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Indledning.
Det er i år lo år siden, at jeg startede på at samle
slægtshistorisk materiale til en slægtsbog for SANDAL-slægten fra Mors.
Denne bog er første del af samlingen, nemlig de fælles
forfædre, som hedder ”anetavlen” . I foråret 1984 følger så
anden del der omhandler alle efterkommerne kaldet ”efterslæg
ten”, med indgiftede kvinder og mænd.
Bogen skildrer som sagt de fælles forfædre for Husmand
i Solbjerg på Mors Peder Sandal Christensen død Storup 19o7
og hustruer Kirsten Villumsen og Karen Marie Jeppesen.
Tilbage til anetavlens tipoldeforældre kendes alle ved
navn og deres erhverv ligeledes. Men herefter aftager antal
let af forfædre p.g.a. manglende oplysninger, som bl.a. skyl
des at kirkebøgerne ikke er bevarede eller at de pågældendes
fødesogn og år ikke har kunnet konstateres. - Dog er det lyk
kedes med hjælp fra genealogerne Anton Blaabjerg i Viborg og
Kresten Have i Farum, at skildre væsentlige dele af slægten
igennem godt 4oo år.
For at gøre skildringen af slægtshistorien mere levende,
er bogen krydret med flere særskilte indlæg, som anskueliggør
hvilke kår datidens bønder levede under. Specielt er SANDAL’s
historie fulgt fra første til sidste minde.
Fejl i tekst incl. dataer og stavemåde kan forekomme, for helt undgå disse kan man ikke, når man som jeg har støttet
mig til mange forskelligartede kilder. Hvor et personnavn er
understreget med en flere stedder brudt streg - er sikkerheden
for navnets rigtighed ikke bevist!
Til slut vil jeg takke Gudrun Nielsen i Holstebro og min
svigermor Mildred Sandahl Nielsen i Skive, for hjælpen med ud
sendelsen af bestillingssedlerne og billederne til bind-1.

Gert Ravn Nørgaard
Aal, juni

1983.
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EFTERSLÆGTENS

FORÆLDRE

(2) Feder Sandal Christensen
Er født i Erslev by og sogn på Mors den 1.lo.1861 og død i
Storup i Ørding sogn på Mors 2o.3.19o7, begravet fra ’’Ans
garkirken’' i Øster Jølby den 26.3 s.å. (Frimenigheds kirke)
Var konfirmeret i Ansgarkirken 23.4.1876.
1884 var han ungkarl i Tæbring på Mors, 1888 var han husej
er i Mollerup, derfra flyttede de til Fjelleslev hvor den
ældste søn fødtes. Siden flyttede han til Solbjerg, hvor bør
nene i andet ægteskab for største partens vedkommende blev
født, dernæst var han Møller i Thorup på Mors, for sidst at
være Husmand i Storup i Ørding sogn på Mors. - Se hans bil
lede på side 6 her og forældre (4) & (5) på side 8. Kild e r :
Slægtens medlemmer, Mollerup kirkebog på Mors og tilsvarende
fra Frimenighedskirken i Øster Jølby, samt GRN/514.
Gift l ’ste gang i Mollerup kirke på Mors den 24.lo.1884 med:
((3)) Kirsten Villumsen
der var født i Mollerup den 11.6.1863 og konfirmeret i F r ø 
slev kirke på Mors 14.4.1878 - døde i Mollerup 24 år gammel
den 5.4.1888, begravet der den 13.5 s.å. - Hun var datter af
Gårdejer i Mollerup Villum Christensen ((6)) født der 29.9.
1816 og død der 19.3.1874 - gift i Mollerup 3o.5.185o med
Figen Johanne Sørensdatter ((7)) født der 11.4.183o og døde
der 7.6.1880, hun var datter af Boelsmand og Glarmester i
Mollerup Søren Christensen ((14)) der døde der 18.1.1852, 73
år gammel og hustru Johanne Marie Madsdatter ((15)) der døde
i Mollerup 29.5.1879, 75 år gammel.
Villum Christensen ((6)) var søn af Gårdejer Christian Peder
sen ((12)) der var født i Sejerslev sogn, men døde som 6 3 ’
årig aftægtsmand i Mollerup 17.8.1849 - gift i Mollerup den
2.lo.1814 med Kirsten Willumsdatter ((13)) der var født i
gården i Mollerup, hvor hun også døde den 2.3.185o som 71% år
gammel aftægtsenke i Mollerup.
I dette ægteskab mellem (2) & ((3)) fødtes enebarnet Christian
Sandal Kristensen i Fjelleslev på Mors den 11.3.1886 - Se af
snit I i bind II, hvor denne slægtslinie er behandlet!

- 5 Et billede af Kirsten Villumsen er endnu ikke fundet! Og
da det er blevet mig oplyst, at der i forvejen findes et
skrift eller en slægtsbog for hendes slægt fra Mollerup,
vil jeg ikke skildre denne historie her, - men i bind II,
afsnit I redegøre for denne bog!
Gift 2*den gang i ............. kirke den ll/lo -1888 med:
(3) Karen Marie Jeppesen
Som er født i Hvidbjerg sogn på Mors den 22.12.1859 og døde
i Gedsted sogn i vest Himmerland den 8.5.1941. - Hun ejede
et hus i Durup i Salling (se side 6) inden hun flyttede på
aftægt i Gedsted. - Se hendes forældre (6) & (7) på side 8
og billedet af hende på side 6 her. - Kil d e : GRN/514 og KB.
Det er mit ønske og håb, at der nogle i slægten, som vil for
tælle lidt om Peder Sandal Christensen, Kirsten Villumsen og
Karen Marie Jeppesen - så vi kan få disse minder nedprintet
i bind II - det er overordentligt vigtigt!
Børnene fra andet ægtskab udgør ligesåmange afsnit i bind-II
nemlig således:
Ingvard Sandal Kristensen - se afsnit II i bind-II!
Kierstine Sandal Kristensen - se afsnit III i bind-II!
Johannes Sandal Kristensen - se afsnit IV i bind-II!
Peder Kristian Sandal Kristensen - se afsnit V i bind-II!
Marie Sandal Kristensen - se afsnit VI i bind-II!
Emilie Sandal Kristensen - se afsnit VII i bind-II!
Johanne Sandal Kristensen - se afsnit VIII i bind-II!
Dagmar Sandal Kristensen - se afsnit IX i bind-II!
Senere tilgåede oplysninger:
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(2) Peder Sandal Christensen,
født i Erslev sogn på Mors
1.lo.1861 død Storup 19o7.

(3) Karen Marie Jeppesen, født
i Hvidbjerg sogn på Mors 22.12.
1859 død Gedsted 1941.

I

Karen Marie Jeppesen*s hus i Durup i Salling,
med datteren Kierstine Sandal Kristensen foto
graferet foran før 194o!

Kortudsnit over slægtens hjemegn gennem 4oo å r «

- 8 -

Bedsteforældre
(4) Ole Christian Christensen Bunch
er født i Erslev by og sogn på Mors den 7.8.1828 eg døde
der på aftægt den 16.5.1882, bogravet fra Valgménigh^dskirken Ansgar i Øster Jølby den 24.5. s.å. - "01& Bunk’r
som han kaldtes i daglig tale var Husmand i Erslev^ d.v^s.
han arbejdede for andre mod betaling, hans hjem'bestod af
stuehus med en lille stald til, og i tilknytning hertil
havde han et par tdr. land jord, som han drev landbrug på«,
Et billede af ham og han kone (5) kendes ikke* - K i l d e r :
KB og GRN/514. - So forældrene (8) & (9) på side* 8-9!
Gift i Erslev kirke på Mors den lo.11.1859 med Pigen:
(5) Anne Marie Pedersdatter Sandal
er født i gården "Øster Sandal" i Erslev sogn på Mors den
4.4,1835 og døde af Brystsyge 35 år gammel i ErsléV ddh 9.
3.1871, - K i lder: KB og GRN/514.
Se hendes forældre (lo) & (11) på side 9!

(6) Jeppe Pedersen Marck
er født i Karby sogn på Mors den 9.11.1826, roen ej fundet
død hverken i Karby ellor Hvidbjerg. Det er nærliggende at
tro, at han med sin kone har beet på aftægt andetsteds hos
en søn eller datter. - "Jeppe Mark" som han i dagligdagen
kaldtes var Gårdejer i Hvidbjerg på Mors. - Kil d e r : KB eg
GRN/514. - Se forældrene (12) & (13) på side lo!
Gift i Hvidbjerg kirke på Mors den 4.6.1858 med Pigen:
(7) Else Poulsdatter
som er født i Hvidbjerg by og sogn på Mors den 16.12.183o
og som ovenfor hos (6) ej fundet død i bemeldte sogne. Ki l 
d e r : KB og GRN/514. - Se forældrene (14) & (15) side 11!

Oldeforældre
(8) Christen Christensen Bunche
er født i Tingstrup i Thisted landsogn i Vendsyssel og døbt

- 9 i Thisted kirke den 9.9.1798 - han døde som aftægtsmand
i andet ægteskab i Erslev på Mors 84 år gammel den 2.4.
1881. - Ler skulle findes et billede af ham, blot ej
hv*>r! Christen Chr. Bunche var Murer og Husejer i Er slev
og efter ”(9)” død blev han gift igen med Rebecka Pedersdatter født i Erslev by 18o7, som datter af Peder Josefsen (2o) og dennes 3 ’die hustru Anne_Nielsdatte r .
Kilder: KB, FT, bog-1, GRN/257,514. - Se hans forældre
(16) & (17) på side 11 her i bogen!
Gift i Thisted kirke den 13.8.1824 med Pigen:
(9) Johanne Maria Jeppesdattcr SUlt
der er født i Thisted by den ll.lo.18o4 og døde i Erslev
på Mors den 26.8.1837. - Hun var Exam. Listrictsgisrdemodcr i Erslev district, og ved Folketællingen 1834 i Erslev
boede de i ”Giordemoderhuuset” i Erslev by. - K i l d e r : Se
ovenfor hos (8). - Se forældrene (18) & (19) side 11!

(10) Peder Pedersen ”Sandal”
Efter sin vielse med Ane Michelsdattr Sandal hedder han al
tid derefter: ”Sandal”. - Peder Pedersen er født i Erslev
by den 4.lo.1789 og døde i gården ”Øster Sandal” i Erslev
sogn den 8.6.1865. - Han overtog fæstet af ”Øster Sandal”
ved vielsen i 1813, men 1848 købte han gården i Selveje!
Så godt som alle de der idag bære navnet SANLAL eller SANLAHL nedstammer fra Peder Pedersen her. Navnet ”Sandal” er
jf. lovgivningen et beskyttet navn og ikke hvem som helst
kan få dette navn! - K i l d e r : KB, FT, bog-1, GRN/257,514.
Se forældrene (2o) & (21) på side 12!
Gift i Erslev kirke på Mors den 7.11.1813 med Pigen:
(11) Ane Michelsdatter Sandal
der er født i gården ”Øster Sandal” i Erslev sogn den 24.1
1796 og døde som aftægtskone i Erslev 65 år gammel den 18.
9.1861. - Kilder: se ovenfor hos (lo).
Se forældrene (22) & (23) på side 12!
Deres 8 børn er: (A. til H.)
A: Peder Christian Pedersen Sandal er født 11.8.1815
og gift med Sidsel Cathrine Madsdatter. Le havde
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først en gård i Sdr.Draaby, siden i Hanstholm i Sejer
slev sogn. - Større efterslægt!
B: Anne Cathrine Pedersdatter Sandal er født 14.4.1818
skæbne ukendt!
C: Beder Bedersen Sandal er født 19.11.182o ^g gift i
Erslev med Karen Marie Josefsdatter (datter af Jo
sef Skomager i Erslev). - Større efterslægt i Au
stralien- bl.a. flere farmerfamilier der!
D: Jens Bedersen Sandal er født 11.8.1823, død i Sejer
slev 1899 hos datter. Gift med Marianne Thomasdatter,
hvis moder var en Kortbeck. Havde først gård i Blade,
så senere fødegården ”Øster Sandal” i Erslev sogn. Deres efterslægt er beskrevet i k i l d e n : bog-1, s.84!
E: Christen Bedersen Sandal er født 15.1.1826 og død i
Torup 12.7-1899. Gift Skallerup 21.lo.1855 med Ki r 
stine Severine Bedersdatter Blaabjerg i Torup. Hun
døde 12.4.19o4, 74 år gammel. - Stor efterslægt!
F: Karen Bedersdatter Sandal er født 25.12.1828, gift i
~ Sdr, Draaby. - Stor efterslægt!
G: Niels Pedersen Sandal er født lo.1.1831. Død som
gårdejer i~ Bjergby sogn på Mors. Gift 15.12.1859 i
Bjorgby med Bigen Maren Boulsdatter født der 21.1.
1834. - Deres efterslægt skildres i BIND-II!
H: Anne Marie Bedersdatter Sandal = (5) på side 8!

