes de 4 ældste børn af
første ægteskab, samt af 2. ægteskab Peder, Maren
og tvillingerne Maren og Anne. Boets formue opgøres
til llo Rdl. men gælden til 17o Rdl. Enken bliver
siddende i gården og bliver gift påny 25/6-1756 med
Niels Rasmussen Thønning, der dermed overtager gård
en, Karen Pedersdatter dør. 176o, begr. ll/lo i Stou
by sogn. Niels Thønning dør 1765. (skifteprotokol
f. Rosenvold bog 2 side 451, 3o/12-1765)

220-221/1.
22o. Lauritz Rasmussen.

f.
1715»Haastrup dbt. 11/6-15, Stouby s.
d.
1749, Hyrup
begr. 26/1-49,
"
”
g. 26/7-1733 i Stouby sogn med
221. Anna Marie Andersdatter.

f.
d.

1711, Stouby
1761,Hyrup

Af
Anders
Maren
Rasmus
Kiersten
Kiersten

dbt. 27/9-11, Stouby s.
begr. 11/1-61,
"
”

dette ægteskab kendes flg børn:
dbt. 18/lo-1733,
(se nr. Ilo)
”
22/8 -1735
”
2/7 -1738,
begr. 2o/7-38
”
2/7 -1738,
"
31/8-38
"
15/2 -1741.

Lauritz Rasmussen er gårdmand i Hyrup, Stouby
sogn. Efter hans død afholdes skifte (Rosenvold bog
2 side 25) lo/2-1749, der nævnes ovennævnte 3 le
vende børn. Registreringen omfatter bl. a. 2 heste,
2 køer, 6 får og 1 lam, 2 små sorte grise, 1 vogn,
og 1 plov. Boets formue er opgjort til 49 Rdl. 2 Mk.
12 Sk. og gælden til 49 Rdl 2 Mk. 14 Sk., der er
således et underskud på 2 Sk.
Anna Marie Andersdatter bliver derpå 6/6-1749
gift påny med Enevold Kragelund, hun angives både
ved trolovelsen og vielsen som sal. L: Mands enke
Ane Marie, Lauritz Rasmussen må altså tilsyneladen«de have haft tilnavnet Mand.
Efter Ane Marie Andersdatters død afholdes
skifte (Rosenvold bog 2 side 334) 16/1-1761, her
nævnes ovennævnte 3 børn af 1. ægteskab og ingen
af 2. ægteskab, samt Lauritz Rasmussens broder
Morten Rasmussen af Nebsager på Skjerrildgaards
gods. Enkemandens navn angives som Enevold Søren
sen. Boets gæld overstiger formuen.

222-223/1.

222.? Niels Simonsen,
f.
d. 12/5-1747, Stouby
begr. 17/5-47, Stouby s.
g. 1/4-1731 i Stouby sogn med
223«? Ane Jensdatter.

f.
d.
Claus
Ane
Simon
Jens

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
dbt. 9/5-1734.
"
27/3-1737
(se nr. 111)
••
29/9-174o
"
1/11-1744.

Ved vielsen samt som fadder ved Michel Si
monsens Dorthe 24/2-1737 angives han at tjene i Rohden, han kan altså ikke selv have haft noget større
landbrug. Ved ovennævnte børns dåb angives han at
være fra Stouby. Han optræder jævnligt som fadder
ved Anders, Jørgen og Michel Simonsens børn (sidst
nævnte ofte kaldet Lausen) ligesom disse jævnligt
er faddere til hans børn, og derfor antagelig er
hans brødre.
Om Ane Jensdatters herkomst vides intet.
I kirkebog for Stouby sogn er under 17/51747 anført "begravet den fattige Gaardmand Niels
Simonsen, død af Vatersot." Fer afholdes skifte
(Rosenvold bog 1 fol. 164 b) 12/5-1747, boet er
insolvent, der skyldes en del skatter og landgilde.
Enken beder skifteforvalteren om "noget af Boen
til at bekoste Liigkiste og Jord paa hendes sal.
mands Liig med, samt give til sig og nøgne 6 børn,
deres usle pjaltede Sengeklæder paa det de ikke
nøgne skulle crepere, efter hvilken Enkens Begjæring Skifteforvalteren paa Høye naadige Herskabs
forventede Bifald overlod Enken den vurderede Ovn
til Mandens Liigbegravelse, samt tillod hende de
opførte Sengeklæder, Karlens Seng dog undtaget, og
hendes Kiste og derefter befaled ey videre med Boen
sig i nogle Maader befatte, men saa snart hun faar
Liiget bestediget til Jorden, af Gaarden at ud
flytte."

224-225/1.
224. Laurids Andersen Skræder,

f.
c.17o4,Begtrup?
db. 1/11-04, Vistoft s.?
d.
1763,Lejret
bg. 31/8-63,Tved sogn
g.7/6-1733 (tr.9/11-32) i Tved sogn med
225. Maren Jacobsdatter.

f.
d.

Anders
Søren
Maren
Jens
Jacob
Maren
Søren
Søren

db.
bg.
Af dette Ægteskab kendes flg. børn:
db. 27/9-1733
konf. 1752
db. 27/2-1735
db. 22/9-1737
bg. 8/4-42 (?)
db. 2/11-1738
(se nr. 112)
db. 25/2-1742
bg. 8/4-42 (?)
db.22/12-1743
bg. 4/I0-46
db. 2/7 -1746
bg. ?
db. 9/6 -1748
konf.53, bg. 29/3-61

Hvorvidt Laurids Andersen har virket som
skræder, eller det blot er et tilnavn vides ikke.
Han ses ikke dbt. i Tved sogn 1692-96 (kbg. beg.
1692). Ved hans begravelse i 1763 er ingen alder
angivet. Maren Jacobsdatters begravelse er ikke
fundet i kbg. f. Tved og om hendes fødsel vides
for tiden ikke noget sikkert. Jacob Michelsen,
der antages at være hendes fader (hans børn
Michel, Anna, Maren og Dorthe er F: ved nogle
af ovenn. børn) har 2 døtre Maren døbt henholds
vis 27/1-I7o7 og 12/5-1717, aldersmæssigt vil
det være naturligt, at det er den ældste, der er
gift med Laurids Andersen Skræder.
Der er ikke fundet skifte efter Laurids
Andersen Skræder eller hustru.
Det vil være naturligt at antage, at Lau
rids Andersen Skræder skulle være søn af den An
ders Nielsen Skræder af Dejret, som 1695 bliver
gift med Maren Rasmusdatter, men der ses ikke
nogen søn Laurids af dette ægteskab døbt i Tved
1695-1715, og da han ved sin trolovelse 9/111732 kaldes Laurids Andersen Smed er han antage
lig den søn af Anders Jensen Smed i Bechtrup, Vis
toft sogn, der døbes Lauritz l/ll-17o4.

226-227/1.

226. Morten Nielsen (Podemester)

f.
db.
d.
1765,Handrup
bg.
g.l. 7/6-1729 i Pråby sogn med
227. Mette Andersdatter.

f.
d.

1745,Handrup

Af
Karen
Niels
Anders
Joen
Mette

søn
Niels
Jens

db.
bg. 19/9-45, Dråby sogn

dette ægteskab kendes flg. børn:
(se nr. 113)
db. l/3-173o
to
bg. 5/2-36
3/6-1731
c.1733
•I
7/3-1735
bg. 8/4-42
ti 15/3-1739
g.l. Christen Jensen
Smed i Borup
g.2. Søren Hutfeld
II
bg. 2o/lo-45
c.1739
n 26/3-1741
bg. 5/12-45
t! 15/3-1744
bg. 19/9-45

g.2.
Mette Rasmusdatter
f.
d.

db.
bg«

Af dette ægteskab kendes ingen børn.
Morten Nielsen angives ved sin trol. 14/111728 at være fra Lyngsbechgaard. Han benævnes
hyppigt i kbg. som Morten Podemester. I skifte
efter hans 1. h. påbeg. 21/12-1745 (skpr. for
Lyngsbechgaard) hævnes af ovennævnte børn kun
Karen,Mette og Anders, og i skifte efter ham
25/11-65 nævnes samme 3 børn, begge pigerne an
gives at opholde sig på Helgenæs. I sk. efter
hans 1. h. der slutter med en formue på 27 Rdl.
1 Mk. 4 Sk. nævnes en besætning på 1 ko og 4
får. I skiftet efter ham udgør formuen 28 Rdl.
3 Mk. 1 Sk.
Enken Mette Rasmusdatter af Handrup bliver
g. 2. 5/10-1766 med Peder Trugelsen af Egsmark.

228-229/1.

228. Troels Michelsen.
f.
c 1642,Ebeltoft
d.
175o, Borup
bg. 22/2-5o, Helgenæs s.
g. 1. 16/11-1684 i Helgenæs med

Gjertrud Sørensdatter.
f.
d.

c. 164o
1686,Borup

Maren

Af dette ægteskab kendes en datter
db. 16/5-1686
bg. 24/5-1686

bg. 12/6-86, Helgenæs s.

g. 2. 29/3-1687 i Helgenæs med

Anna Pedersdatter Lychis.
f.
d.
Jens

Maren

166o, Stødou db. 14/3-6o, Helgenæs s.
17o7, Borup bg. 13/6-o7, Helgenæs s.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 17/8-1689 bg. 21/2-1762, husm. i
Borup
db.13/10-1695 bg. 16/11-1727 g. Rasmus
Rasmussen Tyrri, Ørby.

g. 3. 17/6-17o8 i Helgenæs med

229. Anna Rasmusdatter
Michel
Michel

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 16/6-17o9 • bg.16/3-1718
db. 3o/4-1719
(se nr. 114)

Troels Michelsen angives ved sin trolo
velse med Gjertrud Sørensdatter lo/8-1684 at væ
re fra Draaby sogn (Ebeltoft) og ved hans 1. barns
dåb er Troelses moder fra Ebeltoft blandt fadder
ne. Ved sin død i 175o angives han at være I08 år
og må således være født c. 1642.
Troels Michelsens 1. hustru Gjertrud Sø
rensdatter er enke efter Rasmus Christensen ”ad
Gaden" g. 24/10-1675 og har med ham en søn Peder
f. 1676. Ved dette giftermål overtager Troels
huset i Borup.
Hans 2. hustru Anna Pedersdt. Lychis er
født udenfor ægteskab som datter af Peder Rasmus
sen Smed af Stødou og Maren Christensdt. Lychis.

23o Søren Michelsen Svendsen.

f.
1674, Esby
db. 7/2-74, Helgenæs s.
d.
1738, -rby
bg.12/10-38
"
"
g. l.g. 5/12-17o6 i Helgenæs s. med
f.
d.

Anna Kortensdatter.
1673, Srby
db. 9/11-73, Helgenæs s.
173o, ørby
bg.l2/ll-3o

Michel
Morten
Anders

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 9/12-17o8
bg. 21/6-1721
” 15/11-1711
" 11/8-1715

g. 2.g. 4/3-1731 i Helgenæs s. med
231» Maren Sørensdatter.

f.
d.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Anne
db.
18/11-1731 ( se 115)
Søren
"
6/1 -1734
Kiersten
"
21/7 -1737.

Søren Michelsen Svendsens far flytter en
gang mellem 1682 og 1691 til Ørby, hvor han dør,
og det er muligvis faderens gård i Ørby, som Sø
ren senere overtager. Hans 1. hustru er datter
af Morten Moensen (984) og Ane Andersdt. Juul
(985). Da sønnen Anders i 1754 får en datter
døbt kaldes han Anders Sørensen af Svendsens
gård i ørby.
Om Søren Michelsens hustru nr. 2, vides
intet sikkert, men formodentlig stammer hun fra
Vrinders i Rolse sogn, thi ved børnene Søren og
Kierstens dåb er en af fadderne Anna Sørensdatter
af Vrinders, og da der ikke ved nogen af børne
nes dåb anføres andre personer med efternavn Sø
rensen eller Sørensdatter, formodes hun at være
søster til Søren PÆichelsens hustru. Da sønnen
Anders af Søren Michelsens 1. ægteskab bliver
gift 2.g. i 1753, henter han sin brud i Vrinders,
det kan da muligvis være en slægtning af hans
stedmoder Maren Sørensdatter.

23o-231/2.
Pet har heller ikke været muligt at kon
statere noget om Karen Sørensdatters død eller
begravelse i Helgenæs sogn, ej heller synes hun
at være blevet gift 2. g. i Helgenæs sogn. Ken
da stedsønnen Anders som foran omtalt, på et el
ler andet tidspunkt har overtaget gården i Jrby,
kan hun jo være flyttet fra sognet ev. til en af
børnene, hvis videre skæbne heller ikke er kendt.
Ved hendes vielse i 1731 angives hun at have tjent
præsten i Helgenæs i flere år.
Ler kan dog være en svag mulighed for, at
hun er den Karen Sørensdatter af Crby som 25/lo1744 troloves og 19/4-1745 vies til Jens Pedersen,
og som 15/10-1745 får døbt en søn Rasmus.
Søren Michelsen benævnes hyppigt i kirke
bogen efter 173o som Søren Michelsen Svendsen,
og en enkelt gang blot søm Søren Svendsen.

232. Anders Jensen Hjulmand.
f.
17o2, Borup
db. Io/12-o2, Helgenæs s.
d.
1741, Borup
bg.
4/6 -41, Helgenæs s.
g. 19/10-1732 i Helgenæs ired

233» Anne Nielsdatter Hejgaard.
f.
d.

Mariannei
Maren
Jens
Karen

17o9»Kongsgaard db. 28/8-o9»Helgenæs s.
1791, Borup
bg. 26/12-91, Helgenæs s.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 15/11-1733
db. I4/8 -1735 g. Anders Michelsen,
Esby
db. 15/1 -1738
(se nr. 116)
db. 12/11-1741 g. Rasmus Jensen
Skipper, Esby

J.L. Hejgaard anfører:"! gården nr. 3 i
Borup kaldet "Fuglvad" har brugeren gennem mange
slægtsled været af samme slægt. Gården ejes 1764
af Lyngsbechgaard. Den først kendte af Slægten
er Anders Sørensen f. 17o8 gift Ane Nielsdatter
f. 17o7 d. 1789." Der er således nogen uoverens
stemmelse mellem hans og mine optegnelser, men
jeg har ikke ved min gennemgang af kirkebogen
kunnet få hans oplysninger bekræftet.
Efter Anders Jensen Hjulmands død bliver
Anne Nielsdatter 3/6-1742 gift 2. med Rasmus
Jensen Greve, der bliver begravet 29/8-1754 i en
alder af 52 år, der kendes ingen børn af dette
ægteskab.

234-235/1.

234? Erich Jensen.
f.
d.
g.l.
235.

1711, Skovgaarde db. 22/2-11, Rolse sogn
1781
"
bg. 27/4-81
"
”
med
N. N.

f.
db.
d.31/3-1747,Skovgaarde bg.

2/4-47, Rolse sogn

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Mette Marie ?
db.
c.1741 (se nr. 117)
Maren
"
5/3-1747
bg. 2/4-47

g.2.

9/6-1747 i Rolse sogn med
Karen Jørgensdatter.

f.
d.

db.
bg.
I dette ægteskab er tils. ingen børn.

Erich Jensen er bruger af en gård i Skovgaar
de i Vrinders by, Rolse sogn.
Da kbg. for Rolse ikke er ført mellem 1731
og 1743} har det ikke kunnet påvises, at Mette
Marie Erichsdatter (nr. 117) er datter af oven
nævnte Erich Jensen, og heller ikke hans vielse
til den 1. h. hvis navn ikke kendes, hun dør
Langfredag og samtidig dør hendes nyfødte datter
Maren, som er døbt umiddelbart efter fødslen, de
begraves begge Påskedag 1747.
Da der tils. heller ikke findes noget skif
te efter ham eller hans hustruer kendes heller
ikke andre børn end ovennævnte 2 døtre.
”Erich Jensen af Skovgaarde i Wrinders by,
Rolse sogn" begraves i Rolse kirkegaard 27/41781 i en alder af 7o år.

236«

(254) Peder Sørensen Hejgaard.

f.
1711, Fejrup db. 12/7-11, Helgenæs s.
d.
1771, Fejrup bg. 13/3-71, Helgenæs s.
g. 24/6-1733 i Vistoft sogn med

237.

(255) Karen Jensdatter.

f.
17o9, Begtrup db. l/12-o9, Vistoft. s.
d. 6/10-1758
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Ane Marie
db. 14/6-1734
(se nr. 127)
Jens Christian db. 27/9-1739
(se nr.118),
Maren
db. 29/8-1745
Søren
db. 3o/8-175o

J.L. Hejgaard anfører: "Peder Sørensen
er efter faderen Søren Pedersen bruger af "Hejgaard" i Fejrup, han fører tilnavnet Hejgaard
Peder Sørensen er f. 1696". Dette årstal stem
mer ikke med kirkebogen.
I kirkebog for Helgenæs findes følgende:
"1758-6/10 forulykkede en båd på sin hjemrejse
fra Århus omtrent udfor Mols Hoved, derved druk
nede 7 mennesker og blandt dem Karen Jensdatter,
Peder Hejgaards hustru af Fejrup". kirkebogen
anfører intet om hvorvidt hendes lig er fundet
og begravet i Helgenæs.
Der er ikke fundet skifte efter Peder Sø
rensen Hejgaard eller hustru.

238-239/1.

238. Jens Simonsen.

f.
17o9, Borup
db. l/4-o9, Helgenæs s.
d.
1769, Borup
bg.25/6-69, Helgenæs s.
g. 25/3-1736 i Helgenæs med
239. Karen Christensdatter Fisker.
f.
d.

17o4, Borup db. I8/4-04, Helgenæs s.
1787, Fejrup bg.
1/4-87, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg børn:
udøbt dreng
begr. 14/7-1737
spæd dreng
"
4/1-1739
Karen
db. 1/1-1741
(se nr. 119)

Jens Simonsen er landmand i Borup, og bå
de han og hustruen optræder jævnligt som faddere
ved forskellige børns dåb i tiden 1736 til 1752,
hovedsageligt dog ved børn af hans brødre Niels
og Michel Simonsen, men om deres egne børn fin
des kun anført ovennævnte 3. 24/l-174o må Jens
Simonsen derimod stå til offentlig skrifte i kir
ken efter at have besvangret en pige Maren Jens
datter, barnet blev døbt Skærtorsdag (14/4)-174o
og kaldet Jens, om dette barns skæbne vides intet.

240-241/1.
24o« Søren Mogensen.

f.
17o3, Egsmark db.
9/9 -o3, Draaby s.
d.
174o, Egsmark bg. 27/12-4o, Draaby s.
g. 17/5-1733 i Draaby sogn med
241. Anne Sørensdatter.

f.
d.

*

Niels
Rasmus
Laurs
Søren

(17o8, Egsmark)? db.(22/7-o8 ,Draaby s)?
1741, Egsmark bg. 24/1-41, Draaby s.
Af dette
db.
db.
db.
db.

ægteskab kendes flg. børn:
14/6-1734
konf. 1751
12/2-1736
konf.
1753 (se nr.l2o)
1738?
konf. 1756
ll/9-174o
konf. 1759

Søren Mogensen og hustru bor i Egsmark i
Draaby sogn, og her dør de begge med kort mellem
rum dec. 174o og jan 1741. I skifte efter dem
(sk. Lyngsbechgaard fol. 111 ff.) 29/3-1741 næv
nes ovennævnte 4 sønner, hvoraf de 3 findes ind
ført i kirkebogen for Draaby sogn med ovenanfør
te dåbs- og konfirmationsdato, den 4. søn Laurs
må formodentlig være den Laurs Sørensen af Egs
mark, der er anført konf. 1756 og derfor antage
lig f. c. 1738.
I skifteprotokollen er anført, at skiftet'
finder sted hos Mogens Jensen i Egsmark (Søren
Mogensens fader) han må altså have været indsid
der hos faderen, hvilket skiftet også tyder på,
idet der kun er registreret indbo (værdi 27 Rdl.
2 sk.) men ingen gård, besætning eller avl. Skif
tet overværes af børnenes farfader Mogens Glad
og h. Maren Sørensdt, samt morfaderen Søren Sø
rensen og farbroderen Jens Mogensen alle af Egs
mark.
Anne Sørensdatter formodes at være den Anne,
dt. af Søren Madsen i Egsmark, som døbes i Draa
by kirke 22/7-17o8 selv om faderens efternavn ik
ke passer med det i skiftet anførte, men ved sin
død angives hun at være 32 år, hvilket stemmer
da kun hele år anføres. Der findes ingen anden
Anne Sørensdt. dbt i Draaby kirke omkring dette
tidspunkt.

242-243/1.

242. Jens Rasmussen (Kjerri?).

f.
d.
1757,Grønfeldt
bg.2o/lo-57, Agri sogn.
g.l. 1723 (tr.lo/1) i Agri sogn med
Anne Christensdatter,

f.
d.
Maren
Niels

Af dette ægteskab kendes fig. børn:
db.15/8-1723
”
8/9-1726 g.1763 Maren Sørensdt?

g.2. 1731 (tr.6/5) i Agri sogn med
243» Anne Jensdatter.

f.
d.

1767,Grønfeldt

Niels
Else
Jens
Anne
Rasmus
Søren

bg.26/4-67, Agri sogn.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
2/3-1732 g.1763 Maren Sørensdt?
db.
II
26/1-1734 g.1763 Mads Jørgensen
II
29/1-1736 g.1771 Bodel Hansdt.
II
21/12-1738
(se nr. 121)
II
25/3-1741
II
9/8-1744

Jens Rasmussen har formodentlig været
gårdmand i Grønfeldt i Agri sogn. Hans Dåb, samt
1. hustrus dåb og begravelse og 2. hustrus dåb
er ikke fundet i kbg. for Agri sogn. I kbg. for
Agri er under 11/3-1742 anført "begr. Jens Ras
mussens datter af Grønfeldt" og under 23/7-1749
”begr. Jens Rasmussens søn af Grønfeldt" men de
res navne er ikke angivet.
Der er ikke fundet skifte efter Jens Ras
mussen eller hans hustruer.

244-245/1.

244» Jens Michelsen.
f.
17o9,Stødou
db. 16/6-o9, Helgenæs s.
d.
1772,Stødou
bg. 17/5-72, Helgenæs s.
g. 2/12-1725 i Helgenæs med

245. Maren Rasmusdatter Rytter.(trol. 4/3-25)
f.
d.

4

17ol,Stødou
1764,Stødou

db. 13/3-01, Helgenæs s.
bg. 11/4-64, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. barn:
Maren
db.3o/lo-1729
Anne
db. 9/3 -1732
Mette Marie db. 6/1 -1736
Rasmus
db.12/6 -174o

Jens Michelsen driver landbrug i Stødou
i gården Graven, der er nærmere beskrevet under
sønnen Rasmus (122)
Jens Michelsen angives ve^ begravelsen
17/5-1772 at være 63 år, hvilket også stetomer
med hans dåb 16/6-17o9, han kan altså kun være
c,16 år da han 2/12-1725 bliver gift med den 8
år ældre Maren Rasmusdatter Rytter.

246-247/1.

246. Kliche! Jensen Mousen.
f.
1716, ørby
db.
8/3-16, Helgenæs s.
d.
1773, Ørby
bg. 17/8-73, Helgenæs s.
g. 3/4-1741 i Helgenæs med
247. Ane Kierstine Pedersdatter (trol 11/12-4o)

f.
172o, ørby
db.
l/9-2o, Helgenæs s.
d. 14/1-1796, Stødou bg. 17/1-96, Helgenæs s.
Af dette ægteskab kendes flg børn:
db. 5/11-1741
d. 9/12-18ol, Grdm i
Stødou.
Kiersten
db.
2o/l-1743 (se nr. 123)
Anne Marie db.
5/7-1744 d. 1826 g. Peder Laur
sen, Fejrup,
Jens
db.
4/4-1752 d. 6/2-179o

Christen

Michel Jensen er iflg. skifte efter svi
germoderen (se nr. 495) husmand i ørby. Han kal
des hyppigt ved tilnavnet Mousen el. Mousing, og
da sønnen Jens døbes i 1752 anføres i kirkebogen
"døbt rJiichel Jensens drengebarn af Mousensgaard i
ørby". Ved Michel Jensen Mousings begravelse i
1773 er i kirkebogen anført "Denne mand fik sit
banesår, da han for præsten med flere af sognet
havde været i skoven og på hjemvejen var bleven
træt, hvorover han satte sig op på læsset at age,
og faldt så i søvne ned af vognen, blev slagen af
bæsterne og vognen gik endelig over ham og knuste
hans legeme, at han 5 dage derefter døde. Anno
æt. 57 år 5 mdr."
Ved ft. 1787 har Ane Kierstine Peders
datter ophold hos sønnen Jens Michelsen i ørby,
der vel har overtaget husmandsstedet efter fade
ren, iren ved hendes død anføres hun som Christen
Michelsens moder af Stødou alder 76 år, hun må
derfor formodes at være flyttet til sønnen Chri
sten efter at Jens er død i 179o.

248-249/1.
248. Jens Rasmussen Skipper.

f.
1713, Esby
db. 11/6-13, Helgenæs s.
d.
1774, Esby
bg. 19/7-74, Helgenæs s.
g. 6/4-1733 i Helgenæs med

249« Anna Sørensdatter Degn.
f.
d.

17o9, Esby
1763, Esby

db. lo/3-o9, Helgenæs s
bg.
2/2-63, Helgenæs s

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Rasmus
db. 29/11-1733
d. I/II-I806
Anna
db. 12/8 -1736
Søren
db. 22/12-1743
(se nr. 124)

Jens Rasmussen og hustru bor hele deres
levetid i Esby, hvorvidt han er landbruger eller
fisker vides ikke, tilnavnet Skiprer har han fra
sin fader og det følger ham hele livet.
Ved Anna Sørensdatters begravelse i 1763
anføres hendes alder 60 år, hun skulle således
være f. c. 17o3, men det stemmer ikke med kirke
bogen, og iøvrigt er hendes forældre først gift
i august 17o8, og hun er deres første barn.

250-251/1.

25o. Jens Andersen Smed.

f.
17o2,Begtrup db. 3/12-02, Vistoft s.
d.
1782, Ørby
bg. 22/5-82, Helgenæs s.
g. 28/10-1736 i Helgenæs med

251. Karen Jensdatter
f.
d.

17o9, Borup
1773, Borup

(trol. 5/8-36)
db. 5/5-o9, Helgenæs s.
bg. 3/1-73, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendess flg børn:
db. 18/11-1736
Christen
d. 1781
Karen
db. 13/7 -1738
bg. 19/2-41
Anders
db. 11/2 -1741
Anna
db. lo/6 -1742
(se nr. 125)
Kiersten
db. 14/11-1745
konf. 1763
bg. 5/3-49.
Dorethe
db. 23/6 -1748

Jens Andersen og Karen Jensdatter bor i
Borup, hvorvidt han har drevet smedehåndværk vi
des ikke, hans søn Christen overtager senere
stedet og faderen har aftægt hos ham til sønnen
dør i 1781, hvor han (af ukendt årsag) flytter
til datteren Anna og svigersønnen Søren Jensen
Degn (skifte eft. Christen sk. f. Niels Jørgen
sen i Følles gods på Helgenæs 1/12-1781, fol 14)
og her dør han så året efter.

252-253/1.

252, Rasmus Rasmussen Juul.
f.
db.
d.
1743,Begtrup bg.16/1-43,Vistoft sogn
g.l. 8/6-1721(tr. 6/10-21) i Vistoft med

Anne Jensdatter.
f.
d.

1695,Vistoft
1731,Begtrup

db. 1/12-95, Vistoft sogn
bg.
5/8-31, Vistoft sogn

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Kiersten db. 1/11-1722
Jens
db. 4/3 -1725
udøbt
bg. 25/9-1729

g.2. 28/10-1731 i Vistoft sogn med
253. Inger Andersdatter.

f.
d.

C.17o3
1785,Begtrup

bg. 18/12-85,Vistoft sogn

Af dette ægteskab kendes flg børn:
udøbte tvillinger
bg. 15/6-1732
Anders
db. 23/8-1733 (se nr. 126)
Anna
db. 12/1-1738 konf. 1756 g. 1766
Niels Rasmussen.
Dorthe
db. 9/9 -1742

Rasmus Rasmussen Juuls dåb er ikke fun
det i kbg. f. Vistoft, og ved hans begravelse i
1743 er ingen alder angivet. Hans 1. hustru Anne
Jensdatter er datter af Jens Sørensen i Vistoft
by, moderens navn kendes ikke. Inger Andersdatters dåb er ikke fundet i kbg. f. Vistoft, men
ved begravelsen er hendes alder angivet til 82
år. Hendes og R.R.J.s trol.
findes tils. heller
ikke indført i kbg. f. Vistoft. Der er heller ik
ke fundet skifte efter nogen af dem.

256-257/1

2^6. Søren Pedersen«
f. ca 16^0 formentlig i Lavindsgaarde i Rønninge s
d.
1718 i Lavindsgaarde, bg. 12/8 Rønninge s.
g. 1.
med
liaren .
f. (?)
d. 169o i Lavindsgaarde, bg. 14/3 Rønninge s.

I dette ægteskab er avlet i det mindste 3
dødfødte børn 1686 - 1687 - 1689 (kb. beg. først
1686)
g.2. Maren Pedersdatter
f"
(?)
d.
1697 i Lavindsgaarde,bg. 5/6 Rønninge s.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Peder f. 1691 Gårdmand i Sødinge
Karen f. 1693 3. 1693
dødf. datter 1693
dødf, søn 1695.
dødf. barn 1697«

g. 3»
med
257. Karen Nielsdatter.
f c.1674 sandsynligvis i Revninge
d.
1754 i Lavindsgaarde, bg. 5/5-Kønninge s.
Af dette ægteskab kendes følgende børn:
Niels f. 1698 Gårdmand i Ellinge d. 1764
Lauridtz f. 17oo Kromand i Odense d. 1738
Hans f. 17o2 d. 1751 i Tommerup.
Inger f. 17o4 g. Hans Andersen af Ejbye
Søfren f. 17o6
(se nr. 128)
Maren f. 17o9 g. karetm. Hans Hansen i Odense
Karen f. 1711 g. Anders Pedersen i Skjellerup.
Anna f. 1714 g. Hans Jørgensen i Bogense,
dødf, datter 1717»
Søfren Pedersen nævnes i mandtal til Fami
lie- og Folkeskatsregnskaberne for Odense og Rugaards amter i 1674 som beboer i Lavindsgaarde
hos Peder Andersen (hans fader), det er den øst
lige gård, som han selv får i fæste senest ved
faderens død I687. Gården ejes af fru Anne Wirid

til Torpegaard i Nærå sogn og har et tilliggende
på l.J^J.éoo kv. alen eller nær 96 tdr land med
et hartkorn på 11 tdr. 4 sk. og skovskyld 4 sk.
(Landmålingsmatriklen af 1688) I 17^8 hører
gården under Fraugdegårds gods.
Ofii Søren Pedersens 2 førstnævnte koner vi
des intet nærmere, den sidste Karen Nielsdatter
er formentlig datter af den Niels Hanssøn fra
Nevninge som er-blandt fadderne ved sønnen Lau
ritz dåb i 17oo.
Ved Søren Pedersens bg. angives hans al
der til 68 år og må derfor være født ca. 1650
Enken Karen Nielsdatter indgår 13/11-1718
nyt ægteskab med Hans Hansen af Eibye (tr. 7/lo)
som overtager fæstet på gården. Han dør 17^-8, bg.
9/4, de har ingen børn sammen, skifte efter ham
findes i skp.for Fraugdegaard , hvor gårdens af
ståelse aftales og aftægt for Karen ligeledes.
1754-5/5 bg. gamle Karen Nielsdatter af
Lavindsgaarde 79 år 6 mdr og 3 uger gammel (hun
er altså f. medio oktober 1674).

258-259/1.

258« Knud. Nielsen Rødegaard.

f. (?)
d.
1727 i Rødegaard.
bg. 23/6 Odense V. Frue,
g. 5/H*17o4 (trol. 29/7) i Odense st. Knud. s.
259. Kirsten Knudsdatter.

f.
(?)
d. 22/5-1737 i Rødegaard. bg. 26/5,Odense V. Frue
Af dette ægteskab kendes følgende børn:
(?) gift med skipper Søfren Jørgensen
i Seden.
Karen f. c. 1711 (se nr. 129)
Niels f. c . 1715
Anders f. c. 1714
Maren f. c. 172o.