(12) Beder Jeppesen Marck
Navnet ”Marck" skal udtales som: mark, men det staves gennem
tiderne på flere måder. - Beder Jeppesen Marck er født i K a r 
by på Mors, døbt der i kirken "Miserere mie Domine", som er
15. søndag efter trinitatis eller den 31.8.1788. - Han var
Husmand med noget jord i Karby, hvor han døde som aftægtsmand
77 3/4 år gammel den 17.1.1867. - K i l d e r : KB,Ft, og GRN/514.
Se hans forældre (24) & (25) på side 13 her i bogen!
Gift i Hvidbjerg kirke på Mors den 15.3.1818 med Bigen:
(13) Ane Marie Jensdatter
som er født i Vester Jølby i Dragstrup sogn på Mors den 25.8.
1797 - men ikke fundet død i Karby eller i Hvidbjerg sogn,
hvorfor det må antages, at hun efter mandens død i 1867 er
kommet på aftægt hos en datter eller søn andet steds! Jeg
vil dog her levne plads til en senere indførsel således: død
i

sogn den

/
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. Kil d e r : Se ovenfor hos

(12) her på siden. - Se forældrene (26) & (27) på side 13!
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(14) Poul Joensen Østergaard
Er født på gården ”Østergaard” i Hvidbjerg sogn på Mors og
døbt i kirken den 21. Søndag Post. Trinitatis, som var den
28.lo.1798 og døde som aftægtsmand på sin gård i Vester
Hvidbjerg i Hvidbjerg sogn den 24.5.187o. Han var Gårdejer.
Kilder: KB, PT, bog-2 side 27, ’’Af Redstod *g Hvidbjerg Sog
nes Historie” i Historisk Aarbog for Mors 1919 og 192o,
samt GRN/514.
Se forældrene (28) & (29) på side 14!
Gift i Vester Assels kirke på Mors den 8.2.1828 med Pigen:
(15) Karen Marie EQdsdatter
der var født i ”MUdumgaard” (staves også som: MUdamgaard) i
Vester Assels sogn på Mors den I8.6.I806 og døde i Vester
Hvidbjerg den 8.5.1851. - Kild e r : Se ovenfor hos (14) her.
Se forældrene (5o) & (31) på side 14 her i bogen!

Tip-oldeforældre
(16) Christen Jensen Bunche
Er født i Thisted ca. 1759 (kirkebogen defekt), konfirmeret
der 1776, 17 år gammel. - Han døde i Thisted den 31.12.
1828, som Borger og Skomager i Thisted Bye. - Kil d e r : KB,ET
GRN/514. - Se forældrene (32) & (33) på side 15!
Gift i Thisted kirke den 19.lo.1786 med:
(17) Anne Marie Pedersdatter
som er født ca. 1754 og døde i Thisted den 12.6.1822. - Kil
der: KB,ET og GRN/514. - Se forældrene (34) & (35) side 15!

(18) Jeppe Christian Olesen Sult
Er født på ”Sult” i Vurst sogn i Vester-Han Herred 1765 og
død som Borger og Murer i Thisted den 31.8.1836. - K i l d e r :
KB,FT, GRN/514. - Se forældrene (36) & (37) på side 15!
Gift i Thisted kirker den 16.6.18o4 med Pigen:
(19) Birgitte Christensdatter Moller
som er født ca. 1781 og døde i Thisted 27.6.1832. - Kilder:
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KB, FT, og GRN/514. - Se forældrene (38) & (39) side 15!

(20) Peder Josefsen
er født i Erslev sogn på Mors ca. 1754 og døde som Gård
mand i Erslev by den 2.7.1829. - Fra kilde: bog-1, side
16o læser vi bl.a.:
•‘Peder Josef sen, kaldet Skomager var Gaardmand i Erslev By,
han var gift 4 gange og havde efter datteren K a r e n ’s udsagn
34 børn, og Karen selv meddelte, at de to var uden for æg 
teskab. I Erslev kirkebog har jeg kun fundet 27, de mang
lende 5 er vel dødfødte, som ikke er anførte i Kirkebogen.
Da Kong Frederik den VI i 1824 kom over Mors, kørte han med
Peder Josefsens to røde Heste. La Kongen kom igennem Erslev,
sad Peder Josefsen paa en Stol ved vejen med alle sine søn
ner omkring sig. For alle de raske soldater skænkede Kongen
Peder Josefsen Kongetienden (svarende til statsskatten i
dag) af gaarden og loo Rigsdalere samt ret til at drive Kgl.
priviligeret kro i Erslev.”
Kilder: KB,FT, bog-1 og GRN/514. - Se forældrene (4o) & (41)
på side 16 her i bogen!
Gift 2 ’den gang i Erslev kirke den 9.3.1787 med Pigen:
(21) Anne Pedersdatter
som er født ca. 1762 og døde i Erslev by, hvor hun begrave
des ved kirken den 17.11.1799. - Kild e r : Se ovenfor hos (2o)
Se hendes forældre (42) & (43) på side 16-17!
(22) Michel Madsen Sandal
Er født på gården ”Vester Sandal” i Erslev sogn ca. 1763 og
døde i Erslev by som aftægtsmand den 7.lo.1831. - Han var
fra 1792 til 1813 Fæstegaardmand af gården ”Øster Sandal” i
Erslev sogn. Gården hørte da under ”Dueholm Gods”. Sviger
sønnen (lo) overtog fæstet efter ham og købte gården i Selv
eje i 1848. - Han frasiger sig bl.a. arv i en protokol i
LAV: arkiv nr.: G.lo9 lb.nr.3 side 26lb-263a. - Fæstebrevet
på gården ”Øster Sandal” i Erslev sogn ligger i LAV. K i l d e r :
KB, FT? bog-1, GRN/514. -

- 15 Se hans forældre (44) & (45) på side 12-24 her i bogen!
Gift i Erslev kirke den 12.lo.1792 med Enkekonen:
(25) Karen Jørgensdatter
som er født i ”Palen” i Øster Jølby sogn på Mors ca* 1766
og døde på aftægt hos svigerSøhhen (lo) i EfsleV den 1 5 i
10.1828, - Hun var først gift med Gårdmand Christen Jen
sen Korsgaard i ”Korsgaard” i Erslev sogn i 1778, han dø
de i Erslev 1791 og ægteskabet var barnløst i - Kil d e r :
KB, ET, GRN/514* - Se forældrene (46) & (47) side 27!

(24) Jeppe Pedersen Marck
er født i ”Marck” i Karby sogn på Mors den

/

- 1755

og døde i Karby som aftægtsmand den 27.1.182o. - Han var
Fæstegårdmand i ”Marck” . - K i l d e r : KB^ FT, GRN/514,
Se forældrene (48) & (49) på side 27 her i bogen!
Gift i Karby kirke den 26.9.1785 med Pigen:
(25) Kiersten Christensdatter
der ligeledes er født i ”Marck" i Karby sogn ca. 1758 og
døde som aftægtsenke i Karby den 51.1.1822. - Kild e r : Se
ovenfor hos (24) her på siden. - Se forældrene (5o) &
(51) på side 27-28 her i bogen!

(26) Jens Clemmensen
er født i

sogn ca. 1765 og begravedes i Drag

strup kirke den 28.5.1854. - Han var Gårdfæster i Vester
Jølby i Dragstrup sogn på Mors. - Kilder: KB, FT, GRN/
514. - Se g forældrene (52) & (55) på side 28 her!
Gift i

kirke den

/

- 17... med:

(27) Ane Andersdatter
der er født i

sogn ca. 1768 og begravedes i Drag-

strup den 29.1.1857, som aftægtsenke. - Kilder: KB, FT,
GRN/514. - Se forældrene (54) & (55) på side 28 her!

(28) Joen Sørensen Østergaard
er født i "Østergaard" ca. 1756-58 i Hvidbjerg sogn og døde
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i Hvidbjerg på Mors den 14.4.1812, som forhenværende Gård
ejer af "Østergaard" og aftægtsmand. - Østergaard overtog
han efter faderen (56). Han var først i Frøslev kirke den
9.1.1777 (trolovet 6.12.1776) med Karen Pedersdatter fra
”Vestergaard” i Frøslev, men hun døde i december 1785 i
barselssengen. - Kilder: KB, FT, GRN/514 og ”Slægten fra
Kibshede” af Kresten Have, Eget forlag - Farum 1982, side
26 m.fl. sider. - Se forældrene (56) & (57) på side 28!
Gift i

kirke den

/

- 17.... med:

(29) Maren Knudsdatter
der er født i
sogn den

sogn ca. 17... og som døde i
/

- 18.... - K i l d e r : KB, FT, Grn/514.

Se hendes forældre (58) & (59) på side 28 her i bogen!

(30) Mads Andersen
er født i"Mttdamsgaard" i Vester Assels sogn på Mors den
9.11.1783 og druknede ved et fald i et huld ved gården den
11.8.1811. - Han var Fæstegaard på "MUdamgaard". - K i l d e r :
KB, FT, GRN/514. - Se forældrene (6o) & (61) side 28-29!
Gift i

kirke den

/

- 18.... med:

(31) Else Sørensdatter
som er født i

sogn ca. 1778 og som døde i "MUdam-

gaard” i Vester Assels sogn den 17.1.1852. - Hun blev anden
gang gift i Vester Assels kirke den 13.12.1811 med Ungkarl
Jens Poulsen Skibsdal af Øster Assels. - Han overtog fæstet
af gården og blev senere Selvejer af gården. - K i l d e r : KB,
FT, GRN/514. - Se forældrene:

(62) & (63) på side 29 her!

Penge- og møntforhold:
Rigsdaler (forkortet: Rdl.) udmøntedes i Danmark fra 1537
til 1872. Den deltes oprindelig wfter lybsk møntfod i 3 mark
å 16 skilling, men idet småmønten forringedes, gik der under
Kong Frederich den II 4 mark og tilsidst fra 1625 6 mark på
1 rigsdaler ”in specie" (Speciedaler) d.v.s. en i et-stykke
udmøntet. En speciedaler omveksledes 1873 med 4 kroner, mens
1 rigsdaler erstattedes eller omveksledes til 2 kroner.

Q
«Ugefom ben
Fjerffenbe g o rto m m cb ’&efrefiøb5 SfnVenbelfe
til gobe for SEenncffer ganbffe er ovcrvunbet i £iø b en f;av n , 04
<t offentligt £cjlcflag terie fcer bleven in b re tte t, faaletcS onffer
£ a n $ SKajefhxt o g fa a , a t ovennævnte 23rug a f bette reenlige
£uu$btyré £ jo b m aattc blive alm inbelig ubbrebt i alle £ a n «
m arfé P v o v in b fe r/
$ a n $ SOlajefleet forventer, a t £ vrigl;cb$*perfonerne/ i £ a m *
taler mcb Sllmuen og p a a anbre pa$fcnbc Sftaabcr, frafrigen ville
funne bibrage til a t ubrpbbe be inbgroebe gorbom m e im ob bennc
funbe og ftyrfenbe g ø t e ; og til ben Gnbe ffulbe 2Xan, efter
allerl;øiejle b e fa lin g , £ervcb tjenflligfl tilflille
------------ et Sfntal (h cm p larcr a f et a f gorflanberen veb SSe*
te iin a ir* £ f o le n , p ro fe S jo r og R ib b er a f d a n n e b ro g S ^ i b ø r g
affattet S f r iv t om £ cflcfiø b $ <Spiiéntng, for a t ubbeleS b lan b t
Unberøvrigfjcberne i £ e re $ £ i f l r i e t ,
£ a n $ E lc jc ftø t p aatv iv ler iffe , a t £ e jo felv vil bi*
brage faavibt m uligt til benne gobe (£ag$ grem rne, og Stiler*
£ 0 ,fifamme fjar bem ynbigct to tte Gollegium til a t tilfjenbegive
£ e m , a t $ a n meb allernaabigfl S3elbel;ag vil an fee, om £ e i
£ c rc 3 £ ijlr ic t funbe finbe een eller flere SJtønb, ber vilbe mob*
tage k o n g elig t P riv ileg iu m p a a * e t £ c jlc fla g tc ric , wnber famme

) '

S Jitfaar, font ere beflcmtc for ^»efieftagferiet i åiø b cn fiab n , nem»
Jig: a t enfyoet £ c f t , fom fclioer beftemt tit a t flag ted , forut»
ffat tøneé a f en cram incret STpttagÉ , og et 2 X « fe infcfcranfccS
i £ o o en e tit S eg n p a a a t -Krotet er fu n b t og fpifclig t, fam t
a t f o s e n e {fulle blive fyccngcnbc ocfc S to p p e n , in b tit a tt jtjofcet
et fotgt.
£>ct f to n g d ig e SDanffi: C a n c d fic t e n k t e S JJaji i g i o .
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i n a tu r lig s t ø r r e ls e ”.
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I 1618 indførtes kronen, der efterhånden betegnes slettedaler, lig med 4 mark, og under Kong Christian den V ind
førtes kurantdaler, der var lig med ca. 4/5 speciedaler,
og 1813 indførtes rigsbankdaler (lig med % speciedaler).
Denne mønt benævnes 1853 rigsdaler.
Kil d e : ”Slægtsbog for familien Dalgaard” ved G.P. Sørensen
Slægtsarkivet, Viborg 1978. - GRN/263 side 7-8.

2 x Tipoldeforældre:
(32) Yens Poulsen Bunche
Er født i Nors i Hillerslev herred 1726 og døde i Thisted
by den

/

- 1779. - Han var Borger og Hattemager i Thi

sted, måske havde han været post, for han benævnes ofte som
sådan. - Kilder: Thisted Byhistoriske Arkiv ved Torsten Balle,
og Edith Cortz, Lysagervej lo. 47oo Næstved. - 1757 nævnes
han som Eattigforstander i Thisted. Se Thisted Amts Aarbog
1939, side 156-157. - Se forældrene (64) & (65) side 29!
Gift i Thisted kirke den 3o.5.1759 med Bigen:
(35) Anne Cathrine Christensdatter lomborg
som var født i
/

sogn ca. 17... og døde i Thisted den

- 18... - Kilder: KB, ET, GRN/514.

Se forældrene (66) & (67) her i bogen på side 29!

(34) Beder
(55)
(36) Ole Jepsen SUlt
Er født i
i Vendsyssel den

sogn ca. 1735 og døde i Vester Thorup sogn
/

- 1811, da 76 år gammel. - Han var

Husmand på ”SUlt" i Vust sogn. - Kild e r : Se ovenfor hos (32).
Se forældrene (72) & (73) på side 29 her i bogen!
Gift i Vust kirke den

/

- 1763 med:

(37) Johanne Nielsdatter
som var født i

sogn ca. 1737 og død i Vust 1785, 48

år gammel. - Kilder: Se (32) ovenfor. - Eorældre kendes ikke!

- 16 (38) Christen_________Møller
139)
(40) Joseph Christensen
Er født i Erslev by ca. 1728 og begravedes i Erslev 23.6.
18o5 i sit 8 o ’s år. - Han overtog 175o fæstet på sin føde
gård GI. matrikel nr. 3 i Erslev med hartkorn 4-o-o-2. Går
den ejedes da af Peder Steffensen Skallerups enke i Nykjøbing. Gården lå lige syd for landevejen gennem Erslev, nogle
få meter vest for kroens nuværende P-plads.
I løbet af 175o’erne kom gården under Ullerup Gods, hvor den
forblev til 1785, da den købtes af Dueholm Gods. Joseph må
have vist sig som en mindre dygtig landmand, for efter 12
års fæste blev det meste af jorden taget fra ham. Tilbage
havde han nu hartkorn o-4-o-2, som han beholdt til ca. 1794
da svigersønnen Niels Andersen Hvidbjerg overtog den.
I 1775 fik Joseph nyt fæstebrev på ejendommen (indført i bå
de Ullerup og Dueholms fæsteprotokoller), hvori hans årlige
landgilde anføres til 1 Hdl. og 2 Mk. I en tilføjelse date
ret 1.5.1887 til den afskrift af fæstebrevet, der findes i
LAV, oplyses det at der ved udskiftningen 1786-87 var tillagt
gården o-o-3-l, således at den nu var på ialt 5 skæpper hart
korn. Ved matrikuleringen i 1844 fik gården matrikels nummer
3o i Erslev. - Kild e r : KB, PT, bog-5 side 94-97, GRN/254,514.
Se forældrene (8o) & (81) på side 3o her i bogen!
Gift i

kirke den

/

- 1752 med:

(41) Rebekka Pedersdatter
Som er født ca. 1727, måske i "Votborg” i Tæbring sogn på
Mors (kirkebøgerne er ikke bevarede), som datter af % gårsejer Peder Madsen i "Votborg", der er søn af Mads Jepssøn
(166o-1717) og Maren Jeppes (166o-1712) de fæstede "Korsgaard"
i Vejerslev sogn. - Rebekka døde i Erslev og bregravedes der
26.12.1797. - Kilder: Se ovenfor hos (4o) her på siden!
(42) Peder
(43)

- 17 (44) Mads Christensen Sandal
Er født i Erslev by ca. 1714 og døde i gården "Vester San
dal", han begravedes i Erslev den 8.2.1786 "noget over 72
Aar gammel".
Mads Christensen fæstede 4.6.174o under Højris Gods den vest
reste af de to Sandal-gårde i Erslev sogn, kaldet "Vester
Sandal" - det er den nuværende matr. nr. 3 - den havde den
gang et hartkornstilligende på 7 td< 1 skp. 1% alb., hvor
til kom endnu 2 td. lskp. 2%alb., nemlig halvdelen af den
under Sandal lagte "Slotsgaard"/ hvorfor MadsChristensen hav
de ialt 9td. 2skp. l.fjdk. lalb. i fæste. - M a d s ’es sviger
mor (91) beholdte dog ialt 3td. hartkorn i fæste til sin død.
"Vester Sandal" hørte under godskomplekset Højris-Dueholm
til midten af 175o'erne, da den fulgte Dueholm, som da blev
solgt til Anders Tøttrup.
Mads Christensen oplod i 1784 "formedelst alderdom og skrø
belighed" fæstet af gården til sønnen Jeppe Madsen med und
tagelse af ltd. hartkorn; sønnen fik fæstebrev derpå 23-4.
1784 mod at betale 4o Rdl. i indfæstning (Dueholm Fæsteproto
kol 1755-1862. G.109-1, folie 41).
Mads Christensen blev gift i 1743 i Erslev - vel sidst i Au
gust eller først i september - med næstsøskendebarnet Anne
Jepsdatter (45) fra Sandal. Få grund af slægtsskabet - hans
far og mor var "søskendebørn" eller fætter og kusine - måtte
parret have kongelig dispensation, som blev udstedt 26.7.
1743; og 14. august samme år kvitterede Melchior Meldahl som
forstander for hospitalet i Nykiøbing for den ene rigsdaler,
som parret for "deres ringe vilkaar" kunne nøjes med at be
tale i afgift for dispensationen (som med bilag findes i Aal
borg Bispearkivs pakke med kongelige dispensationer 1736-48,
arkiv nr. C.l - 486).
Mads Christensens fæstebrev lyder:
"Stæder og hermed bortfæster til Mads Christensen, barnefødt
i Erslev, en gård i bemeldte Erslev sogn, Sandal kaldet,

som

Jep Federssøns enke til hannem haver opladt med de vilkår, at
ægte hendes datter Anne Jepsdatter, og enken hendeb livstid

18
at sidde for 3td, hartkorn af gåren, som efter hendes døde
lige afgang uden videre indfæstning Mads Christensen tiltræ
der; af samme gård svarer Mads Christensen mig årlig inden
hver års jul godt for landgilde og arbejdspenge tolv rigsda
lere, hvorimod nyder lige frihed med andre mine tjenere (fæstebønder), som giver arbejdspenge; i ligemåde er hannem
forundt halvparten af Sletsgaarden kaldet at bruge under
hans iboende gård / fri for landgilde og arbejdspenge / for
de årlig deraf gående skatter at svare, hvilken gård Sandal,
som er hartkorn 7td. lskp. l%alb. og halve Slotsgården ka l 
det hartkorn 2td.lskp. 2/^alb., tilsammen 9td.2skp.lfjdk. 1
alb. forbemeldte Mads Christensen sin livstid nyde, bruge og
i fæste beholde, sålænge han deraf svarer som oven er meldt,
holder samme gårds huse, ejendom og besætning i forsvarlig
stand, er mig og udi min fraværelse min fuldmægtig hørig og
lydig, og ellers i øvrigt rettet og forholder sig i alle må 
der efter hans Kongelige Majestæts allernådigste udgående
lov og forordning.”
Højris den 4. juni anno 174o.
Højris Fæsteprotokol 172o-1867, arkiv nr.: G.112-3 side 68»
Gift i Erslev kirke på Mors den

/

- 1743 med Pigen:

(43) Anne Jepsdatter
som er født i ”Vester Sandahl” i Erslev sogn ca. 1726 og død
samme steds. Hun begravedes i Erslev den 21.1.1787, 59 år og
9 måneder gammel. - K i ld e r : Se ovenfor og herefter!
Se forældrene (9o) & (91) på side 39-44 her i bogen.
Den Kongelige dispensation:
"Vii Christian den Siette af Guds Naade Konge til Danmark og
Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten,
Stormarn og Dytmarsken, Greve udi Oldenburg og Delmenhorst
giøre alle vitterligt, at vi, efter herom allerunderdanigst
giorte ansøgning og begiering, allernaadigst have bevilget
og tillade saa og hermed bevilge og tillade, at Mads Chri
stensen og Anna Jeppesdatter af Sandahl i Eerslef sogn paa
Morsøe i Aalborg Stift udi vort land Nørre Jylland maa udi

- 19 Egteskab sammenkomme, uanseet, at de skal være Nest-Søskende Børn, og saaleedis hinanden udi Tredie Leed beslegtede;
dog skal de først paa behørige steder beviiseligt giøre, at
de hverandre ey nærmere endsom herover er meldet udi Slegt
olier Svogerskab paarører, saa og noget efter deres Midler
og Leylighed, samt Biskopens billigelse til neste Hospital
udgive, saafremt de denne vores allernaadigste bevilling ag
ter at nyde, forbydendes alle og enhver herimod eftersom for
skrevet staar at hindre eller udi nogen maade forfang at
giøre vor Hyldest og Naade* Givet paa vort Slot Friderichsborg den 26. Julii Anno 1743 1"
Under vor Kongelig Haand og Signet
Christian R.

/ ..* Holstein

Se fotokopien af originalen her på side 2o - samt efterføl
gende forloverattest nederst på side 21!
Afskrift af forloverattesten:
"Vi underskrevne fæstebønder af Eerslef Sogn kand sandfærdeligen bevidne, at Madz Christenssøn af Sandahl og Anne Jeppesdatter sammestæds ere, ligesom for hans Kongelige Mayestæt
af dem er andraget, ikkun beslægtiget i 3die Leed, og ere
næst Søskende Børn, og hans Fader og hendes Moder Sødskende
Børn, foruden ere de i anden slægt og Svogerskab hinanden
ganske u-vedkommende, u-paarørende og ganske fremmede fore.
Lette vi bekræfte med Hænders underskrift som Forlovere af
Eerslef den6te Augusti 1743.”
Jeppe J.M.S. Madssøn

Christen C.M.S. Michelssøn

Forloverne, hvoraf den første, Jeppe Madssøn var Anne Jeppesdatters mors lavværge, og den anden, Christen Michelssøn
var Mads Christensens far, har ikke kunnet skrive, hvorfor
de blot prentede deres forbogstaver og en anden skrev navne
ne på begge sider af disse.
Endvidere findes som bilag Biskop Broder Brorson i Aalborgs
bestemmelse af lo.8.1743 om, at Mads Christensen og Anne Jeppesdatter på grund af "deres ringe Vilkor" kunne nøjes med
at betale lrdl. til Nykøbing Hospital før de blev gift.
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Skiftet efter Mads Christensen lyder lettere omskrevet:
”Anno 1786, den lo. martij indfandt sig husbonden Poul Tøttrup til Dueholm tillige med 2de tiltagne vitterlighedsog vurderingsmænd, navnlig Anders Sandahl og Joseph Chri
stensen i Erslev for idag at holde registrering, vurdering
og skiftebehandling efter afgangne Mads Christensen,

som b o 

ede og døde i bemeldte Sandal i Erslev sogn den 3die februarij under opsættelse fra den 5te martij, som var helligdag
og rette 3ote dag efter loven til idag imellem den salig
mands efterlevende enke Anne Jeppesdatter og deres i ægte
skab sammen avlede Børn, navnlig 1 søn Jeppe Madsen, som
haver gaarden i fæste, 1 søn Christen, som er død og haver
efterladt sig en søn Mads i 3die aar, paa hvis vegne var
tilstæde som formynder morfaderen Morten Sørensen i bemeldte
Erslev, nok en søn Michel værende hjemme i gården hos hans
moder og er 23 aar gammel og 1 datter Else, 18 aar ligeledes
i gaarden ved moderen, paa hvis vegne broderen Jeppe Madsen
paatog sig værgemaalet som formynder, item (=ligeledes) 1
datter Johanne havende til ægte Michel Boil i Erslev, Anne
havende til ægte Anders Nielsen ibd. og Kirsten Madsdatter
havende til ægte Peder Michelsen af Erslev, paa hvis vegne
benævnte Anders Nielsen var tilstede og paa enkens vegne som
lavværge Michel Pedersen sammensteds; hvor da er forefunden
og forrettet som følger.
Len afdødeg gangklæder:

Rdl.

Mk.

Sk.