Anna f.

Knud Nielsen Rødegaard ejer gården Røde
gaard udenfor Odense (senere Kragsberg), en gård
som han har overtage efter faderen..
Ifølge skifte efter ham (sk. for Odense)
29/7-1727 har han efterladt sig forannævnte børn.
Hans formue består bl. a. af Rødegaard, som an
gives at bestå af 83 fag hus med tilliggende jord
vurderet til ialt 800 Rdl, samt en del tilkøbt
jord i Odense marker vurderet til 870 Rdl, samt
en gård i Nedergades østre side på 8 fag hus til
gaden og 9 fag hus til gården, vurderet til 16o
Rdl. Boets samlede formue er opgjort til 2423
Rdl 4 Mk. 14 Hk og gælden til 680 Rdl 1 Mk, der
bliver således til argingerne til deling 1743
Rdl 3 Mk 14 Sk, som dengang var en anselig for
mue.
Ved skifte efter Kirstine Knudsdatter næv
nes igen ovennævnte børn (sk. for Odense 21/61737)• Sønnen Niels har 3/7-1734 overtaget går
den, og dattorn Karen er i mellemtiden blevet
gift med Søren Sørensen Langhoff (se nr. 128).
Niels har ved overtagelse af gården indgået på
ved moderens død, at udbetale de øvrige arvinger
til deling 2oo Rdl, der dog ved forskellige om
kostninger er reduceret til 128 Rdl 2 Mk.

262. Peter Feldmann.
f. 6/lo-166o i Wilster, Holsten
d. 21/4-1721, Herlufsholm.
g.
17o4

263» Kirstine Woldborg Schouboe.
f.
c. 1683, Odense
d. (?)

db. 2o/8 set. Knud

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Johan f. 17o? d. 17°5
Jens
f. c. 17o5
Margrethe f. c. 17o6 d. 17°7«
Vibeke f. c. 17o7 (se nr. 131)
Niels Leth f. c. 17o8 Officer i Slesv-Holsten
nat. infanteriregm. (Hirsch)
Johan f. 1711 (db. 4/6 Odense st. Knud s.) d.?
Christian Schouboe f. c. 1713 d. 3/5-17^0,
dansk - norsk officer (Hirsch).
der skal desuden have været en datter mere.

Peter Feldmann skal være født i Wilster,
der ligger ca. lo km. vest for Itzehoe (se neden
for). Ved sønnen Johans dåb i 1711 benævnes han
som spisemester i Sjælland, men G.L. Wad (se neden
for) kalder ham forstander på Herlufsholm, hvil
ket vel betyder, at han har været den, der førte
det almindelige tilsyn med elevernes færden og
vel sagtens regnskabsfører for elevernes materi
elle behov,’ og har vel intet haft med elevernes
boglige uddannelse.
Efter Peter Feldmanns død indgår Kirstine
Woldborg Schouboe ægteskab med 3o/6-1724 efter
kgl. bevilling i hendes moder Mad. West*s hus
i Odense med rector ved Herlufsholm Jacob Steensen (se nedenfor).
Ved skifte efter hendes moder Margrethe
West I0/6-I728 f.f. (sk. for Odense) har Peter
Feldmann og Kirstine Woldborg Schouboe flg. le
vende børn: Jens 23 år, Niels Leth 22 år, Wibeke 21 år og Christian Schouboe 15 år.
I G.L. Wad: Hectorer på Herlufsholm 1565I878 side 199 findes bl. a. flg:

262-263/2.

Jacob Steensen f. i Rudkøbing 19/10-1694
dbt ugedagen derefter. Stud, fra Odense 1712.
Imatr. 25 juli s.å. Teologisk Attestats 14/51714. 1717 kun 23' år gi. blev han rector på
Herlufsholm. Magister 3° juli 1718» gift 1724
med Christine Woldborg Schouboe, enke efter
forstander Peter Feldmann, død 21/4-1721, hun
var gift 1. gang 17o4.
Steensen udførte en del
literære arbejder. Skolen lukkede i maj 1729«
3/10-1729 modtog han embedet som rector for Kathedralskolen i Bergen og det dermed forbundne
sognenræsteembede i Hammer Kirke, der dog styre
des af en vicenastor, som årligt udredede 5°o
Rdl til rector. 16/10-1733 fik han titel af høj
esteretsassessor og 4/9-1747 Justitsraad, en den
gang usædvanlig titel for en rector. Alderen slø-r
vede hans kræfter og disciplinen i skolen var ik
ke den bedste i hans senere år. Han døde 3o/31749 og blev begravet 12/4 "under den gamle fundt"
Hvornår hans hustru døde vides ikke. Ægteskabet
var barnløst.
•1) I Herlufsholms kirke fandtes i sin tid
en gravsten over Feldmann med denne indskrift.
"Her hviler Peter Feldman fød i Wilster 166o den
6. oktober. Blev keiserlig Commissions Secretair
i Land Hadelen Ao. 169o. Hendes kongelige Høyheds
Friedericæ Amaliæ linke Hertuginde af Sleswig Ud
stens Cammer og Land Secretair 1696. Forstander
nå Herlovsholm 17o3« Kom i Ægteskab med Christine
Woldborg Schouboe 17o4, med hvilken han aflede
5 sønner og 3 døttre. Døde på Herlovsholm den
21. april 1721'.'
Ligeledes fandtes ligsten over deres børn
Margrethe f. 9/5-17o6 - d. 7/9-17o7 og Johan f.
24/4-17o5 - d. 13/6-17o5.

266-267/1.
266. Christen Petersen.

f.
d.
g«

(?)
(?)
(?)

267.. N.N.
f.
d.

(?)
(•?)

Om Christen Petersen vides kun, at han var
bosiddende i Rafsted sogn i Slogs herred i Sønder
jylland, og at hans datter Maren (se nr. 133)
var gift med Simon Petersen i Kastvraa (se nr.
132)

268-269/1.
268. Niels Christensen.
f.
c. 1644
d. 1722 i Kjeldstrup
g. 15/7-1697

bg. 2/8 i Vilstrup s.
med

269. Sitzel Knudsdatter.
f.
c. 1670
d. 1712 i Kjeldstrup

bg. 9/3 i Vilstrup s.

Af dette ægteskab kendes flg barn:
Jes f. 1699 (se nr. 134)

Ved Niels Christensens hustrus begravelse
9/3-1712 angives hendes alder til 42 år 11 uger.
Ved Niels Christensens begravelse 2/8-1722
angives hans alder til 78 år.

27o« Jacob Torbensen.

f.
(?)
d. 27/^—17^6 i Haderslev
g«
271» Magdalena

.. . .

med

.

f.
(?)
d. 9/2-1730 i Haderslev.
Af dette ægteskab kendes flg. barn:
Christina (se nr. 135)

Olav Christensen, Haderslev har meddelt
følgende:
Jacob Torbensen er opført i Kopskatten 1717
som ølbrygger og brændevinsbrænder, han var ble
vet borger her 4/8-17o3 (Jacob Turbensen) og an
gives at være født her, han dør 27/^1—17^6 medens
hustruen allerede er død 9/3-173o (Vor Frue Kir
kes Regnskab), var dep. borger fra 2/6-1718, da
han valgtes og aflagde eden.

272-273/1.

272? Anders Pedersen.
f.
d.
g.

db.
bg.
med

273? Anne Nielsdatter.
f.
db.
d.
bg.
Af dette ægteskab kendes en søn
Jesper
(se nr. 136)

Anders Pedersen må vær død før 1688, thi i
Matr. 1688 er i Markbogen, der er udført c. 168283, anført som bruger af Ejstrupgaard i Aarslev
sogn, Sdr.Hald Herred anført Anders Pedersen,
medens der i Modelbogen, udført c. 1687-98, er
anført som bruger Anders Pedersen nu Anna Niels
datter, og i Matrikelbogen er .kun anført Anna
Nielsdatter, der altså må være Anders Pedersens
enke. Gården er ansat til hartk. lo tdr. 4 skp.
efter gi. matr. og 12 tdr. 3 skp. 1 f jk. 1 alb.
efter ny matr. Det er denne gård, der senere
drives af Jesper Andersen (nr. 136), som må an
tages at være søn af ovennævnte. Gården overta
ges senere af Jesper Andersens søn Peder Jesper
sen (nr. 68)
Det kan dog antages at Anne Nielsdatter,
der jo sidder med en god gård, er gift igen ef
ter Anders Pedersens død, idet Jesper Andersen
ved sin død i 1747 angives at være 57 år og alt
så skulle være født c. 169o mindst 2 år efter
Anders Pedersens død, men alderen kan jo også
være forkert anført i kirkebogen, der desværre
mangler noteringer for fødte i tiden 1671-1737,
for cop. 1671-1749 og for døde 1668-1737.
Ejstrupgaard hører under Clausholm Gods,,
men her begynder skpr. først i 1731, så her
er heller ingen hjælp at hente.

276« Peder Andersen Hviid»
f. ca. 1670 i Haslum s.
d. 25/6-171° i Staanum, bg. 29/6 i kristrup s.
g. ? (trolovet 25/lo-17o2 i Vorup, Randers set.
Mortens s.)
277. Mette Rasmusdatter
f. ca. 1671 i Vorup, dbt.ll/l-l67i Randers st. M.
d. 17^5 i Staanum
bg. 1/4-1745 i Kristrup s.
Af dette ægteskab kendes flg børn:
Kirsten f. ca. 17°3«
Anders f. ca 17°5 (se nr. 138)
Niels dbt. st. Michelsdag (29/9) 17°6.
Rasmus f. ca 17°7 (han nævnes i skifte efter
broderen Anders 25/4-1777)
Søren f. ca. 17o9.,

Peder Andersen Hviid ejer en gård i Staa
num i Kristrup sogn på 6 tdr. 2 sk. hartkorn, som
han ifølge skøde udstedt 3/9-17°2 af Olle Peder
sen, borger og handelsmand i Randers havde købt
til selveje.
Ved skifte efter ham (kalø amt 31/6-171°)
opgøres hans samlede formue (gård og indbo m.m.)
til 650 Rdl.4 Mk.14 Sk. (heraf gården 375 Rdl.)
medens gælden er opgjort til 245 Rdl.5 Mk. Går
den overtages senere af sønnen Anders (nr. 138)
Arvingerne angives at være: enken Mette
Rasmusdatter og børnene Anders 5 år. Rasmus 4 år,
Søren 1 år og Kirsten 7 år.
San angives ved sin død at være 4o år og
må således være født ca. 167°. Han er forment
lig født i Haslum s. hvor faderen dør 1698, men
da kirkebogen for dette sogn først begynder 1763
kan fødselsdagen ikke bekræftes.

28o-281/l.

28o. Anders Rasmussen Lassen.
f. ca. 166o i Brendstrup, Tiist sogn
d. 1724 i Brendstrup, bg. 14/7-1724 i Tiist s.
g. 12/2-169o i Århus Domsogn
281. Margrethe Qlufsdatter__
f. ca 16$8 formodentlig i Arhus
d. 1751 i Brendstrup, bg. 13/5-1751 i Tiist s.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Oluf f. 1695 d. 1697
Oluf f. 1695 d. 1699
Jens f. 17o5
Rasmus f. 1715 (se nr. 14o)
Anders Rasmussen Lassen bor i Brendstrup
og det må formodes at han har overtaget fæstet
på gården efter sin fader, og at det er den samme
gård som sønnen Rasmus se. ere overtager som fæ
stegård under Frijsenborg, tidligere tilhørende
kronen.
Ved skifte efter Anders Rasmussen Lassen
5/8-1724 (Frijsenborg gods) nævnes hans arvinger:
den efterlevende enke Margrethe Qlufsdatter samt
sønnerne Jens 18 år og Rasmus 9 år, deres værge
er morbroderen Jens Oliesen Schiødstrup i Arhus.
Boet i Brendstrup opgøres til 585 Rdl. 5 Mk. 13
Sk. endvidere "i Aarhus en gammel Vaaning belig-c
gende ved Mindeport og beboet af Hans Christen
sens enke og med tilhørende avling vurderet til
23o Rdl." 14 sept. s.å. fremlægges skøde på den
ne Vaaning dateret 14 april 168o med påtegnet
overdragelse til afdødes fader sal Rasmus Las
sen i Brendstrup af samme dato.
Boets samlede værdi opgøres herefter til
781 Rdl. 4 Mk. 4 Sk. og gælden til 237 Rdl 5 Mk.
Tilbage bliver 546 Rdl. 5 Mk. 4 Sk. som med vær^..
gens tilladelse og under hans opsyn bliver inde
stående hos moderen til sønnerne bliver myndige.
Ved Anders Rasmussen Lassens død angives hans
alder til 64 år, han må således være født ca 166o.
Ved hustruens død opgives hendes alder til 83 år
hun må altså være født ca. 1668.

282-283/1.
284-285/1.
282-284. Søren Pedersen Søndergaard.
f\ ca 1669
d.
1741 i Laasby, bg. 29/1 i Laasby sogn
g.
(?)
med
283-285. Anna Mortensdatter.
K
ca 1678
d.
. 1739 i Laasby, bg. 12/3 i Laasby s.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Morten f. ca 1708 d. 1723 (15 år)
Albret f.
?
bor 1739 i København
Maren f
?
g. Jens Thommesen i Laasby
Helle f.
?
g. Søren Knudsen i Kalbygaard.
Apellone f. 1718 (se nr. 141)
Jens f. 172o d. før 1739
Søren f. 1722 (se nr. 142)
Ved Anna Mortensdatters bg. angives hen
des alder til 57 år, hun må altså være f. 1678
Ved Søren Pedersen Søndergaards bg. angi
ves hans alder til 72 år, altså f. 1669
Søren Pedersen Søndergaard er fæstebonde
på en gård i Låsby, som ejes af Aarhus Hospital,
gården kaldes Søndergaard og er den samme gård
som sønnen Søren (se nr. 142) senere overtager.
Ved skifte efter Anna Mortensdatter 22/51739 (Aarhus Hospital) nævnes forannævnte
børn bortset fra Morten og Jens - $et specifi
cerede indbo er anbragt i Kakkelovnsstuen, Overkarameret, Dagligstuen, Storstuen, Kælderen, Bryg
gerset og på Loftet og vurderes til 382 Rdl.
Den samlede værdi af Ind- og lldbo er sat til
1187 Rdl. 5Mk. og gælden til 189 Rdl. 3 Mk.
Datteren Apellone (nr. 141) har tidligere mod
taget 178 Rdl. 1 Mk. og hendes mand 1 Hest hvor
på skyldes lo Rdl. Apellone har bekostet 1 Rdl.
8 sk. til skifteindkaldelse. Arven deles derpå
efter sædvanlige regler.

286-287/1.

286. Jens Michelsen.
f. ca. I696
d.
1764 i Rode, bg. 2o/6 i Skørring s.
g. 1.
med

287. Margrethe Jensdatter
f. ca. 1697
d. 1738 i Rode
bg. 7/1 i Skørring s.
g. 2.
med
Johanne Mortensdatter
f. ca. 1716
d.
(?)
Af første ægteskab kendes flg. børn:
Apellone f. ca. 1719 (se nr. 143)
udøbt
f. 1721
d.
1721
Michel
f. 1722
d.
1722
Michel
f. 1723
d.
1733
Jens
f.1728 d. 1734
Jens
f. 1729, han er 1764 sognefoged i Skovby
Dorethe
f. 173o d. 1734
Michel
f. 1734 d. før 1739
Af andet ægteskab kendes flg. børn:
Margrethe f. 174o d. 174o
Ane Marie f. 1741 d. før 1764
Morten
f. 1746 d. før 1787
Michel
f. 1748 d. 1748
Mette
f. 175o
Dorethe
f. 1753 d. 1756
Dorethe
f. 1758

Ved Jens Michelsens bg. angives han at
være i sit 68. år og altså f. ca 1696.
Ved :Margrethe Je-^sdatters bg. angives
hun at vær 41 år og altså f. ca 1697«
Jens :Michelsen er Rytterbonde i Rode i
Skørring.scgi under Skanderborg Rytterdistrikt.
Ved Landmålingsmatriklen' 1687 findes 2 rytter
gårde i Rode begge med et hartkorn på godt 12
tdr, og det må være en af dem Jens Michelsen
sidder på. Ved skifte efter ham angives byg
ningerne at bestå af ialt 85 fag.
Ved skifte efter Margrethe Jensdatter
19/12-1738 nævnes børnene Jens lo år og Apello-

286-287/2.

ne 2o år. Ind- og udbo vurderes til 446 Rdl.
1 Mk. 5 Sk. og gælden angives at være 2o5 Rdl.
2 Mk. Resten 24o Rdl. 5 Mk. 5 Sk. deles med
Halvdelen til enkemanden og den anden halvdel
deles med 2/3 til sønnen og 1/3 til datteren,
(skp. for Skanderborg rytterdistrikt)
Ved skifte efter Jens Michelsen l/lo1764 (Skanderborg rytterdistrikt) benævnes han
som rytterbonde, gårdmand og sognefoged og der
nævnes følgende børn: Jens Jensen, sognefoged
i Schoubye, Morten Jensen, 18 år, hjemme og har
fæstet den halve gaard, Apellone g. r.ied Søren
Søndergaard i Laasbye, Mette 14 år og Dorethe
7 år b.egge hjemme. Boet formue efter fradrag af
gæld opgøres til 357 Rdl. 1 Mk. 8 Sk., hvoraf don
ene halvdel tilfalder enken og den anden halvdel
deles mellem børnene efter sædvanlige regler,
der for sønnernes vedkommende andrager 51 Rdl.
3 3/7 Sk. og for døtrene 25 Rdl. 3 Mk. 1 5/7 Sk.
Jens Jensen og Søren Søndergaard vil dog hver
nøjes med 2o Rdl. og skænker resten til de ugif
te døtre.
Ved ft. 1787 bor Jbhanne Mortensdatter
som aftægtskone på gården der nu er fæstet af
Søren Jensen', som er gift med sønnen Mortens en
ke Dorthe Jørgensdatter. Johanne Mortensdatter
er angivet at være 71 år og altså f. ca. 1716.

288-289/1.

288. Jens Gadgaard.
f.
d.
g.

(?)
(?)
(?)

med

289. Johanne
f.
d.

(?)
(?)

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Jens
Karen
Peder f. 172o (se. nr. 144)
Jens Gadgaard er gårdmand i Gadgaard i
Hanning sogn, men da kirkebogen her i tiden 1719
1798 kun amfatter dåb, er det ikke muligt at fin
de nærmere data, for ham og hustruen, bortset fra
at de hyppigt i tiden 1719-94 ligesom børnene
Jens og Karen optræder som faddere ved flere
gårdmandsbørns barnedåb.
Jens Gadgaard er muligvis den Jens Chri
stensen, der iflg. landmålingsmatriklen af 1688
bebor Gadgaard, som på dette tidspunkt ejes af
fru Sophie Raastrup til De jbjerglund. Gården
er takseret til hartkorn 4 Tdr. 5 Skp. 3 Fjk.
2£ Alb.

294-295/1.

294. Jens _______ Hanninggaard♦
f.
d.
g.

293.
f.
d.
Gundel
Laust

db.
bg.
med

N. N.___________
db.
bg.
Af dette ægteskab kendes flg. børn
(se nr. 147)

Jens Hanninggaard får 11/3-1736 døbt
en datter Gundel i Hanning sogn, Bølling herred,
hun bliver senere gift med Hans Nielsen Ladefo
ged (nr. 146), og ved skifte efter disse, der
dør med få dages mellemrum i 1785 nævnes bør
nenes morbroder Laust Jensen Hanninggaard.

296-297/1.
296. Hans Willadsen.
f. c. 1719 (?)
d. nov. 1764, Jerne
bg. 22/11, Jerne s.
g.
(trol. 15/12-1735) i Jerne med

297« Maren Jensdatter.
f. c. 1696
d. dec. 1764, Jerne

bg. 9/12, Jerne s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Dorthe f. 1737
Willads f. 1738 ( se nr. 148)

Ved Hans Willadsens begravelse angives
hans alder i 1764 til 45 år 3 rad. 2 uger, han
skal således være født i august 1719» men hvis
det er rigtig er han altså kun 16 år da han
bliver trol. med Maren Jensdatter, der må der
for sikkert forligge en fejl et eller andet sted.
Ved Maren Jensdatters begravelse 1764
angives hendes alder til 68 år 6 mdr. 1 uge 4
dage.

298-299/1.

298, Lauritz Nielsen Ugelvig.
f.
c. 1712
d. april 1785, Jerne
bg. 17/4, Jerne s.
g. II/II-I736 (trol. ll/lo) i Jerne med
*
299» Karen Thomasdatter Spangsberg.
f.
c. 1712
d. omkr. 1 marts 1795

bg. i Jerne s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Edel f. 1737 (se nr. 149)
Peder f. 1743 d. 1755
Søren f. 1752 d. 1755

Ved Lauritz Nielsens begravelse i 1785
angives hans alder til 73 år 1 md. 3 uger.
Ved Karen Thomasdatters begravelse i 1795
angives hendes alder til 83 år mindre end 1 md
1 uge.

3oo-3ol/l.
3oo. Hans Thomsen.
f. c. 17oo
d. marts 17?o, Nourup
bg. 25/3, Jerne s.
g. 28/II-I728 (trol. 4/11) i Jerne med

3ol. Maren Knudsdatter.
f.
17o3.
d. april 1784, Nourup

bg. 2/5, Jerne s.

Af dette ægteskab kendes flg. barn:
Thomas f. 1743 (se nr. 15o)

Hans Thomsen og hustru bor i Nourup i
Jerne sogn, hvor han formentlig driver landbrug.
Han må ikke forveksles med den Hans Thomsen i
Jerne by, der begraves 3/5-1781 i en alder af
75 år.
Ved hans.begravelse i 177° angives hans
alder til 69 år 5 mdr. 2 uger 5 dage.
Ved hendes begravelse i 1784 angives hen
des alder til 81 år 2 mdr. 3 uger 2 dage.

3o2-3o3/l.
3o2. Niels Thomsen«

f. nov. 17o7
d. jan. 1781, Jerne
bg. 29/1, Jerne s.
g. 17/5-1733(trol 24/3) i Jerne med

3o3. Kirsten Hansdatter.a f Maade

f. april 171o
d. jan. 1765, Jerne

bg. 2o/l, Jerne s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Jens f. c. 1733
Hans f. c. 1734
Maren f. c. 1742
Birthe f. c. 1744
Thomas f. c. 1747
Søren f. c. 1749
Mette f. c. 1752
Niels f. c. 1753•

Ved Kirsten
.Hansdatters begravelse an
gives hendes alder til 55 år mindre end 2 mdr.
2 uger 3 dage.
Ved Niels Thomsens begravelse angives
hans alder til 73 år 2 mdr. 3 uger.
Han har været fæster under Ribe Hospital,
thi i skifteprotokol for dette anføres under 23
maj 1765 "Efter at den i Jerne grasserende Sprinkelsyge har ophørt indfandt sig udi i Stervboen
efter afgangne Kiersten Hansdatter på skiftefor
valterens vegne
......
for at vurdere og re
gistrere til skifte og deling mellem den sal.
kones efterladte mand Niels Thomsen på den ene
side og deres sammen avlede 8 børn på den anden
side (her følger ovennævnte børn). Til stede
faderen Niels Thomsen item Søren Thomsen Maade,
som er gift med den sal kones søster.
Boets værdi opgøres til 231 Rdl. 3 Mk.
1 Sk. Boets gæld til 23o Rdl. 2 Mk.

326-327/1.
326. Niels Pedersen.

f.
d.
g.

db.
bg.
med

327. Maren Pedersdatter.
f.
d.

db.
bg.

Af dette ægteskab kendes en datter:
Kiersten
db. 6/4-171o
(se nr. 163)

Niels Pedersen og Maren Pedersdatter
i Skaarup i Pruering sogn kendes kun fra oven
nævnte datter dfib 6/4-1710.

336-337/1.
336. Søren Thomassen Rygaard.
f.
c.1654
d.3o/7-1726,Rygaard
g«

db.
bg. 4/8-26,Nørager sogn

337. Anna Pedersdatter.

f.
d.

*

db
bg

Al' dette ægteskab kendes flg. børn:
Anna Marie f.c.l69o
1726 er hun hjemme
Anna
f.c.1692
død før 1726 g. 1714
Anders Sørensen.
db.28/10-1694 død før 1726
Thomas
Kiersten db. 3o/8-1696 1726 er hun hjemme
Maren
db. 23/1-1698 1726 tjener i København
db.17/12-1699 1726 er han hjemme
Peder
db. 15/l-17o2 1726 Soldat bg.31/10-1763
Søfren
db. 15/4-17o3 1726 tjener i Mogenstrup
Anders
Mette
db. 15/4-17o3 1726 tj. v. Rygaards Str.
db. 22/3-17o5 1726 er han hjemme
Jens
db.
2/l-17o7 (se nr. 168) 1726 tjener
Hans
han præsten i Gesing.

Søren Thomassen boede iflg skifte af
31/7-1726 (skp. f. Løwenholm) i Røegaard på
Løwenholms gods og efterlader en enke Anna Pe
dersdatter samt 5 sønner og 5 døtre, af ovennævn
te 11 børn må altså Thomas, der ikke er nævnt i
skiftet være død uden at efterlade sig livsar
vinger. Til formynder for de umyndige udnævnes
deres morbroder velagte Marcus Tegler fra Rimsøe.
Skiftet omfatter et meget stort bo, hvori nævnes
2 stuer, kælder og loft over bryggers, der er spe
cificeret en del kobber og jerngenstande, senge
klæder og gangklæder. Gårdens besætning og red
skaber består af 14 heste, plage og føl, 15 kø
er og kvier, 2o får, 14 lam, 4 grisesøer, 8 gri
se, 5 gæs, 16 gæslinger, 5 bistader, 3 vogne, 2
plove, 2 harver. Opgørelsen slutter med en for
mue på 2o6 Rdl 2 Mk 3 Sk, men gælden opgøres til
312 Rdl 2 Sk, der bliver derfor ingen arv til
børnene.

336-337/2.
Enken får lov til at blive ved gården mod
at svare for Indbo og besætning, så længe hun
forbliver i gården. Om hende vides intet nærme
re, hun kan muligvis have været gift før, og
kan være den enke Anna Pedersdatter, som ved
Matriklen af 1688 sidder i en gård i Rygaarde
på Løwenholms gods med et hartkorn på 11 tdr.
efter gi. vurdering, men i den nye vurdering
ansat til 7 tdr. 5 skp. 3 fjk., hun er vel så
kort efter blevet gift med Søren Thomassen, der
dermed har overtaget gården.
Anna Pedersdatter er tils. ikke begravet i
Nørager sogn, men kbg. er på sine steder meget
defekt og ulæselig.
26/7-1692 fæster Søren Tommassøn af Nørager
den gård i Rygaarde, som Anna Molsis fradrog og
lod øde, gården har stået øde i 2 år. Da gården
er vanrøgtet skal han ikke betale indfæstning,
og samtidig loves han tømmer og andet træ til
genopbygning, desuden skal han nyde frihed for
hoveri og skatter i 2 år fra førstkommende nyt
årsdag til nytårsdag 1695. (Fæstepr. for Løwenholm gods)

338-339/1.

338. Laurids Sørensen.

f.
d.
g. 3/2-1696 i Gesing sogn med (tr. 1/1-96)
339. Anna Nielsdatter.

f.
d.

c.1669
' 1735,

bg. 2o/ll-35,Gesing sogn

Af dette ægteskab kendes kun en datter
Kiersten
db. 29/11-1711 (se nr. 169)

Kirkebogen for Gesing sogn,-der begynder
1694 (dåb dog først 171o) er meget beskadiget
og defekt, hvilket kan være årsag til, at det
ikke er lykkedes at finde nærmere om Laurids
Sørensen og hans familie. Anna Nielsdatter an
gives ved begravelsen at være 66 år og må alt
så være født c. 1669.

348-349/1.
348 ? Jens Rasmussen.
f.
d.
g. 3o/lo (tr.15/5)-17o7 i Vivild sogn med
349 ? Maren Nielsdatter.

f.
d.
Rasmus

Af dette ægteskab kendes flg. børnt'
db. 15/l-17o8 (se nr. 174)

Der kan være mulighed for forveksling
mellem 2 personer i Vivild, der begge hedder
Jens Rasmussen, hvoraf den ene hyppigt blot kal
des Jens Bødker. På samme måde kan der være mulig
hed for forveksling mellem 2 personer, der begge
hedder Maren Nielsdatter, den ene begr. i Vivild
sogn 17/2-1715 uden angivelse af alder, og den
anden begravet i Vivild sogn lo/4-1732 med al
der angivet til 7o år.

35o-351/l.
35o. Michel Nielsen Nørgaard.

f.
d.
17o7,Lystrup
bg. 19/l-o7,Vivild sogn
g. 29/10 (tr.l3/4)-17o2 i Vivild sogn med
351. Maren Michelsdatter.

f.
d.

c.1676
* 1755,Lystrup

Mette
Anne

bg.16/11-55,Vivild sogn.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 3/6-17o3 (se nr. 175)
db. 2/6-17o5

Maren Michelsdatter bliver gift 2. g.
9/12 (tr.2/7)-17o8 i Vivild sogn med
Abraham Nielsen.
f.
c.1673
d.
1752,Lystrup
bg.27/8-52,Vivild sogn.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Karen ?
g.l. 1731 Jacob Jørgensen
g.2. 1748 Jens Tøysen
Anne
db.14/2-1712
Michel
db.4/11-1714
Maren
db.15/2-1717 bg. 21/2-17
Niels
db.12/3-1719 g.
1751 Anne Sørensdt.
Kiersten
db.12/7-1722 d.
1783 g.l. Jens Høegh
g.2. Søren Sørensen.
I skifte efter Michel Nielsen (skpr. f.
Løwenholm) 9/3-17o8 anføres han som fæster af
gården ”Nørgaard" i Lystrup, der nævnes ovenn.
2 børn, formynder for dem er deres farbroder
Mogens Nielsen. Gårdens besætning og redskaber
består af 7 heste, 3 køer, 2 kvier, 1 spædekalv
9 får, 1 so, 4 grise, 3 gæs og 1 gase, 2 vogne
1 plov. Indbo, redskaber og avl vurderes til
132 Rdl 2 Mk 15 Sk og gælden (herunder skyldig
landgilde for 17o4- 8 Rdl 2 Mk, for 17o5- 9 Rdl
4 Mk, for 17o6- 19 Rdl og for 17o7 17 Rdl 1 Mk .
8 Sk, samt en fordring fra broderen Niels Mi
chelsen for indestående arvepart 8 Rdl 8 Sk og
rede penge lånt af Jens Rygaard ved Stranden
4 Rdl 7 Sk) beløber sig til ialt 279 Rdl 1 Mk
1 Sk, der bliver derfor ingen arv, men enken og

350-351/2.
børnene tilstås ophold på gården til den påny
kan bortfæstes (formodentlig til enkens nye
mand Abraham Nielsen.
Ved Michel Nielsens begravelse er ingen
alder anført, ved Maren Michelsdatters begravel
se anføres hendes alder til 79 år og ved Abraham
Nielsens begravelse anføres hans alder ligeledes
til 79 år.
Ved skifte efter Abraham Nielsens yngste
datter Kiersten (Skpr. f. Hevringholm) 8/5-1783
anføres Maren Rasmusdatter (87) g. med Jens Jen
sen Kock i Vivild som værende søsterdatter til
afdøde, men moderen Mette Michelsdatter er som
det fremgår af foranstående kun halvsøster til
Kiersten Abrahamsdatter.
25/4-1717 begraves Kiersten Nørgaard af
Lystrup i en alder af 79 år, hun er formodent 
lig Michel Nielsens moder.

3 5 2 - 353/1.
380-381/1.

352, 38o. Niels Jørgensen,
f.
c.1665,
d.
1751,Thorsager bg.31/1-51,Thorsager s.
g. 31/lo-17oo i Thorsager s. med

353, 381. Maren Boesdatter.

f.
d.