1 gammel kiste med ubrugelig laas

o

1

8

1 blaa vadmels troie med hornkna^per

1

2

o

1 do med hornknapper

o

4

o

1 brun do med metalknapper

1

o

o

1 gammel graa klædes do med samme do

o

2

o

1 hvid vadmels do

o

4

o

1 gammel do

o

l

1 læder do

1

o

1 hvid vadmels undertoie

o

l

1 blaa brystdug

o

2

o

1 par læder bukser

o

3

o

1 par sorte vadmels bukser

o

1

8

o
o
o

- 23 1 par gamle sorte vadmels bukser

o

o

8

1 par blaa strømper

o

l o

1 par graa do

o

o

1 par sko med messing spænder

o

l o

2 bundne (strikkede) luer

o

o

8

1 hat

o

o

8

1 hvid klædes rejseslag

o

o

8

1 hørlærreds skjorte

o

2

o

1 blaarlærreds skjorte

o

1

8

2 halsklæder

o

o

8

1 par træsko

o

2

o

12

videre fandtes ikke den afdøde at tilhøre, saasom den ene
tønde hartkorn, som afgangne Mads Sandal havde i fæste, vil
enken ej beholde, men har formedelst alderdom og skrøbelig
hed samme overladt og afstanden til sønnen Jeppe Madsen, imod han giver hende forsvarlig husværelse og ophold i gaarden hendes livstid og efter hendes død en sømmelig begravel
se og henfærd. Og dersom benævnte enke Anne Sørensdatter
(fejl for Jeps- eller Jeppesdatter) ej skulde nyde det om
skrevne som forsvarlig kan være og saaledes, at hun dermed
kunde være tjent, da indtræder sønnen Jeppe Madsen sin m o 
der et lidet værelse i gaardens raaling (stuehus) til bebo
else og giver hende aarlig til underholdning 1 tønde rug og
1 tønde byg, ligesom hun dette maatte behøve og tillaves i
gaarden ligeledes naar hun dertil trænger, saa gives hun og
2de potter mælk om dagen, hendes ekstraskat svarer fæsteren
saalænge hun lever, det fornødne ildebrand (= ildebrændsel)
forskaffes hende, nemlig 2 læs skudtørv og 5 é 6 læs flad-tørv, hendes seng, kiste og gangklæder medtager hun ved indflyttelsen, og nyder hun 2de af gaardens faar, som græsses
og fodres med dens egne, hvilket med lavværgens og de øvrige
paarørendes samtykke saaledes blev bestemt.
De foran specifiserede gangklæder og den gamle kiste beløber
sig altsaa til penge 8 rigsdalere og 14 skilling, - Hvori
mod anføres stervboens gæld og besværing, som bestaar i føl
gende:
1- begravelsesbekostning som efter specialregning beløber

- 24 sig til

lo

o

o

2 o skiftets bekostning med stemplet papir, skriverløn og
deslige vil i ringeste koste

2

o

o

Naar da indtægten og udgiften leqvideres befindes gælden
at overstige og højere blive 3rdl. 5mk. 2sk., og som heraf
ses, at intet bliver til deling og sønnen Jeppe Madsen,
som haver gaarden i fæste, betaler til enhver hvad hans
fader er skyldig og hvad gæld paa gaarden maatte hæfte, saa
er foranførte kiste og gangklæder dertil udlagt saa vidt
kan tilstrække, og dette lidet skifte uden videre henstand
sluttet og tilendebragt.
Datum Sandal ut supra (= som ovenfor)
Som skifteforvalter

P. Tøttrup

Paa egne og medarvingers vegne
Jeppe Madsen Sandal

Morten Sørensen

Som enkens l a w s r h e

Michel Pedersen

Anders Nielsen

Som vitterligheds- og vurderingsmænd:
Anders Sandal

Joseph Christensen” .

Kilder; KB, PT, Dueholm Skifteprotokol 1755-1828 arkiv nr„:
G.lo9-3 side 19ob-191b. ”Slægten Boil fra Sandal” af M.P„
Ejerslev og Anton Blaabjerg, Limfjordsslægter 1973, side 46
til 52. GRN/514 og 258.

Om hartkorn, landgilde og trolovelse m . m .
Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter,
bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De
forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i
forhold til 1 tønde rug eller byg, der var ”hårdt” korn i
modsætning til havre ”blødt k o r n ” .
Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men nor
men for den almindelige beregning var;
1 tønde

rug eller b y g .................

1 tønde hartkorn

1

-

gryn eller hvedemel ..........

2

1

-

hvede eller ærter ..... ........ 1%

-
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1 tønde havre ....,, i i
1

-

humle ........

% tønde hartkorn
-

4 læs enghø ..........

1 skæppe

12 gæs ...... ♦.......

1 tønde

1 tønde hartkorn = 8 skæpper = 52 fjerdingkar = 96 album.
Forkortelserne er:

td., skp., fjdk. og alb.

Ved enevældens indførelse I66o indkaldtes jordebøgerne, og
på grundlag heraf udarbejdedes en fælleB jordebog for alle
landets ejendomme* den såkaldte ”Matrikel 1664", hvori ejen
dommene skyldsattes i hartkorni
Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet
ligningerne på godserne som nævnt var noget forskellig, og
man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel
baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i for
hold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle
svares. - Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter
godhed. Enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte
de kunne frembringe f.eks. antal læs hø, græsning, svins ol
den m.m.
Men også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget
heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var
stadig den samme HARTKORN. Trods mangelfuld opmåling og kort
lægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og
retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev benyttet
som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af
jordens forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig,
hvorfor man i årene 18o6-1822 udarbejdede Danmarks sidste
matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Bonite
ringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjor
den sattes i klasse fra 1-24. Af de bedste jorder beskatte
des 6% td. land (å 14.ooo kvadratalen) til at yde 1 td. hart
korn. Då Doiland og Falster gik der 9 4/5 td. land og i Ring
købing amt 45 td. land til 1 td. hartkorn.
Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i for
bindelse med teknisk udvikling medførte, at de dårlige jor
ders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.m. steg stærkt,
uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke
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skatteforøgelse * Hartkornsskatten blev derfor utidssvarende
hvorfor man i 19o3 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket
betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som skattegrund
lag.
I ældre dokumenter træffer man ofte på betegnelsen ”gæsteri”,
hvilken betegnelse dækker bondens pligt til at modtage jord
drottens folk, heste og hunde i indkvartering og underholde
dem. Gæsteri havde endnu betydning under Christian den III,
men senere tabte det interessen for godsejerne og blev da i
reglen afløst af en årlig afgift. Len regnes ikke - som regel
- henhørende under den egentlige landgilde og blev derfor ik
ke sat i hartkorn. Hestegæstepligt til at underholde hovheste
- havde særlig betydning på kronens godser og blev ofte her
afløst af en havreydelse.
Len i gammel tid omtalte ”herlighed” betegner den ejendomsret
til jordegods og de deraf flydende indtægter -»g rettigheder,
som kronen ved love eller privilegier overdrog til private.
Kronens herlighed over selvejere kunne overgå til private,
der så kunne købe bondeskylden. Herligheden omfattede alle
faste indtægter, forstrandsret, lyngslet o.s.v. samt hoveri
eller hoveriafløsning. Lernæst var herligheden de uvisse ind
tægter af stedsmål og sagefald (bøder) m.m. Endelig var myn
digheden over vornede eller stavnsbundne en del af herlighed
en. Kronen kunne sælge eller overlade herlighedsrettigheder
som birkeret eller patronatsret (kirke og deres gods) til pri
vate. Med herlighedsretten fulgte også pligten til at holde
fæsterne i forsvar, rejse tiltale og opkræve skatter. Herlig
heden var dog nøje afgrænset, men hertil må vistnok regnes
håndfæstningernes bestemmelse om, at adelen måtte gøre sig
sit gods lige så nyttigt som kongen. Ved salg til selveje kun
ne sælgerne forbeholde sig herligheden eller en del heraf, så
som - hvad der var almindeligt - retten til jagt og fiskeri.
I bogen her forekommer betegnelsen ”trolovelse”. Lette var en
kirkelig handling, der før i tiden gik forud for den kirkeli
ge vielse. Trolovelse kendtes allerede i middelalderen og var
en ægteskabsstiftende handling, men efterhånden fik den kirke
lige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af

- 27 19. juni 1582 bestemtes det, at ægteskab skulle fuldbyrdes
af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle
der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og
fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for
begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling.
Efter loven skulle præsten "alvorligen forbyde de trolove
de personer at søge seng sammen før end de i kirke retteligen bliver samlede”, men blandt almuen overholdt man ikke den
ne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse
af trolovelsen som egentlig ægteskabsstiftende. I året 1799
blev trolovelsen helt afskaffet ved kongelig reskript af 4.
januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog og er i vore
dage afløst af forlovelsen. Som et ydre tegn på trolovelsen
h bar den trolovede - tidligere kun hvis det var en velha
vende person - en fingerring af guld, der blev anbragt på
fjerde finger,

”thi viise mestre og læger skriver, at der

ganger en aare fra hiertet op til den fjerde finger” .
Kilder: bog-3, GRN/265 og ”Herremand og fæstebonde, studier
i Dansk Landbrugshistorie omkring I6oo" af Hans H. Fussing,
Kbhvn 1973. Matrikelarkivets jubilæumsskrift, Kbhvn 1981.
(46) Jørgen Jensen
er født i Sundby sogn på Mors ca. 17... og begravet i Øster
Jølby den

/

- 1.... - Han var gårdfæster af gården "Da

len” i Øster Jøby sogn. - K i l d e r : KB, FT, bog-4 s.47 og
GRN/514,258. - Se forældrene (92) & (93) på side
Gift i Øster Jølby kirke den

/

- 17... med:

(47) Anne Clausdatter
som er født i "Dalen" i Øster Jølby sogn ca. 17... og begra
vet i Øster Jølby den

/

- 1... - Kil d e r : Se ovenfor!

Se hendes forældre (94) & (95) på side
(48) Feder

Marck

Fæstegårdmand i "Marck" i Karby sogn på Mors.
(49)
(50) Christen
Fæstegårdmand i "Marck” i Karby sogn på Mors.
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(51)
(52) Clemen

153J
(54) Anders
155}
(56) Søren Nielssøn Østergaard
er født ca. 1691 i ”Østergaard”, døbt 6.11.1691 i Hvidbjerg
kirke på Mors - han døde samme steds 1769. Han var Fæstegårdmand efter faderen (112) i ”Østergaard” , som ejedes af
Glomstrup Gods i Hvidbjerg sogn (se: Trap Danmark). - Ki l 
der i KB) FT, bog-2 og GRN/514. - Se forældrene (112) &
(113) på side

her i bogen!

Trolovet i Hvidbjerg den 13.lo.1729 med: (gift i Hvidbjerg)
(57) Helle Andersdatter Krogsgaard
som er født i Ejstrup ca. 17o3, døbt i kirken 7.11.17o3 og
døde i "Østergaard” i Hvidbjerg sogn den 24.9.1784. - Se
forældrene (114) & (115) side

' - Kild e r : Som ovenfor og

”Slægten fra Kibshede” af Kresten Have, Eget forlag. Farum
1982, side 25 til 27.
(58) Knud

159}
(6o) Anders Madsen
Er født i "Molsgaard" ca. 1743 i Blistrup sogn på Mors og
død i "Mildam Møllegaard" i Vester Assels sogn den

/

18... - Han var Gårdfæster af "Miidam Møllegaard” jf. fæste
brev af 178o i Lund Gods fæsteprotokol 1725-1793, side 116
nr. 359 (arkiv nr.: G.113 lb.nr. 1.) Da gik svigerfaderen på
aftægt (122). Inden Anders Madsens søn Mads Andersen (3o) overtager gården synes denne at være købt i Selveje, idet den
under Brandforsikringen 18ol er ansat i værdi til 3oo Rdl.
med et hartkorn på 5-l-o-o. - Kilder: KB, FT, GRN/514.

29 Gift i (Vester Assels) kirke den

/

- 17... med:

(61) Maren Josefsdatter
der er født i ”MUdam Møllegaard" ca. 1757 og død inden 183o
- nemlig den

/

- 18... - K i l d e r : Se ovenfor på side 28.

Se forældrene (122) & (123) på side

her i bogen!

(62) Søren
__________________________

3 y. Tipoldeforældre:
(64) Poul Jenssøn Bunche
er født i Tved sogn i Vendsyssel ca. 1666 og døde i Nors i
Hillerslev herred 1744, begravet Nors 13.1.1744, 78 år gam
mel. - Han var gårdfæster i Nors. - Kilder: KB, FT, GRN/
514 og - se forældrene (128) & (129) på side
Gift 2 ’den gang i Nors kirke den 4.lo.1713 med Pigen:
(65) Maren Christensdatter
som er født i "Bjerregaard" i Vester Vanned sogn i Vendsys
sel ca. 1696 og døde i Nors, hvor hun begravedes 2.12.1742,
46 år gammel. - Kilder:

Se ovenfor hos (64) her på siden.

Hendes forældre kendes ikke i øjeblikket!
(66) Christen

Lomborg

_________________________
(68) til (71) savnes p.g.a. manglende oplysninger!
(72) Jeppe Oluffssøn
er født ca. 1674 - han døde i Vust sogn i Vendsyssel 176o
som tidlige Feldbereder (lægelignende stilling, som vores
tids naturlæger), han betegnedes da som gammel og døvstum.
Kilder: KB, GRN/514. - Forældre kendes ikke!
(73)
(74) til (79) kendes ikke p.g.a. manglende oplysninger!

3o (80) Christen Michelssøn Sandal
Er født på gård nr. 3 af gammel matrikel i Erslev by ca.
1681 jf. landevsernsmandtal 171o/12, han døde imellem 1743
og 1747, idet han 1743 underskriver erklæringen som er gen
givet på side 21 her og 1748 nævnes hans enke at have mistet
flere kreaturer ved kvægpesten (se kvægpesten herefter).
Han overtog mellem 171o o g l 7 2 o fæstet af sin fødegård i Er
slev by og sogn matrikel nr. 3 med et hartkorn på 4-O-O-2,
som lå sydvest for Erslev Kro.
La Christen overtog fæstet hørte gården vist endnu under
Frøslevgaard, men snart efter tilhørte den Peder Steffensen
Skallerup, købmand i Nykøbing, hvis enke endnu ejede den 17
5o, da hun oplod fæstet til sønnen Joseph Christensen (4o).
Kilder: bog-5 og GRN/254,514. - Se forældrene (16o) & (161)
på side

her i bogen!

Gift med:

(hans 2 ’den hustrue)

(81) Karen Josephsdatter
Som er født i

sogn ca. 16... og døde i Erslev før

kirkebøgerne begynder 1767. - K i l d e : bog-3 side 27. - Forældre kendes ikke!
Kvægpesten.
En stor fare og ulykke for bonden i 1 7 o o ’erne var kvægpest
en, der ikke - som mange tror - var det samme som vore dages
mund- og klovsyge; men en sygdom, der udartede sig på samme
smittefarlige måde, og som søgtes begrænset med næsten til
svarende midler.
I Historisk Aarbog for Mors 1931 findes en artikel, der for
tæller om kvægpesten, der rasede på Mors i årene 1747-49.
Syd fra kom pesten i 1747 til Salling, hvorfra den i novem
ber kom til godset Dueholm Kloster. Og derfra bredte den sig
rundt om på øen, som først omkring 1.5.1749 var fri for epi
demien. - Her skal kort redegøres for udviklingen i Erslev
By, hvor man må regne med, at omkring 75-8o% af alle kreatu
rerne døde. Sygdommen kom til byen midt i januar 1748, hvor
besætningen i ”Dalgaard” blev angrebet - og hurtigt fulgte
flere gårdes besætninger med.

- 31 Antallet af døde dyr i følgende måneder viser klart udvik
lingen: januar døde 21 stk., februar 35, marts 33, april 8o,
maj 17. Så var det slut i denne omgang, men i oktober-novem
ber blev besætningen i enstedgården ”Baarup” angrebet, men
denne gang fik pesten ikke videre udbredelse i sognet.
Men tilbage til 1748’s første fem måneder. Alle besætninger
i Erslev (med undtagelse af enstedgårdene ”Baarup” og ”San
dal”) var blandt de angrebne på nær en eller to, og ialt 186
kreaturer døde af pesten - og efter byens hartkorn at skønne
bestod hele byens samlede besætning af ca. 2oo stk. kreatu
rer - eller lidt flere p.g.a. de store græsningsarealer.
Imellem lo.2,1748 og 6.4.1748 døde der ialt 15 stk. kreatu
rer hos Christen Michelssøn Sandal’s enke i Erslev By!

På side 32 ser vi et nedfotograferet matrikelskort fra ca.
186o visende hele Erslev Sogn på Mors. - Sognets historie
er bl.a. beskrevet i ”Trap Danmark” 3om kan hjemlånes fra
læserens eget bibliotek.
Men alle kan også rette henvendelse til: Morsø Lokalhistori
ske Arkiv, Nørregade 3. 79oo Nykøbing Mors. - Arkivets tele
fonnummer er (o7) 72.o2.82 og svarer i åbningstiden tirsdag
og torsdag 15-17.
(82) Peder Madssøn
Se under ane nr. (41) på side 16 her i bogen!
(83) til (87) mangler.p.g.a. manglende oplysninger!
(88) Christen Michelssøn Sandal = (8o)
Se omtalen af denne på 3ide 3o her i bogen. - Gift antagelig
l ’ste gang med efterfølgende som ikke kendes ved navn:
(89)
S a n d a l
En betydelig del af denne anetavles personer bærer navnet
”Sandal” som slægts- eller tilnavn, således omhandler også
en del af de gengivede dokumenter ”Sandal” i Erslev sogn på
Mors. - Derfor følger her en omtale af Sandal-gårdene......
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- 55 Erslev by var, og er stadig, en af øens større landsbyer,
der sammen med sine to enstedgårde - udgør et ret stort
sogn. Let har gode lerede jorder med et jævnt fald sydover
ned mod Erslev Kær (hævet fjordbund), som i fortiden havde
betydelig værdi til græsning og tørveskær.
Foruden enstedgårdene Baarup og Sandal, førstnævnte nord
for byen, sidstnævnte, der ialfald fra første halvdel af
16oo’tallet var delt i to halvgårde, ca. 5/4 kilometer fra
byen i sydlig retning - bestod sognet kun af Erslev By, der
lå i en uregelmæssig rundkreds med kirken som nordligste
punkt.
Erslev By bestod i midten af 16oo’tallet af 18 gårde, 1 så
kaldt halvgård, 5 såkaldte boel, 1 halvboel og et par huse
med en anelse jord til.
I tiden umiddelbart før udskiftningen var der 18 alminde
lige gårde, 2 ejendomme på omkring 1 tønde hartkorn, 7 hus
mandssteder og 7 jordløse huse. Landsbyens struktur har alt
så ikke forandret sig væsenligt, trods flere jordombytninger.
Lueholm Gods var i løbet af 17o o ’tallet kommet i besiddelse
af mellem 7o og 75% af hele Erslev sogn og spillede derfor
en dominerende rolle ved udskiftningen af byen, der fandt
sted i årene 1785-87 somden 6. eller 7. udskiftning på øen
Mors.
Let lykkedes godsejeren på Lueholm at få de allerfleste af
sine gårde og ejendomme i Erslev egaliserede (gjort lige
store). Hanfratog Sandal-gårdene den gård, kaldet ”Slotsgaard" af hartkorn 4-2-1-2, som de to fæstere i Sandal havde
haft til deling i over 75 år (se herom nedenfor).
Godsejerne var meget interesserede i sådanne egaliseringer;
hoveriarbejdet kunne lettere organiseres, når et større an
tal gårde skulle yde samme antal arbejdsdage årligt. Men
disse foranstaltninger kunne kun gennemføres i ejerlav, der
i væsenlig grad ejedes af samme gods. - Idette tilfælde luk
kedes det at få dannet 9 gårde med størrelsen 5-6-o-o, 2 på
4-é-o-o og tre ejendomme på o-7-o-o. Flere af denne slægts
stamfædre var fæstere af sådanne egaliserede ejendomme.
Men tilbage til ”Sandal’
/.

- 34
Sandal lå - der findes nu intet tilbage på gårdens oprinde
lige plads - lige på grænsen mellem det faste og høje moræ
neland og den hævede fjordbund. Man havde de lave engstræk
ninger til græsning af kreaturer på den ene side og de høje
re jorder til korndyrkning på den anden. Denne placering af
bosteder er udbredt og almindelig flere steder.
Her lå Sandal så for sig selv, godt % kilometer i luftlinie
til den nærmeste af byens gårde og knap en kilometer fra ki r 
ken. Hvornår gården er grundlagt ved vi ikke; og navnet siger
os intet - på stedet findes hverken sand eller dal.
Oprindelig har det nok været een gård, men så langt tilbage
vi kan spore (til omkring 16oo), har ”Sandal" været en så
kaldt tvillingegård, to meget tætliggende gårde, vel først
med eet langt fælles stuehus. - Som før anført må "Sandal"
betragtes som en såkaldt ehstedgård - udtrykket har ikke
noget at gøre med den ensomme beliggenhed, men med ens-tæka,
d.v.s. een mands indrebede stykke jord; gårdens jord ligger
uden for landsbyens fællesskab, hvor de mange gårdes tillig
gende lå i små stykker efter rebning inden for fællesskabet.
Fra begyndelsen har gården nok ikke haft al den jord, som var
den underlagt i 16- og 17oo'tallet, men herom kan intet be
stemt siges. Af gårdens jorder svares 1614-15 i følge "Iordebog udii Hald Lenn" følgende afgifter af begge Sandals halv
dele:

3 pund byg (= 6 tønder)
2 pund smør (= ca. 17 kilo)
1 får
1 lam
1 gås
2 høns
6 heste i gæsteri
1 brædsvin

Ved matrikuleringen 1664 er afgifterne næsten uforandrede, beg
ge gårde skal dog foruden ovennævnte tillige svare 4 snese aal,
og de 6 heste i gæsteri er forandret til 6 tønder havre, hvad
der kunne komme ud på et. ("Øster Sandals" gæsteriafgift er kun
5 tdr. havre, men det er nok en fejlskrivning.) 1664 blev oven
nævnte landgilde regnet til hartkorn 8-7-1-1.
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Ved den nye matrikulering 1688, da jordenes areal og bonitet
blev sat i forhold til hinanden, blev de to halvdeles hart
korn hver for sig sat til 7-l-o-l%. Denne nedsættelse var i
skattemæssig henseende ikke nogen ubetinget fordel, idet hele
”Sandals" beskatning i forhold til hele sognet sted fra ca.
9,5% til knapt 12%.
De to sandal-gårdes egentlige tilliggende forblev hartkornsmæssigt uforandret til den sidste matrikulering 1844,

"Øster

Sandal" fra de 7-l-o-l% blev sat ned til 6-6-3-3/4; hvorimod
"Vester Sandal" kun blev sat ned til 7-o-3-% - gårdenefik ved
samme lejlighed deres nuværende matrikelnumre, nemlig 2 og 3.
Ud over selve den gamle Sandal-jord havde fæsterne i mange år
hver sin halvdel af den såkaldte "Slotsgaard" i Erslev i fæste.
"Slotsgaard", der havde gammel matrikel nr. 11, ejedes i 16 og
17oo’tallet af den samme, som ejede Sandal. Gårdens hartkorn
blev ved matrikuleringen 1688 nedsat til 4-2-1-2 fra 7-6-1-1
og gården betegnes "øde", d.v.s. uden fæster, hvad der bevir
kede, at ejeren desværre ikke kunne være ansvarlig for den
skat, som fæsteren jo ellers skulle have betalt.
På et eller andet tidspunkt mellem 1688 og 17 2o opgav ejeren
af "Slotsgaard" at få denne besat med en fæster, og jorden
blev så delt mellem fæsterne af Øster- og Vester Sandal, såle
des at disse to gårde voksede fra 7-l-o-l% til 9-2-1-1. Og som
sagt forblev "Slotsgaard" under Sandal til udskiftningen af
Erslev by 1785-87, da jordene blev fordelt mellem en hel del
af byens gårde.
Sandals ejerforhold er meget typiske for Mors. - I tiden efter
reformationen var Kronen ejer af noget over halvdelen af øens
bøndergårde, hvad enten gårdene havde hørt under det konfiske
rede kirkegods eller det ligeledes inddragne klostergods, el
ler det gamle og oprindelige krongods. - Sandal hørte til det
sidstnævnte, nemlig under Hald len. Men efter svenskekrigenes
vanskelige år og enevældens indførelse i 166o måtte Kronen sæl
ge mængder af gods til sine kreditorer - i almindelighed bor
gerlige købmænd - for en meget billig pris.
Blandt andet blev Hald l e n ’s gods solgt til Hamburg-købmanden
Albert Baltzar Berns enke og svoger leonard Marcelis 1.lo.1661,

- y* hvorfra den største del af godset kom i Berns svigersøn Poul
von Klingenbergs besiddelse. Han blev snnere landets første
generalpostmester, svang sig vældigt op i disse år og blev
ejer af bl« a«

herredgårdene ”lund” og ”Højris” på Mors. -

Sandal kom under Højris Gods, der ejedes af slægten von Klingenberg til langt op i 17o o ’talletj - Omkring 175o blev god
set ”Dueholm Kloster” solgt til den tidligere forpagter på
Højris Anders Tøttrup* hvis efterkommere så var ejere af Due
holm - og derunder Sandal - til hen i 18oo-tallet, da de to
gårde blev købt til selveje«
Den ældste beboer (fæster) af ”Sandal” , vi kender$ er en Chri
sten Jensen, der 17.8.1526 - ifølge Friderich den I ’s Danske
Registranter - fik livsbrev (fæstebrev for livstid) på ”Sandall” efter sin afdøde far, men om det er hele den oprinde
lige gård eller en af halvdelene kan vi ikke s e .
Næste gang vi hører om Sandal, er i ovennævnte jordebog over
Hald len fra 1614-15, da er der to gårde, og fæsterne hedder
Mads Jepssøn og Oluff Knudssøn, men hvem af fæsterne der har
siddet på hvilken af gårdene ved vi ikke med sikkerhed. Men fra matriklen 1664 og frem mod vor tid kender vi fæsterne
af begge gårdene i Sandal.
Her først om”Øster Sandal”, nuværende matrikel nr. 2.
1.