•176o,Thorsager

Boe
Jørgen
Søren

bg.23/3-6o,Thorsager s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 13/2-17o2 (se nr. 19o)
db. 4/ll-17o3
db. 3o/5-17o6 (se nr. 176)

OmNiels Jørgensen og Maren Boesdatters
herkomst vides intet. Han er formentlig land
bruger i Thorsager. Ved hans begravelse i 1751
angives hans alder til 86 år. Ved hendes begra
velse i 173o er ingen alder angivet. Hun har
sandsynligvis en søster Karen og brødrene Ras
mus og Søren, der alle er faddere ved nogle af
ovennævnte børn.

354-355/1.
354. Laurids Sørensen.

f.
db.
d.
1712,Thorsager bg. 2o/ll-12,Thorsager s.
g. 31/7 (tr.29/5)-1698 i Thorsager med
355. Birgitte Jacobsdatter.

f.
d.

c.1666
db.
173o,Thorsager bg. 31/12-3o,Thorsager s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Jacob
db. 2/10-1698
Kiersten db.23/lo-17ol (se
nr. 177)
Søren
db.25/ll-17o3 bg.26/lo-17o4
Anna
db. 21/7-17o9 g. 1742 Søren Sørensen

Laurids Sørensen er formentlig beskæftiget
ved landbrug. Ved hans begravelse er ingen alder
anført. Ved Birgitte Jacobsdatters begravelse i
173o angives hendes alder til 64 år.

356-357/1.
356. Anders Jensen Snedker.?

f.
c.1685
d.
1757,Thorsager
g.l.

bg. 21/5-57,Thorsager s.

357. Kiersten?
f.
d.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Jørgen
db. 1/1-1717
(se nr. 178)
dødfødt
bg. 25/3-1719
Anna
” 8/12-172o.

g.2. 8/3-1722 i Thorsager sogn med

Karen Sørensdatter (Bonde)
f. c. 17o3
d.
1733,Thorsager

bg.15/2-33,Thorsager s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Kiersten
db.21/11-1723
bg.28/11-23
"
25/2-1725
Jens
Maren
"
15/8-1728

g.3. 17/5-1733 i Thorsager sogn med
Anna Jensdatter.

f.
d.

c.1691
1765,Thorsager

bg.17/3-65,Thorsager s.

Der er tilsyneladende ingen børn i dette
ægteskab (hustruen var over fødedygtig alder
ved vielsen)
Anders Jensens 1. ægteskab findes tilsyne
ladende ikke i kbg. f. Thorsager, men i skifte
efter hans 2. hustru i 1733 (Calløe Gods) næv
nes børnene Jørgen 16 år, Anna 12 år, Jens 8 år
og Maren 4 år og som værge deres farbrødre Ras
mus Jensen i Bjødstrup og Søren Jensen i Rønde,
samt deres fasters mand Laurs Holst i Thorsager
(han er g. 1727 med Mette Jensdt. af Thorsager)
og deres morbroder Niels Sørensen Bonde i Koerup (formodentlig afdøde 2. hustrus broder).

356-357/2.

I forannævnte skifte kaldes han Anders
Jensen tømmermand, men i kirkebogen kaldes han
i almindelighed kun Anders Jensen indtil c.
1743, hvorefter han kaldes Anders Snedker.
At Anders Jensens 1. hustru, hvis begra
velse ikke er fundet i kbg. f. Thorsager, byg
ger kun på en antagelse, idet det er tidens
skik, at første datter i et nyt ægteskab opkal
des efter den forrige afdøde hustru.
Hvorvidt Anders Jensen er identisk med
den Anders Jensen Soldat af Thorsager der i 1711
får døbt en søn Christen, og hvis h. introduce
res 15/11-1711, vides ikke, men der kan være no
get, der taler herfor, idet Anders Jensen Soldåt
tilsyneladende ikke nævnes senere.
Anders Snedker begraves 1757 i en alder
af 72 år og Anders Snedkers enke begraves 1765
i en alder af 74 år.

358-359/1.
362-363/1.
358,362 Rasmus Sørensen Holst.

f.
c. 1691
d. 1731,Thorsager bg. 29/4, Thorsager s.
g.
l.g. 23/I0 (tr. lo/7)-1712 i Thorsager

359,363 Anna Rasmusdatter.
f.
c. 1695
d. 173°, Thorsager bg. 5/4, Thorsager s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Dorthe f. 1718
Rasmus f. 172o
Anna f. 1722 ( se nr. 179,181)
Jørgen f. 1726
Dorthe f. 1728

Rasmus Sørensen Holst er gårdmand i Thors
ager. Hans første kone AnnaRasmusdatter dør
i Thorsager i 173o i en alder af 35 år. Ved
skifte efter hende 14/6-173° (Kalø gods)
nævnes ovennævnte børn med undtagelse af
den første, der jo sikkert er død inden 1728.
Rasmus Sørensen Holst må derpå være gift
igen, for ved hans død året efter i en rider
af 42 år nævnes ved skifte efter ham 5/5“
1731 (Kalø gods) enken Ane Nielsdatter,
samt forannævnte børn, der får deres far
broder Laurits Sørensen Holst som værge,
samt deres moders stedfader Søren Nielsen.
I skifte efter Søren Nielsen 27/6-1737 næv
nes hans hustru Ane Nielsdatter, som altså
er Anna Rasmusdatters moder.

366-367/1.

366. Oluf Rasmussen kidt. Muurmand.
f. c. 1664
d. 1?48, Thorsager bg. 25/4, Thorsager s.
g. 13/2-17ol (tr.5/3-17oo) i Thorsager med

367. Mette Anderdatter Muurmand.
f.
d. 175o, Thorsager

bg. 5/7j Thorsager s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:

Anna f. 17ol d. 17o4
dødf. 17o4
Søfren f. 17o5 d. 171o
dødf. 17o9
Anna f. 1711(se nr. 183)
Søfren f. 1713
Rasmus f. 1718
I kbg. for Thorsager er 13/2-17ol anført
"Oluf Rasmussen min forrige Kudsk fick An
ders Muurmands datter, trolovet 3/417oo".
Anders Muurmand optræder nogle gange blandt
fadderne til deres børn og fra 1713 kaldes
Oluf Rasmussen for Oluf Muurmand, han har
altså arvet tilnavnet fra sin svigerfader.
Han begraves 1748 i en alder af 84 år og
Mette Muurmands begraves 175° uden alders
angivelse.

382-383/1.

382. Rasmus Jacobsen.
f.
d.
g.
383. Karen
f9
d.

Af dette Ægteskab kendes flg. børn:
Anna f. c. I?o2 (se nr. 191)

Rasmus Jacobsen får 9/7-l?o2 døbt en dat
ter Anna i Thorsager s., som formodes at væ
re den Anna Rasmusdatter , der bliver gift
med Boe Nielsen (se nr. 19o). At Rasmus
Jacobsens kone må hedde Karen begrundes med,
at Boe Nielsens første datter er opkaldt ef
ter hans moder, det er derfor sandsynligt at
hans anden datter efter sædvane er opkaldt
efter mormoderen.

4oo-4ol/l.
4oo. Niels Svendsen.
f.
d.
g. 1.

1733, Stouby Str. begr. 18/3-33, Stouby s.
med

N. K.

f.
d.

1688, Stouby Str. begr. 6/1-1688, Stouby s.

med

g. 2.

4ol.Anne Pedersdatter.
f.
d.

Svend
Lorentz
Hans
Hans
Karen
Anders

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
dbt. 29/3-1691,
begr. 11/12-1729
"
12/11-1693
”
3/10-1697 begr.27/2-17ol.
"
19/3-17o2 ( se nr. 2oo)
"
3/6-17o5
begr. 3o/7-1719.

Ifølge kirkebog for Stouby sogn dør Niels
Svendsens 1. hustru i barselseng.
Niels Svendsen bor i Nyborghuset ved Stou
by Strand, og driver sandsynligvis såvel fiskeri
som mindre landbrug.

4o4-4o5/l.

4o4«? Jens Jensen.
f.
d.
1758, Grauengaard begr. 31/lo-58, Stouby s.
g. 2o/ll-1698 i Stouby sogn med
4o5«? Karen Hansdatter.

f.
d.

Peder
Jens
Anne
Terchel

1712, Grauengaard begr. 29/7-12, Stouby

s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
dbt. l/6-17oo
(se nr. 2o2)
"
8/2-17o5
"
24/6-17o8
" 21/12-1710

Jens Jensen er gårdmand i Grauengaard. Der
foreligger intet sikkert bevis for at Jens Jensen
i Grauengaard er fader til Peder Jensen Brok (2o2),
men der er ikke hidtil i kirkebog for Stouby fundet
nogen anden søn Peder af en fader Jens på et tids
punkt, der kan stemme med Peder Jensen Broks fødsel.
På den anden side, ses aldrig nogen person fra Grau
engaard blandt fadderne til Peder Broks børn, så
familieskabet kan nok være tvivlsomt. Peder Brok
kan jo i givet fald være fra et helt andet sogn.

4o6-4o7/l«

406. Hans Jørgensen kidt. Fischer.
f.
d.
17o6,Stouby Str. bg.5/4-o6, Stouby s.
g. 19/11-1686 i Stouby sogn med

4o7. Maren_________ ___
f.
d.

171o,Stoyby Str. bg. 8/1-io, Stouby s.

Maren
Karen
Niels
Søren
Maren

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
begr. 29/5-1687
dbt. 6/11-1687
”
11/9-1692
"
25/8-1695
"
25/5-1697
(se nr. 2o3)

I kirkebog for Stouby sogn er anført, at
Dom. 16 p. Trin (19/11) 1686 havde Hans Fischer
bryllup med sin pige Maren. Hans Jørgensen Fischer
bor ved Stouby Strand, han må have været gift før,
idet den den 29/5-1687 begravede datter Maren ikke
kan være datter af Maren (4o7), medmindre hun er
født udenfor ægteskab, men 18/5-169o døbes et uægte
barn Inger, datter af Hans Fischers datter, og denne
datter må altså være født adskillige år før Hans
Fischers ægteskab med Maren (4o7).

432-433/1.
432. ? Rasmus Nielsen kidt. Søndergaard.
f.
d.
17oo, Hyrup
g. 1.

begr. 25/4-co, Stouby s.
med

433.?
N. N._____________
f.
d.
*1691, Hyrup
begr. 29/9-91, Stouby s.

Søren

Af dette ægteskab (?) kendes en søn
(se nr 216)

g. 2. 13/11-1692 i Stouby sogn med
Kiersten Sørensdatter.

f.
d.

1729, Hyrup

Anna
Niels

Af dette ægteskab kendes flg børn:
dbt. 27/8-1693
"
5/4-1696

begr. 7/10-29, Stouby s.

Rasmus Nielsen er iflg. Matrikel af 1688
bruger af en gård nr. 15 i Hyrup, Stouby sogn, til
hørende Clemen Søfrensens arvinger. Noget sikkert
bevis for, at han er fader til Søren Rasmussen (216)
haves ikke, men om hans anden hustru anfører kirke
bog for Stouby sogn under 7/lo-1729 " begravet sal.
Kiersten Sørensdatter, som døde til Oluf Hendrichsen i Hyrup. Da denne Oluf Hendrichsen i 1727 bli
ver gift med Søren Rasmussens enke, er det natur
ligt at antage, at hun er Søren Rasmussens stedmo
der, som har haft aftægt på gården, fra den tid
hvor Søren Rasmussen har overtaget den efter sin
fader.

436-437/1.

436, Michel Pedersen Bull.
f.
d.
g.

437.?
f.
d.

1714, Gaarslev

begr. 2/4-14, Gaarslev s.
med

N. N.
1729, Gaarslev

begr. 19/6-29, Gaarslev s.

Der kendes flg. børn:
Anders Michelsen, død i Gaarslev 172o, g. Zidsel
Andersdatter.
Peder Michelsen Bull, død i Gaarslev 1722.
Lave Michelsen af Gaverslund, g. Ane Christensdatter.
Maren Michelsdatter Bull af Mørkholt, g. Hans Povelsen.
Ane Michelsdatter af Gaarslev, g.l. Peder Larsen
g.2. Søren Lassen
Peder Michelsen af Hyrup, Stouby s. (se nr. 218)

De 5 førstnævnte optræder som faddere ved
Peder Michelsen (218) børns dåb i Stouby sogn, og
Maren angives at være hans søster.
Michel Pedersen Bull kan have været gift
rned andre forud for den enke, der dør 1729, som der
for ikke behøver at være moder til ovennævnte børn.
Michel Pedersen er iflg. Matriklen af 1688
(matrikkelbog nr. 1819) bruger af gård nr. lo i
Gaarslev by og sogn matrikuleret til hartkorn 5 Tdr.
3 Skp. 2 Fjk. gården hører til Ryttergodset.
Kirkebog for Gaarslev sogn anfører:
1714-2/4 begravet den gamle Michel Bull i Gaarslev
1729-19/6 Liigprædiken over sal Michel Bulls enke
i Gaarslev.

44o-441/l.
44o. Rasmus Larsen.
f.
d.
g. 1o/4-17o3 i Stouby sogn med

441. Maren Rasmusdatter.
f.
d.

Af dette ægteskab kendes flg børn:
dbt. 9/4-17o5
Karen
" 19/2-17o8,
begr. 26/2-17o8.
Maren
" 21/4-17o9
Maren
Kiersten
" lo/7-1712
" 11/6-1715
(se nr. 22o)
Laurids
Rasmus Larsen er gårdmand i Haastrup
Stouby sogn.

442-443/1.

442. Anders Simonsen.
f.
d.
1752, Stouby
begr. 9/8-52, Stouby s.
g. 3o/ll-171o i Stouby sogn med

443. Anna Rasmusdatter.

f.
d.
Af dette
Anne Marie dbt.
Rasmus
"
Karen
"

ægteskab kendes flg. børn:
27/9-1711,
(se nr. 221)
23/4-1713
26/9-1723

Anders Simonsen har en fæstegård i Stouby, som
han på grund af gæld må afstå til en søn Niels An
dersen (skifteprotokol for Rosenvold) lo/lo-175o.
Anders Simonsen tilstaas aftægt i gården.

444-445/1.
(884-885/1.)?

444. Simon Michelsen.
f.
c. 1666.
d.
1735, Stouby
begr. 2/3-35, Stouby s.
g. 6/6-1693 i Stouby sogn med

445« Dorothe Jørgensdatter.

f.
d.

'

1718, Stouby

begr. 17/7-18, Stouby s.

Af dette ægteskab ’ cendes flg. børn:
1/4-1694
dbt.
11
I0/5-I696
ft
23/10-1698
tt
27/11-1701
begr. 11/2-1703
tt
5/10-1704
tt
26/9-17o6
begr. 2/l-17o7
tt
22/7-17o8
begr. 5/8-17o8
tt
7/7-17o9
tt
17/8-1710
endvidere antages efterfølgende at være
børn af Simon Michelsen, ev. af et tidligere ægte
skab, antagelsen bygger på, at ovennævnte hyppigt
er blandt fadderne til nedennævntes børn og omvendt.
Niels
(se nr. 222)
Anders
(se nr. 442)
Thomas
g.l. før 1714, g.2. 28/6-1733 Anna Gie mensdatter.
Karen,
der får 2 børn f. udenf. ægteskab døbt
21/2-1714 og 18/2-1718
en datter af Simon Michelsen begraves 27/5-1725
efter længere tids sygdom.
Hvis det er rigtigt, at Simon Michelsen
er fader til Anders Simonsen (442), bliver hans
Anenummer tillige 884.

Jørgen
Jørgen
Anna
Maren
Kiersten
Simon
Else
Kiersten
Michel

448-449/1.?
5oo-5ol/l.
448?,5oo. Anders Jensen Smed.
f.
d.
g. 6/6-(trol. 5/2)-17o2 I Helgenæs sogn med
449?,5ol. Anna Jensdatter Duun.

f.
d.

1675,Fejrup
1753,Begtrup

db. 2/5-75, Helgenæs s.
bg.25/3-53, Vistoft s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Jens
db.
3/12-17o2 (se nr. 25o)
Lauritz
"
l/ll-17o4 (se nr. 224)?
Dorethe
”
6/5-17o8
Kiersten
"
1/5-1712 g. 1736 Rasmus Peder
sen Thuesen af Borup.
Christen
" 18/11-1714
Søren
” 14/11-1717
bg. 9/2-1718

Anders Jensen bor i Begtrup og kaldes
ved børnenes dåb blot Anders Smed, ligesom hans
hustru i almindelighed kaldes Ane Smeds, men om
Anders Jensen har været smed, eller det blot er
et tilnavn vides ikke.
Anders Jensen Smeds begravelse er ikke
fundet i kirkebog for Vistoft, men under 25/31753 er anført "begravet Anna Jensdatter af Bech
trup" og det må formodes, at det er oennævnte
Anders Jensen Smeds hustru Anna Jensdatter.
Der er ikke fundet skifte efter Anders
Jensen Smed eller hustru.

45o-451/l.
45o. Jacob Michelsen.

f.
d.
g. 25/ll-17o3 i Tved sogn med
451. Anne Mortensdatter Brok.

f.
d.
Af dette
Maren
dbt.
II
Søren
II
Maren
II
Michel
Dorthe Marie
Anne
Maren

ii
it

ægteskab 1tendes flg børn:
3o/3-17o4 (nr. 225?)
29/6-17o5
27/l-17o7
28/4-17o9
1/1-1712 bg.2/2-1749 g.2/10-35
m.Søren Rasmussen,Dejret
8/4-1714 g.1735 Jens Lauritzen.
12/5-1717 begr.18/2-1781

Tilsyneladende er ingen af ovennævnte døtre Maren begravet i Tved sogn mellem 17o4 og 1718.
Ved den yngste datter Marens begravelse
i 1781 er i kirkebogen anført "begravet Lauritz
Pinds kones moder af Neder Tved 63 år."

452-453/1.
452 ? Niels Mortensen.

f.
d.
g.

17o8,Lyngsbeck

bg. 25/l-o8,Draaby sogn

453 ?Sørensdatter.

f.
d.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
N.N. dbt 24/5-1696
Birgitte
"
25/9-1698
N.N.
"
24/7-17ol
Kield
"
5/6-17o2
Jens
"
23/9-17o3
Karen
" 16/ll-17o4
Dorethe
" 16/ll-17o4
en vanfør datter
bg. l/9-17o7, muligvis
en af ovennævnte døtre.

Niels Mortens der bor i Lyngsbeck formo
des at vær fader til Morten Nielsen (226), som
muligvis er født før kbg. for Draaby begynder i
1694. Niels Mortensens hustrus navn findes ikke
anført i kirkebogen mellem 1694 og 1711, men
ved sønnen Kields dåb i 17o2 er en af fadderne
anført som"moderens broder i Handrup Jens Søren
sen" og igen ved Karens dåb i 17o4 "moderens
broder Jens".
Niels Mortensen er formodentlig søn af
den Morten Nielsen i Lyngsbeck, der tillige med
Rasmus Rasmussen iflg. matr. af 1688 driver en
gård med hartkorn 7 tdr 7 skp 1 alb, som forment
lig går videre til ovennævnte Niels Mortensen.

458-459/1.
458. Rasmus Pedersen Proust,

f»
1652, Esby
db. 9/5-52, Helgenæs s.
d.
?
g. 3o/ll-1684 i Helgenæs sogn med

459» Anne Michelsdatter Pafve.
f»
1»

Anna
Peder
Jens

1665, Esby
1766, Borup
Af dette
db.
"
"

db. 4/6 -65, Helgenæs s.
bg,19/12-o6,
"
”

ægteskab kendes flg. børn:
18/8-1685 (se 229)
13/5-1688
bg. 4/4-1752
27/8-1693
" 27/8-1697

Rasmus Jensen Proust angives ved alle oven
nævnte børns dåb at være bosiddende i Esby, men
han findes ikke anført i matriklen af 1688, hver
ken som gårdmand eller husmand i Esby, derimod
anføres i gård nr. 12 (hartkorn 3 tdr.l skp. 1.
fjk.) Peder Jensen, som formodentlig er hans fa
der Peder Jensen Proust, og det formodes, at Ras
mus har overtaget denne gård efter faderens død
i 1686. Imidlertid må han mellem 1693 og 1697 væ
re flyttet til Borup, thi 28/11-1697 begraves
"Rasmus Proustes mindste barn af Borup, som er
døbt 27/8-1693" altså sønnen Jens, og ved hans
dåb er bopælen Esby.
Rasmus Pedersen Proust er tilsyneladende
ikke anført som begravet i Helgenæs sogn mellem
1693 og 1697, men 5/12-1697 vies "Jens Pedersen
Snedker af Tved sogn til Anna Michelsdatter, Ras
mus Proustes enke af Borup". Jens Pedersen Sned
ker af Borup vies 2.g. 12/2-17o8 til Kiersten
Jensdatter af Stødou. Jens Pedersen Snedker er
f. c.1665 og bliver begr. i Helgenæs 3o/3-1739.

46o-461/l.
986-987/1.
46o,986. Michel Christensen Svendsen.
f.
c.1641.
d.
1691, Ørby
bg. 25/1-91, Helgenæs s.
g. 27/3-1672 i Helgenæs s. red

461,987. Kiersten Andersdatter hærr.
f.
d.

1647, Fejrup
1689, Ørby

db. 17/1-47, Helgenæs s.
bg.
2/4-89,
"
"

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Søfren
db. 7/2-1674
(se 23o)
Niels
" 8/10-1676
Kiersten
"
19/9-1682
(se 493)
Michel Christensen Svendsen angives ved
ovennævnte 3 børns dåb at være bosiddende i Es
by, men han er ikke anført hverken som gårdmand
eller husmand i matriklen af 1688 for Esby, han
må derfor formodentlig være indsidder.
Efter 1682 må familien imidlertid være
flyttet til ørby, hvor de begge dør, han i en al
der af 5o år, hun anføres som "den gi. Kiersten
Wærn i Ørby". Familien findes heller ikke i ma
triklen for 1688 i ørby.

464-465/1.
464. Jens Jensen Graumand, kidt. Hjulmand.
f.
1656,Stødou
db. 18/5-56, Helgenæs s.
d.
1711,Borup
bg.28/lo-ll,
"
"
g. 6/1-1686 i Helgenæs sogn med

465. Maren Andersdatter Hjulmand.

f.
d.

I669,Borup
1735,
"

db.31/5-69, Helgenæs s.
bg. 2/3-35,

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db.lo/2-1689 g. 1732 Jens Michelsen
af Borup
Jens
" 2/2-1694 begr. 29/5-1694
Jens
" 7/7-1695-g. 1729 Maren Madsdatter
d. 1776
Anders
"lo/12-17o2
(se 232)

Karen

Efter moderens død 168o og kort efter fåderens død 1682 bliver Maren Andersdt. Hjulmands
22/4-1683 kun 14 år gi. trolovet med Jens Jensen
Graumand, og efter en 3 årig trolovelse bliver
de gift i 1686 og det må antages, at Jens Jensen
samtidig med trolovelsen over husfæstet i Borup
efter svigerfaderen, men om han også samtidig
overtager virksomheden som Hjulmand vides ikke,
men han nævnes hyppigt i kirkebogen som Jens Jen
sen Hjulmand.
I landmålingsmatriklen af 1688 nævnes i Bo
rup 2 husmænd Jens Jensen, den ene med jord matri
kuleret til 1 skp. 1 alb., den anden uden jord,
Hvilken der er Jens Jensen Graumand kan ikke med
sikkerhed konstateres, men da svigerfaderen sam
men med 3 andre husmænd i 1664 i fælleskab dri
ver jorden til en øde gård, er det sandsynligt
at Jens Jensen har overtaget denne jord efter svi
gerfaderen.

466-467/1.

466. Niels Rasmussen Hejgaard.

f.
1679,Fejrup
db. 2/2 -79, Helgenæs s.
d.
1751,Kongsgård bg. 27/12-51
"
"
g. 28/lo-17o8 i Helgenæs sogn med
467. Helene Rasmusdatter,
f.
d.

1685jFejrup
db. 3o/8-85, Helgenæs s.
1748,Kongsgård bg. 28/8-48
"
"

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Anna
db. 28/8-17o9
(se 233)
Jens Christian db. 7/6-1711, Grdm. i Kongsgård
begr. 11/1-1788
Appolone Marie db. 6/3-1715, g. 1743 Laurs Jen
sen- af Bjødstrup.

Niels Rasmussen Hejgaard er født i Hejgaard
i Fejrup, hvor han bor til faderen omkring 1689
flytter til Kongsgaard efter at have overdraget
gården i Fejrup til svigersønnen Søren Pedersen
Smed (472). Niels Rasmussen Hejgaard overtager
senere gården i Kongsgaard efter faderen, og går
den går igen videre til sønnen Jens Christian.
Helene (eller Leene som der står i kirkebog
en ved hendes dåb) er født i Stengaarden i Fejrup
og bor her til faderen mellem 1689 og 1698 lige
ledes flytter til Kongsgaard, formodentlig for
at overtage gård efter svigerfaderen Laurs Jen
sen, der både i 1664 og 1688 ( Fr. III og Chr. Vs
matrikel) sidder i den ene halvdel af en dobbelt
gård, hver halvdel matrikuleret til henh. 9 tdr.
7 skp. 1 fjk. 1 alb og 9 tdr. 6 skp. o fjk. 2 alb.

468-469/1.

468? Jens Knudsen.

f.
d.
g.

db.
bg.
med

469? Anna Erichsdatter.
f.
d.

c. 1672.
1752,Skovgårde

Maren
Karen
Karen
Erich

der
db.
'•
"
•'

db.
bg.13/8-52, Rolse sogn

kendes flg. børn:
18/2-17o3
5/4-17o5
28/3-17o6
22/2-1711
(se nr. 234?)

Jens Knudsen bor i Skovgaarde i Vrinders,
og er formentlig død i tiden mellem 1731 og 1743
hvor kbg. ikke er ført, hans h. "Erich Jensens
moder i Skovgaarde" begraves 1752 i en alder
af 80 år. Hun er muligvis datter af den husmand
Erich Jensen der iflg. Matr. 1688 sidder i et
hus i Rolse sogn, Vrinders by med et hartkorn
på 2 skp. tilhørende sal. Jens Morups enke i
Æbeltoft.

472-473/1.
5o8-5o9/l.
472, 5o8 Saren Pedersen Smed.
f.
1663,Fejrup db. 18/1-63, Helgenæs s.
d.
1731,
bg. 15/5-31
g. lo/6-1688 i Helgenæs sogn med

473, 5o9 Anna Rasmusdatter Hejgaard.

f.
d.

1668, Fejrup db. 23/8-68, Helgenæs s.
1737,
"
bg.
7/4-37,

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Anne Marie db. 22/12-1689 bg. 9/7-169o
Anne Marie
" 18/1-1691 g. 1733 Jens Pedersen
Snedker af Borup.
Christen
"
1/5-1692
Rasmus
"
8/3-17o5
Peder
" 12/7-1711 (se 236,254)

Om Søren Pedersen, i kirkebogen ofte kaldet
Smey Sofren, har drevet smedehåndværk vides ikke
men foran nævnte navn kunne tyde på det, han er
bosat i boelsstedet "Hejgaard" i Fejrup, som i
1688 er matrikuleret til 4 skp. hartkorn. Han
har overtaget stedet efter svigerfaderen, der
omkring 1688 flytter til Kongsgaard. Boelsstedet
går senere videre til sønnen Peder (236,254).
J. L. Hejgaard angiver i sine optegnelser,
at Søren Pedersen har en søster Maren, der er
gift med Rasmus Christensen Hejgaard i Fejrup,
men det er ikke rigtigt og må ligesom en del an
dre af J.L. Hejgaards oplysninger tages med et
vist forbehold, som værende upålidelige.

474-475/1.

474. Jens Nielsen Skræder.
f.
d.
1731,Bechtrup
bg.22/3-31, Vistoft s.
g. 24/ll-17o6 i Vistoft sogn med

475« Maren Lauridsdatter.

f.
d.

173o,Bechtrup

bg.l9/2-3o, Vistoft s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Anna
dbt.11/9-1707
Karen
” 1/12-I7o9
(se nr. 237)
Lauritz
" 4/9 -1712
Maren
" 12/5-1715
Oluf
" 21/6-1718
Karen
" 2o/5-1721
" 2o/12-1722
Kiersten
" 13/9-1724
Jens
Karen
”
9/5-1728
bg. 2o/2-1729
N.N.
"
5/3-1730
søn
Jens Nielsen Skræder kaldes således el
ler blot Jens Skræder af Bechtrup til omkring
1718 medens han i tiden derefter blot kaldes
Jens Nielsen. Der er ikke ved hans eller hustru
ens begravelse angivet nogen alder.

476. Simon Nielsen.
f.
c.1673, Thorsager
d.
1751, Borup
bg.1/4-51,Helgenæs s.
1. gift 25/4-1698 i Helgenæs med
f.
d.

Maren Jensdatter Kloens
c 1654,ørby
db.11/6-54,Helgenæs s.
17o7,Borup bg.2o/3-o7
"
"

2. gift 6/ll-17o7 i Helgenæs med
477. Maren Michelsdatter Brochiær.
f.
d.

1677, Borup
1754,
"

Niels
Jens
Michel
Mette

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 25/3-17o8
"
(se nr. 238)
"
1/5-1712
"
2/12-1714, g.25/3-1741 Søren Sø
rensen, Borup.

db. 2/2-77, Helgenæs s.
bg.28/8-54,
"
"

Simon Nielsen er ved sin trolovelse til
Maren Jensdt. Moens anført at være fra Thorsa
ger, men hans nøjagtige fødsel eller dåb kendes
ikke, ej heller hans forældre. Ved sin begravel
se i 1751 angives han at være 78 år, og må der
for formentlig være født 1673. Hans 1. hustru
Maren Jensdatter Moens er datter af Jens Laurit
sen Moensen (se nr. 1978) i ørby, hun er ved viel
sen ud over den fødedygtige alder, og der er der
for ingen børn i dette ægteskab.
Om Simon Nielsens virke i Borup vides in
tet, men han har formodentlig været husmand el
ler indsidder.

478-479/1.

478. Christen Jensen Fisker.
f.
1656,Borup
db. 7/12-56»Helgenæs s.
d.
1714,
"
bg. I0/I-I4,
"
"
g. 5/4-1697 i Helgenæs med

479. Dorothe Nielsdt. Skomagers.
f
d.
udøbt
Jens
Karen
Niels
Mette

1675,Esby
'1747,Borup

db. 9/5 -75,Helgenæs s.
"
’’
bg., 2o/8-47,

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
bg. 17/4-1698
db. 25/9-1701
"
18/4-17o4
(se nr. 239)
”
23/6-17o9
bg. 9/9-1710
”
5/7-1711 bg. 1785.
g. 1743 Laurids Laursen, Borup

Christen Jensen angives ved sin død i
1714 1it være 64 år og skulle således være født
c. 165o, men der kan ikke være tvivl om, at han
er den Christen søn af Jens Christensen Andersen
(nr. 956) der bliver dbt. i Helgenæs 7/12-1756.
Jens Christensen Andersen er gift med Birgitte
Michelsdatter på Backen i Borup og 1696-5/7 må
Christen Jensen Fisker af Borup, Birgittes søn
på Backen, stå offentlig skrifte for "Lejermaals
Synd og Blodskam begangnet med Jensis datter på
Backen i Borup Ane Jensdatter, saa godt som sit
eget sødskende barn”.
Denne Jens på Backen er
formodentlig en halvbroder til Christen Jensen
Fisker. Barnet bliver døbt Anne 2/12-1696.
Dorothe Nielsdatter bliver 24/3-1715
trol. og 16/6 s.å. cop. til Rasmus Erichsen fra
Knebel, som dør 1741 i en alder af 65 år. I det
te ægteskab er der en datter Karen døbt 8/111716. Dorothe Nielsdatter angives ved sin død
i 1747 at være 76 år og skulle efter dette væ
re født c. 1671 medens kirkebogen anfører hen
de døbt 4 år senere i 1675.

48o-481/l.