Clemmen Oluffssøn (antagelig søn af den i 1614-15 nævnte
Oluff Knudssøn, der i så fald må antages at have haft
Øster Sandal i fæste) - Clemmen Oluffssøn nævnes både i
matriklen 1664 og 1688, men er 169o afløst af

2.

Anders Christensen, sognefoged, der døde mellem 1714 og
172o. Hans enke Anne Pedersdatter oplod gården til søn
nen

5.

Peder Andersen, der 1759 oplod den til sin søn

4.

Anders Pedersen, født ca.1729 og død 18o6, der var barn
løs og som 1792 oplod gården til en søn fra ”Vester Sandal”

5.

Michel Madsen, født ca.1763 og død 1831 - se ane n r . (22)
på side 12 her i bogen - han oplod gården 1813 til sin
svigersøn:

6.

Peder Pedersen, født 1789 og død 1865 - se ane nr.(lo) på
side 9 her i bogen. - Peder Pedersen er stamfar til de
fleste nulevende Sandal’er. Efter at have været fæster under
Dueholm til 1848 købte han fæstegården til selveje. Peders ef
terkommere beholdt gården i nogle år, senere blev den delt i
to gårde, hvoraf den ene del kom til at ligge ca. 35o meter
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flyttet ca. 25o meter nord-nordøst. - Len nuværende matrikel
nr. 3, Vester Sandal, der nu er fuldstændig udstykket - meget
af jorden hører nu under matrikel nr. 4, der derfor bliver
kaldt ”Sandalgaard" - har haft følgende fæstere:
1.

Christen ......... Sandal, fæster af gården før 1664, m å 
ske allerede fra 1655 (se ane nr.32o) - hans enke bliver
antagelig gift med

2.

Peder Laurssøn, præstesøn fra Galtrup, nævnt i Vester San
dal fra 1664 til 1672, død før 1675, da han aføses af

5.

Jens Pederssøn fra Sejerslev,
lod gården til sin svigersøn:

4.

Jep Pederssøn der døde 1739 (se ane nr.9o på side 38) og
hvis enke ca. 1743 blev afløst af svigersønnen:

5.

Mads Christensen (se ane nr.44 på side 17) - som afløses
af sønnen

6.

Jeppe Madsen, født ca.1754 død 1792, han var barnløs, en
ken Aase Jensdatter blev gift 2 ’den gang med

7.

Jens Christensen Kjellergaard født 177o og død 1837, hvis
tredie hustru Maren Nielsdatter som enke blev gift anden
gang med

8.

Morten Christensen Hyldig, 18o4-1837, hvis enke blev gift
anden gang med Mortens broder

9.

Peder Christensen Hyldig, 1837-1849.

(se ane nr.182) der 1722 op

Denne gård videre skæbne er ikke fulgt. Sidst i 18 o o ’tallet ej
edes den af en Bovbjerg-Jensen, og hans eftermand Knud Melgaard
solgte gården omkring århundredeskiftet - noget af jorden fik
en søn til Øster Sandal, og hovedparten blev som nævnt lagt un
der den nuværende ’’Sandalgaard" oppe ved landevejen.
Hermed slutter vi gennemgangen af Sandal’s historie - absolut
intet af den gamle tvillingegård rager nu op over jorden, men
i vejgrøften til den nylig anlagte hovedvej over Mors skimtes
endnu syldgrøften til en af bygningerne til "Vester Sandal",
men snart vil også dette være dækket af græs".
Kilde: bog-4 og GRN/258 side 53-58, samt Trap Danmark.

(82) Peder Madssøn
Se om ham under ane nr. (41) på side 16 nederst her i bogen!
(83) til (87) mangler p.g.a. manglende oplysninger!
(88) Christen Michelssøn
Se om ham under ane nr.

(8o) på side 3o her i bogen!
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__________________________

(90) Jep Bederssøn
Er jf. sit fæstebrev født i Erslev By - vel i sidste halv
del af 16oo’tallet. Vi ved intet bestemt om hans herkomst,
men meget tyder dog på, at han er søn af annexbonden i Er
slev Beder Chri.stensseui, der ifølge landeværnspapirerne er
født ca. 1658-6o. - Hypotesen styrkes af den kendsgerning,
at Beder Christenssøn "Bræstgaards" efterfølger og rimelig
vis svigersøn Boul Christenssøn Bræstgaard er formynder for
Jep’s 1 3 ’årige datter, ved Jeps død.
Era 1722 er han fæster af ”Vester Sandal", hvis hartkorn er
7-l-o-l/^ og hørte til Højris Gods på Mors. Kort efter får
han tillige halvdelen af "Slotsgaarden” i Erslev i fæste,
som havde et hartkorn på

2-l-o-2/£ - d.v.s. ialt 9-2-1-1.

Jep fik fæstet af gården på den betingelse, at han giftede
sig med den forrige fæsters datter Karen. - Jep døde i "Ve
ster Sandal" den 29.7.1739 - se skiftet på side 41 og f.s.
Kilder: bog-4 og GRN/259 og 514.
Se hans formodede forældre (I80) & (181) senere i bogen!
Gift vel i Erslev, mellem 1722 og 1726 med:
(91) Karen Jensdatter
Som er født i "Vester Sandal",ifølge justitsprotokollens
aldersangivelse 1745 født mellem 1675-1685, og den kends
gerning, at hun får en datter ca. 1726, tyder jo tidligst
på 1685. - Hun levede endnu 1.2.1745, men er død før 1767!
Efter Jep's død oplod hun fæstet af gården til svigersønnen
Mads Christenssøn (44), mod at beholde 5 tønder hartkorn
selv til sin død (aftægtsydelse). - Kil d e r : bog-4, se ovenf.
Se hendes forældre (182) & (185) senere her i bogen!
Se skiftet efter Jep Bederssøn på side 4 1 !

Side 59 og 4o omhandler tre vidt forskellige Kgl. Forordning
er, som alle har relation til slægtens historie - den vigtig
ste er dog den øverst på side 59 omhandlende:

"Stavnsbaandets

løsning fra Godserne for Bondestandens Mandkiøn i Danmark"!
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- 41 Højriis Skifteprotokol (ligger i LAV)
Skifte efter Jep Pederssøn 1739»
Anno 1739, 24.11., er registrering og vurdering foretaget,
samt endelig skifte sluttet og afhandlet efter afgangne
Jep Pederssøn, som boede og døde i Sandahl i Erslev sogn
29.7. sidst afvigte, efter opsættelse fra 27.8., som var
rette 3o. dagen efter loven, til i dag, imellem den salige
mands efterlevende enke Karen Jensdatter og barn Anne Jepsdatter 13 aar, paa hvis vegne var overværende som formynder
Poul Præstgaard i Erslev, og på enkens vegne Jep Madssøn i
samme bye som lavværge, såa og paa herskabets højædle og vel
baarne frue Ulrica Augusta von Speckhahn, salige conferensraad Poul von Klingenbergs til Højriis og Dueholm, hendes
velbaarenheds vegne, var mødt Anders Tøtrup fra Dueholm til
lige med 2 'de vurderingsmænd Christen Michelssøn i Erslev og
Peder Anderssøn i Sandal, hvor da er foretaget og forrettet
som efterfølger.
Indendøers_Boe£kab£

Rd.

Mk.

Sk.

1 fyrrebord med skuffe under

1

o

o

1 mindre do.

o

1

o

1 lang skammel

o

o

8

2 smaa træstole

o

o

4

1 ...... med kandbænk over

o

1

o

1 gi. fyrrekiste uden laas

o

1

o

1 jern kakkelovn

4

4

o

1 lys-klov

o

o

2

1 gi. fyrrekiste med laaal

o

2

o

2 hjulrok

o

2

o

4 hollandske fade

o

2

o

2 stenkruse med tiinlaag

o

1

8

1 messing lysestage

o

o

8

2 stenfade

o

o

4

1 psalmebog

o

1

o

1 bønnebog

o

o

8

2 andre gi. bøger

o

o

4

16 lerkar til mælk

o

1

o
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Mk.

Sk

lo trætallerkener

o

o

lo

lo skeer (af horn)

o

o

8

o

o

2

1 gi. bord

o

o

4

1 gi. stoel

o

o

2

1 gi. egekiste

o

2

o

1 stor kar

o

1

o

1 mindre do.

o

1

o

2 mindre do.

o

3

o

2 øltønder

o

3

o

1 flødebøtte og kærne

o

o

8

2 seide, 3 seide, 2 truge og 4 løbe

o

2

o

1 loftsstige

o

o

4

1 salt trug

o

1

o

1 kedel i grue

2

4

o

1 hummel si

o

o

4

1 karstol

o

o

2

3 hørbrøder

o

1

o

1 bærebør

o

o

3

3 stripper

o

o

lo

1 par kværne i bing

o

4

o

1 ildklemme

o

o

4

1 rist

o

o

6

1 trefod

o

o

6

4 lergryder

o

o

6

2 lerkander

o

o

2

4 lerpotter

o

o

3

1 graa vadmels dyne

o

4

o

1 vadmels do

o

4

o

1 mangelfiæl og trille
I ve ester£3tuen:

I. buret:

I bryggerset^.

I kiøkkenet:

Sengeklæder joaa en_seng i stuen:
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Mk.

Sk

1 hvid vaar

o

1

8

1 hovedpude med vaar paa

o

o

8

1 blaargarns lagen

o

o

6

1 gi. stribet olmerdugs dyne

o

2

o

1 broget vadmels hølsklæde

o

1

o

1 hvid do.

o

o

12

1 gi. do.

o

o

8

1 gi. graa vadmels dyne

o

1

o

1 hovedpude med vaar

o

o

8

1 vadmels overdyne

o

3

o

1 vadmels vaar

o

1

o

1 lagen

o

o

12

1 gi. graa underdyne

o

1

o

1 hovedpude

o

o

8

1 graa vadmels kjole

o

4

o

1 gi. graa vadmels kjole

o

2

o

1 læder klædning

1

2

o

1 rød vadmels trøie

o

2

o

1 par sorte vadmels bukser

o

3

o

1 blaa klædes vest

1

o

o

1 graa klædes kiole

2

4

o

1 rød ... brystdug

o

1

8

2 par strømper

o

1

8

2 par vanter

o

o

12

4 skjorter

1

o

o

4 halsklude

o

1

o

1 par sko

o

2

o

2 bænk-hynder

o

1

o

lo gamle hampsække

2

o

o

1

2

o

Paa en__anden_seng i. £tuen:

Paa en_seng _i ve s terstuen:

Len £a lige_mands_gangklæder:

Udendør s_rjsdskaber:
1 plov med behørige jern og
bæster

til 6

- 44 Sk

Rd.

Mk.

1 bagplov mod jern

o

4

1 harve med jerntænder

1

0

0
o

1 træ do.

0

1

8

1 gammel do.

0

1

0

1 vogn med 4 beslagnc hjul med harver på

6

4

0

1 trævogn mod lejer, stænger og tilbehør

2

1 gammel møgvogn med f jæl

2

0

0

0

2

C;

1 hølo med drav og krogo

0

0

4

1 trægreb og 1 skovl

0

0

4

2 tervospader

0

2

1 økse

0

1

1 sov

c

0

1?

1 nauer

0

0

O

1 bor med skaft (bor)

0

0

5

1 hammer og 1 knibtang

0

0

8

2 lyngicer

0

2

1 lang stige

0

3

c
£

1 liden d o .

0

0

4 river

0

0

2 plejle

0

0

•r
r,
O
z'
O

16

0

0

1 sort d o . 16 aar

7

0

0

1 sort do. 18 aar

4

0

0

1 sortbrun mærplag i 3 ’die aar

12

0

-

1 sort do. 4 aar

lo

4

0

1 sort do. 2 aar

lo

0

0

1 hvid ko og 1 sorthjelmet do.

6

4

0

2 d o . med kalve

6

4

0

1 do. med kalv

4

2

0

1 kvie

2

0

0

lo

0

0

2 graa do. i 3 ’die aar

8

0

0

1 graa de. i 3 ’die aar

4

0

0

lejer, stænger og tilbehør til en vogn

0

Levende kreaturer:
1 sort hoppe 8 aar

Læhøycder:

2 hvide ungnød 2 aar
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Mk.

Sk.

2 hvide

ungnød 2 aar

5

o

o

1 do. 1

aar

2

o

O

2 kvier

1 aar

2

o

o

16 faar

5

2

o

1 so-svin i 2 ’det aar

o

4

o

165

5

4

9o

o

o

15

o

8

28

o

o

Til loft over stalden behøves

8

5

o

Pæhuset (træ)

2

2

o

Raalingen (træ og tag)

1

5

o

Kongelig Majestæts skatter (flere kvat.) 12

1

1

Landgilde

12

o

o

17o

1

9

Korn er der kun til ædre-, sæde- og
skattekorni Paa forespørgsel svares at
der ikke findes mere til indtægt fer boet.
Boets midler:
Bortskyldig gæld og boens besvær:
(jaardens samlede hartkorn 9-2-1-1, hvor
for følgende udtages
9 dygtige bæster
Vogn, plov og harve er taget efter vur
deringen endskiønt ringe
Bygfæld: Laden fejler 3 gulve, som vil
nedtages og repareres, og dertil behøves
forskelligt træeværk

Summa boens gæld og besværing:

Naar boens midler og den bortsyldige gæld og boens besvær li
kvideres, befindes gælden at overløbe og høiere blive i penge
6 Rd. 2 Mk. 3 Sk., hvorefter alle forefundne registrerede og
vurderede midler til anførte blev udlagt, hvilket altsammen
udi gaarden til dens konservation forblev, eftersom Enken paa
forespørgsel i anledning af loven svarede, at hun ville frem
deles blive ved gaarden og svare efter hendes salige mands
fæstebrev, saa at velbaarne herskab skal blive uden skade i
alle maader. - Hvormed dette skifte saaledes er sluttet og til
endebragt, bekræfter vi underskrevne.
Latum Sandal u t ’supra

Anders Christenssøn

r»
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Som enkens l a w æ r g e
Som barnets formynder

Jep Madssøn
Poul Christenssøn

Christen Michelssøn - Peder Anderssøn.

Livet i fæstebondes gård på M^rs ca. 175o.
Fra bogen "Dansk Bondeliv, saaledes som det i Mands-Minde før
tes navnlig i Vestjylland", trykt Kbhvn 1889, har jeg udtaget
følgende, som specielt omhandler den jævne fæstebonde på Mors
omkring 175o - måske lidt før!
Le gammeldags Huse var tarvelige over al Maade efter vore
Krav til Bekvemmelighed og Hygge nu om Tider. Som en Regel har
de nok hele Landet over været opført af Bindingsværk; Stolper
ne blev satte paa skikkelig store Kampesten og saa højt, at Van
det ingen Steder kunde naa Træværket, men til alle Sider have
frit Løb; det vandrette Stykke Tømmer, som forbandt to Stolper
eller Stænger, kaldtes "Løsholt" og det var atter støttet paa
Midten af to lodrettte "Dokker" eller "Dværge", den ene mellem
Løsholtet og Remmen; - Væggetavtavlerne baade for oven og for
neden var før Murstenenes Brug klinede; de, som kunde overkomme
det, overstrøg de øverste Tavl med Kalk; de nederste Tavl led
især stærkt imod Syd og Vest og trængte hvert foraar til at sæt
tes op paa Ny.
De indre Skillerum blev opsatte af lufttørrede Sten, som
man uden særlig Vanskelighed, blot der var adgang til Ler, kun
de selv tilberede. Skorstenene var endnu saa sent som 1795 ikke
alle Steder i Brug, hvad der giver Præsten N. Blicher Anledning
til at sige: En farlig Uskik er denne, at adskillige ikke alene
Hus-, men endog Gaardbeboere ikke har Skorstenspiber op over
taget, men kun et Ildsted under aabent Tag, som ikke er muret
højere end til Loftet.
Det er rædsomt at se Gnisterne af den lange tørre Lyng og
Lyngtørv at fare op til alle Sider især ved Gildes Færd, naar
det tillige blæser. Sært nok, at Ildsvaade saa sjælden derved
paakommer.
I Bondens lave Stue var der Lergulv; man lagde gjærne He-
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mere Klang i Gulvet, naar Folk tærskede eller dansede, det
var mere "gjaldert"; naar saa Leret var lagt og færdigt til
at drives med Kølle, kunde unge i Nabolaget blive budte til
en Lans for at jævne det og trykke det sammen.
"Loftsskud". Loft af pløjede, i hinanden drevne Fjælle,
fandtes kun i Opholdsstuen, dog plejede der at være en Smule
Loft omkring Skorstenen i Køkkenet. I Overstuen derimod har
Edderkopperne i Mands Minde fra deres Spindelvæv kiget ned
paa Gjæsterne, naar de ved festlige Lejligheder var bænkede
paa uhøvlede ”Fyrre-Læiler”, der hvilede paa Fjerdinger eller
Træknubbe.
Ler fandtes intet Sovekammer. I Stuen stod en Bænk
langs Vinduerne, et Bord, en Lænestol med Halmsæde i Kakkel
ovnskrogen og et Skrin med gamle Klude paa Kakkelovnens anden
Side; Ægtesengen var anbragt mellem Skorstenen og Ydervæggen
med Fodenden til hin. Le andre Senge stod ved den nordre Væg.
Samtlige disse Senge var da Himmelsenge, men næsten altid
uden Forhæng, hvilket man ikke havde Raad til at anskaffe.
Kakkelovnen var en Bilægger, da der brugtes mange hedetørv,
og i dennes Overligger var paa Forsiden drilet et Hul, hvori
man stak en smækker Jærnstang, der om Aftenen bar Tranlampen
med Sivvæge, og om denne Lampe samledes da alle i Huset, baade
Mand og Kone og Børn, Karl, Lige og Lreng og ”bandt” af alle
Livsens Kræfter for at kunne tjene lidt til Udgifterne.
Folk, der endnu er i deres bedste Alder, har i deres
Barndom saaledes staaet ved Tranlampen og lært deres Børnelær
dom. Tælle brugtes næsten ikke, da Faarene var yderlig magre,
og om der end slagtedes mange, var det en Sjældenhed, at der
kunde være Tælle i dem. Ja, Grisene var endog saa magre, at
der i Reglen kun var et Far Fund Flomme i hver.
Len daglige Kost var meget tarvelig. Om Morgenen spi
ste man de Kartofler opstuvede, som man havde levnet Aftenen
før, men uden nogen Slags Tilmad, eller ogsaa man spiste Ølle
brød med Spegesild til; nu spiser man Ost til Øllebrøden; om
Middagen fik man gjærne Kartoffelgrød med lidt "Mjødrod” (den
Synkning, der blev paa Bunden af Karret, naar man blandede
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det for Mælk; om Aftenen spiste man ”trinde” Kartofler eller
Melgrød og levnedes der noget af denne, fik man levningerne
næste Morgen i Øllebrøden.
- På side 49 er gengivet en mindre gård fra Mors fra om
kring 175o, derunder grundtegning og sidst ildsted. - Gårdens
ruminddeling er således: J. er indgangen til huset for menne
sker og fæ, fr. er ”fremmerset” en mellemting mellen køkken og
bryggers med stald; kb. er to kobåse; st. er ”stegers” ; a. er
arnestedet (se nedenfor her); **. er bageovnen; t. er tørverum;
f, er fåresti; dst. er dagligstuen, som er husets eneste stue;
s. og s. er to lukkede senge; k. er en pottekakkel^vn; p. er en
bænk opsat af kampesten og ler under vinduerne; 1. er ”Buret”
som er et lille spisekammer. Sengen har ofte et aabent Rum under Sengene, som da f.ex.
bruges til at hjemme Kartofler i om Vinteren for at bjærge dem
mod Prost; men ofte gaar sengestokken helt ned til Gulvet, og
der er da brolagt med Mursten nederst; oven paa lægges Tørv el
ler nogle Knipper Lyng, som man har det; der oven paa igjen et
Knippe Halm eller to og saa Sengeklæderne, der tit er ypperlige
kun efter vor Smag altfor tunge.
I ældre Tider brugtes sikkert udelukkende uldne Lagener,
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”Hylsklæder” eller ”Tjaal”, der blev vaskede een eller to Gange
om Aaret. Naar Paarene hvert Poraar eller Efteraar tvættedes
til Klipning, kom Lagenerne i Faarevandet sammen med det andet
Uldtøj, og da man sjælden havde overflødig Besætning, laa Folke
ne uden Lagner, saa længe det stod paa. Over Dynen bredes et
pænt, hvidt Lærredslagen til Pynt. En saadan Seng er om Vinteren
særdeles varm og kan være overmaade behagelig at ligge i, naar
Halmen er frisk, rystet godt op, og naar der ingen Mus er i den;
men er Halmen gammel og muggen, hvad den tit er, - hos Smaafolk
skiftedes den kun een Gang om Aaret, og skal det tages nøje,
samles den brugelige Halm endda fra det, som er blevet til Smul,
for at benyttes endnu en Gang, - ja, og begynder saa tilmed Muse
ne deres natlige Leg, saa er det til at fortvivle over. Man er
lige ved at falde i Søvn, men pludselig tildrager en sagte Pus
len sig ens Opmærksomhed; den kommer nærmere, nu standser den,
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Mindre fæstegård på Mors fra omkring 175o og før.

Forklarring til grundtegningen, se 2 'det afsnit side 48!

"Kjælske", krog
hvori gryden hænges.

Gammeldags arnested med fast "Fløj"
eller ”Binde" til gryden.
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men kun et Øjeblik, saa begynder den paa ny, Straaene knaser
og rasler* - til sidst slipper Musen op paa lagenet, man gri
ber efter den, men den springer ned paa Gulvet. Et Øjeblik er
der stille, og man tror at være fri; men nej, der er flere i
Følge, og den gamle leg begynder paa ny.
Kilde: "Dansk Bondeliv, saaledes som det i Mands Minde førtes,
navnlig i Vestjylland", København 1889.
(92) Jens Jørgenssøn
Han var Gårdfæster i "Dalen" i Øster Jølby sogn på Mors og
gift med
193)

(94) Claus Nielssøn
Var Gårdfæster i "Dalen" i Øster Jølby sogn, og gift med

125)
(96) til (111) kendes ikke p.g.a. manglende oplysninger!

(112) Niels Nielssøn

7

som er født ca. 166o i "Frydsbrønd" i lødderup sogn på Mors han overtog fæstet af gården "Østergaard" i Hvidbjerg sogn e f 
ter svigerfaderen. - Kilde r : "Slægten fra Kibshede" af Kresten
Have 1982, side 27, bog-2 og GRN/514. - Forældre kendes
Gift i Hvidbjerg kirke den 13.4.1691 med Figen:
(113) Kirsten Søfrensdatter
de blev trolovet i Hvidbjerg 8.2.1691. Hun døde 17o8 jævnfør
kilde "bog-2" da 78 år gammel! Men det må nok bero på en fejl
i kirkebogen, for da ville hun have været ca. 61 år gammel, da
hun fik sønnen (66) som er døbt 6.11.1691! -Men ihvertilfælde
er hun født i "Østergaard" i Hvidbjerg sogn på Mors. - Kild e r :
se ovenfor hos (112)! - Se hendes far (226) senere her i bogen!
(114) Anders Jørgenssøn Krogsgaard
er født ca. 165o, han er utvivlsomt af den gamle krogsgaard-

’

slægt i Hvidbjerg - han blev Fæstegaardmand af "Ejstrup" efter

- 51 sin svigerfader (23o). Han var tillige fra ca. I68o Delefoged
for en del af Dueholm Gods i Mors Sønder Herred, han ses også
at have været Tingskriver i perioder der. - Han døde i gården
17o5, 55 år gammel. - Kild e r : bog-2, bog-5 side 2ol-2o2 og
GRN/255. - Se faderen (228) senere i bogen her!
Gift i Hvidbjerg kirke den

/

- 1681 med Enken:

(115) Maren lavesdatter Ring
Hun var enke efter Gårdfæster og Herredsfoged i Hvidbjerg sogn
Christen Jenssøn, der begravedes i Hvidbjerg 168o. - Selv var
hun født i ”Ejstrup” i Hvidbjerg sogn omkring 1638 og døde der
17o8. - Kilden: se ovenfor hos (114) her på siden. - Se hendes
forældre (23o) & (231) senere her i bogen!

(116) til (121) kendes ikke p.g.a. manglende oplysninger!

(122) Josef Mortenssøn
er født i Skallerup sogn på Mors. - Han var Gårdfæster af ”Mydam Møllegaard” i Vester Assels sogn. - K i l d e : GRN/514.
Forældre kendes ik k e !
(123) Anna Christensdatter
om hvem ikke i øjeblikket vides mere om! - K i l d e : se ovenfor
hos (122) - forældre kendes ikke!

(124) til (127) kendes ikke på grund af manglende oplysninger!

Senere tilgåede oplysninger:

- 52 -

4 x Tipoldeforældre:
(128) Jens Pederssøn Bunche
er født ca. 1632 og død i "Sønderbye** i Tved sogn i Hillerslev
Herred 1691, 69 år gammel. - Han var Gårdfæster i "Sønderbye"
ved Matriklen 1664 og 1688 i gård nr, l o t han nævnes flere gange
i Hillerslev Herreds tingbøger - men forældrene til ham kendes
endnu ikke! - K i l d e r Thisted Byhistoriske Arkiv ved arkivar
Torsten Balle, og Pr. Edith Cortz, Bysagervej lo. 47oo Næstved.
(129) Inger Pedersdatter
Hun begravedes i Tved 17o4* da 64 år gammel. Kild e r : se ovenfor
og "Graversens Gårde og Slægter” side

- Porældre kendes ikke!