48o. Wogens Jensen Glad.

f.
db.
d.
1749,Egsmark
bg. 12/lo~49,Dråby sogn
g.l. 15/10-1699 i Dråby sogn med
Anna Olufsdatter.

db.
bg.
Af dette ægteskab kendes ingen børn, medmin
dre nedennævnte Jens er søn af det.
f.
d.

g. 2.

med

481? Maren Sørensdatter.

db.
bg.
Af dette ægteskab kendes flg.børn:
Jens
db.
24/lo-17oo
g. 1722 Maren
Søren
"
9/9 -17o3
(se nr. 24o)
Maren
"
17/4 -17o7
f.
d.

Pedersdt.

Medens Mogens Jensens 1. ægteskab er an
ført i kbg. f. Draaby, har det ikke været muligt
at finde noget om den 1. hustrus død eller om vi
else til den 2. hustru, men der kan sikkert ikke
være tvivl om, at søn nr. 2 er opkaldt efter 2.
hustrus fader. Ved skifte efter denne søn næv
nes som til sted værende børnenes farfar Mogens
Glad og h. Maren Sørensdatter samt morfar Sø
ren Sørensen, hvilket kunne tyde på at vielse
nr. 2 er sket før 17o3.
I skifte efter Jens Jensen i Egsmark 16/51743 nævnes en kontrakt mellem denne og Mogens
Glad ved gårdens overtagelse, men kontraktens
ordlyd er ikke anført (skpr. f. Lyngsbechgaard)
Jens Jensen er formentlig fader til Mogens Jen
sen Glad, og kontrakten har i så fald sikkert
drejet sig om Jens Jensens aftægtsforhold.

482-483/1.
482. Søren Sørensen.

f.
d.
g.

db.
bg.
med

483.

f.
d.

Anne

db.
bg.

Af dette ægteskab kendes en datter
(se nr. 241)

Søren Sørensen kendes kun fra skifte efter
svigersønnen Søren Mogensen (nr. 24o) 29/3-1741
hvori nævnes som til stede værende "børnenes
morfader Søren Sørensen af Egsmark." Han kan
muligvis være den husmand Søren Sørensen i Egs
mark, som nævnes i Matr. 1688 for Randers amt,
Dyrs sdr. herred, Dråby sogn, Egamark.

488-489/1.
488. Michel Sørensen.

f.
db.
d.
1741,Stødou
bg. 6/1-41,Helgenæs sogn
g. l/2-17o5 i Helgenæs s. med
489. Maren Jensdatter.
db. lo/lo-75,Helgenæs sogn
bg.
lo/l-25,
"
”

f.
d.

1675,Stødou
1725,
" •

Søren
Søren
Jens

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 17/l-17o6
bg. 27/l-o6
" 25/l-17o7
"
3/6-o8
" 16/6-17o9 (se nr. 244)

Michel Sørensen er bruger af gården "Gra
ven" i Stødou, som han formodentlig har overta
get efter svigerfaderen. Michel Sørensen begra
ves 1741, men der er ikke i kbg. anført nogen
alder, og der er tilsyneladende ikke døbt nogen
Michel Sørensen i Helgenæs mellem 166o og 168o,
bortset fra Søfren Grønfelds Michel, der bliver
døbt 31/4-1669, men begraves 8 dage efter. Dog
anføres 26/2-1665 "døbt Søfren Graffmands barn
af Esby baaret af Laus Graffmands h. i Stødou".
Barnets navn er ikke anført, og det kan ikke udelukkes, at det kan være den eftersøgte Michel.
Ved Maren Jensdatters begravelse i 1725
anføres hendes alder fejlagtigt til 48 år, hun
er 49i år.

49o-491/l.
49o. Rasmus Andersen Rytter.
f1671, St.-dou db.16/4-71,Helgenæs s.
d.
1736,
"
bg.14/3-36,
"
"
1. g. 3o/8-1691 i Helgenæs med

Anna Christensdatter Gravlev
f.
d.

*

c.l66o,Agri sogn
1692,Stødou bg.17/8-92, Helgenæs s.
I dette ægteskab et dødfødt barn

2. g. 11/12-1692 i Helgenæs med
491. Mette Pedersdatter Smed.

f.
d.

1669»Fejrup
1738,Stødou

Af
Anders
Søren
Anne Marie

Maren
Peder
Anna

db.28/2-69, Helgenæs s.
bg.l/lo-38,
"
"

dette ægteskab kendes flg. børn:
db.3/9-93.
d.1754, Grdm. i Stødou
"
lo/2-95.
"
1/1-97. d.1757, g. Jens Michelsen
Juul, Årby.
"
13/3-ol.
(se nr. 245)
"
8/8-06. bg. 13/4-o7
"
2o/lo-o9 bg. 11/2-18

Rasmus Andersen Rytter er gårdmand i Stø
dou, og har sandsynligvis overtaget gården efter
faderen, der dør 169o, og kort efter gifter Ras
mus sig med sin første hustru, som ved vielsen
angives at være fra Agri sogn. Om hendes herkomst
vides intet, hun dør i barselseng, og ba.rnet, der
ikke nævnes senere, er vel dødfødt eller dør kort
efter fødslen og begraves sammen med hende.
Rasmus Andersen Rytter er kun 2o år, da
han bliver gift 1. gang, og netop dette kan tyde
på, at han overtager gård på dette tidspunkt, og
det er vel den samme gård, som går videre til
sønnen Anders.

492-493/1.
492. Jens Mortensen.
f.
1679,Crby
db.17/8-79,Helgenæs s.
d.
1748,
"
bg.25/6-48
”
"
g. 2/2-17o8 i Helgenæs med

493. Kiersten Michelsdatter Swends,
f.
d.

1682,Esby
1767,drby

db.17/9-82, Helgenæs s.
bg.18/lo-67
"
"

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db.2/l'p-12. bg. 5/9-1748 g. 13/9-33
Christen Andersen Kræmer,Esby
Michel "
8/3-16
(se nr. 246)
Ber er tils. ikke andre børn i dette
ægteskab 17o8-173o.
Anna

Om Jens Mortensen har levet af landbrug el
ler fiskeri vides ikke, men han ses ikke at have
været gårdmand i ørby. Han ses ikke at have ført
tilnavnet Moensen eller Mousing som henholdsvis
faderen og sønnen.
Ved hustruens begravelse i 1767 anføres hun
som Michel Mousings moder Kiersten Swends af ørby.

494-495/1.
494. Peder Rasmussen.
f.
1694, 'rby db.25/3-94.Helgenæs s.
d.
1748,
’’
bg. 2/2-48
1. g. 27/12-1712 i Helgenæs med

495. Maren Christensdatter Holst.
f.
d.

’

1687,Ørby
173o,
"

db. 4/12-87,Helgenæs s.
bg.
3/5-3o,
"
"

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Christen
db.4/9-13.
bg.l/lo-1741
Rasmus
" 1/1-17
Anna Kierstine " l/9-2o
(se nr. 247)

2. g. lo/12-173o i Helgenæs med

Kiersten Nielsdatter Wærn.

f.
d.

1692,Borup db. 25/9-92, Helgenæs s.
1751,ørby bg. 24/1-51,

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
dødfødt datter 14/5-31
Anne Marie db.19/lo-32
bg. 4/12-35

Peder Rasmussen er født i den søndre gård
i ørby, men hans fader dør da Peder er c. 7 år,
om moderen holder gården fri til Peder i 1712
kun 19 år gi. gifter sig første gang, men det er
sandsynligt, da han gifter sig så ung. Da hustru
en dør i 173o anføres hun i kirkebogen som"Peders hustru på Backen i ørby Maren Holst 42 år"
Peder Rasmussens 2. hustru er datter af
Niels Andersen Wærn i Borup og hustru Ane Niels
datter Bonde, hun bliver efter peder Rasmussens
død gift 2.g. 11/12-1748 med Søren Pedersen.
Arven efter Peder Rasmussen er ikke over
vældende, idet de to arvinger Rasmus Pedersens,
og Anna Kierstines ægtemand Michel Jensen erklæ
rer sig tilfredse med at dele afdødes gangklæder,
samt et lille fyrreskab til Michel Jensen og en
egekiste til Rasmus Pedersen (Skpr. f. Lyngsbechgård 1748-9/2 fol.171). Ved skifte efter stedmo
deren erklærer arvingerne sig tilfredsstillet af
Søren Pedersen (Skpr. f. Lyngsbechgård 1751-21/1).

496-497/1.

496. Rasmus Jensen Pafve, kidt. Skipper.

1678,Esby
db.16/6-78,Helgenæs s.
d.
H45, "
bg. 7/6-45,
"
"
g. 27/ll-17o7 i Helgenæs med
497. Anna Sørensdatter Skipper,

f•
d.

1686,Esby
1775, "

db.5/10-86,Helgenæs s.
bg.lo/12-75,
"
"

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db.21/7-o9 g. 1731 Peder Christensen
Grendsten d. 1745.
Jens
" 11/6-13 (se nr. 248)
Der er tils. ikke andre børn af dette
ægteskab 17o7-22.
Karen

Ved ovennævnte børns dåb kaldes Rasmus
Jensen for Rasmus Skipper, et tilnavn han vel
har overtaget efter svigerfaderen, men om det
kun er et tilnavn eller han virkelig har været
skipper vides ikke.

498-499/1.

498. Søren Christensen Degn.
1683,Esby
db. 1/4-83, Helgenæs s.
f.
1749, "
bg.26/10-49,
"
"
d.
g. 5/8-17o8 i Helgenæs ned

499. Karen Rasmusdatter Tunis.

db. 2/2-75, Helgenæs s.
bg. 9/5-45,

f.
d.

1675,Borup
1745,Esby

Anna
Rasmus
Karen

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 28/4-o9
(se nr. 249)
”
7/6-11 bg. 19/2-173o
"
25/8-15 bg.
5/3-173o

Søren Christensen Degn bor i Esby, men
hvorvidt han har været Degn her som faderen og
farfaderen vides ikke.

5o2-5o3/l.
5o2. Jens Pedersen Madsen,
f.
1671,St;;dou
db, 14/5-71,Helgenæs s.
d.
1741,Borup
bg. 19/2-41,
"
g. 12/2-17o8 i Helgenæs med
5o3. Kiersten Jensdatter.

f.
d.

1685,Borup
1745, "

db.3o/12-85 ,Helgenæs s.
bg. 9/5 -45,
"
"

Af dette ægteskab kendes en datter
db. 5/5-o9
(se nr. 251)
Der er tils. ikke andre børn i dette æg
teskab, og om familien vides intet.

Karen

5o4-5o5/l.
5o4. Rasmus Andersen Juul.
f.
d.

c.1656
1728, Strans

bg. 11/4-28, Vistoft s.

g«

Karen Jensdatter ?
f.
d.

der kendes flg. børn; som formodes at
være børn af Rasmus Andersen Juul.
Jens
db. 24/7-1692
Rasmus Rasmussen Juul (se nr. 252)
Anders Rasmussen i Lauritz Gård.
Søren Rasmussen Juul d. 1779 g. Kiersten Jensdt.
Dorthe Rasmusdt. (c 1689-1759) g. Hans Nielsen
i Ingvors gård.
Maren Rasmusdt.
g. 1717 Anders Andersen.
Anna Rasmusdatter 1742 fadder ved Rasmus Rasmus
sen Juuls(252) Dorthe.
Om Rasmus Andersen Juul vides iøvrigt in
tet videre. Der er ikke fundet skifte efter ham
eller hans hustru, (kirkebog f. Vistoft beg. 1692)

512-513/1.
512. Peder Ander s en.

f.
d.
g.
513»
f.
d.

(?)
168? i Lavindsgaarde, bg- 22/3 Rønninge s.
formentlig 2. gang med
Inger Sørensdatter
(?)
1693 i Lavindsgaarde,

Anders
Søren

Karen
Karen
Anne
Niels
Peder

bg.

3/U Rønninge s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn
f. c. 1653, fæster af den vesti. Lav. Gd.
f. c. 165°
(se nr. 256)
herforuden skal de have haft flg.Børn:
f. (?) g. Christen Skræder i Lav. Gd.
f. (?) g. Anders .... i Skjellerup
f. (?) g. Anders Pedersen i Ellinge
f. (?) fæster i Røgerup
f. (?) fæster i Rønninge.

Peder Andersen var ladefoged nå Sanderumgaard, da han 1649 fæster den østlige Lavindsgaard (under Torpegaard) og samtidig ægter den
forrige fæster Rasmus Blachs enke Inger Sørensdatter, datter af Møller i Davinde vandmøll 5). 2).
Søren Andersen-Qg_Maren Rasmusdatter Blach
Den østlige Lavindsgaard har et areal på
ca 96 tdr. land og et hartkorn på 11 tdr. 4 sk.
og en skovskyld på 4 sk. (Landmålingsmatr. 1688).
Peder Andersen indklages 8/11-1655 for
Aasum herredsting af Hans Hansen i Lavindsgaarde
(vel sagtens den vestlige) fordi han ikke havde
kastet sine tørvegrave i Kolsdemosen til, hvorved
Hans Hansen mistede en stud, men 3 uger sjijere
frikendes Peder Andersen for al tiltale.

1). Meddelt uden dokumentation af fru Dagny Alminde i Kolding.
2). Meddelt af E. Juel Hansen i Odense.

516-517/1.
516. Niels Knudsen Rødegaard .
f.
(?)
d. 17o7 i Rødegaard
g-

bg. 25/7, Odense Vor Frue s.
med

517» Zidsel Nielsdatter.

f.
(?)
d. 17o9 i Rødegaard

bg. 21/3, Odense Vor Frue s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Knud
(se nr. 258)
Peder
der bor udenfor st. Jørgens port.
Maren
g. Anders Christensen i Ejby
Anna
g. Anders Andersen i Kilderup
Karen
g. Anders Hansen i Hunderup
Lisbeth
g. Jesper Thygesen i Kilderup
Johanne
g. Jørgen Rasmussen i Ejby
en datter sorn er død men har været gift med nu
afdøde Niels Nielsen i Hunderup og har
efterladt 2 børn Karen og Maren.

Niels Knudsen sidder i Rødegaard udenfor 0dense. Gården har iflg. Matriklen af 1688 et hart
korn på 6 Tdr 4 Skp 1 Fjk 1 Alb, men herforuden
ejer han et andet stykke jord med hartkorn 4 Tdr
1 Skp 2 Fjk.
I skifte efter ham 21/3~17o9 (sk. for 0dense) er forannævnte børn og svigerbørn anført.

518-519/1.
518. Knud Ottesen.

f.
(?)
d. I?o8 i Hunderun bg. 29/11 Odens st. Knud s.
g.(l g ?) 28/5-1648
med
519.(?) Bilen Friderichsdatter.
f.
d.

(?)
(?)

g.(2.g ?)
519.(?) Karen Rasmusdatter.
f.
(?)
d. 175o i Hunderup

med

bg. 9/11 Odense st. Knud s.

Der kan herske nogen tvivl om hvorvidt
Knud Ottesen har været gift 2 gange, men i Brandts
uddrag over ældre bortkomne kirkebøger for Oden
se forskellige sogne nævnes under DomTrin (28/5)
1648 Knud Ottesens Brøllop med Ellen Friderichsdatter, men det kan jo være en anden Knud Otte
sen, for i skifte efter ham 5/12-17o8 (sk. for
Odense amt) er ikke nævnt noget tidligere ægte
skab. Han har ved ægteskab med Karen Rasmusdatter
før 1688 overtaget den gård, som hendes tidligere
mand Ib (eller Jer) Pedersøn havde i fæste.
Ved skiftet nævnes følgende børn:
Kirsten
(se nr. 259)
Karen
gift Rasmus Jørgensen i Nesbye.
Otto 25 år
.
.
Maren 25 år ^modentlig tvillinger.

endvidere en stifsøn af Karen Rasmusdatters
første ægteskab Rasmus Ibsen i Birchum.
Boets værdi ansættes til 218 Rdl 3 sk. men
herfra gar 165 Rdl J Mk 2 Sk, der er nødvendige
for at sætte gården i forsvarlig stand, der er
endvidere en gæld på 732 Rdl 3 Mk 2 Sk, så der
bliver ingen arv.
Ifg. Matriklen af 1688 er gården en fæste
gård under st. Hans Kloster i Odense og har et
hartkorn på 16 Tdr 2 Skp 3 Fjk.

.526-527/1-

526_. Jens Christensen (Schouboe).
f.
c. 1642
d. 18/11-1719 Odense bg. 4/12 st. Knuds kirke.
g. 12/10-1681 i OQdense st. Knuds s. med
527. Margrethe West•

f.
d.

c. 1665
1728 i Odense

bg. 15/6 st. Knuds kirke.

Iflg. Brandts uddrag af ældre kirkebog
for Odense st. Knuds kirke har der i dette ægte
skab været følgende børn:
Christian Sccouboe f. 1682 -Justitsråd og Lands
dommer
Kirstine Woldborg (se nr. 263)
Christen Westesen Schouboe f. 1684
Elisabeth f. 1685 gift Hospitalsforst. ved Graabrødre Kloster Jens Pilegaard.
Oluf Borch S. f. 1686 -Assessor og Justitsraad.
Anne Kirstine f. 1687
Knud f. 1688
Anna Borch S. f. 1689 gift pastor Clemen Jensen
i øverndrup.
Cathrine f. 1691
Margrethe f. 1692
Christiane f. 1692 gift l.g. byfoged Jens Peter
sen i Odense, gift 2.g. Landsdom
mer Valentin Eichel.
Ane Kirstine f. 1694
Mathias f. 1695
Af disse 13 opnår de 7.tilsyneladende ikke
at komme ud over barneårene, medens de resterende
6 med deres borgerlige og ægteskabelige stilling
er nævnt i skifte efter Margrethe West (sk. for
Odense). Jens Christensen har tilsyneladende væ
ret gift før, thi i Brandts uddrag for st. Hans
kirke i Odense er nævnt følgende 2 begravelser
24/11-1678 Borgmester Jens Christensens barn
nedsat i st. Knuds kirke og i 1681 begravet
Jens Christensen byfogeds datter Margrethe.
Der vides ikke noget sikkert om hvorfra
Jens Christensen, hvis efterkommere kalder sig
Schouboe, stammer, men formentlig var han jyde.

52^2-1/2.
Han var Consumptionsforvalter (d.v.s. forvalter
af de indenlandske told- cg forbrugsafgifter m.m.)
i Odense, da han 7/7-168o udnævntes til byfoged
og 24/12-1689 indstilledes til borgmester, han
havde, hedder det, gjort sig meget afholdt i by
en formedelst sin gode embedsførelse og udøvel
se af rets-plejen, han beklædte sit embede i 27
år indtil han som en skrøbelig og sengeliggende
olding bekvemmede sig til at søge sin afsked, der
blev bevilget 29/4-1719? han døde samme år i en .
alder af 74 år. Han ejede foruden sin iboende
gård hj. af Overgaden og Fisketorvet mange huse
i byen og både Munke Mølle, Ejby Mølle og Ny Møllegaard samt flere ejendomme på landet bl. a. i
en årrække Herregården Margaard, og da hans enke
Margrethe West, borgmester Christen Westesens en-k
ke døde 1728 opgjordes hendes bo efter fradrag
af udgifter ca 2o.ooo Rdl. 2)

I skifte efter Margrethe West, der begyn
der på selve dødsdagen lo/6-1728 nævnes foruden
de foran nævnte børn bl. arvingerne Niels Leth
Schouboe, så godt som alle arvinger skylder bo
et penge fra ca 4oo til 2ooo Rdl som de tidlige
er forstrakt med.

1) Svend Larsen: Studier over det fyenske Rådsa
ristokrati
2) G.L.Wad: Fra Fyens Fortid.

•552-553/1
552. Anders Pedersen Hviid
f/
d. 1698 i Haslum s.
g«

553- Kirsten Sørensdatter
f.
d.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Peder f. ca. 167o (se nr. 276)
Søren
Dorrethe g. Søren.........i Jebjerg, Ørum s.
Karen (d. 1731) g. Gjert Andersen i Haslum s.

Anders Pedersen Hviid har iflg. Landmålings -

matriklen af 168? fæste på en gård i Haslum s.
med et hartkorn på 7 tdr. 1 sk. 1 fjk. li albtilhørende godset Frijsenvold.
I.skifte efter ham (Frijsenvold 29/3-1698)
angives som arvinger hans forannævnte hustru og
børn, begge sønner angives som myndige.
Boopgørelsen slutter med en formue på 57 Hdl.
3 Mk.

560-561/1.
56o. Rasmus Lassen.

f.
c. 1639, Brendstrup
d. 10/3-1687,
"
bg.
g.
med

-83, Tiist s.

561. Johanna Nielsdatter.
f.
d.

c. 1643
1692»Brendstrup

bg. 23/10-92, Tiist s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Anders
(se nr. 28o)
Las Rasmussen Lassen, bådsmand i Arhus, druknet
på rejse til Norge 1717, g. Anne
Kierstine Thomasdatter.
Niels Rasmussen Lassen, Brendstrup c.1686-1758
Rasmus Rasmussen Lassen
Mette Rasmusdatter g. Morten Andersen ved Herningholm
Mette Rasmusdatter g.
Poul Rasmussen i Brendstrup.
Michel Lassen, købm. i Århus c.l626-17o9 g. Sid
sel Jensdatter.
Iflg. Matr. af 1688 for Haureballegaards
amt, Brendstrup by sidder Johanna Nielsdatter,
Rasmus Lassens enke i en gård tihørende kgl.maj.
med et hartkorn på 12 tdr. 6 skp. 2 fjk. 2 alb.
(det samme som er nævnt i skiftet efter sønnesønen Rasmus Andersen Lassen (se nr. 14o), og altså
samme gård) med et samlet areal på I.o36.4o2 kv.
alen (ca 80 tdr. land), jordens beskaffenhed:
1/3 god, 1/3 middel og 1/3 torp. Den er den stør
ste af landsbyens 7 gårde.
I Tiist kirkes våbenhus på væggen til høj
re findes en ligsten med flg. indskrift:
Herunder hviler ærlig og velagtbare Mand Rasmus.
Lassøn som boede og døde i Brendstrup lo. Martii
1687 udi sin alders 48(?) aar med sin K: hustru
Johanna Nielsdatter som døde . ....... i sit ....
aar ..... (indskriften er på grund af slid me
get vanskelig at tyde)
6 sønner og 4 døttre.
I yderkanten af stenen ståri
Jeg er opstandelsen og livet-Hvo som tror pa mig

56o-561/2.

om han end er Død skal han dog lefve. Joh. XI25.
Ligstenen menes at være en ældre ste, hvor
den oprindelige indskrift er slettet og en ny
indskrift indhugget.

562-563/1.

562. Oluf Pedersen Skjødstrup .
f.
(?)
d.
ca. 1688 i Århus.
g«
med
563._ Mette Jensdatter.
f. 18/1-1^7
d. 9/1-1721 i Århus,
bg. 17/1 iÅrhus Domsogn.

dette ægteskab kendes flg. børn:
f. ca 16?4 (se nr. 231)
f. ca 1678 g. Niels Jensen i Haarbye.
f. ca 1681, han får borgerskab som køb
mand i Århus 3/7-1713 og angives der at
være fadt i Skjødstrup.
o
Ved skifte efter Oluf Pedersen 9/4-1688
(Århus købstad )a.ngives han som værende vognmand,
og efterladende ovennævnte børn med alder henh.
14, lo og 7 år. Boets formue vurderes til 2o2
Fdl. l°Mk. 8 Sk., der deles mellem enken og bør
nene på sædvanlig måde.
Efter mandens død gifter enken sig igen
med Peder Nielsen Handrup (Forloverattest, Arhus
Domsogn25/7-1688) , som driver vognmandsforret
ningen videre.
Mette Jensdatter dør 9/1-1721 og i kirke
bogen er hendes alder anført til"74 år ringere
end 9 dage". Ved skifte efter hende 12/2-1722
angives dødsdagen at være 9/1-1721 og hendes
arvinger er børnene af første ægteskab Jens,
Margrethe og Anna, hvoraf sidstnævnte er død,
men har efterladt 3 børn, der er tilsyneladende
ingen børn i andet ægteskab. Boets formue opgø
res til 14 Rdl. 4 Mk. 14 Sk.
Af
Margrethe
An e
Jens

592-593/1.

592. Willads Hansen.
f. juni 1695
d. juni 1771» Jerne
bg. 9/6, Jerne s.
g. 25/12-1717 (trol. 2/12) i Jerne med

593» Ane Lambertsdatter»

f. nov. 1684
d. sept. 1765, Jerne

bg. 17/9> Jerne s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Hans f. 1719 (se nr. 296)
Lambert f. 1721
Niels f. 1723.
Ved sønnen Lamberths dåb i 1721 og ved
hustruens kirkegang i 1724 benævnes Willads Han
sen blot som Willads Smed, og ved hans begravel 
se i 1771 angives han som værende smed i Jerne.
Hans alder opgives til 76 år og 2 dage.
Ved Ane Lambertsdatters begravelse i 1765
angives hendes alder til 81 år mindre end 2 mdr.

6oo-6ol/l.
600^ Thomas Hansen.

f. aug. 1661
d. lo/5-1726, Nourup
g.

bg. 12/5, Jerne s.
med

60I Ellen Pedersdatter.
f.
c. 1664
d. 3o/5-1727, Nourup

bg. 2/6, Jerne s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Peder
som bor i gi. Roust
Kirsten gift med Niels Nielsen i Vredbeck.
Dorthe, død forh. gift med Søren Hansen i Soelberg
Else gift med Jens Jensen af Hellgaard.
Hans
(se nr. 3°a)
Eske
begge sidstnævnte hjemme hos forældrene

Thomas Hansen er fæster under Ribe Hos
pital, og i skifteprotokol for dette 6/9-1728
anføres ovennævnte børn. Boets værdi opgøres
til 128 Rdl. 5 Mk. 7 Sk. og gælden til 2o9 Rdl.
3 Mk. 5 Sk. Sønnerne Hans og Eske tiltræder Går
den .
Ved Thomas Hansens begravelse 1726 angi
ves hans alder til 64 år 9 mdr. 5 dage.
Ved Ellen Pedersdatters begravelse 1727
angives hendes alder til 63 år .. mdr. 3 uger
5 dage.

7o6, 762, 1436,
Boe Knudsen.
f,
d.
g.

1452

1687,Thorsager

7o6-7o7/1.
762-163/1.
1436-1437/1.
1452-1453/1.
bg.24/3-87,Thorsager s.

7o7, 763, 1437, 1453
f.
d.

Boe Knudsen formodes at være fader til:
Rasmus Boesen
( se nr. 718, 726)
Søfren Boesen
f.c.1667 bg.18/11-1753, 86 år
Karen Boes i Høy f.c.1681 bg. 25/3-1755, 74 år
Maren Boesdt
(se nr. 353, 381)
Boe Knudsen begraves i 1687 uden angivel
alder. Navnet på hans hustru er ikke fun
kirkebog for Thorsager, der først begyn
1685, så han må formodentlig være død før
tidspunkt.
Der er heller ikke fundet skifte efter Boe
Knudsen eller hustru.
se af
det i
der i
dette

716-717/1.
724-725/1.
716, 724 Søfren Andersen Holst.

f.
d. 1712, Thorsager
bg. 27/4, Thorsager s.
g. l.g. 22/7 (tr. 8/5)-1688 i Thorsager med
717? 725 Dorthe Rasmusdatter.

f.
d. 17o6, Thorsager

bg. 11/1, Thorsager s.

Af dette ægteskab kendes flg børn:
Gjertrud f. 1688
Rasmus f. 1691 (se nr. 358)
Anders f. 1693
Lauritz f. 1699
Karen f. 17ol.
dødf. 17o4
dødf. 17o6.

Søfren Andersen Holst er gårdmand i Thors
ager, hvor Dorthe Rasmusdatter bliver bg. 1706
tillige med et dødfødt barn, hendes alder er ik
ke angivet •
Søfren Holst bliver derpå
g.
2.g. 2o/6 (tr. 25/4)-17o6 i Thorsager med

Maren Jacobsdatter.
f.
d.

Om hendes herkomst vides intet.
Af dette ægteskab kendes flg børn:

Dorrethe f. 17o7
Maren f. 17o9 d. 17o9
Søfren Holst bliver bg. i Thorsager 27/41712, alder er ikke angivet.

718-719/1.
726-727/1.

718. Rasmus Boesen. (726)
f.
d.
S«

719« Anna Nielsdatter.

(727)

f.
d. 1739, Thorsager

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Anna f. 1693 (se nr. 359, 363)
Maren f. 1696 g. Morten Jensen
Jørgen f. 17oo
I skifteprotokol for Kalø gods findes 8/lo
1739 følgende skifte efter:
Anna Nielsdatter i Thorsager gift Søren Poulsen.
Arvinger hendes efterladte børnebørn, som er i" .•
Rasmus Holstes efterladte børn, der havde til
ægte den sal. kones datter, som tilforn er hen
sovet l)Rasmus Rasmussen ungefahr 2o aar, Anna
Rasmusdatter 16 aar, Jørgen Rasmussen 14 aar og
Dorthe Rasmusdatter lo aar, som formynder deres
farbroder Lauritz Holst. Endvidere børn efter
Morten Jensen, der har været gift med en anden
af afdødes døtre Maren.
Der er således ingen tvivl om, at Anna
Nielsdatter er moder til Anna Rasmusdatter (nr.
359, 363) gift med Rasmus Sørensen Holst (nr.
358) og hun må altså havd været gift en gang
før med en Rasmus, som sikkert kun kan være
den Rasmus Boesen som får forannævnte børn
døbt i Thorsager i tiden 1693 - 17°o.

872-873/1.

872.? (Peder?) Buil.

f.
d.
g.

før 17o9.
med

873«? Maren Pedersdatter.

f.
d.

17o9, Gaarslev

begr. 25/8-o9, Gaarslev s.

Efterfølgende antages at være børn af ovenn.
Michel Pedersen Buil i Gaarslev
(se nr. 436)
Jens Pedersen Buil
"
”
Ingeborg Builsdatter g. 1714 Oluf Vefver i Gaarslev
Kirkebog for Gaarslev sogn anfører:
17o9-25/8 liigprædiken over Maren Pedersdatter sal.
Buils enke.

880-881/1.

88o? Lauritz Rasmussen.

f.
d.
g.

1695, Haastrup

begr. 16/6-95, Stouby s.
med

881? Maren Lauridsdatter.

f.
d.

1717

begr. 2o/5-17, Stouby s.

Ovennævnte antages at være forældre til
Rasmus Larsen el. Lauritzen i Haastrup, Stouby sogn
se nr. 44o.
Kirkebog for Stouby sogn anfører:
1695-Dom 4 p. Trin begravet sal Lauritz Rasmussen
af Haastrup.
1717-2o/5 begravet sal. Maren Lauridsdatter, Lau
ritz Rasmussens gi. enke.

886-887/1.

886. Rasmus Rasmussen.

f.
d.
g.
887.

med
N, N.__________

f.
d.
der kendes flg. børn:
Anna Rasmusdatter (443) gift Anders Simonsen (442)
i Stouby,
og antagelig
Niels Rasmussen i Stouby.
Anna Rasmusdatter i Nebsager
? Rasmusdatter g. f'ichel Smed i Nebsager.
Antagelsen skyldes, at de pågældende op
træder som faddere ved Anders Simonsens og Anna
Rasmusdatters børn
Rasmus Rasmussen (886), der også er blandt
fadderne angives at have bopæl i Nebsager.

888-889/1.
888, Michel Simonsen?

f.
d.
g.
889.

med
N. N,

f.
d.
der kendes flg. børn:
unavngiven
begr. 24/6-1679
Søren
dbt. 21/9-168o
Anna
"
2o/7-1684
herudover antages'følgende at være børn af
Michel Simonsen.
Simon Michelsen af Stouby f, c. 1666 (se nr. 444)
Hans Michelsen ”
"
Mads Michelsen ”
"
el. Ørum.
Søren Michelsen af Ørum.
Espen Michelsen af Stouby
Clemen Michelsen "
"
Anders Michelsen Bødker af Stouby.
Antagelsen bygger på, at Michel Simonsen
(888) af Ørum i 1694, 96 og 98 er bl. fadderne ved
Simon Michelsens
(444) børns dåb, og derfor anta
ges at være sidstnævtes fader, endvidere optræder
alle de øvrige gensidigt som faddere hos de andres
børns dåb i tiden 1694-ca 172o.
Michel Simonsen er iflg. Matriklen af 1688
bruger af gård nr. 2 i Ørum sogn og by, gården ej
es af Knud Bilde og står for hartkorn 7 Tdr. 1 Skp.

916-917/1.

916. Peder Jensen Proust.
f.
cT 1617.
d.
1686, Esby
bg. lo/lo~86, Helgenæs s.
g. 18/1-1646 i Helgenæs s. med

917. Ane Jensdatter Knuds.
f.
d.

c. 1618
1697, Esby

Karen
Jens

Rasmus

bg. 14/6-97, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db.4/4-47 d. 1711 g. 1675 Michel Rasmus
sen Duun. d. 17o8
db.14/1-49 d.1698 g. 1679 Karen Madsdt.
Samsing d. 1721
db. 9/5-52
(se 458)
der er tils. ikke flere børn i ægteskabet.

Peder Jensen Proust er formodentlig den
Peder Jensen, som i 1664 driver gård nr. 13 i Es
by med gi. matr. 3? tdr 1 skp. 1 fjk. 1 alb, el
ler ev. den unge Pedei’ Jensen, dre driver gård
nr. 8 i Esby med samme hartkorn og i 1688 den Pe
der Jensen, der driver gård nr. 13 med nyt hart
korn 3 tdr. 1 skp. 1 fjk. (Fr. III.s og Chr. V.s
matrikel)
Peder Jensen Proust bliver begravet lo/lo
1686 og alderen angives til 69 år, han må altså
være født c. 1617. Ane Jensdatter sal. Peder Proustes enke begraves 14/6-1697 med angiven alder
79 år, hun må derfor være født c. 1618. Ved tro
lovelse og vielse kaldes hun blot Ane Knudsdatt er.

918-919/1.

918. Michel Jensen Pafve.

f.
c. 1632
d.
17o4, Esby
bg. lo/8-o4, Helgenæs s.
g. 5/10-1662 i Helgenæs s. med
919. Anna Rasmusdatter Maller.
f.
d.

N.N.
Ane

c. 1635, Tved sogn.
1667, Esby
bg. 9/7-67, Helgenæs s.
Af dette ægteskab kendes flg børn:
f. c. 1662
db. 1665
( se nr. 459)

2.g. 25/3-1669 i Helgenæs s. med
Margrethe Pedersdt. Smed,
f.
c. 1635
d.
1711, Esby
bg. 26/5-11,Helgenæs s.
Af dette ægteskab kendes en søn
Jens
db. 4/2-72
g. 17ol Anna Nielsdt.
Degn (1667-1734)

Michel Jensen Pafve har tilsynelsdende
kun ovennævnte børn, hvoraf kun de 2 er anført
som døbte i Helgenæs kirkebog, mer 1685-3o/12 nævnes blandt fadderne ved en barnedåb i Helge
næs "Kiersten, Pav Michels datter af Esby", sik
kert den samme "Pav Kiersten af Esby" hvis barn
begraves 24/9-1710.
Michel Jensen Pafve af Esby bliver 16629/3 trolovet med Anna Rasmusdatter Møllers af
Blaakiær Mølle i Tved sogn, men forud 16/2-62
må de stå offentlig skrifte "for Lejermaal her
udi mit Brød", de har altså begge tjent i præ
stegården, der er dog ikke nævnt noget barn af
dem døbt i Helgenæs, men barnet kan jo være død
født eller muligvis den ovennævnte Kiersten, som
da muligvis kan være døbt i moderens hjemsogn
Tved. Anna Møllers angives ved sin begravelse
at være 32 år og må altså være født c. 1635'
(kirkebog for Tved begynder først 1692)
Michel Jensen Pafves 2. hustru Margrethe
Pedersdatter Smed er formodentlig datter af den
Peder Smed i Esby, som begraves 24/12-1668 og

918-919/2.

hvis hustru Mette Peder Smitz bliver begravet
i Helgenæs 6/1-1652. Margrethe Pedersdatter an
gives ved sin begravelse 26/5-1711 at være 76
år og må derfor være født c. 1635. Michel Pafve
af Esby angives ved sin begravelse lo/8-17o4
at være 72 år og må derfor være født c. 1632.
I Chr. V.s matr. af 1688 er under Esby
anført under Husmænd uden jord "Hus nr. lo
Michel Pav".

92o -921/1.
1972-1973/1.
92o, 1972. Christen Svendsen.

f.
d.
g«
921, 1973.

f.
d.

Christen Svendsen og hustru (ev, hustruer)
er ikke nævnt i kirkebog for Helgenæs, der begyn
der 1642, og er formentlig døde før dette tids
punkt. De er formentlig forældre tilt
Søfren Christensen Svendsen af Esby f.c. 15®5
begr. 22/1-1671, 86 år
Rasmus Christensen Svendsen af Esby f.c. 1589
begr. 23/12-1664, 75 år
Michel Christensen Svendsen af Ørby (se nr.
460, 986)
og muligvis også til flg:
Peder Svendsen af Esby, der 14/1-1649 er fadder
ved Peders Jensen Proust (916)s Jens,Esby.
Maren Svends af Esby bg.24/7-17o7, alder ikke
angivet.
Der er ikke fundet skifte efter Christen
Svendsen i Esby.

922-923/1.
1868-1869/1.
922, 1868 Anders Rasmussen Wærn.

f.
c.1614
d.
1694, Fejrup
1. g.

bg. 7/3-94, Helgenæs s.
med

PC i er s ten r
f.
d.

1644, Fejrup
bg. lo/lo-44, Helgenæs s.
Af dette ægteskab kendes ingen børn.

2. g.
923, I869 Dorathe
f.
d.

c. 1622
17o9, Fejrup

med

bg. 21/7-o9, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Kiersten
db. 17/1-47 (se nr. 46I)
Niels
db.
7/9-51
Rasmus
db. 2o/4-56
(se nr. 934)

Der er nogen uklarhed om Anders Rasmussen
Wærns familieforhold, formodentlig har han været
gift 2 gange. Kiersten Wærn af Steengaarden bli
ver begravet i 1644 uden nærmere angivelse om al
der eller hvorvidt hun har været gift eller ej.
Anders Wærns første datter af ægteskabet med Dorotlie bliver døbt Kiersten, og det er almindelig
skik, at den første datter i et nyt ægteskab op
kaldes efter den afdøde hustru, men det er på den
anden side også skik, at den første datter i et
ægteskab opkaldes efter mormoderen eller farmo
deren, og der er derfor intet i vejen for at den
i 1644 afdøde Kiersten kan være Anders ’.Værns
moder eller ev. en ugift søster. På den anden
side nævnes "Anders Wærns hustru Kiersten i
Steengaarden" ved dåb af Anders Michelsens Ane '
af Fejrup 9/1-1648, og i så fald kan hun ikke
være den Kiersten Wærn, som er død i 1644.
Anders Rasmussen Wærns vielse til Dorothe
findes ikke anført i Helgenæs kirkebog, og kan
derfor ikke bekræftes. Dorothe Wærn i Steengaarden
optræder jævnligt som fadder ved forskellige
børns dåb i Helgenæs sogn fra c. 1653 og fremad,

922-923/2.
1868-1869/2.
og ved hendes begravelse i 17o9 angives hun
at være 87 år, altså fadt c. 1622. Ea hun in
tet sted er anført som Anders Værns h. Eorothe,
kan hun jo også for alderens skyld være en søster
til Anders Wærn
Anders Rasmussen Wærn er sandsynligvis
broder til Kichel Rasmussen Wærn, der dør i Crby 1675 i en alder af 72 år og til Karen Rasmusdatter ’.Værn, der begraves 1651 og er gift med Lau
ritz Christensen Graffmand i Stødou, der begraves
i 1668.
Ifølge Chr. V.s matr. af 1688 sidder An
ders Rasmussen sammen med Christen Rasmussen (Proust)
i en dobbeltgaard i Fejrup, der efter gi. matr.
har et hartkorn på 3 tdr. og efter ny matr. hen
holdsvis 1 tdr 5 skp 2 fjk 1 alb og 1 tdr 7 skp
1 fjk o alb. Efter matr. af 1664 sidder Christen
Rasmussen (Proust?) alene i denne gård, der kan
derfor være en mulighed for famileskab (ev. svo
gerskab) mellem Anders Rasmussen og Christen Ras
mussen (Proust?) (se nr. I864)

928-929/1.
928. Jens Christensen Graffmand,

f.
db.
d.
bg.
g. 5/3-1648 i Helgenæs s. med

929« Tore Jepsdatter.
f.
c.1623.
d. 25/12-169o,Stødou

db.
bg.28/12-9o,Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Christen db.24/12-1648 bg. 21/12-1721, gårdmand
i Borup.
Jep
"
14/8-1653
bg. 25/11-1725
Jens
”
18/5-1656
(se nr. 464)
Rasmus
"
21/lo-166o
Jens Christensen Graffmand findes tilsyne
ladende ikke anført som begravet i Helgenæs s.
166o-9o, da "sal. Jens Graffmands hustru af Stø
dou Toere Jepsdatter" bliver begravet i en alder
af 67 år, "hun døde hastigt, hun ofred på Jule
dag og var død inden aften".
Jens Christensen Graffmand er sandsynlig
vis den Jens Christensen, som iflg. Matr. 1664 •
sidder i et gadehus uden avl i Stødou, sikkert
det samme hus som sønnen Jep sidder i iflg.
Matr. 1688.

93o-931/l.

93o. Anders Christensen Hjulmand.

f.
c. 16o6
d.
1682, Borup
g. 1.
før 1642 med
f.
d.

bg. 19/5-82, Helgenæs s.

Maren Rasmusdatter.
c. 16o9
.1665, Borup
bg. 13/4-65, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Maren
db. 22/7-1644
bg. 22/8-44
Kiersten
" 16/12-1645
"
7/3-51
Ane
”17/1-1649
navnløst barn
»• 14/I0-52.
g.2,

23/7-1665

i Helgenæs

s.

med

931. Karen Lauridsdatter.
c. 1634 i Fejrup.
168o, Borup
bg. 21/3-8o, Helgenæs s.
Af dette ægteskab kendes en datter
Maren
db. 31/5-1669
(se nr. 465)

f.
d.

Anders Christensens 1. hustru er formodent
lig datter af den Rasmus Hjulmand i Borup, der
begraves i Helgenæs 23/2-1652, og formentlig har
Anders Christensen overtaget hjulmandsværkstedet
efter svigerfaderen. Maren Rasmusdatter angives
ved sin begravelse at være 56 år og må altså væ
re født c. 16o9.
Karen Lauridsdatter, der ved vielsen angi
ves at være fra Fejrup, angives ved sin begravel 
se at være 46 år, hun må altså være født c. 1634.
Anders Christensen Hjulmand angives ved sin begra
velse at være 76 år og må altså være født c. I606.
Der er ikke fundet skifte efter Anders
Christensen Hjulmand eller hans hustruer.

932 - 933/1.
946 - 947/1.
Iol8-lol9/l.

932, 946, lo!8 Rasmus Christen-sen Proust, kidt. Hejgaard.
f.
c. 1643
d.
17o8, Kongsgaard bg. 24/l-o8, Helgenæs s.
g. 9/12-1666 i Helgenæs sogn med
933, 947, lol9 Karen Andersdatter Hejgaard.

f.
d.

c.1645»Fejrup
1711, Kongsgaard

db. 25/3-45, Helgenæs s.
bg. 19/7-11, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg børn:
(se nr. 473) og (5o9)
db. 23/8-1668
tt
24/4-1670
bg. 24/12-71
ft
14/7-1672
bg. 17/1-1734 g. 17o5
Anne Jørgensdatter.
1!
24/5-1674
bg. 28/5-1741
Laurids
V!
16/7-1676
han er form, den Chri
Christen
sten Rasmussen fra Helgenæs, der
2/12-1694 bliver gift i Tv“ed s. med
Karen Lauridsdatter»tf
(se nr. 466)
2/2-1679
Niels
tt
12/6-1681
Maren
tt
bg. 15/5-83
18/3-1683
Jens
tt
1/1-1685.
Jens

Ane
Anders
Anders

Christen Rasmussen Proust er født i Sten
gården i Fejrup og overtager Hejgaarden senest
efter svigerfaderens død i 1668. Hejgaard er et
selvejer Boelssted på blot 4 skp. hartkorn efter
matr. i 1664, her sidder han til omkring 1688, da
boelsstedet overtages af hans svigersøn Søren Pe
dersen Smed (472), selv flytter han til Kongsgaard,
det er uvist om han her overtager den ene halvdel
af dobbeltgaarden, der ligesom den anden halvdel
iflg. matr. af 1688 har et hartkorn på godt 9 tdr.
I Kongsgaard dør begge ægtefæller, han i en alder
af 65 år og hun i en alder af 67 år.
J.L.Hejgaard anførere i sine notater vedr.
Helgenæs at "Rasmus Christensen Hejgaard i Fejrup,
senere nævnt Rasmus Hejgaard i Kongsgaard er gift
med Søfren Pedersens søster Maren Pedersdt, som
dør 1711, 67 år" men dette må bero på en fejlta
gelse, for både ved trolovelsen 18/2-1666 og vi
elsen anføres hun som Maren Andersdt. i Hejgaard.
ved begravelsen anføres hun blot som Maren Hejgaard.

934-935/1.

934. Rasmus Andersen Wærn.
f.
1656,Fejrup
d.
1724»Kongsgaard
g.l.

db. 2o/4-56, Helgenæs s.
bg. 19/1-24,
"
”

935. Anna Lauridsdatter.
1667,Kongsgaard
1069,Fejrup

f.
d.

db. 17/2-67, Helgenæs s.
bg. 14/5-89,
"
’’

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Leene
db.
3o/8-1685 (se nr. 467.)
Elsebeth
"
2o/3-1687 g. 17o8 Christen Niel
sen Degn (se nr.996)
Lucas
"
9/5-1689 bg. 1689 ?

g.2.
Birgitte Sørensdatter.
c.1676
17o8,Kongsgaard bg. 29/l-o8, Helgenæs s.

f.
d.

Anders
Anna
Anna

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 21/8-1698 bg.
3/3-172o
’’ 24/lo-17oo
” 14/ll-17oo
"
23/4-17o2 g.'1728 Søren Jacobsen
af Grønfeldt.

g. 3.
f.
d.

Kiersten Pedersdatter,
c.1683
1767,Kongsgård
bg.14/6-67, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes en datter:
Else Birgitte db. 31/8-1713

Der hersker en del virvar i oplysningerne
om Rasmus Andersen Wærns ægteskabelige forhold,
hans trolovelse eller vielse til den første hu
stru Anna Lauridsdatter findes tilsyneladende ik
ke i kbg. f. Helgenæs, men da hendes morfader var
sognepræst i Agri, hvor kbg. først beg. 1722, og
hendes stifmoders fader sognepræst i Knebel, hvor
optegnelser mangler for 1681-83, og da hun gennem
disse er i familie med flere præster, kan viel
sen jo have fundet sted i et andet sogn, eller
ev, i huset af en præst fra et andet sogn, og ik
ke indført i kirkebogen for Helgenæs.

934-935/2.

Ba det første barn Leene bliver døbt an
føres i kirkebogen"1685-ll p. Trin døbt Anna
Lauridsdatters barn af Steengaarden Leene b. af
Apellone Lars Jensens i Kongsgaard" Her nævnes
altså ikke engang faderen, og der er intet der
tyder på at barnet er født udenfor ægteskab,
det er hendes moder, der bærer barnet, og da
forældrene bor i Kongsgaard medens Rasmus Ander
sen Wærn bor i Steengaarden, kan der vel ikke
herske tvivl om, at de er gift på det tidspunkt.
Anna Lauridsdatter dør 1689 i en alder af
22 år. i kbg. er anført ved hendes bgravelse at
"hun døde straks efter barnet", men ved barnets
dåb 9/5-1689 er anført "Der blev ikke ofret ved
barnet for sorg efter dets sal. moder". Efter
dette må hun altså være død før barnet, hvis
begravelse ikke er anført i kirkebogen.
Mellem 1689 og 1698 flytter Rasmus Ander
sen Wærn fra Steengaarden til Kongsgaard, vel
sagtens til svigerforældrene, men hvorvidt han
overtager svigerfaderens gård vides ikke.
Rasmus Andersen Wærns trolovelse eller
vielse til hans 2. hustru Birgitte Sørensdatter
findes ikke anført i kirkebog for Helgenæs i
tiden 1689-98 men kan, da hun er født c. 1676,
vel tidligst have fundet sted omkring 1692, og
hun kan jo være fra et andet sogn, men det frem
går ikke af fadderlisterne ved børnenes dåb, der
anføres kun faddere fra Helgenæs. Med den første
datter Anna sker der det uheld, at hun " om Nat
ten blev qualt hos moderen". Rasmus Wærns hustru
Birgitte Sørensdatter af Kongsgaard bliver begra
vet 29/l-17o8 i en alder af 32 år, hun må altså
være født c. 1676.
Heller ikke Rasmus Andersen Wærns 3. ægte
skab findes anført i kirkebogen for Helgenæs,
men det må være sket før 28/8-17o9, hvor "Rasmus
Wærn og hans hustru af Kongsgaard" anføres som
faddere ved Niels Hejgaards datter Anna ibid,
og Rasmus Andersen Wærns hustru nævnes herefter
hyppigt i kirkebogen som fadder ved forskellige
børn, men uden navns nævnelse.

934-935/3.

Efter Rasmus Andersens V.’ærns begravelse
19/l-1724’bliver"Kiersten Pedersdatter sal. Ras
mus V.'ærns enke af Kongsgaard" 17/7-1724 trolo
vet og 22/10-24 viet til Peder Christensen Holst.
Steengaarden i Fejrup er en dobbeltgaard,
hvoraf Rasmus Andersen Wærns fader Anders Rasmus
sen iflg. matr. af 1688 driver den ene halvdel
med et hartkorn på 1 tdr. 5 skp. 2 fjk. 1 alb
medens Laurs Jensens halvpart af Kongsgaard har
et hartkorn på 9 tdr. 7 skp. 1 fjk. 1 alb.

944- 945/1.
982- 983/1.
Iol6-lol7/l.

944, 982, lol6 Peder Rasmussen
Smed.
f.
c. 163o
d.
17o2, Fejrup
bg. ll/6-o2, Helgenæs s.
g. 31/3-1662 i Helgenæs sogn med
945, 983, lol7 Anna Sørensdatter.
f.
d.

c. 1632
17o3, Fejrup

bg. 2/12-o3,Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Søren
db. 18/1-1663
(se nr. 472, 5o8)
Rasmus
"
2/2-1664
Mette
"
28/2-1669
(se nr. 491)

Foruden ovennævnte børn har Peder Rasmus
sen Smed en datter Ane døbt ll/3-166o, født uden
for ægteskab og han må derfor 5/2-166o offentlig
skrifte i Helgenæs kirke for "Lejermaal begangnet
med Maren Christensdatter Lychis af Stødou".
Ved sin trolovelse 2/2-1662 og vielse
31/3 1662 angives han at være fra Stødou, men
allerede ved det første barns dåb i 1663 bor han
i Fejrup og det gør han også ved sin død. Han
begraves i en alder af 72 år og "sal Peder Smeds
enke af Fejrup Ane Sørensdatter" begraves 2/1217o3 i en alder af 71 år.
Han har utvivlsomt virket som Smed i
Fejrup.

948-949/1.
948. Niels (Jensen?) Skræder. ?

f.
d.
g«

1726

bg. 27/12-1726

949. Karen ?
f.
d.

c,165o
1713,Begtrup

bg. 9/4-13,Vistoft s.

Niels Skræder, der formentlig er den
Niels Jensen, der bg. 27/12-1726, uc’en angivel
se af alder, er antagelig fader til:
Jens Nielsen Skræder
.(se nr. 474?)
Niels Skræders kone af Begtrup begraves
1713 i en alder af 63 år, hun er formentlig
den Karen, Niels Skræders af Begtrup, der 25/91692 er fadder ved Jens Rasmussen Fastes Ane af
Begtrup og 5/3-1693 ved Laurs Grefue (95o?)s
Søren af Begtrup.
Der er ikke fundet skifte efter Niels
(Jensen?) Skræder eller hustru.

95o-951/l.
95o. Lauritz Jensen Græfve«?

f.
d.
g.
951.

f.
d.
Af dette ægteskab kendes flg. børn
db. 5/3-1693 g. Maren Jensdt.
(c.1687-1735)
”
26/11-1698
Jens
" 22/? -17ol
Jens
" 25/4-17o6
bg. 18/1-1708.
Dorothe
og formodentlig også
(se nr. 475?)
Maren
Søren

Lauritz Jensen Græfve bor i Begtrup i Vis
toft sogn. Hans og hans hustrus begravelse er
ikke fundet i kirkebog for Vistoft, ligesom der
heller ikke er fundet skifte efter dem.

954-955/1.

954. Mikkel Jensen Brockiær.

f.
d.
g.

171o,Borup
bg. '5/l-lo, Helgenæs s.
9/7-1671 i Helgenæs sogn med

955. Anna Jensdatter Dafve.

f.
d.

c.1639
17o9,Borup

bg.21/7-09, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Niels
db .12/11-1671
11
Karen
2o/4-1673 bg. 7/7-1696
VV 18/10-1674
Anna
VI
(se nr. 477)
Maren
2/2-1677
VI
26/11-1679
bg.3o/ll-1679.
Bodel
dødf. Pige
bg.3o/11-1679.
5 dage :før vielsen må Mikkel Jensen Brochiær og Anna Jensdatter Pafve stå offentlig
skrifte i Helgenæs kirke for "Lejermaal før
bryllup" og første barn Niels bliver da også
født 4 måneder efter brylluppet. Datteren Ka
ren omkommer 1696 "da Bjødstrup Færgebaad kuld
sejlede 2o. maj, hun tjente i Tved sogn."
Michel Brochiærs hustru af Borup begra
ves 17o9 i en alder af 7o år, og Michel Brochiær af Borup begraves 171o uden angivelse
af alder.
Michel Jensen Brochiær er ikke anført
i Matr. af 1688 for Borup, hverken som gård
mand eller husmand. Der er heller ikke fundet
skifte efter Mikkel Jensen Brochiær eller hu
stru.

956-957/1.

956. Jens Christensen Andersen.
f.
c. 1624
d.
1662, Borup
bg. 7/9-62, Helgenæs s.
g. 6/9-1646 i Helgenæs sogn med

957. Birgitte Michelsdatter.
f.
d.

c. 1623
1699, Borup

Oluf
Oluf
Maren
Christen
Michel
Kiersten

bg. 15/1-99, Helgenæs s

Af dette ægteskab
db.
tt
22/8-1652
tt
1/1-1655
tt
7/12-1656
tt
9/1-1659
tt
3/6-1661

kendes flg. børn:
bg. Iq/3-1651

(se nr. 478)
bg.7/12-1666.

Birgitte Michelsdatter må have været gift
for ægteskabet med Jens Christensen Andersen, mu
ligvis med den Christen Rosser, hvis moder af Bo
rup begraves 1/10-1645.
Birgitte Michelsdatter
nævnes i kirkebogen for Helgenæs ofte som Birgit
te på Backen i Borup, og hendes søn Jens på Backen
begraves i 17o4 i en alder af 62 år, han skal alt
så være født c. 1642 (kirkebogen beg. 1642)
Jens Christensen Andersen angives ved sin
begravelse i 1662 at være 38 år og altså født
c. 1624, efter hans død bliver Birgitte gift
(3. gang?) med Søfren Jensen Pafve, som efter B
Birgittes død 1699 bliver gift med Mette Mads
datter, enke efter Niels Ibsen Skomager (se nr.
958). Birgitte angives ved sin begravelse at væ
re 76 år altså født c. 1623. Søfren Jensen Pafve
begraves ll/ll-17o8 i en alder af 85 år, han må
altså være født c. 1623.
Iflg. Matr. af 1688 er Søren Jensen (Paf
ve) husmand i Borup i Hus nr. 4 med hartkorn 2
fjk. ejer er C. Gersdorf.

958-959/1.

958. Niels Ibsen Skomager.
f.
d.
g.

c. 1633
1696, Borup

bg. 14/7-96, Helgenæs s.

959. Mette Madsdatter ?

f.
d.

c. 1644
1722, Borup

bg. 1/3-22, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 9/5-1675 (se nr. 479)
" 14/7-1678
bg. 4/2-1748 g. Anna
Rasmusdt. d.1787
Karen
” 28/ll-168o
Mads
" 19/8-1683
Rasmus
"
6/4-1686 d. 15/4 bg. 18/4-1686
N.N.
bg. 8/1-1696.

Dorothe
Jacob

Niels Ibsen, der i 1675 bor i Esby, men i
hvert fald fra 1678 bor i Borup, er muligvis søn
af den Ib Nielsen, fårehyrde i Esby, som begra
ves 1/5-1667, alder ikke angivet. Mette Madsdat
ter er formodentlig fra Lyngsbech i Draaby sogn,
hvorfra gudmødrene til de 2 første børn stammer,
og da Niels .Ibsens og Mette Madsdatters trolovel 
se og vielse ikke findes i kirkebog for Helgenæs
er den muligvis foregået i Draaby, hvor kirkebog
først begynder 1694. Forældrene er uheldig med
sønnen Rasmus, hvorom kirkebogen meddeler "Dette
Barn blev formedelst forældrenes uagtsomhed druchned i en Kielde udenfor Niels Skumagers hus 15.
April som var en Torsdag".- Hvilket af deres børn,
der blev begravet i 1696 er ikke anført.
Niels Ibsen begraves i en alder af 63 år,
og må derfor være født c.1633.
Mette Madsdatter Skumagers enke troloves
15/2-1699 med Søren Jensen Pafve (1641-17o4),
men bliver først viet 2 år senere 27/2-17ol,
hvilket præsten omhyggeligt noterer ved vielsen.
Søren Jensen Pafve er enkemand efter Birgitte
Michelsdatter (se nr. 957). Mette Madsdt. begraves
i en alder af 78 år og altså født c.1644
Ifølge Matr. af 1688 bor Niels Ibsen Skoma
ger i et jordløst hus nr. 11 i Borup.

96o-961/1.

96o. Jens Nielsen Glad
f.
d.
g.
961

f.
d.

Jens Nielsen Glad, der ved Matr. af 1688
sammen med Jens Nielsen Høegh driver gård nr.4
i Egsmark, Draaby sogn med gi. hartkorn 6 tdr.
4 skp. 1 fjk. og nyt hartkorn 3 tdr. 7 skp.
3 fjk. 2^ alb. er antagelig fader, til Mogens
Jensen Glad (se nr. 48o) uden at noget bevis
derfor kan føres. Han eller hans hustru er ikke
fundet omtalt i kirkebog for Draaby, der begyn
der 1694. Der er heller ikke fundet skifte efter
dem.

976-977/1.

976. Søren Sørensen Grønfeld.?
f.
d.24/6-169o,Stødou
g.l.

bg.27/6-9o, Helgenæs s.

Kiersten Madsdatter.

c.I608
‘1656,Støden
bg. 2/1-56, Helgenæs s.
Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Rasmus
db. 19/6-1642
Jens
"
16/8-1646
Madtz
"
18/11-1649 bg.11/3-1714, g. Ma
ren Nielsdatter.
Christen
"
11/11-1655
f.
d.

g.2. 27/4-1656 i Helgenæs sogn med
977. Karen Michelsdatter.?

f.
d.

1687,Stødou

bg.13/3-87, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Kiersten
db.13/6-1658
bg.15/6-58
Søfren
" 2/11-1659
Jens (db. af jordemoderen)
bg.27/9-1662 kort
efter fødslen.
N.N.
db.8/11-1663 bg.11/11-63
Maren
"
4/9-1664 bg. 23/9-64
Michel
"
31/4-1669 (se nr. 488)

Søren Sørensen Grønfeld ses ikke nævnt
som selvstændig gårdmand eller husmand i Matr.
af 1664 el. 1688 for Stødou, hvor han bor ved
alle børnenes dåb. Hans 1. hustru Kiersten Mads
datter er formentlig datter af Mads Christensen
Juul kaldet Lille Mads Juul i Stødou, hvor han
er husmand (Matr. af I664), hun begraves 1656 i
en alder af 48 år.
Søren Sørensen Grønfeld er ikke særlig hel
dig med børnene af 2. ægteskab, hvoraf 4 dør
kort efter fødslen, og ved sønnen Sørens dåb
har præsten tilføjet "Hermafroditis erat"., Ved
hustruens begravelse i 1687 er ingen alder anf.

976-977/2.

Søren Sørensen Grønfeld omkommer ved et
ulykkestilfælde (kirkebogen er vanskelig at ty
de, men formentlig sparket af en hest) 18/6 og
derpå død 24/6-169o, hans alder er ikke angivet.
Der er ikke fundet skifte efter ham eller
hans 2 hustruer.

978-979/1.
978. Jens Christensen,
f.
c.1632
d.
17o8, Stødou
bg. 25/H-o8, Helgenæs s.
g. 21/7-1672 i Helgenæs sogn med

979. Maren Pedersdatter Joens.

f.
d.

1644, Stødou
1-714,
"

db. 15/9-44, Helgenæs s.
bg. 22/5-14,

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 7/9-1673 g.l7ol Rasmus Mortensen
i Dejret.
Maren
" lo/lo-1675 (se nr. 489)
Peder
" 2/6 -1678
bg. 7/5-1727
Kiersten
’’ 3o/4-1682
g.l7o8 PederAndersen
Rytter af Stødou.
Anna

Jens Christensen angives ved sin begravel 
se i 17o8 at være 76 år, må altså være født c.
1632. Maren Pedersdatter Joens angives ved sin
begravelse i 1714 at være 74 år og må altså være
født c. 164o, men i kirkebogen for Helgenæs er
under 1644-13 p.Trin. anført ”christnet Peder Joensens datter Maren af Stødou" og med en anden
hånd er senere tilføget "i Graven", så medmindre
Peder Joensen har 2 levende døtre med navnet Ma
ren, må aldersangivelsen ved begravelsen antages
at være forkert.
Ifølge Matr. af 1688 for Stødou er Jens
Christensen bruger af gård nr. 4 med et gi. hart
korn på 5 tdr. 5 skp. 1 fgk. og et nyt hartkorn
på 3 tdr. 1 skp. som eges af kgl. mag. Det er
den gård som går under navnet "Graven".

980-981/1.

98o. Anders Sørensen Rytter.
f.
c.1632
db.26/2-32,Skødstrup s.
d.
169o, Stødou
bg. 1/1-91»Helgenæs s.
g. 9/6-1661 i Helgenæs sogn med

981. Maren Andersdatter Grønfeld.
f.
d.

C1638
169o, Stødou

bg.26/12-9o ,Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db.22/6-1662 bg. 3/9-1711 gårdm. i
Fejrupgård. g. 1683 Ma
ren Pedersdt.Søndergaard.
Maren
” 11/2-1665 bg. 29/10-1690 g. 1684
Anders Rasmussen Proust.
Margarethe " 21/8-1669
Rasmus
” 16/4-1671
(se nr. 49o)
Peder
" 24/6-I680 g,17o8 Kiersten Joensdt.
Christen
" 24/6-I680 bg. 27/6-80.
Søren

Foruden ovennævnte børn har Anders Sørensen
Rytter en datter Ane db. 26/12-1658, avlet uden
for ægteskab med Søren Svendsens datter Maren af
Esby. Anders Sørensen Rytter angives såvel ved
dette barns dåb, som ved sin trolovelse 22/3-61
at være fra Indrup (en nedlagt landsby i Skødstrup
sogn) og må derfor antages at være den Anders, søn
af Søren Rytter i Skødstrup, som bliver døbt 26/21632, selv om han efter aldersangivelsen 60 år
ved begravelsen skulle være født c. 163o.
Maren Andersdatter Grønfeld angives ved sin
begravelse i 169o at være 52 år og må altså være
født c. 1638. Da begge ægtefæller dør med få da
ges mellemrum, må man formode, at det er af en
smitsom sygdom.
Anders Sørensen Rytter driver iflg. Matr.
af 1664 gård nr. 6 i Stødou med et hartkorn på
5 tdr. 2 skp. 1 fjk. 1 alb. til gården hører en
ålegård. Efter Matr. af 1688 har hans gård nr. 11
og et nyt hartkorn på 4 tdr. 2 skp. 2 fjk. 1 alb.
I første tilfælde ejes gården af Niels Agri i Kø
benhavn, i sidste tilfælde af velb. Jørgen Ahrenfeld.

984-985/1.
984. Morten Jensen Moensen.
f.
c.1641
d.
1721,ørby
bg.22/10-21, Helgenæs s.
g. 6/10-1672 i Helgenæs sogn med

985. Ane Andersdatter Juni.
f.
d.

1648,Fejrup
I7o9,0rby

db. 9/1-48, Helgenæs s.
bg.lo/2-o9,
"
"

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db.9/11-1673 bg.12/ll-173o g. 17o6
Søren Michelsen Svend
sen (se nr. 23o)
Maren
"
1/4-1678 bg. 18/5-1678
Jens
”
17/8-1679 (se nr. 492)
Maren
"
8/6-1684 bg. 2/2-1688
Anders
"
23/6-1689 bg. 7/4-1754 g.l. Maren
Rasmusdt. g.2. 1742
Maren Jørgensdatter.
Medens Morten Jensen Moensen overalt i kirkebogen kaldes ved dette navn eller blot Morten
Moens, kaldes han ved sin begravelse Morten Jen
sen Mouridsen og hans alder angives til 8o år.
17o9-lo/2 begraves "Morten Jensens hustru i Ørby,
som døde meget hastigt 61 år".
Morten Jensen Moensen findes ikke i Matr. af
1688 for Ørby hverken som gårdmand eller husmand,
og må derfor sandsynligvis have været indsidder
og kan muligvis have drevet et håndværk.
Ane

988-989/1.

988« Rasmus Christensen Søndergaard.
f.
1645,ørby
db.16/2-45, Helgenæs s.
d.
17ol,
"
bg.14/5-01,
"
”
g.l. 12/4-1677 i Helgenæs sogn med
Else Madsdatter'.
cl649 ,Thorsager 3;;..
1683,Ørby
bg.17/6-83,Helgenæs s.

f.
d.
Peder

Af dette ægteskab kendes en søn
db. 13/4-168o (det er formodentlig en
skrivefejl når han anføres som søn af
Rasmus Pedersen Søndergaard, han må
også være den Peder Søndergaard, der
begraves 6/8-1714 i en alder af 36 år.

g.2. 2/9-1683 i Helgenæs sogn med
989. Kiersten Jensdatter Moens.

f.
d.

1659, Ørby
173o,
"

db. 2o/2-59, Helgenæs s.
bg. 29/5-3o,
"
"

Af dette ægteskab
Christen
db. 3/6-1685
Jens
" 27/12-1688
Kiersten
" 26/lo-169o
Peder
" 25/3 -1694
Michel
" 17/1 -1697
Kiersten
’’ 16/5 -17oo

kendes flg. børn:

bg.
(se
bg.
bg.

8/3-1693
nr. 494)
12/11-1699
11/9 -17ol.

Rasmus Christensens 1. hustru Else Mads
datter angives ved trolovelsen 15/1-1677 at væ
re fra Thorsager, og tjente hos Niels Pedersen i
Kongsgaard, men om hendes herkomst vides intet
kirkebog for Thorsager beg. 1685, hun agives ved
begravelsen i 1683 ”døde i barnsnød og blev ikke
forløst, hun er 34 år" altså født c. 1649.
Rasmus Christensen Søndergaard formodes
at være den Rasmus Christensen, der iflg. Matr.
af 1688 drivel’ gård nr. 8 i Ørby med hartkorn
2 tdr. 6 skp. 3 fjk. 2 alb.

990-991/1.

99o. Christen Sørensen Graumand,
f.
d.
g.

1646,Esby
1691,Ørby

db.2o/12-46 ,Helgenæs s.
bg. 21/1-91
"
"

991. Anna Pedersdatter Holst.
f.
d.

Søren
Maren
Peder

c.1644
1723,ørby

bg. 27/6-23, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 22/11-1685 bg.24/4-1759
"
4/12-1687 (se nr.495)
"
7/9-169o g.1724 Kiersten Peders
datter, enke efter Rasmus Wærn i
Kongsgaard.

Christen Sørensen findes ikke hverken
blandt gårdmænd eller husmænd i Matr. for 1688
for ørby, hvor han bor ved børnenes dåb, og må
derfor formodentlig være indsidder. Ovennævnte
3 børn tager alle tilnavnet Holst efter moderen,
og om sønnen Hjulmand Søren Christensen Holst
anføres i Regnskaberne for Ekstraskatterne 1743
for ørby at han "fusker aleneste paa haandværket, er meget fattig, thi for 5 år siden brænd
te alt han ejede og havde". Man kan derfor for
mode, at faderen også har været hjulmand i ør
by, og at sønnen har fortsat i faderens værk
sted. Søren Christensen er gift og har en dat
ter, der begraves 26/3-173o, samt en datter Ma
ren, der begraves 8/2-175o tillige med sit barn,
Maren er 21 år.
Efter Christen Sørensen Graumands begravel
se bliver Anna Pedersdatter Holst gift 2.g. 7/41695 med Søren Christensen Huol, der begraves
29/8-1697 i en alder af 31 år. Hun bliver der
på gift 3.g. 1/5-1698 med Thomas Nielsen af Es
by.
Anna Pedersdatter Holst begraves 1723 i
en alder af 79 år.

992-993/1.

992. Jens Sørensen Pafve.
f.
c.1639
d.
1711, Esby
bg. 14/6-11, Helgenæs s.
g. 17/11-1672 i Helgenæs sogn med

993. Maren Sørensdatter.
f.
d.

r

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 16/8-1674 g. Christen Simonsen
Linse af Esby (167o-99)
Rasmus
"
16/6-1678 ( se nr. 496)

Ane

Jens Sørensen Pafve af Esby får tilsynela
dende ikke andre børn døbt i Helgenæs 1665-1684,
der kan dog være nogen mystik om ham, han ses hel
ler ikke at have været gift før i tiden 1642-72,
men 1664-24/4 døbes Jens Pafves Jens af Esby, men
om han er søn af Jens Sørensen Pafve er ikke kon
stateret, og der ses heller ikke nogen hustru til
Jens Sørensen Pafve af Esby begravet mellem 1664
og 1672, da han bliver gift med Maren Sørensdatter.
Maren Sørensdatter nævnes i kbg. 9/7-1682,
da hun bærer Rasmus Sørensen Madsens Ane af Esby,
og hun ses ikke at være begravet 1682-1710, men
2/12-1688 er Pav Jenses hustru i Esby Dorothe
Mortensdatter Fadder ved Rasmus Mortensens Mor
ten af Stødou, om Pav Jens er den samme som
Jens Sørensen Pafve vides ikke.
1728-9/5 begraves Maren Sørensdatter af
Stødou 80 år altså født ca. 1648, men om hun er
Jens Sørensen Pafves hustru, der efter hans død
er flyttet til Stødou vides ikke, ingen af oven
nævnte 2 børn bor i Stødou, det kan heller ikke
med sikkerhed afgøres, om den Pav Jens af Esby,
der begraves 14/6-1711 i en alder af 72 år er
ovennævnte Jens Sørensen Pafve. Der er ikke fun
det skifte efter ham eller hans hustru.
I Matr. af 1688 er under Esby anført en
gård nr. 5 der drives af Jens Sørensen og ejes
af Fraz Rohde, gårdens hartkorn 3 tdr. 3 fjk.
1 alb.

992-993/2.

Maren Sørensdatter formodes at være dat
ter af Søren Rasmussen Madsen i Esby, som er
fadder ved Jens Sørensens Pafves datter Ane
og hvis søn Rasmus er fadder ved Jens Sørensen
Pafves søn Rasmus, ligesom Jens Sørensen Pafves
hustru Maren Sørensdatter i 1682 bærer Rasmus
Sørensen Madsens Ane af Esby til dåb.

994-995/1.

994. Søren Sørensen Skipper.
f.
1646,Stødou
db. 27/9-46, Helgenæs s.
d.
1724,Esby
bg.12/11-24,
"
”
g. 4/7-168o i Helgenæs sogn med
999, Anna Rasmusdatter.

f.
d.

1647,Esby
173o,
"

Rasmus
Søren
Anna

db. 15/8-47, Helgenæs s.
bg.
2/4-3o,
"

Af dette ægteskab
db. 2/12-1683
” 3o/ll-1684
"
5/lo-1686

kendes flg. børn:
bg.3o/12-83
"
14/2-85
( se nr. 497)

Søren Sørensen Skipper angives ved sin begravel
se i 1724 at være 78 år, han må altså være født
c. 1646. Hvorvidt han har været skibsfører eller
det kun drejer sig om et tilnavn vides ikke.
Søren Skippers enke af Esby Anna Rasmus
datter begraves 173o i en alder af 83 ar.
I kirkebogen for Helgenæs under 1688-13/5
anføres Karen Pedersdatter, Søren Skippers hustru
af Esby som fadder ved Rasmus Pedersen Prousts
Peder af Esby, men enten må der foreligge en skri
vefejl, eller også må der være en anden Søren
Skipper i Esby.

996-997/1.
996. Christen Nielsen Degn.

f.
165o i Tved sogn ?
d.
1717, Esby
bg. 22/4-17, Helgenæs s.
g.l. 8/5-1681 i Helgenæs sogn med
997. Anna Søfrensdatter Møller,

f.
d.

1643,Stødou
17o7,Esby

db. 12/11-43, Helgenæs s.
bg.
22/6-o7,
"
"

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 27/12-1681
"
1/4-1683 (se nr. 498)

Niels
Søren

g.2. 15/l-17o8 i Helgenæs sogn med
Elsebeth Rasmusdatter V/ærn.

f.
d.

1687, Fejrup

db. 2o/3-87, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db.21/8-17o8 bg.25/3-1748 g. Dorthe
Pedersdatter Tuisen.
Rasmus
" 26/lo-171o
Niels
" 29/1-1713
Lauritz
"
25/1-1716

Anders

Christen Nielsen Degn er efter al sandsyn
lighed født i Tved sogn, hvorfra faderen omkring
1653 ankommer til Helgenæs. I kirkebogen for Hel
genæs er efter 165o-Purifi Mar. (2/2) tilføjet
"Ved dette pas? er Christen Degn af Esby fød og
christned, som hand self siger for mig". Chri
sten Nielsen virker som degn, og har overtaget
hvervet efter sin fader, men hvorvidt han har no
gen uddannelse (latinskoleelev) vides ikke. Hans
1. hustru Møller Anna kaldet har udenfor ægteskab
en datter Anna døbt 2o/lo-1667, som 17ol bliver
gift med Jens Michelsen Pafve af Esby, hun bliver
begravet 26/9-1734, 67 år.
Efter Anna Søfrensdatters begravelse i 17o7
i en alder af 63 år bliver Christen Nielsen Degn
gift 2. med Elsebeth Rasmusdatter Wærn, datter af
selvejergårdmand Rasmus Andersen Wærn (934) og hu
stru Anna Lauridsdt (935) i Kongsgaard,

996-997/2.
Efter Christen Nielsen Degns begravelse i
1717 i en alder af 68 år flytter Elsebeth sand
synligvis med børnene tilbage til forældrene i
Kongsgaard, idet degneboligen formentlig er overtaget af den nye degn, muligvis stedsønnen
Søfren Degn (498), og her i Kongsgaard bliver
hun gift 2. 12/l-172o med Poul Jensen Bøgvad af
Møllerup, der nu bor i Stødou, men om deres vi
dere skæbne vides for tiden intet.
Iflg. Matr. af 1688 driver Christen Niel
sen Degn en jordlod med hartkorn 2 skp. 2 fjk.
i Esby.

998-999/1.

998. Rasmus Pedersen Thuesen.
f.
c.1624
d.
17ol,Borup
bg. 22/9-ol, Helgenæs s.
g. 15/2-1663 i Helgenæs sogn med

999. Dorthe Pedersdatter.
f.
d.
Peder
Maren
Ane

c.1638
1711,Borup

bg. 1/11-11, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 1/6-1664
" 19/5-1667
( se nr. 499)
"
2/2-1675

Rasmus Pedersen Thuisen af Borup bliver
begravet 17ol i en alder af 73 år, og må altså
være født c. 1624. Rasmus Thuisens enke af Borup
bliver begravet 1711 i en alder af ligeledes 73
år, og må altså være født c. 1638.
I Matr. af 1688 findes i Borup, hus nr 4
uden jord, der beboes af Rasmus Perssen, som mu
ligvis kan være Rasmus Pedersen Thuisen.

Ioo2-loo3/l.
Ioo2. Jens Christensen Duun.

f.
c.1618
d.
1676, Fejrup
bg. 4/4-76, Helgenæs s.
g. 24/1-1664 i Helgenæs sogn med
loo3. Karen Madsdatter«

f.
d.

c.1636,Tved sogn
1729, Fejrup

bg.12/1-29, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Ane
2/5-1665
db.
It
Karen
8/9-1667
It
Kiersten
31/1-1669 g. Jens Huol af Borup.
1!
26/12-1670
Karen
II
Ane
2/5-1675 (se nr. 5ol)
og formodentlig
Christen
g. 1680 Gjertrud
Andersdatter.
Jens Christensen Duun har tilsyneladende
ikke været gift før han i 1664 i en alder af 46
år bliver gift med Karen Madsdatter fra Tved s.
Han begraves 1676 i en alder af 58 år og må alt
så være født c. 1618.
Karen Madsdatter bliver efter Jens Christen
sen Duuns død trolovet 5/9-1676 og viet 21/lo til
Rasmus Pedersen Joensen (søn af 1958), hun bliver
begravet 1729 i en alder af 93 år, og må altså
være født c. 1636.
Iflg. matr. af 1664 for Fejrup driver Jens
Christensen gård nr, 2 med et hartkorn på 1 tdr.
1 skp. til gården hører en ålegård, ejer propr.
Niels Agesen
Iflg. Matr. af 1688 for Fejrup driver Ras
mus Pedersen gård nr. 6 med et nyt hartkorn på
1. tdr. 7 skp., der ejes af kgl. maj., som må
være den samme gård som Jens Christensen driver
i I664. gården kaldes i 1676 for ’'Duunsgaard".

Ioo4-loo5/l.

I004» Peder Jensen Madsen, kidt. Fulling,

f.
c.1627
d.
17o5,Stødou
bg. 4/ll-o5, Helgenæs s.
g. 1/1-1667 i Helgenæs sogn med
loo5. Karen Madsdatter Fulling.
f.
d.
Karen
Jens

c.1632
17o8,Stødou

bg. H/ll-08, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 1/11-1667 g.l7ol Søren Sørensen
af Rugaard.
”
14/5-1671
(se nr. 5o2)

Peder Jensen Madsen kaldes jævnligt efter
vielsen for Peder Jensen Fulling, et tilnavn
han har efter svigerfaderen. Peder Jensen Mad
sen af Stødou begraves 17o5 i en alder af 78 år,
han må derfor være født c. 1627
Karen Madsdatter begraves i 17o8 i en al
der af 76 år og må altså være født c. 1632.

Ioo6-loo7/l.

I006. Jens Michelsen Attrup.

f.
c.164o
d.
17o6,Borup
bg. 2/5-o6, Helgenæs s.
g. 16/5-1675 i Helgenæs sogn med
loo7. Karen Lauridsdatter Stub.

f.
d.

1646, Ørby
172o,
"

db. 26/7-46, Helgenæs s.
bg.
9/6-2o,
"
"

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 27/2-1676 g.l7o2 Michel Rasmussen
Siøgaard af Begtrup.
Karen
"
3o/3-168o
Kiersten
" 3o/12-1685 (se nr. 5o3)

Ane

Jens Michelsen af Borup begraves 17o6 i en
alder af 66 år, han må altså være født c,164o.
Karen Lauridsdatter Stub af Borup begra
ves 172o i en alder af 80 år og må altså være
født c.164o, men efter kirkebogen er hun døbt
i 1746, med mindre hun har en yngre søster af
samme navn.

Io24-lo25/l.

Io24. Anders Pedersen
f. ’ '( ? )
d. ca. 1665 i Røgerup, Rønninge sogn,
g. (l.g. ?)
raed
lo25.
N.N.
f.
(?)
d.
(?)

Af dette ægteskab kendes flg. barn:
Peder Andersen (se nr. 512)

Anders Pedersen fæster gård i Røgerup by,
Rønninge sogn ca 1641
ved samtidig at gifte sig
med enken efter den forrige fæster Anders Hansen,
som døde 12/4-1641 ), men
hans søn Peder And©»
sen fæster den ene af Lavindsgaardene 8 år senere
i 1649 kan han altså ikke være søn af dette ægte
skab, men faderen,(hvis han er den rigtige) må
altså have været gift i hvert fald 1 gang før æg
teskabet med denne enke, som hedder Anna Nielsdatter.
Ifølge Aasum herreds skifteprotokol 164o 1648 findes der i Røgerup 2 personer af navnet
Anders Pedersen, hvorpf den forannævnte kaldes"den
ældre" og den a.den"den unge", men den sidstnævn
te, der er fæster under Odense Hospital kan for
mentlig udelukkes.
Anders Pedersen den ældre er fæster under
Hellerupgaard, og hans fæstegaard har ifølge Landmaalingsmatriklen af 1688 et hartkorn på 9 tdr 1
skp 1 f jk 2 alb.
A.P. fører fra 15/5-1641 til 25/1-1644 en
langvarig trætte ved Aasum herredsting med arving
erne efter hans kones forrige mand. Arvingerne
gør krav på deres andel af boet, som angives at
være: 6 køer - 2 kvier - 5 stude - 5 kalve - 4
heste - 6 hopper - 12 får - 18 svin - 7 gæs og
17 unger - 5 ørter udsået rug - 2 tdr. mel - 4
ørter byg - 2o skp. byg i støb - 1 tdr. malt af
blandet korn, i* tdr havre - t tdr blandkorn - 4
skp humle - 2 skp. boghvede - fetalje samt den
sal. mands og kvindens klæder, hvor det end kan
være. Endvidere 1 bryggerkedel på 2 tdr - 7 kob
bergryder - 2 tinkander - 2 tinfade - 6 underdy-

lo2å-lo25/2.
ner - 1 dundyne, lagen, dechen og dettes tilhoren
de sengeklæder. 2 vogne - 1 harve - 1 plov - 1
jernstang - 1 jernvægt - 3 økser - 2 naffre - 1
thingsel - 2 ølkar - 1 rist - 1 ildske - og des
uden rede nenge, ; vor mange det nu kan være med
tilskrevne re ter fer 3 års-tid. Den endelige
kendelse falder 25/-1-16U og lyder: "Anders
Pedersen bør holde skifte med Anders Hansens ar
vinger når velbyrdige Knud Ulfeld eller hans
xuldmægtig er tilfredsstillet for hvad der kan be
findes af ulovlig skovhugst, som sal. Anders Han
sen har begaaet."
Anders Pedersen (den ældre) indstævnes i
de følgende år flere gange for såvel løs gæld
som resterende betaling af sit landgilde.
1V12-1648 indstævnes Jens Andersen, der
tjener pa Lundtsgaard til at give møde og høre
Rasmus fens en i Kappedrup og Markur Rasmussen i
Davinde fremlægge følgende syn på Anders Peder
sen den ældre i Røgerup som befandtes at have
it hugen saar offuer hans høyre øye och toe hug
paa hans wenstre arem, nemlig it hans alboe neden
wunder ogh it thuert offuer same arem, saa icke
widis om hånd sin førlighed kand igjen bekome."
Han har altsa tilsyneladende været indviklet i et
slagsmal eller lignende. Han lever dog videre
til ca. 1663, hvor man i tingbogen under 6. august
finder følgende:
"Jens Pedersen i Røgerup" indklages " for
Stedsmaal af den gaard i Røirup Anders Pedersen
for armod og alderdom frakom."

1) meddelt af E Juel Hansen i Odense
2) Tingbog for Aasum herred.

1o54-1o55/1«
lp5?L Christen Westesen.
f.
ca 1635
d.
1697
g. 21/9-1662

med

lo.5 5 Anne 01uf£da tt er Borch.

f. ca 1633
d.
L?o2
Foruden ovennævnte data meddeler Svend Lar
sen i "Studier over det fyenske Rådsaristokrati! ’
følgende:
Følgende børn kendes:
Margrethe f. ca. 1663
(se nr. 52?)
Cathrine f. c. 1664 gift Mathias Rasmussen Brønsdorff, Land- og Krigskommissær
Waldemar Christian f. 1666 d. 1679
Jens
f. 1667 d. 1667
Anne Christine f. 1672 gift l.g. apoteker Johan
Kirchoff i København, gift 2.g.
Kommiteret i Rentekammeret, etats
råd, ejer af Eskemosegård i Birke
rød Niels Leth.
Charlotte Amalie f. 1674 gift prokurator senere
generalfiskal ejer af Selchaudal
Brostrup Albertin.
I løbet af 17. årh. forekommer flere perso
ner af navnet West og Westesen, således Jørgen
West, tingskriver på Vends herredsting og rådm.
i Middelfart, han var gift med Cathrine, der er
enke 1666. Han havde en søn Hans Jørgensen i'est,
død 1656. Endvidere nævnes Mads Westesen tjenen
de på Dalum kloster, hvor han kaldes ridefoged
og skriver, men blev gift med enken efter for
pagter Jens Lassen på Skjoldmose, hvor han selv
blev forpagter, men 1685 nævnes Mads Westesen nå
Krumstrup. Der er muligvis familieforbindelse
mellem Mads og Christen Westesen. Sidstnævnte
blev gift på Dalum klister 1662, og da hans dat
ter Margrethe blev døbt var Mads Westesen blandt
fadderne. Christen Westesen nævnes som tolder i
Odense 1662, da Jens Lassen godsagde for ham,
og han nævnes hyppigt i toldsager. Ved kgl. be-
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slutning af 8/1-1674 blev han tillige rådmand.
Han klagede i 1678 over at være ansat i skat
og nævnes nå samme tid som konsumptionsforval
ter. Han var borgmester i Odense 1684, men rej
ste til København, hvor han blev rådmand.
Christen Westesen er muligvis identisk med
den Christen Westesen der nævnes nå Vikkelsø end
nu i jan. 16?o og nævnes som broder til Mads We
stesen , men samme år købte han af Frederik Gum
mersbachs arvinger i Westphalen gården nå hjør
net af Nørregade og Overgaden betegnet beliggen
de norden i Korsgade på østre hjørne strækkende
sig fra Karen sal. Johan Borchardtsens gård, nu
tilhørende Henrich Werchmeisters på østre, som er
ni fag derfra og ud til bemeldte hjørne i Korsga
de så også fra samme gavlhus og ned til Werner
Bogbinders Våning, befattet i tvende bygninger
nemlig 6 fag med bryggers i gården og tilliggen
de gårdsrum. I grundtaksten for 1683 nævnes han
yderligere som ejer af en gård og flere våninger,
ligesom han 1687 fik skøde på Ny Møllegaard.

Ilo4-llo5/l.

Ilo4. Peder Hviid.

f.
d.
Ilo5.

f.
d.

Der kendes flg. børn:
Anders Pedersen Hviid
(se nr. 552)
Jens Pedersen Hviid, der iflg Matr. af 1688 dri
ver gård nr. 9 i Haslum sogn, Galten herred
Niels Pedersen Hviid, der iflg Matr. af 1688 dri
ver gård nr. 14 i Haslum sogn, Galten herred.
Kirkebog for Haslum sogn begynder først
1763.

1120-1121/1.

112o. Las Jensen.

f.
d.
g.l.

f.
d.

g.2.

f.
d.

Ifølge skifte efter købm. Michel Lassen
i Århus 13/12-17o9, har hans fader gårdmand
Las Jensen i Brendstrup, Tiist sogn haft følgen
de børn, der alle er Michel Lassens hel- og
halvsøskende:
Peder Lassen, købm. i Århus, senere-ejer af
Dybvad i Gosmer sogn (
-17o2)
Jens Lassen,
købm. i Århus, Rådmand, Assessor
i admiralitetskolegiet (1624-169O')1
g.Karen Bendixdt. Harding
(se Anna Thestrup: Eligerede bor
gere i Århus 1740-1837)
Michel Lassen,købm. i Århus (1626-17o9) g. 1656
Sidsel Jensdt.(1635-17o4)
Rasmus Lassen, Handelsm. og Overformynder i ArA
hus (c.1635-1671) g. Anna Rasmusdatter.
Rasmus Lassen,gårdm. i Brendstrup (se nr. 560)
Maren Lasdatter,°d. før 17o9 g. Niels Pedersen
i Åby.
Maren Lasdatter, d. før 17o9 g.l. Peder Sørensen
i Søften, g.2. Jens Baltzersen i
Søften.
Las Jensen er formentlig den Lauritz Jen
sen der iflg Matr. af 1664 driver en gård i
Brendstrup by, Tiist sogn, Hasle herred, der
tilhørel' Velb. hr. Uffe Skade og har et tillig-
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gende på 15. tdr. 6 skp. hartkorn og for hvilket
der betales et årlig fæste på 4 ørter rug, 3 ør
ter byg, 2 ørter amer (hvede?) 1 ørte malt, 1
fjd. smør, 1 får, 1 lam, 1 brendsvin, 1 gås,
4 høns og 1 IÆk. penge, årlig.
, Las Jensen og hustruers begravelse er ikke
fundet i kirkebog for Tiist sogn, der først be
gynder 1692. Der er heller ikke fundet skifte
efter dem.

1776-1777/1.

1776. Simon
TJ

tfl H |

med
777. Kiersten Michelsdatter.

h Tj

C

.

1681 i Ørum

begr. 29/6-81, Ørum sogn

af børn kendes:
(se nr. 888)
Michel Simonsen
Kirkebog for Ørum sogn anfører flg:
1681-29/6 blev Michel Simonsens moder Kiersten
Michelsdatter af Ørum begravet.

1832-1833/1.

1832. Jens Proust.
f.
d.
g.

1644,Esby

bg. 14/10-44, Helgenæs s.

1833. Maren_________
f.
d.
165o, Esby

bg. 27/l-5o, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
f. c.1617 (se nr. 916)
g. 1655 Niels Christensen
Grefve af Ørby.
Rasmus
f. c.1622 bg. 27/7-1688 g. 1662
Anna Sørensdt. Kemmener
Søren
bg. 2/2-1667.

Peder
Maren

Jens Proust af Esby begraves 1644, hans
alder er ikke anført.
Jens Proustes hustru Maren af Esby begra
ves 165o, hendes alder er ikke anført.
Jens Proust driver formentlig den gård
nr. 13 i Esby, der efter Matr. af 1664 drives
af hans søn Peder Jensen Proust (se nr. 916)
gården har et hartkorn på 3l tdr 1 skp. 1 fjk.
1 alb.

1834-1835/1.

1834. Jens Knudsen,

f.
d.
g4

1653, Esby

bg. 2o/ll-53, Helgenæs s.

1835.
f.
d.
Kiersten

Ane
Jens

der kendes flg. børn:
får et barn udenfor æg
teskab døbt 13/7-1745
og igen 18/2-1749.
f. c. 1625
bg. 17o6.
g. 1. Mette
Lasdatter g. 2. Mette
Pedersdatter Skomagers

1653-2o/ll begraves gi. Jens Knudsen af
Esby, men hans alder er ikke angivet. Formodent
lig er han broder til Christen Knudsen, der selv
begraves 3o/4-1682 i en alder af 7o år, han er
gift 11/1—I646 med Anna Jensdatter, der begraves
7/2-1697.
Datteren Kiersten må stå offentlig skrif
te i Helgenæs kirke 4/5-1645 og igen 22/4-1749
begge gange for "Horeri begået med Søfren Jen
sen Krogsgaard, en gift mand".

1836-1837/1.

1836. Jens Pafve.,
f.
d.
g.

1837^ 1985. Anns__
f.
d.

c.1592
1664, Esby

bg. 27/12r64, Helgenæs s.

Jens Pafve har antagelig flg. børn:
g.1652 Rasmus Jensen af Boeslum.
Maren
f.c.
1626 bg. 9/2-1670 g. 1654 Ras
Kiersten
mus Christensen Svendsen
' (1589-1664)
f.c. 1629 bg. 6/I0-I670 g.1659 Anna
Rasmus
Sørensdt. (1634-1697)
f.c.
1632
(se nr. 918)
Michel
f.c.
1639
(se nr. 955)
Anna
f.c. 1641 bg. 2/3-1704
Søren
Jens Pafve er sandsynligvis
kebogen begynder i 1642, og hans
efter g.2. med Søren Pafve, thi
te Maren og Kiersten angives ved
som Søren Pafves stifdatter, (se
nr. 1984.)

død før kir
enke er der
bade ovennævn 
deres vielse
Søren Pafve

1838-1839/1.

1838. Rasmus Møller
f.
d.
g.

1822.
f.
d.

Anna

Rer kendes kun en datter
f.c. 1635
(se nr. 919)

Kirkebog for Helgenæs sogn anfører 16629/3 "trolovet Michel Jensen Pafve og Anna, Ras
mus Møllers datter af Blaakiær i Tved sogn."

1844-1845/1.

1844. Rasmus Wærn.

f.
d.
g.
1845.

f.
d.
Peder

Anders
Michel
Karen

Rasmus Wærn 1lar formentlig flg. børn:
f.c.16o7 bg. 23/3-79 g.1645 Maren
Sørensdt. af Indrup (sø
ster til nr. 98o)
(se nr. 922)
f.c.1614
f.c.1624 bg. 12/5-75 g. Maren
Jensdt. (c.1591-1677)
g. 1645 Lauritz Graffmand af Stødou.

Da sønnen Anders Rasmussen Wærn driver
Steengaarden i Fejrup og datteren Karen ved sin
vielse angives at være fra Steengaarden, er det
sandsynligt, at Rasmus Wærn har drevet denne £
gård, som derefter er gået over til sønnen An
ders.
Om Rasmus Wærn og hans h, der formentlig
begge er døde før kirkebogen begynder i 1642
vides iøvrigt intet.

1856-1857/1.

1856. Christen Graumand.
f.
d.
g«

1857.
f.
d.
Christen Graumand er formentlig fader til:
Jens Christensen Graumand (se nr. 928)
Lauritz Christensen Graumand af Stødou, der be
graves 15/2-1668 i Helgenæs sogn, 68 år.

186o-1861/l.

186o. Christen Andersen. ?

f.
c.1578.
d.
1661,Borup
g.l.

bg. 2/2-61.Helgenæs s.

1861.
f.
d.

1645,Borup

bg. 7/1-45,Helgenæs s.

g.2. 26/5-1645 i Helgenæs sogn med
Maren Smiddens.

f.
d.

1658,Borup

bg.28/1-58.Helgenæs s.

Ved ovenanførte data er antaget, at
186o. Christen Andersen er identisk med nr.
1912 Christen Andersen Rosser (se der), og der
er mange ting, der tyder derpå, men noget sik
kert bevis herfor haves ikke.

1862-1863/1.

1862. Lauritz Sørensen Kemmener.
f.
d.
g.

c.1579
1665,Fejrup

bg. 9/3-65, Helgenæs s.

1863. Maren

f.
d.

C.1584
1669,Fejrup

bg.27/12-69»Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn.
f.c. 1619 bg.11/5-1699 g.l. Mads
Christensen Juul af Stødou (1627-9o) g.2. Anders
Nielsen Bødicher, Stødou
(1659-1701)
Karen
f.c. 1634
(se nr. 931)
Maren
gift 1. 165o Lauritz Ras
mussen Bunde af Tved s.
(16o3-68) g.2. 167o Søren
Christensen Duun i Fejrup
og muligvis:
Michel Kemmener, Niels Andersens dreng i Kongsgaard. bg. 18/12-1643.
Kiersten

Lauritz Sørensens tilnavn Kemmener ændres
igennem tiden i kirkebogen, der anfører både
Kremer, Kremmer og Kræmer.
Laus Sørensen Kræmer i Fejrup begraves
1665 i en alder af 86 år.
Maren Kremmers af Duunsgaard i Fejrup
begraves 1669 i en alder af ligeledes 86 år.
Iflg Matr. af 1664 for Fejrup bruger
Lauritz Sørensen og Christen Duun gård nr. 3/4,
der er anført som en selvejergaard med hartkorn
3j skp. 2 alb.

1864, 1892, 2o36, Christen
Rasmussen Proust.
f.
c. 1619
d.
1689,Fejrup
g.l.

1864-1865/1.
1892-1893/1.
2o36-2o37/l.

bg. 2o/l-89, Helgenæs s.

1865, 1893, 2o37. Maren Lauridsdatter.

f.
d.

b. 1614
1677,Fejrup

bg. lo/l-77, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Rasmus
f.c. 1643 '
(se nr. 932)
Anders
db. 11/6-1644
Lauritz
"
31/3-1646
Mette
"
16/1-1648
Jacob
"
19/5-1650
Gunde
"
11/1-1652 bg. 9/l-17o3 g. 168o
Rasmus Mortensen, Stødou (1631-95)
Maren
" 27/12-1653 bg.11/2-83 g. 1679 Ras
mus Pedersen Sønderg.
Niels
"
9/12-1655
Ane
"
12/4-1658
Bodel
"
11/7-1661 bg. 22/9-61
Margrethe "
11/7-1661 bg. 22/9-61.
g. 2. 15/7-1683 i Helgenæs sogn med
Karen Nielsdatter .
f.
d.

1654, ørby

db. 3/9-54, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes ingen børn.
Christen Rasmussen Proust af Steengaarden
begraves 1689 i en alder af 7o år.
Karen Lauridsdatter begraves 1677 i en al
der af 62 år og 19 dage, efter hendes død bliver
Christen Rasmussen Proust gift med Karen Nielsdt.
"Niels Pedersens søsterdatter i Kongsgaard". præ
stens tjenestepige. Hun er datter af Lille Niels
Rasmussen og Anna Pedersdt. i ørby. Hun bliver
gift 2. 13/4-169o Lauritz Olufsen Møllmand, og
hun lever endnu i 1697, da de får et barn døbt.

1864-1865/2.
1892-1893/2.
Iflg. Matr. af 1664 driver
2o36-2o37/2.
Christen Rasmussen gård nr. 6 i Fejrup med
hartkorn 3 tdr. gården ejes af Dorothe Rosenkranz
og efter Matr. af 1688 er gården delt i to, der
nu drives af Anders Rasmussen (se nr. 922) med
hartkorn 1 tdr. 5 skp. 2 fjk. 1 alb. og den an
den halvdel af Christen Rasmussen med et hart
korn på 1 tdr. 7 skp. 1 fjk. gården ejes af Franz
Rohde.

1366-1867/1.
1894-1895/1.
197o-1971/l.
2o28-2o39/l.

1866, 1894, 197o, 2o38.
Anders Michelsen.

f.
d.

c. 1595
1668,Fejrup

bg. 15/5-68, Helgenæs s.

g.

1867, 1895, 1971, 2o39.

f.
d.

1648,Fejrup

Ane Juul.

bg. 25/1-48, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db. 25/3-1645 (se nr. 933,947,1019)
"
9/1-1648 (se nr. 985)
og da Ane ved sin vielse i 1672 kaldes Ane
Andersdatter Juul af Hejgaard,formentlig
også
Karen Andersdt. Juul af Fejrup, bg. lo/6-1711
gift 15/11-1663 med Christen
Sørensen Skipper af Stødou
(1634»-17oo)

Maren
Ane

Anders Michelsens hustru af Fejrup Ane
Juell begraves 25/1-1648, altså kort efter
sidste barns fødsel, hendes alder er ikke angi
vet.
Anders Michelsen af Fejrup bliver begravet 1668 i en alder af 73 år, han bliver tilsy
neladende ikke gift igen i Helgenæs efter Ane
Juuls død, hvilket kan synes underligt, da der
jo er mindreårige børn, men han kan jo være ble
vet gift i et andet sogn, men der ses heller ingen
hustru eller enke efter ham begravet i Helgenæs.
Iflg. Matr. af I664 er Anders Michelsen
Høyegaard bruger af et boel nr. 5 i Fejrup med
hartkorn 4 skp. som ejes af Niels Aagesen, der
er altså tale om "Hejgaard”, som Anders Michel
sens svigersøn Rasmus Christensen (932) fører
videre efter svigerfaderens død.

1870-1871/1.

187o. Laurids Jensen.

f.
c.1626
d.
1694»Kongsgaard
g. 1.

bg. 8/2-94, Helgenæs s.
med

Anna Pallisdatter.

f.
d.

c.1626
1663, Kongsgaard bg.11/11-63, Helgenæs s.

Der er tilsyneladende ingen børn i dette
ægteskab.

med

g.2.
1871. Apolone Albertsdatter.

f.
d.

c.1645, Knebel?
1688,Kongsgaard

bg.29/6-88, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Ane
db. 17/2-1667 (se nr. 935)
II
21/3-1669
Maren
11
1/4-1674
J ens
II
20/3-1677 død kort efter
Elsebeth
11
21/4-1681
Albert
.. 11
24/6-1685 g.l7o7 Jens Sørensen
Elsebeth
Strans i Fejrup.
Laurids Jensen driver i 1664 tillige med
Niels Andersen en gård i Kongsgaard med hartkorn
26 tdr. 4 skp. I 1688 er han selvejer i Kongs
gaard med et hartkorn på 9 tdr. 6 skp. 2 alb,
desuden ejer han i Fejrup gård nr. 3 og 4
kaldet "Duunsgaard" med hartkorn 1 tdr. 7 skp.
2 fjk, 1 alb. + 1 tdr. 6 skp. 1 fjk. 1 alb.
Laurids Jensens 1. hustru Anna Pallis
datter er datter af sognepræst Palle (Palæmon)
Amdisen og hustru Birgitte Sørensdatter i Agri
sogn, hun begraves 1663 i en alder af 37 år.
(kirkebog for Agri beg. først 1722)
Laurids Jensens 2. hustru Apolone Alberts
datter begraves 1688 i en alder af 43 år, og
Laurids Jensen begraves 1694 i en alder af 68 år.

189o, 1966, 2o34
Søfren Andersen.
f.
d.
g«

1651,Borup

189o-1891/l.
1966-1967/1.
2o34-2o35/l.

bg.16/7-51, Helgenæs s.

1891, 1967, 2o35
Maren .Pedersdatter.
f.
d.

c.161o
1677,Borup

Af
Birgitte
Anders
Peder
Ane

bg. 4/4-77, Helgenæs s.

dette ægteskab kendes flg. børn:
f.c.1634
(se nr. 977)
db.
22/5-1643 bg. 8/6-17o4
"
14/12-1645
”
f.c.1632 (se nr. 945)

Søfren Andersen af Borup begraves 1651,
men alder er ikke angivet.
Maren Pedersdatter begraves 1677 i en al
der af 67 år, hun bliver gift 2.g. 16/7-1654
med Niels Jensen Bunde, begr. 1684, som iflg.
Matr. af 1664 driver gård nr. 4 i Borup med
hartkorn 6| tdr. i skp. samt en ålegård. Han
har vel sagtens overtaget gården efter Søfren ?.
Andersen ved at gifte sig med enken.
Søfren Andersens søn Anders bliver gift
24/4-1688 med Anna Jørgensdatter (167o-1748),
han kaldes i kirkebogen for Anders Søfrensen
Graffmand, Anna Jørgensdatter bliver efter
hans død gift 2. Anders Rasmussen Hejgaard.

19o8-19o9/l.

19o8. Jens Jensen Brochiær.
f.
d.
g«

1654,ørby

bg. 1/3-54, Helgenæs s.

19o9..

f.
d.
Jens Jensen Brochiær er sandsynligvis fa
der til følgende:
Søren Jensen Brochiær i Ørby bg. 18/l-17o5, 82 år
hans enke bg. 15/5~17o9, 80 år. De får fle
re børn døbt i Helgenæs 1655-167o.
Dorthe Jensdt.Brochiær, bg. 8/6-1717, 80 år
hun bliver g. 1687 (muligvis 2.g.) med
Søren Jensen Kock.
Michel Jensen Brochiær (se nr. 954)
I kirkebog for Helgenæs er under 16/2-1654
anført "berettet Jens Jensen Brochiær i ørby ef
ter at han var kommet fra Aalborg i megen stor
svaghed." Han begraves 1/3-1654 uden angivelse
af alder. Hans hustru kan muligvis være den
Maren Brochiær af ørby, der begraves 2/9-1662
uden angivelse af alder.

1910-1911/1.

191o. Jens Sørensen Pafve.
c.1583
1661,Borup

f.
d.
g.

bg. 21/4-61, Helgenæs s.

1911. Maren Sørensdatter.

f.
d.

c.1595
* 1679,Borup

Anne
Søren

bg. 19/7-79, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
f.c.1639
(se nr. 955)
'• " 1641 bg. 2/3-17o4.

Jens Sørensen Pafve af Borup bliver be
gravet 1661 i en alder af 78 år, og "gi. Maren
Paffues af Borup, som døde hos Søren Paffue i
Esby" bliver begravet 1679 i en alder af 84 år.
I Matr. af 1664 er anført ved gård nr. 2
i Borup "Jens Sørensen Paffue ganske øde, hartk.
6? tdr. ?skp." Det kan se underligt ud, at Jens
Sørensen Pafue, der er død i 1661 er nævnt i I664,
men forarbejdet til matriklen er begyndt flere år
forud, og da der er anført, at gården er ganske
øde, kan det jo også betyde, at familien har
forladt gården efter hans død, som altså blot er
den sidste bruger. Tiden omkring hans død er jo
Svenskekrigenes tid, og mange gårdmænd blev jo
under disse krige fuldstændigt forarmede ved den
dahske stats krisskatter og svenskernes plyndring
er.

1912-1913/1.

1912. Christen Andersen.kldt, Rosser

f.
c.1578
d.
1661,Borup
g.l.

bg. 2/2-61, Helgenæs s.

1913.

f.
d.

1645,Borup

bg. 7/1-45, Helgenæs s.

I dette ægteskab er der formentlig flg. Børns
Søren Christensen Andersen, han får 1/5-1658 be
gravet et navnløst barn og 5/3-1662 begra
vet en søn Peder 6 år gi. han bor i Borup.
Anders Christensen Andersen af Borup bg. 4/91661, 58 år (altså f. c. 16o3)
Jens Christensen Andersen af Borup bg. 7/91662, 38 år (altså f. c. 1624)(se nr. 956)
Rasmus Christensen Andersen af Borup bg. 3/121663, alder ikke angivet,
og muligvis:
Michel Christensen Andersen af Borup bg. 18/41671, 91 år (under forudsætning af, at al
dersangivelsen er forkert).

g.2. 26/5-1645 i Helgenæs sogn med
M
f.
d.

Maren Smiddens.

1658,Borup

bg.28/1-58, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes ingen børn.
Christen Andersens 1. hustru begraves i
1645 uden angivelse af navn eller alder, han
bliver derpå trolovet 2. påskedag(7/4) og gift
26/5 med Maren Smiddens af Esby, samme dag bli
ver hans søn Rasmus gift med Maren Smiddens dat
ter Karen Christensdatter. Christen Andersens 2.
hustru har altså været gift før.
Christen Andersen bliver begravet 1661 i en
alder af 83 år og hans 2. hustru Maren Smiddens
begraves 28/1-1658 uden aldersarigivelse ” og vil
le han ikke have prædiket over hende".

1914-1915/1.
1954-1955/1.1914» 1954. Michel Christensen Andersen,
f.

c.158o

1671»Borup

hg.18/4-71, Helgenæs s.

g.
1915, 1955.

f.
d.

Der kendes flg. børn:
Birgitte
f.c. 1624
(se nr. 956)
Christen
bg.29/lo-1656
Karen
(se nr. 977)
Michel Christensen Andersen af Borup be
graves 1671 i en alder af 91 år. Hans hustrus
navn og hendes begravelse er ikke fundet i kir
kebog for Helgenæs. Der er heller ikke fundet
skifte efter dem.

1916-1917/1.

1916. Ib Nielsen ?
f.
d.
g.

I667,Esby

bg. I/5-67, Helgenæs s.

1917.
f.
d.

Ib Nielsen, fårehyrde af Esby, der begra
ves 1/5-1667 formodes at være fader til Niels
Ibsen Skomager (se nr. 958)
Der er ikke fundet skifte efter ham eller
hans hustru.

1952-1953/1.

1952. Søren Grønfeld.
f.
d.

1953« Maren

f.
d.

1648,Stødou

bg. 13/7-48, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes kun
Søfren Søfrensen Grønfeld (se nr. 976)

1648-9/1 berettes gi. Maren Grønfeld
i Støfou i stor svaghed og 1648-25/6 berettes
Søfren Grønfelds moder i Stødou i meget stor
svaghed og 1648-13/7 begraves Søfren Grøn
felds moder i Stødou, alder er ikke angivet.

1958-1959/1.

1958. Peder Pedersen Joensen.
f.
d.
g.

C.16o4
1674,Stødou

bg. 16/4-74, Helgenæs s.

1959.

f.
d.

Der kendes flg. børn:
(se nr. 979)
db. 15/9-1644
1»
25/3-1648 g.5/9-1676 med Karen
Madsdt.(se nr.loo3)
tT
Ellidz
29/6-1651 bg.Iq/4-1653
Og formodentlig
Joen Pedersen bg. 14/1-1685, der 6/10-1667 bli
ver gift l.g. med Kiersten Rasmusdt.
af Fejrupgaard (1643-81) gift 2,g.
7/11-81 med Ane Nielsdt. af Vistoft.

Maren
Rasmus

Peder Pedersen Joensen af Stødou begraves
1674 i en alder af 7o år, hans hustrus navn er
ikke nævnt i kirkebogen, men så sent som 19/71668 bærer hun sønnen Joen Pedersens søn Peder
til dåb. Hendes begravelse er ikke fundet i kir
kebog for Helgenæs. Der er heller ikke fundet
skifte efter dem.
Ifølge Matr. af 1664 driver Peder Pedersen
gård nr. lo i Stødou med et hartkorn på 3 tdr.
5 skp. 1 fjk. 1 alb. + en ålegård, sikkert sam
me gård, som ved Matr. af 1688 angives at have
været drevet af Joen Pedersen, med gi. matr.
som ovenfor men nu delt i 2 gårde (eller halv
gårde) med ny matr. 1 tdr. 6 skp. 3 fjk. 2 alb.
drevet af Rasmus Andersen og 1 tdr. 7 skp. o fjk.
1 alb. drevet af Michel Rasmussen. Sidstnænte
er 2o/6-1686 gift med Joen Pedersens enke Ane
Nielsdatter.

196o-1961/l.
196o. Søren Rasmussen Rytter.

f.
d.
g«
1961. Maren Andersdatter?
f.
d.
Der kendes flg. børn:
Rasmus Sørensen Rytter f. c.1695 d.21/8-1689, sog
nepræst i Skødstrup sogn.
Anders
db. 27/1-1622
Karen
"
22/5-1623
og formentlig
(se nr. 98o)
Anders
f.c. 163o
g.
25/1-1646 i Helgenæs s.
Maren
med Peder Rasmussen Wærn
(søn af nr. 1844)
Søren
Sognepræsten i Skødstrup sogn 162o-167o
er iflg. tilføjelser i Rigsarkivets eksemplar
af S.V.Viberg: Dansk præstehistorie søn af Sø
ren Rasmussen Rytter af Indrup og h. Maren An
dersdatter, født c.1695. I kirkebogen der be
gynder 162o har denne præst Rasmus Sørensen Ryt
ter anført 1622-27/1 "døbt min broder Anders"
og 22/5-1623 "døbt min syster Karen", der er
derefter et hul i kirkebogen fra 1624 til 1632.
Anders Sørensen Rytter f.c. 163o (se nr.
98o) og hans søster Maren angives begge i kirke
bog for Helgenæs at være fra Indrup i Skødstrup
sogn (iflg. Trap en landsby på et par gårde)
Det er derfor sandsynligt, at forannævn
te Anders døbt 1622 er død, og en ny søn Anders
og ev. datteren Maren er født og døbt i dette
tidsrum, hvor kirkebogen ikke er ført, og de
må begge antages at være børn af ovennævnte Sø
ren Andersen Rytter (nr. 196o), men muligvis
med en anden hustru.

196o-1961/2.

I kirkebogen for Skødstrup nævnes dog en
anden Søren Rytter af Skødstrup by, der får en
søn Anders døbt 26/2-1632, men da førstnævnte
Anders Sørensen Rytter og hans søster Maren i
kirkebogen for Helgenæs angives at være fra
Indrup er det ikke sandsynligt, at denne Søren
Rytter er fader til Anders (nr. 98o), men måske
broder eller farbroder. Præsten nævner dog i
kirkebogen for Skødstrup 1/9-1656 "begravet Chri
sten Sørensen Rytter, min broders søn i Indrup"
så Søren Rasmussen Rytter (196o) må altså have
en søn Søren, som ligeledes bor i Indrup.
Da landsbyen Indrup iflg. Trap bliver ned
lagt omkring 165o, og jorden inddraget under
Vosnæsgaard, findes den ikke anført i Matr. af
1664 for Skødstrup sogn.

1962-1963/1.
1962. Anders Sørensen Grønfeld.

f.
d.
g«

c.1582
1672,Fejrup

bg. 2/3-72, Helgenæs s.

1963. Maren Sørensdatter.

f.
d.

c.1588
1658,Fejrup

bg.17/10-58, Helgenæs s.

Af.dette ægteskb kendes flg. børn:
Kiersten
g.1658 Søren Rasmussen
Winther i Stødou.
Karen
bg.6/3-1687 g.l66o Rasmus Andersen
Kræmer i Stødou.
Søren
g.1661 Birgitte, datter
af Søren Andersen i Borup
(se nr. 189o)
Maren
(se nr. 981)

Anders Sørensen Grønfeld på Rouggaard i
Fejrup begraves 1672 i en alder af 9o år, og
hans hustru Maren Sørensdatter på Rouggaard
begraves i 1658 i en alder af 7o år.
Der er ingen af gårdene i Fejrup, der
ved Matr. af 1664 benævnes Rouggaard, og Anders
Sørensen Grønfeld er heller ikke nævnt hverken
som gårdmand eller husmand i Fejrup. Hans søn
Søren Andersen Grønfeld, der hyppigt fra 1655,
tillige med søstrene Kiersten, Karen og Maren,
til hans død 1691 i kirkebogen angives at være
fra Rouggaard i Fejrup, er sikkert den Søren
Andersen, der ved Matr. af 1688 driver en halv
gård nr. 3 i Fejrup med hartkorn 1 tdr. 7 skp.
2 fjk. 1 alb, medens den anden halve gård nr.
4 drives af Christen Jensen, i 1664 kaldet Chri
sten Duun, der da driver gården sammen med Lau
ritz Sørensen (d. 1665). Gården kaldes her for
"Duunsgaard" og angives at være en selvejergård.

1968-1969/1.
1978-1979/1.

1968,1978. Jens Lauritzen Moensen.

f.
d.

c.16oo

166o,ørby

bg. 23/lo-6o, Helgenæs s.

g.

1969,1979._______________
f.
d.

Der kendes flg. børn:
db.18/5-1645
”
4/4-1647
" lo/2-165o
" 11/6-1654 bg.2o/3-17o7 g.1698
Simon Nielsen (nr.476)
Kiersten
" 22/2rl657 bg. 8/3-1657
Kiersten
" 2o/2-1659 (se nr. 989)
og formodentlig
Rasmus Jensen Moensen
g.6/3-1678 Søren Kjeldsens datter Maren af Borup
Morten Jensen Moensen
(se nr. 984)

Ane
Lauritz
Oluf
Maren

Hvorvidt Jens Lauritzen Moensen har været
gårdmand eller husmand i Ørby vides ikke, han
findes ikke anført i Matr. af I664.
Han begraves 166o i en alder af 60 ar,
hans hustrus navn kendes ikke og hendes begra
velse er ikke fundet i kirkebog for Helgenæs.
Der er he?ler ikke fundet skifte efter dem.

1976-1977/1.

1976, Christen Jensen.
f.
d.
g.

c,16o5.
1682,Crby

bg. 2/7-82, Helgenæs s.

1977. Kiersten Rasmusdatter.
f.
d.

C.I608
*1684,Ørby

bg. 9/12-84, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
db.19/6-1642 bg. 14/5-1714 g. 1688
Gunde
Peder Sørensen Stou
mand (1662-17o8)
Rasmus
" 16/2-1645
(se nr. 988)
Niels
" 25/7rl647 bg. 26/3-49
Niels
" 16/3-1651 bg. 24/5-97 g. 1683 Ane
Andersdt. af Fuglsø.

Christen Jensen "ved Leddet i ørby", som
han i almindelighed benævnes i kirkebog f. Helge
næs, driver iflg Matr. af 1664 en gård i Ørby
med hartkorn 2 tdr. 6 skp. 2| fjk. og til gården
hører en ålegård, så han må også have drevet no
get fiskeri. Hans moder Karen Søfrensdatter dør
hos ha.m og bliver begravet 1/1-1647.
1682-Visit Maria (2/7) begraves "Christen
Jensen ved det østre Led i Ørby" i en alder af
77 år, hans hustru Kiersten Rasmusdatter begra
ves 1684 i en alder af 76 år. Gården, der ved
Matr. af 1688 har et nyt hartkorn på 3 tdr. 2
fjk, er nu overtaget af sønnen Niels Christen
sen, om hvem kirkebogen beretter "1697-2.pinse
dag begravet Niels Christensen ved Leddet i Ør
by, som styrtede ved sin plov paa Ørby mark og
døde Lørdag 22. Maj".
1688-22 p.Trin.(11/11) copuleres "Peder
Søfrensen Stoumand barnefød i Borup, nu tjenen
de Niels ved Leddet i Ørby og Gunde Christensdatter af ørby".

198o-1981/l.

198o, Søren Graumand.

f.
167o,Esby
bg. 3/3-7o, Helgenæs s.
d.
g» 15/3-1646 i Helgenæs s. med
1981. Ane Jensdatter Kirchegaard,

f.
d.

c.1616?
(17o2,0rby)?

bg.(15/2-o2)? Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Christen
db.2o/12-1646
(se nr. 99o)
Maren
"
9/12-1649 bg. 23/12-1666.

Søren Graumand kan muligvis være den Søfren Christensen, der ved Matr. af 1664 driver
gård nr. 5 i Esby med hartkorn 31 tdr 1 skp.
1 fjk. 1 alb.
Søren Graumand af Esby begraves 167o uden angivelse af alder. Ane Jensdatter af Ørby,
der begraves 15/5-17o2 i en alder af 86 år, for
modes at være Søren Graumands hustru, som for
mentlig efter ægtemandens død har opholdt sig
hos sønnen Christen Sørensen Graumand i Ørby,
der ganske vist er død lo år før hende.
Der. er ikke fundet skifte efter Søren
Graumand og hustru.

1984-1985/1.

1964. Søren Sørensen Pafve.

f.
d.
g.-

c.16o7

1687,Esby

bg. 9/10-87, Helgenæs s.

1985» Anne

f.
d.

c.1592
*1664,Esby

bg.27/12-64, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
(se nr. 992)
f.c.1639
g. 1666 Karen Rasmusdatter
(dt. af nr. 199o)
Karen
g. 1683 Rasmus Pedersen
Søndergaard af Stødou
Ane
g. 1695 Simon Liuse,Esby.

Jens
Søfren

166o-16/5 er Anne, Søfren Pafues hustru
af Esby fadder ved Rasmus Jensen Pafues Karen
af Esby, hun har været gift tidligere med Jens
(Pafve?), der er død før 1639 og har i dette
ægteskab i hvert fald følgende børn:
1) Maren Jensdt. g. 2/2-1652 med Rasmus Jensen
af Boeslum og
2) Kiersten Jensdt. (1626-7o) g.l. 8/lo-1654
Rasmus Christensen Svendsen i Esby og g. 2.
8/4-1667 med Michel Christensen af Ørby ( mu
ligvis Ørby på Samsø)
begge anføres ved deres vielse som Søren Pafves stifdøtre af Esby.
Søren Sørensen Pafve begraves 1687 i en
alder af 80 år og Søren Pafves hustru af Esby
begraves 1664 i en alder af 72 år.

1986-1987/1.
1986. Søfren Rasmussen Madsen.

f.
d.
S«

c.16o5

1683,Esby

bg. 26/2-83, Helgenæs s.

1987. Anne Pedersdatter.

f.
d.

c.16o4

1675,Esby

bg. 16/6-75, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Ane, Søfren Madsens dt. som er fadder ved for
skellige børn i Helgenæs 1651,52 og 54
Karen, Søfren Madsens dt. der ligeledes er fadder
ved et barn i 1651
Maren
( se nr. 993)
Kiersten
g. 1669 med Peder Hansen
Rasmus
db.26/10-1645 bg. 21/1-1722 g.l.
1676 Mette Pedersdatter Søndergaard
g.2.17ol Anna Christensdt. Samsing.
Søfren Madsens døtre Ane og Karen af Es
by, der begge er født før kirkebogen begynder
(1642) nævnes flere gange efter 1651 ved forskel
lige børns dåb, også døtrene Maren og Kiersten
må være født før 1642.
Søfren Rasmussen Madsen nævnes i begyndel 
sen sædvanligvis ved dette navn, men senere og
så som Søren Rasmussen eller Søren Madsen.
Iflg. Matr. af 1664 driver Søren Rasmus
sen gård nr. 6 i Esby med et hartkorn på 3i tdr.
1 skp. 1 fjk. 1 alb. samt en ålegård. Ved Regn
skab over Familie- og Folkeskat af 1672 ansættes
han i skat af en medhjælpende dreng.
Søfren Rasmussen Madsens hustru af Esby
Ane Pedersdatter begraves 1675 i en alder af
71 år. og Søren Rasmussen Madsen af Esby begra
ves 1683 i en alder af 78 år.

1988-1989/1.

1988. Søren Christensen Skipper,
f.
c.1593
d.
1676,Stødou
g.l.

bg. 4/4-76, Helgenæs s.

1989.
f.
d.

*1652,Stødou

bg. 24/12-52, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Christen
f.c. 1634
bg.3/3-17oo g.1663 Ka
ren Andersdt. Juul
d. 1711.
Lauritz
f.c. I640
bg.2o/2-1671
Søfren
db.27/9-1646 (se nr. 994)
Simon
"
7/3-1652 bg. 2/3-1687 g. 1687
Kiersten Lauridsdt.
Graffmand (1646-1714)

g.2.
f.
d.

5/3-1654 i Helgenæs sogn med
Karen Andersdatter.

c.1599 i Basballe, Agri sogn
1681,Stødou
bg. 23/5-81, Helgenæs s.

I dette ægteskab er tilsyneladende ingen
børn (hustruen er ved vielsen over den fødedyg
tige alder.)
Navnet på Søren Christensen Skippers 1.hustru
er tilsyneladendé ikke nævnt noget steds i kirke
bog for Helgenæs 1642-52, og ved hendes begravel 
se er hun blot anført som Søren Skippers hustru
af Stødou, uden angivelse af alder.
Søren Christensen Skippers 2. hustru Karen
Andersdatter angives ved sin begravelse i 1681
som "den gamle skipperkone i Stødou Karen Andersdatter, 82 år", hun må altså have været ca.55 år
da de blev gift.
Søren Christensen Skipper angives ved sin
begravelse i 1676 at være 83 år
I Matr. af 1664 drives gård nr. 2 af Søren
Christensen, hartk. 3| tdr. 1 skp. 1 fjk. 1 alb
+ en ålegård, det er sikkert samme gård som søn
nen Christen Sørensen Skipper driver i 1688 med
nyt hartk. 2 tdr. 7 skp 2 fjk. (gård nr. 8)

1990-1991/1.

199o. Rasmus Michelsen.

f.
d.
g«

c.l6ol
1681,Esby

bg.22/8-81, Helgenæs s.

1991. Kiersten Michelsdatter.

f.
d.

1683,Esby

bg. 2/2-83, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg børn?
bg.29/4-17o8 g.1675 Ka
ren Pedersdt. Proust
d. 1711
Karen
db.21/5-1645 g.1665 Søren Sørensen
Pafve,d. unge af Esby
Ane
’’ 15/8-1647 (se nr. 995)
Jens
"
9/6-1650 bg.22/4-1734 g. 168o
Anna Christensdt. Juul
(1656-1731)
Maren
” 17/7-1653
Søfren
”
1/7-1655 bg.23/4-1682
De 3 drenge fører alle tilnavnet Duun.
Rasmus Michelsen af Esby begraves 1681 i
en alder af 80 år og Rasmus Michelsens hustru
af Esby Kiersten Michelsdt. begraves i 1683 uden alders angivelse.
Rasmus Michelsen driver iflg. Matr. af
1664 den største af gårdene i Esby nr. 12 med
hartkorn 7 tdr. 2| skp. 2 alb. og ifølge Matr.
af 1688. hvor den har nr. 13 drives den af søn
nen Jens med nyt hartkorn 5 tdr. 4 skp. 3 fjk.
og er stadig den største gård i Esby.
Michel

1992-1993/1.

1992. Niels Sørensen Degn.

f.
d.
g.

c,162o i Tved sogn.
1675,Esby
bg. 13/11-75, Helgenæs s.

1993« Karen Erichsdatter.

f.
d.

c.1616
'1684,Esby

bg. 13/2-84, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
(se nr. 996)
Christen f.c. 165o
Bodel
db.21/8-1653 bg.20/2-57
Margarethe " 13/7-1655 bg. 9/3-56
Peder
" 6/4-1657 bg.19/5-57
Søfren
" 2o/6-1658 g.1684 Inger Jensdt.Tyrri
Anders
" 29/7-166o
er 1681 fadder ved bro
deren Christens Niels
Karen
" 31/5-1663
Niels Sørensen Degn er født i Tved sogn,
og formodentlig er Karen Erichsdt. fra samme s.
og de er sandsynligvis gift der før 1652, da
han bliver degn i Helgenæs, sikkert umiddelbart
efter at den forrige degn Peder Nielsens død i
marts 1652. Hvorvidt han har anden uddannelse
til at bestride embedet, end den han har kunnet
få hos sin fader og præsten i Tved vides ikke.
Ægteparret har det uheld, at sønnen Peder
pinsenat (16/5) 1657 "af en ulykkelig hændelse
omkom i sengen hos sin moder " (ligget ihjel),
hvorfor forældrene må stå offentlig skrifte i
Helgenæs kirke 5/7-57.
Niels Sørensen Degn af Esby begraves 1675
i en alder af 55 år og "den gamle degnekone af
Esby Karen Erichsdatter" begraves 1681 i en al
der af 68 år.

1994-1995/1.

1994. Søfren Michelsen Møller.
f.
d.
g*

1682,Stødou

bg. 3/1-82, Helgenæs s.

1683.Stødou

bg.23/8-83, Helgenæs s.

1995.

f.
d.

Af dette ægteskab ikendes flg. børn:
Anna
db. 12/11-1643
(se nr. 997)
It
Kiersten
31/3-1646 bg.
4/1-53
It
Jens
5/12-1647 II
27/12-47
?!
Jens
3/12-1648 V!
5/3-49
It
Karen
14/7-1650

Søfren Michelsen Møllers hustrus navn er
tilsyneladende ikke nævnt i kirkebog for Helgenæs
1642 til 1683 da "den gamle Møllerkone i Stødou
sal. Søren Møllers hustru" begraves, hendes alder
er ikke angivet. 1682 begraves "gi. Søfren Michel
sen Møller af Stødou i høj alder".
I matr, af I664 for Stødou nævnes kun en
Søren Michelsen, som sidder i et gadehus uden
avl, hvorvidt det kan være ovennævnte, der even
tuelt har drevet Mølleri, men har afstået dette
og lever som rentier vides ikke. Det må formodes,
at den i samme matr. nævnte Oluf Sørensen Møllmand (f. c. 1625) kan være søn af ovennævnte, ev.
af et tidligere ægteskab, han driver gård nr. 7
i Stødou med et hartkorn 3-tdr. 5 skp. 1 fjk.
1 alb. + en ålegård, og at han tillige er eller
har været møller i Stødou. Han dør 1689, 64 år.

1996-1997/1.
1996. Peder Thuisen.

f.
d.

c.l59o
1668,Esby

bg. 29/8-68, Helgenæs s.

g«
Anna____________

f.
d.

c.16o6

1682,Esby

bg.3/9-82, Helgenæs s.

Peder Thuisen er formentlig fader til ne
dennævnte børn, hvoraf nogle, ev. alle må være
af et tidligere ægteskab.
Maren
f.c. 1617 bg,17o4 g.1662 Niels Michel
sen Dinussen af ørby.
Dorthe
f.c. 1621 bg.1683 g.l. 1659 Jens Tho
massen Møller af Borup.
g.2.1681 Jens Michelsen
Rosser af Borup.
Rasmus
f.c. 1624 (se nr. 998)
Karen
f.c. 1629 bg. 2/3-171o.

Peder Thuisen er muligvis broder til
Agnete Tuisdatter, gift med sognepræsten Niels
Jensen Lyngby i Helgenæs, hun bliver begravet
8/1-1655 i en alder af 39 år, og dagen før døbes hendes datter Agnete, opkaldt efter den afdø
de moder, båret af Ane Thuisdt af Fejrup, der z
dør 1662 og er søster til Peder Thuisen.
Envidere formodes Peder Thuisen at væ
re broder til Niels Christensen Thuisen i Stødou
(1614-58), der 9/12-1655 får døbt en søn Christen
hvor ovennævnte døtre af Peder Thuisen Maren, Dor
the og Karen er faddere.
Peder Thuisen af Esby begraves 1668 i
en alder af 78 år og 1682 begraves "den gamle
Anna sal. Peder Thuisens i Esby, 76 år".
Peder Thuisen ses ikke nævnt i matr.
af I664 for Esby, men han kan jo på dette tids
punkt, hvor han er 74 år, være gået på aftægt.

1998-1999/1.

1998. Peder Jensen Skomager.
f.
d.
g.

c,16o9
1664,Esby

bg. 6/4-64, Helgenæs s.

1999. Dorthe

f.
d.

1689,Esby

bg.11/8-89, Helgenæs s.

Af dette ægteskab :kendes flg. børn:
Dorthe
f. c. 1638
(se nr. 998)
Gunder
db . 4/6-1643 bg.15/12-46
N.N.
"
4/5-1645
Rasmus
•'
8/4-1647
Michel
"
18/5-1648
Mette
"
2/3-1651
Gunder
"
26/2-1654
Estrid
" 10/4-1657
bg. 21/4-57.
Rasmus
" 18/7-1658
og endvidere
Karen Pedersdt. Skomager af Esby, der 3o/4-1674
får døbt en søn Peder født udenfpr ægte
skab, barnefader en karl Peder Jensen fra
Besser på Samsø, de bliver trolovet i Hel
genæs 24/7-1674.

Peder Jensen Skomager af Esby bliver begra
vet I664 i en alder af 55 år, og Dorthe Skoma
gers af Esby begraves 1689 uden angivelse af al
der. Peder Skomagers hustru Dorthe er 23/5-1652
fadder ved Rasmus Lassens Maren af Stødou, og
hun nævnes flere gange som Peder Skomagers hustru
Dorthe.

2oo4-2oo5/l.
2oo4? Christen Jensen Duun.

f.
d.
g’

165o,Fejrup

hg. l/4-5o, Helgenæs s.

2oo5? Ane Jensdatter.

f.
d.

c.1588
1667,Fejrup

bg.6/2-67, Helgenæs s.

Nedennævnte er formentlig børn af dette
ægteskab:
Jens
f.c. 1618 (se nr. Ioo2)
Søren Christensen Duun som 167o bliver gift med
Maren Lauridsdt. 'Kemmener, han bliver be
gravet 1696 uden aldersangivelse.

Christen Duun af Fejrup begraves 165o uden
aldersangivelse og Anna Jensdt. Duun begraves
1667 i en alder af 79 år.
Ifølge Matr. af 1664 er der i Fejrup en
gård nr. 4, der bebos af Christen Duun og Lau
ritz Sørensen, gården har et hartkorn på 3? skp.
2 alb., men da Christen Jensen Duun er død 165o,
kan det jo ikke være ham, der bor i gården på
dette tidspunkt, men gården,er formentlig den,
der på den tid går under navnet Duunsgaard og
skal være en selvejergaard.

2olo-2oll/l.

2olo. Mads Rasmussen Fulling.

f.
d.
g-

c.16oo
168o,Stødou

bg. 29/9-8o, Helgenæs s.

c.1597
1664,Stødou

bg. 23/1-64, Helgenæs s.

2oll.
f.
d.
Karen

Af dette ægteskab kendes en datter:
f.c. 1632
(se nr. Ioo5)

Mads Rasmussen Fulling kaldes hyppigt i
kirkebogen for "Lille Mads Fulling". Hans hustrus
navn findes ikke nævnt i kirkebogen, men "Lille
Mads Rasmussen Fullings hustru" begraves 1664 i
en alder af 67 år. Mads Rasmussen Fulling begra
ves 168o i en alder af 80 år.

2ol2-2ol3/l.
2ol2? Michel Jensen Attrup.

f.
d.
g.l.
2ol3?_______________________
f.
d.

c.16o5
1669,Borup

hg. 3/1-69, Helgenæs s.

Nedennævnte formodes at være børn af det
te ægteskab:
Jens Michelsen Attrup f.c. 1640 (se nr.loo6)
Rasmus Michelsen Attrup af Borup, g. 26/1-1662
med Karen Jensdt, Smiddens af Borup

g.2. 12/12-1669 i Helgenæs sogn med
Anne Rasmusdatter .
f.
d.

Af dette ægteskab kendes ingen børn:
Michel Attrups hustru af Borup begraves
1669 i en alder af 64 år.
Michel Jensen Attrups og hans 2. hustru
Ane Rasmusdatters begravelse er ikke fundet i
kirkebog for Helgenæs. Anne Rasmusdatter angives
ved vielsen at være fra Skjellerup i Knebel sogn.
I Matr. af 1664 anføres en gård nr. 3 i
Borup, der drives af Michel Attrup, gårdens hart
korn er 6-? tdr i skp. og ejes af kgl. maj.

2ol4-2ol5/l.

2ol4? Lauritz Lauritzen Stub.
f.
c.16o8
d.
1688,3rby
g.l.

bg. 7/3-88, Helgenæs s.

2ol5? Anna Rasmusdatter.

f.
d.

c.1596
1679,Ørby

bg.6/11-79, Helgenæs s.

Af dette ægteskab kendes en datter:
db.26/7-1646. (se nr. Ioo7)
og formodentlig
Maren Lauridsdt. Stub g.l. 13/7-1673 Madtz Las
sen af ørby.
g.2. 16/10-1696 Rasmus Sø
rensen Strans af Esby
Rasmus Lauritzen Stub g.ll/6-166o Maren, Jens
Andersens dt. af Borup.

Karen

g.2. 7/2-168o i Helgenæs sogn med
Ane Pedersdatter Strans.
f.
c.1633
d.
1688,Ørby
bg. 2/3-88, Helgenæs s.
Af dette ægteskab kendes ingen børn.
Lauritz Lauritzen Stubs 1. hustru må have
været gift før med en Michel, thi 9/4-1654 vies
"Søfren Rasmussen Dinussen og Ane Michelsdt.
Laus Stubs stifdt. af Ørby".
Lauritz Lauritzen Stubs 1. hustru begra
ves 1679 i en alder af 83 år, hans 2. hustru
begraves i 1688 i en alder af 65 år og han selv
begraves 5 dage senere i en alder af 80 år.

2110-2111/1

211o. Oluf Clausen Borch.
f.
d.
g.

(?)
tidligst 1653

med

2111. Margrethe Lauridsdatter.

f.
d.

(?)
tidligt 1648

Oluf Clausen Borch var sognepræst i Nørre
Borch senere tillige Sønder Borch i Ringkøbing
amt. Foranstående og efterfølgende oplysninger
stammer fra "Hofmans Fundationer", "Dansk Bio
grafisk Leksikon" og '.'Wibergs Præstehistorie".
Der kendes flg. børn:
Claus Olufsen Borch, sognepræst til Fjaltring
død 1681.
Oluf Olufsen Borch, f. 1626 professor og acessor
død 169o
Maren Olusdatter Borch.
Kirsten Olufsdatter Borch, gift med forvalter
Jens Biørnsen Lund
Karen Olufsdatter Borch
Niels Olufsen Borch, sognepræst til Ringgive
død ca 1661
Anne Olufsdatter Borch (se nr. Io35)

I Wibergs præstehistorie anføres bl. a.
følgende:
Nørre Borch nr. 3 - 1613 og Nr. og Sdr.
Borch nr. 5 - 26/3-1631 Ole Clausen Borch, Hører
i Ribe lo, gift Margrethe Lauridsdatter 2 sønner
og.3døtre (se C.O. Borch, Fjaltring og N.O. Borch,
Ringgive, også fader til den bekendte professor
Ole Borch) Han blev afsat 1647, efter nogles si
gende ved lumskhed af Podebusch til Skrumsager,
som fik ham til at forløbe sig ved uddeling af al
terets sakramenter, efter andre beskyldning for
trolddom. Død i København 47. Da han med hustru
og børn måtte forlade præstegården hidsede Pode
busch sine hunde på dem.
(Der er tilsyneladende nogen uoverensstem 
melse om hvornår han er død.)

3728, 3784, 4o72.
Rasmus Proust.

3728-3729/1.
3784-3785/1.
4o72-4o73/l.

f.
d.
g«

3729, 3783, 4o73.
f.
d.
Rasmus Proust er formentlig fader til:
Christen Rasmussen Proust i Steengaarden i Fejrup (se nr. 1864, 1892, 2o36.)
Rasmus Rasmussen Proust i Fejrupgaard bg. 3/41672, alder ikke anført.
Anders Rasmussen Proust af Esby bg.6/1-1653
alder ikke anført.

Det må formodes, at Rasmus Proust har sid
det enten i Fejrupgaard , der ved Matr. af 1664
angives at være en selvejergaard med hartkorn
1 tdr. 1 skp., eller i Steengaarden, som 1664
drives af sønnen Christen med et hartkorn på
3 tdr.
Rasmus Proustes hustru er ikke fundet be
gravet i Helgenæs sogn, og der er ikke fimdet
skifte efter dem.

3742-3743/1.
3742. Albert Jensen.

f.
c.1593,Århus
d.
167o,Knebel
g.l.

f.
d.

Af dette ægteskab kendes en søn:
Søren Albertsen f.c. 1621 d. 1673 i 1653 ord.
som sognepræst for Ebeltoft.
g.2.
3743. Elsebeth Christensdatter.
f.
d.

1683,Knebel

bg. 25/10-83, Knebel s.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Apellone
f.c.1645
(se nr. 1871)
Karen
Anne
g. Lucas Utrecht og
bor før 1685 i Skovgaarde i Agri sogn
1685-24/6 angives han
at være "Visiterer i
København.
Leene
d. 1744
g.l. Hans Nielsen Ebeltoft, der 1671 ef
terfølger Albert Jensen
som præst i Knebel,
han dør 1679, derpå
g.2. Søren Jensen
Winther d. 1694, der
efterfølger Hans Niel
sen Ebeltoft.
Ifølge S.V.Viberg: Dansk præstehistorie
er Albert Jensen f. c. 1593 i Århus og ordine
ret som præst for Knebel-Rolse 1614
Sognepræst for Knebel M. Mogensen angiver
i en kronik i Adresseavisen Kalø Vig i april
1925, at Albert Jensen er kaldet til præst for

3742-3743/2.

Knebel-Rolse 1618, men at han allerede 1615
havde aflagt prsve for biskopen, men han op
når under alle omstændigheder at fejre 5o års
jubilæum som præst i samme sogn. Han bliver
1661 herredsprovst for Mols herred. Han angi
ves at være død 167o uden at datoen er angivet.
Han er formentlig gift 2 gange, den store
aldersforskel mellem sønnen Søren og datteren
Apellone tyder herpå. Hans 1. ægteskab kan mu
ligvis være med formandens enke, men herom vi
des intet sikkert ligesom man intet ved om hen
des navn, fødsels- eller dødsdato.
I ovennævnte kronik af pastor M. Mogensen
er endvidere anført følgende, der angives i ud
drag: " Størstedelen af hans præstegerning har
været øvet i trange tider. De tre krige under
Chr. IV. og Fr. III med fjendernes frygtelige
hærgninger af store dele af vort fædreland kom
også til at svide til vore egne. Slemt var det
allerede i Chr. IV's ulykkelige tyske krig da
Wallensteins tøjlesløse landsknægte i 1627-29
trængte op i Jylland og ret af hjertens lyst
plyndrede hos de forhadte Lutheranere. Værre
endnu blev det i 1643-45, da svenskerne un
der Torstenson og Wrangel besatte Jylland.
Befolkningen blev forjaget eller flygtede
mange steder i vild panik fra hus og hjem;
også om den Knebel præst hedder det at han
"var 1643 forjaget fra sit hus udi 3 ganske
uger", og hans annexgård i Rolsø blev lagt øde, så at der endnu i 1661 ikke blev sået så
meget korn, som der skulle erlægges i landgil
de. Gårde og huse blev udplyndrede, kvæget
bortført, så at landbefolkningen nedsank i fat
tigdom og elendighed og mange ejendomme kom til
at stå øde.
Skønt sognepræsten i Knebel i 1632 af
kongen fik overladt kirketienden, forslog det
dog kun lidt på grund af tiendeydernes forarmel
se, - Hr. Albert siger i 1661:"-uden at jeg har
haft gavn deraf i denne fjendetid, førend Gud
vil, og bonden kommer til rette igen, som nu er
ganske forarmet".

3742-3743/3.
Denne tiende er opgjort til ialt 22 tdr.
4 skp. 3 fjk. korn.
I Knebel kirke findes et epitafium opsat
1661, altså samtidig med at Anbert Jensen bli
ver herredsprovst, det beatår af en rigt udskå
ret egetræsramme omsluttende et c. 1 m. højt
og c. 1| m. langt maleri af en præst med evangeliebogen i højre hånd og løftet venstre hånd
med oprakt pegefinger, på hver side af ham en
kvinde i sort kjole og hvidt forklæde, kvinden
til venstre er ung medens kvinden til højre er
ældre, der er ingen tvivl om at Epitafiet er
opsat over Albert Jensen, og de to kvinder er
formodentlig hans formodede to hustruer. Rammen
omslutter forneden en træplade med en indskrift,
der desværre på grund af senere restaurerings
forsøg, tværtimod er gjort helt ulæselig.

3952-3953/1.
3952. Jens
f.
d.
g.

3953. Karen Sørensdatter.
f.
d.

1646,Ørby

bg. 1/1-47, Helgenæs s.

Der kendes 1 søn:
Christen Jensen f.c.l6o5
(se nr. 1976)

I kirkebog for Helgenæs er under 1/11647 anført "begravet Christens moder ved Led
det i Ørby, Karen Søfrensdatter". Herudover
vides indet om Christen Jensens forældre.

3962-3963/1.

3962« Jens Sørensen Kirchegaard.

f.
d.

c.1584
1654,ørby

bg. 29/lo-54, Helgenæs s.

g.

3963._____________________

f.
d.

Jens Sørensen Kirchegaard er efter al sand
synlighed fader til:
Ane, Jens Kirchegaards datter, som 15/3-1646 bli
ver gift med Søren Graumand af Esby
(se nr. 1981)
Peder Jensen Kirchegaard, som 9/3-1651 bliver
gift Karen Lauridsdt«, Jens Nærgaards
stifdatter af Esby.
Jens Jensen Kirchegaard (1626-1698), som 13/31661 bliver gift Kiersten Lauridsdt.
Møllmand af Stødou (1638-17o9)
Søfren Jensen Kirchegaard, som 21/2-1669 bli
ver gift Maren Søfrensdt. Stoumand
- af ørby.
Joen Jensen Kirchegaard (1634-17oo) som 2/31673 bliver gift 1. Mette Christensdt.
Juul af Stødou (1629-1697) og g.2.
13/11-1698 Karen Sørensdt. V/ærn, i
kirkebogen er anført "en gi. mand og
en ung pige", hun bliver g. 2. Mor
ten Halvorsen af Æbeltoft.
Else Jensdatter i Kirchegaard, som fra 1671 og
fremad jævnligt anføres som fadder
ved forskellige børns dåb i Helgenæs.
I kirkebog for Helgenæs er under 15/5-166o
anført "begravet Jens Kirchegaards moder af Ørby
Kiersten Jensdatter, 96 år"
Jens Sørensen Kirchegaard af ørby begraves
1654 i en alder af 7o år, der er ikke fundet skif
te efter ham eller hans hustru. Jens Sørensen
Kirchegaard har formodentlig siddet i den gård
i Ørby, der ved Matr. af 1664 drives af Jens
Jensen (Kirchegaard?), hartkorn 3i tdr. 1 skp.
1 fjk. 1 alb. + en ålegård.

3984-3985/1.
3984. Søren Rasmussen.
f.
d.

3985.
f.
d.

Søfren Rasmussen, skolemester i Bjødstrup
i Tved sogn, er efter al sandsynlighed fader til:

Niels Sørensen Begn f.c. 162o (se nr. 1992)
Anders Sørensen Degn, Degn i Tved sogn
Else Sørensdntter.
Skolemester Søfren Rasmussen af Bjødstrup
er 21/8-1653 fadder ved Niels Sørensen Degns
Bodel, tillige med Anders Degn af Tved, der igen
2o/6-1658 og 29/7-166o er fadder ved Niels Sø
rensen Degns børn, og sidstnævnte dato tillige
med Else Sørensdatter af Neder Tved.

7924-7925/1.

7924. Søren
f.
d.
g«
7925» Kiersten Jensdatter.
f.
d.

c. 1544
1650, Ørby

bg. 15/5-165o, Helgenæs s.

Der kendes 1 søn:
Jens Sørensen Kirchegaard

(se nr. 3962)

I kirkebog for Helgenæs er under 15/5165o anført "begravet Jens Kirchegaards moder
af ørby Kiersten Jensdatter, 96 år."

!

W
rd
O
CO
CO

in
o
co
rH

£
€

Cl

4.
CM
MD
CO

7

>

£CL
•
£
rrd Scd

8.
Carl Fre derik
Langhoff
1845-189 7
<1
P-

1

CO
o
co
rd
cr
T!
cd

■

£

•
co
H
£
cd
M

2.

la. Kirsten Langhoff
1935Cl
X
cr
£
Cl
Jr

cr

a
•r
£
Cl
2

•

9.
Ane Marie
Andersen
1850-1942

Niels Richter Langhoff
1875-1969
a

■ M a rc u s P e d e rs e n
co

lb.
cd
TD
cr
§

£

co
o>

rd
QJ
•r

•
rd
CM
C
£
<

10.
Carl
Marcussen
1841-1916
£
0)
C/l
£
æ
bl
£
c

2

.

cm

CM

CT
P
E
cr
cd
pd

5. Kirstine Marcussen
1880-1973

Svend Erik Børge Langhoff
19o4-

Troels Langhoff
1938

23.

tn

CO

CM
O
CD

1

M e tte J e n s d a t t e r

£
a

1 8 1 1 -1 8 9 0

£
(L

2o.

CT
1

1 8 2 3 -1 8 5 0

a
H

1 8 2 8 -1 9 1 0

C
X
t3
Ph

0'
c

£
Q.
£
d

11.
Mette Kirstine
Rasmussen
1845-1926
i
0
0
co

1 7 6 6 -1 8 3 6

1 7 7 1 -1 8 5 3
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4 6 . Jens Jacobsen
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53.

52.
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1 7 6 3 -1 8 2 9

.

I

15.
Kirsten Marie
Rasmusd. Jorthøy
1838-1922
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38
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M a re n
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79.
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76.
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75.

H ans

_________________
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3742-3743/3

4.
Efter beskrivelsen af Epitafiet i Knebel kirke
anføres:
Epitafiet er afbilledet som forside
på kirkebladet "Kirke og sogn Knebel-Rolsø 1983
juli, august, september". Samme blad side 2
"Forsidebilledet" anføres at "Præsten døde ef
ter 52 års embedstjeneste d.v.s. 167o og formo
des at ligge begravet under korets gulv."

7832-7833/1 Efter sidste linie på siden anføres:
I kirkebogen for Helgenæs kan nævnte Jon Peder
sens slægt følges gennem flere led - Peder Jon
sen g. Ane Lauridsdatter, som døde i Kongsgård
1656, 81 ar gi (se nr. 3916-3917) - Peder Peder
sen Joensen i Stødou (16o4-1674) (se nr.1958) Joen Pedersen (1635-1685) - Peder Joensen
(1665-1745) o.s.v.

I Tavle nr II tilføjes efter 141
Cathrine Kastensdatter Flasbye og 1714-1742
ændres til 1715-1742.
efter nr. 281 tilføjes:
282 Casten Johansen Flasbye
-1716
283 Ide Sofia Jørgensdt.

3.
broderen Christen db. 16'76 bor i Århus, søste
ren Maren 1681 er gift med Søren Pave i Århus,
og broderen Jens db. 1685 opholder sig i Køben
havn.
944-945/1

Ved mandtal til Kop- og Kvægskatten 1682
nævnes under Feirup nr. 3 Peder Rasmussen med
hustru, en dreng og en pige. Han har 1 ko, 3 får
1 svin. Peder Rasmussen Smed nævnes ikko i 1683’
og 1684, hvor der som nr. 5 henh. nr. 3 i Feirup
nævnes Peder Graufmand med hustru.

960-96I/I

Ved mandtal til den halve Kop- og Kvægskat 1682
for Egsmark i Dråby sogn nævnes Jens Glad og hu
stru, der ansættes til 3 mk., en datter 12 sk.
1 hest 8 sk, 2 lam 2 sk. ialt 4 mk 14 sk.

Linie 9 fra oven: Niels db. 1681 var skipper
og borger i Grenå. Han fik borgerskab der 1723
Han døde 1755 (C. Svenstrup:Grenå bys historie
side 337 bd. B.)
996-997/2 Ved mandtal for den halve Kvæg- og Kopskat 1682
er degnen og hans hustru på Helgenæs anført at
have 1 ko, 2 får og 2 bistader og ansættes til
en samlet skat på 1 Rdl 1 mk 2 sk.

996-997/1

Ioo4-loo5/l

Ved mandtal for Kop- og Kvægskatten 1682 ansæt
tes Peder Madsen og hustru, indsidder nr. 8 i Stø
dou til skat af 1 ko og 2 får.

efter
lo24-lo25/2

indsættes medfølgende ny side Io32-lo33/l

1120-1121/1

112o. Las Jensen rettes til 1120-1136 Las Jen
sen. Under sidenummer 112o-1121/l tilføjes
II36-II37/I og under 112o-1121/2 tilføjes
1136-1137/2.

1844-1845/1

Efter sidste linie på siden tilføjes:
Om slægterne Wærn i Århus og på Ebeltoftegnen
se J. Hoffmeyer: Århus bys historie side 486 fl
og K.J. Bøttiger: Ebeltoft og omegn side 184.

3742-3743/1

Linie 17 fra oven efter Karen tilføjes:
g. i Helgenæs 1661-22 p,Tr. (lo/ll) med
Christen Rasmussen Samsing.

Io32-lo33/l

lo32. Knud...........
f.
d.
g.
Io33 ...................

f.
d.
Af dette: ægteskab kendes flg. børn:
Maren
d. 1673 g. med Ove Pedersen Syv i
Kerteminde
Anders
bor 1673 i Rynkeby
Niels ( nr. 5>16)
"
" i Rødegård, Odense.
Maren
er i 1673 g. med Peder Feldbereder
på Sjælland
Kar en
" "
" g. med Lauritz Lauritzen
i Stenløse
Kirsten
" "
" g. med Søren Knudsen Male
i Kerteminde
datter( navn ikke nævnt) som var g. med Feldbereder
Peder Stephansen og efterladt sig 4 børn
(se ev. ovenn. Peder Feldbereder)
I skifte efter Maren Knudsdatter, som havde
været gift med borger i Kerteminde Ove Pedersen Syv,
men død barnløs angives ovennævnte hendes søskende)
(Slægten Brydeland i Aasum sogn)

282-283/2

Efter Gasten Johansen Flasbyes død indgår enken
1717-9/7 nyt ægteskab med Enevold Christensen, der
på den tid er forpagter på Sorø Ladegård, men 1719
fæster han gård i Tersløse sogn, under Tersløsegård.
Han nævnes i registeret til fæsteprotokolen for Ters
løsegård, men protokolen mangler de 6 første sider,
hvor netop side 6 skulle omhandle dette fæste. Men
1721-19/9 fæster Christen Madsen Yde af Karsholte den
gård i Tersløse sogn,"som Enevold Christensen påboer
og som han formedelst hans ringe tilstand godvillig
til Christen Madsen opladt haver /: med de vilkår
han ægter hans datter:/ og om de mod forhåbning ikke
skulle forenes at blive tilsammen, da forskaffe Ene
vold Christensen og hustru fri husværelse i gården
deres livstid, og beholde de deres tilhørige klæder,
det øvrige beholder Christen Madsen ... . Gården er
efter matriklen på 5 tdr 1 skp 2 f jk og 2 alb hart
korn. "
1734-2/1 mageskifter Christen Madsen gården med
Jacob Larsen af Karsholte, i mageskiftet anføres:
"Ellers også accorderet at Enevold Christensen og hu
stru skal som tilforn i Christen Madsens tid herefter
udi gården deres livstid nyde frie husværelse."
1747-19/7 overtager Rasmus Hansen samme gård
efter Knud Bertelsen (Det ses ikke hvornår Knud Bertel
sen har overtaget gården, og der nævnes ikke noget i
fæstebrevet om Enevold Christensen og hustru, der der
for ma antages at være døde, eller have forladt går
den og flyttet andetsteds hen mellem 1734-1747)
Da Anders Jensen Lassen (nr. 7o) i Brendstrup
far udbetalt sin mødrene arv nævnes hans mormoder
Ida Sofie sal. Enevold Christensen Kielgaards.

282-283/1

282. Casten Johansen Flasbye,
f.
d. 1716g.

i Slagelse

283. Ide Sophie Jørgensdatter
f.
d.

Af dette ægteskab kendes flg. børn:
Anna oophia
f. 171o db. 7/11 i Slagelse, st. Michel
Anna Maria
f. 1712 db. 8/6 "
"
"
"
hun er g. 1733-9/7 i Havrebjerg s. med
Andreas Christian Ottesen Bang, student.
Cathrine f. 1715 (nr. 141)
Ide Sophie Jørgensdatter bliver g. 2. 1717-9/7
i Slagelse, st. Michel s. med Enevold Christensen,
forpagter pa Sorø Ladegård. I dette sidste ægteskab
har hun formentlig en søn, der fører navnet Gasten
Flasbye, som i tiden 175o-6o-erne er forpagter af
forskellige hovedgårde omkring Holbæk og Sorø og gift
med Margrethe Paulli, datter af sognepræsten Daniel
Paulli og h. Bente Stub.

Om Gasten Johansen Flasbye og hans h. Ide So
phie Jørgensdatters herkomst vides f.t. intet, ej hel
ler om hvor og hvornår de er viet. Han har sandsynlig
vis været købmand el. lign, i Slagelse, og ved alle
ovennævnte børns dåb hører alle faddere til Slagelse
bys højere borger og embedsstand.
Da kirkebogen for Slagelse, st. Michels sogns
optegnelser over døde først begynder 1756, har det ik
ke været muligt herigennem at klarlægge hans døds
eller begravelsesdag og heller ikke hans alder.
Ved auktion over hans indbo hos enken 171621/lo indkommer 277 Rdl 4 mk 14 sk.
Ved skifte ef
ter ham (Kommissarieskifte, Overformynderiprotokol
for Slagelse 1688-1728 fol 260) 1717-5/1 er kun nævnt
2 børn (deres navne ikke nævnt), der begge tilkendes
en arv på 93 Rdl 5 mk 5 sk, et efter datidens forhold
ikke uvæsentlig beløb, arven skal imidlertid forblive
hos moderen, der lover at forsyne dem med føde og klæ
der og optugte dem til deres 14. år, "Hvor de slio-t
selv kan fortjene".

516-517/1 I linie 2 fra oven slettes (?) og i stedet
tilføjes:c. 1635.
Efter sidste linie på siden tilføjes:
Efter Fr. 17° matrikel af 1664 beboes Rødegård af Hans Andersen, der formentlig er far
broder eller morbroder til efterfølgeren Niels
Knudsen f. 1635. Skifte efter ham afholdes
17o7-8/9.
Datteren Maren Nielsdatter dør 1738 i Ejby
bg. 2/2, hun er gift 1. gang med Hans Pedersen
i Ejby (c.1653-17oo) og g. 2. 17oo-13/6 med
Anders Christensen Borre i Ejby. Deres søn
Hans Andersen Borre i Ejby er gift med Inger
Sørensdt. (Langhoff) (slægten Langhoff A.14)
Datteren Anna Nielsdt f. c. 1665 i Rødegård,
d. i Killerup 1724 var g. 1. med Niels Knudsen
på Tornebygård og g. 2. med Anders Andersen Kil
lerup (166o-1737) (bogen Slægten fra Brydeland)

526-527/2

Efter sidste linie på siden tilføjes:
Jens Christensen (Schouboe) var stamfader
til den adelige slægt "de Schouboe", der med
Oluf Borch Schouboe i 1747 optages i adelsstand
en, men uddøde med den norske undertoldbetjent
Vilhelm Christian de Schouboe (1811-1892)
Christiane Schouboe der var gift med lands
dommer Just Valentin Eichel (169o-1743) døde
1745 (Olav Christensen: Slægten Eichel fra
Nordslesvig)

560-56I/I Linie 18 fra oven slettes, idet Michel Lassen
ikke er søn af men brodér til Rasmus Lassen

56o-561/2 Efter sidste linie på siden tilføjes:
Rasmus Lassen og Johanne Nielsdatter har 6 søn
ner og 4 døtre, foruden de på side 56o-561/l
nævnte børn kendes: Johanne Rasmusdtr.og Kirsten
Rasmusdtr. Sønnen Rasmus Rasmussen Lassen
(1651-1726) er præst i Lunde-Outrup (H. FriisPetersen)
932-933/1

Foruden dc anførte børn er der en datter
Mette gift med Michel Sørensen Due i Arhus,
som dør 1716-8/5. I skifte efter hende nævnes
hendes søskende hvoraf fremgår at:
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side nr.
l.a/2
efter sidste linie på siden tilføjes:
Thorleif Bundgård har taget afgangseksamen fra
Danmarks Ingeniørakademi og derefter ansat i fir
maet "Navitronic" i Viby ved Århus og beskæftiger
sig her med elektroniske navigationsanlæg.
Han er g. 1982-3/4 med Karin Abrahamsen, datter
af^Marius A. og h. Jenny. Hun er f. 1955-19/4
i Åbyhøj.

l.c/1

BentlEjner Petersen er nu ansat under Sundhedsstyrelsen og her beskæftiget med eftersyn og kon
trol med røntgenanlæg pa hospitaler og praktise
rende læger og tandlæger.

l.d/1

Lars Langhoff er nu efter nogle års ansættelse i
A/S Niro Atomicer ansat i A/S Alfa Laval.

4-5/1

I linie 12 fra oven efter Poul Olaf f. 18/1-1913
tilføjes:
d. 4/3-1983 i Århus

34-35/1

I linie 11 fra oven efter Peder f.2o/9-18o9
tilføjes: d. 25/5-1813

7o-71/2

I linie 7 fra neden ændres 1721 til 1821

I40-I4I/I I 5« linie fra oven slettes parenteserne og ef
ter F skrives lasbye og efter B skrives renstrup
således, at der i hele linien står:
141. Cathrine Kastens Datter Flasbye Brendstrup
i den efterfølgende linie rettes 1714 til 1715
og der tilføjes: 1 Slagelse
db. 12/8-1715 i
Slagelse, st. Michel sogn.
I linie 13 fra oven ændres 1929 til 1729.

258-259/1 I linie 13 fra oven efter Maren f. c. 172o
tilføjes: g. c.1741 med Niels Pedersen, borger
og grovsmed i Odense (168o-1758)
efter
280-281/1 indsættes medfølgende nye sider 282-283/1 og /2.