(130) til (159) kendes ikke p.g.a. manglende oplysninger!

(16o) Michel Christenssøn Sandal
er født ca. 1646 efter landeværnspapirerne fra 171o/12 (B.1A184) i den vestre af de to Sandal-gårde i Erslev sogn på Mors
- han døde antagelig omkring eller kort efter 1 7 1 o !
Omkring 168o fæstede han gården, nemlig gammel matrikel nr.3 af
Erslev sogn og Bye. Gården hørte fra gammel tid under Bueholm
Kloster, der ved Reformationen 1536 blev omdannet til et Konge
ligt len, som Kronen efter svenskekrigenes ødelæggelser måtte
afhænde 14. Junii 1664 for gammel gæld til Købmand Poul Klingenberg fra Hamburg (Kronens skøder 1648-88, side 164 (GRN/469)).
Klingenberg, der således blev ejer af bl.a. gården i Erslev,
blev senere en fattig mand- og ved dom af Morsø herreders Ret
11. Junii 169o tildømtes kongen en del jordegods på Mors, der
”fra Bueholm Kloster til fremmede og udenlandske proprietærer”
var blevet udlagt, men "som ingen (nu) har vildet vedkende sig,
og hvoraf skat ikke er svaret siden 1. Januar 1688" (Kronens
Skøder 1689-1719, side 61 (GRN/469)).
Senere kom gården i Erslev under Frøslevgaard, hvorfra den om
kring 172o overgik til Købmand Peder Skallerup i Nykjøbing.
Gårdens landgilde (årlig fæsteafgift) var i 1664:
6 tønder byg
1 pund smør (ca. 8% kg.)
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1 fødenød (et kreatur til græsning m.v.)
% mark skovpenge (vel skovvognspenge, en ydelse som trådte i
stedet for pligten til at hente et læs træ i skovegnene
langt fra Mors til herremanden)
1 gås
2 høns
1 læs lyng
6 snese ål
1 mark tærskepenge
4 skilling spindepenge
3 tønde havre
- alt omregnet i hartkorn til 8 tønder, 3 skæpper,
og 2 album*

2 fjerdinger

Fra tiden under Frøslevgaard haves en beskrivelse af gården
(skiftet efter en frue på Frøslevgård i Dueholm, Ørum og Vester
vig amters skifteprotokol):

"Michel Sandal skylder aarlig 6 td.

byg, 1 svin, 1 pd. smør, 2 snese aal, 1 td. og 5 sk. havre, har
fornøden bygning, nogenledes ved magtj rester 2 kvartaler skat,
kan i højeste ikke svare uden % part landgilde, kan ikke heller
bruge gaarden uden husbondens hjælp, staar i Nye Matricel for
4-o-o-2 (gården) vurderet for 12o Rigsdalere 3 Mark og 12 Skil
ling. - Dette noget mistrøstige billede går igen atter og atter
i de første årtier af 17oo*tallet, men skal dog tages med et
vist forbehold; f.eks. havde gårdenes hele landgilde (som anført
1664) vist ikke været svaret fuldt ud de sidste 75 år af I6oo*
tallet og den nævnte hjælp fra husbonden bestod sikkert udeluk
kende i såsæd! - Kilder: (indeholdt i beskrivelsen) samt bog-3
og GRN/263 side 34-35. - Se faderen(32o) senere i bogen!
(161)

(162) til (163) kendes ikke p.g.a. manglende oplysninger!
(164) Mads Jepssøn
Født ca. 166o og død 1717, Gårdfæster af "Korsgaard" i Vejer
slev sogn på Mors. - K i l d e : se side 16 ved (41)!
(163) Maren Jeppes
Født ca. 166o og død i "Korsgaard" 1712 i Vejerslev sogn.

- 54 (166) til (175) kendesxpå grund af manglende oplysninger!

(176) Michel Christenssøn Sandal = ane nr. (16o)
Se beskrivelsen af ham på side 52 her i bogen!
(177) til (179) kendes på grund af manglende oplysninger ikke!
(180) Peder Chri_st£n_ssøn
Er utvivlsomt far til (9o) på side 58 her, han er født ca.1658/
I66o ifølge landeværnspapirerne. Han var Gårdfæster af ”Annexgaarden” i Erslev. - Eorældre kendes ikke

- Kilder: bog-4 side

lo6 og GRN/259 og 514!
(181)________ Jepsdatter
hvis fornavn ikke kendes. - Se hendes forældre (362) & (363)
senere her i bogen! - K i ld e r :

Se ovenfor hos (18o).

(182) Jens Pederssøn
Er født ca. 1642-44 jævnfør landeværnspapirerne i ”Søndergaard”
i Sejerslev sogn på Mors og er endnu 3o.4.1722 fæster af gården
”Vester Sandal” i Erslev sogn. I februar 1672 tjente han hos en
gårdmand i Hesselbjerg By jævnfør Morsø Nørreherreds Tingbog.
Forældre kendes ikke; - Kild e r : bog-4 side 15o, GRN/260 og 514!

US2i
(184) til (223) kendes ikke p.g.a. manglende oplysninger!

(224) Niels Steffenssøn
Er antagelig far til (112) på side 5o; og selv søn af halvgårds
fæster ”Frydsbrønd” i Lødderup sogn Steffen Nielssøn og Maren
Pedersdatter, hun var igen datter af den ansete Bonde Peder Laurssøn og hustru Helle Christensdatter (?) i Torup By i Skallerup
sogn på Mors. - Kilder: bog-5 side 255-256, GRN/256 og 514!

x/ = ikke
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(226) Søfren Pederssøn Østergaard
Han var Fæstegaardmand i Østergaard i Hvidbjerg sogn på Mors,
”Østergaard” hørte da 169o under Glomstrup Gods. - Forældre
kendes ikke. - K i lder: se da under (113) på side 5 o !
(227)

(228) Jørgen Sørenssøn
Var Gårdfæster i Em i Blidstrup sogn på Mors. - Kilder: bog-5
side 2o2 øverst, GRN/255 og 514!
(229)

(25o) lave Madssøn Ring
lave er det samme som det nu brugte mandsnavn ”Laurids”. Han
var født c a c 1594 og døde 1675 på ”Ejstrup”, begravet den 2o.
3.1675 i Hvidbjerg, 81 år gammel.
Lave overtog i 162o’erne sin fødegård ”Ejstrup” i Hvidbjerg
sogn på Mors efter faderen. Gården skulle fra gammel tid svare
følgende landgilde:

(1614)

12 tønder byg
1 svin
x
/2 tønde smør (ca.63 kg.)
1 får
1 lam
1 gås
2 høns
4 snese ål
6 hestegri (pligt til at huse ejerens heste en nat og fodre
dem) - samme landgilde betaltes også i 1664, hvilket da var om
sat i hartkorn: 19-2-2-2. Under gården hørte ligeledes en lille
vandmølle. Ved matrikuleringen i 1688 udgjorde det samlede are
al ialt 168,1 tønder land. - K i l d e r : ”Slægten fra Kibshede” af
Kresten Have 1982, side 25 og bog-5 side 2oo-2o2, GRN/255 og
514. - Se faderen (46o) senere i bogen her!
Maren Madsdatter (231)
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Hun er født ca. I6oo og døde på "Ejstrup" og begravedes i
Hvidbjerg 5.6.1674, 74 år gammel« - Porældre kendes ikke.
Kilder: Se under (23o) på side 55!

(232) til (255) kendes ikke p.g.a. manglende oplysninger!

5 x Tipoldeforældre:
(256) til (319) kendes ikke p.g.a. manglende oplysninger!

(320) Christen Madssøn
Han nævnes som Fæster af "Vester Sandal" i. Erslev sogn på Mors
i Hald lens Jordebøger 1633/34, 1634/35 og 1635/36. Senere ved
hans død bliver han afløst som fæster af gården at Peder Laurs
søn der fæster denne ved matriklen 1664. - Kun faderen kendes,
nemlig (64o). - Kilder: bog-3 side 37 og bog-4 side 188, samt
GRN/263, 26o og 514!

(321) til (353) kendes ikke p.g.a. manglende oplysninger!

(354) Christen Madssøn = ane nr.

(32o)

Læs om ham her ovenfor på siden!
(355) til (361) kendes ikke p.g.a. manglende oplysninger!

(362) Jep? Poul s søn
Var Fæster af "Annexgaarden" i Erslev by - gift antagelig i Gal
trup kirke på Mors 1648 med:
(363) Else Laursdatter
Som er præstedatter fra Galtrup på Mors. - Kil d e r : bog-4 side
I06, GRN/259 og 514, samt denne bog side 37. Se også "Wibergs
Præstehistorie" omh,: Galtrup på Mors,
(364) Peder Nielssøn
var Fæstegårdmand i "Søndergaard" i Sejerslev sogn på Mors og
gift med:

- 57 (365) Anne Pedersdatter
Mere vides ikke om disse to. - K i l d e r ; bog-4

15o og GRN/

26o og 514!

(366) til (447) kendes ikke på g.a. manglende oplysninger!

(448) Steffen Nielssøn
Se om denne og efterfølgende på side 54 her i bogen (nederst)!
(449) Maren Pedersdatter
Hun var født i Torup by i Skallerup sogn på Mors. Kild e r : Se ovenfor hos (448) her på siden.

(450) til (459) kendes ikke p.g.a. manglende oplysninger!

(460) Mads Simonssøn
Er født i midten af 15oo’tallet vil jeg tro og nok død på "Ej—
strup” i løbet af 163o’erne. - Han var Fæster af gården "Ejstrup"
i Hvidbjerg sogn på Mors, der var en af de største gårde i det
Skrapenbergske Len på Mors - gods der oprindelig havde tilhørt
dronning Margrethe den I*s trofaste hjælper rigsråd Johan Skarpenberg (født Henneke) som døde omkring 142o, der var en datter
søn af den kendte Niels Bugge på Hald.
Ejstrup’s gamle landgilde bestod af:
12 td. byg
1 svin
% td. smør (ca. 63 kg.)
1 får
1 lam
1 gås
2 høns
4 snese ål
6 heste gri (senere omsat til 6 td. havre)
- altsammen i 1664 matriklen omregnet til hartkorn: 19-2-2-2.
Mads må antages at have fæstet - i alfald noget af - ”Ejstrup”
i første halvdel af 159o’erne, da han var blevet gift. I jordebogen 1614 over det Skarpenbergske Len (fra 1629 administreret
under lenet Lueholm Kloster) nævnes han som fæster af gården
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sammen med Iffuer Nielssøn. Ved samme lejlighed oplyses, at
Mads havde tillidshvervet som Delefoged - fæstebøndernes for
bindelsesmand til herremanden (deres gårdes ejer).
Den næste jordebog fra 1616-1617 anfører Mads som fæster af
hele gården, men i den næste igen fra 1629/3o er han fæster
sammen med sønnen Lave Madssøn (23o) - et uhyre sjældent navn
på Mors er ”Lave” - det må uvilkårligt henlede opmærksomheden
på Lave Lavessøn, der boede i Hvidbjerg sogn ca. 157oJ
Antagelig har M a d s ’es kone været en datter af Lave Lavessøn el
ler været enke efter denne, der ifølge Kancelliets Brevbøger
omkring 1584 havde fået sognets Kongetiende (skat til Kongen)
i fæste, men som 159o klagede over besvær med afgifterne, fordi
Christen Krag til Glomstrup havde lagt 5 af byens gårde under
sin hovedgårg, og derved gjort dem tiendefri, så nu vil Lave
have afgiften til Kronen justeret efter dette.
Sagens udfald er ukendt - året efter blev tienden fæstet på livs
tid af Iffuer Grøn til Hvidbjerggaard, så Lave er enten død el
ler har opgivet fæstet.
Kilder: bog-5 side 223-224, GRN/255, 514.
(461) til (511) mangler p.g.a. manglende oplysninger!

6 x Tipoldeforældre:
(512) til (639) mangler p.g.a. manglende oplysninger!

(64o) Madts Jepssøn
Han er født før 157o og døde efter 1614. - Han er vores slægt
”SANDAL’s” stamfader. - Han var Gårdfæster af ”Vester Sandal”
i Erslev sogn og nævnes i Hald Lens Jordebog fra 1599/16oo og
1614/15, hvor han i første tilfælde kaldes Ibssøn og i næste for
Jepssøn; navnene Ib og Jep, der begge er afledninger af Jacob,
kunne omkring år I6oo bruges i flæng om samme person!
Om ”Vester Sandal” og dens historie vil jeg henvise til denne
bogs side 31-37. - Kilder: bog-3 side 4o-41 og GRN/263, 514.
(641) til (lo23) mangler p.g.a. manglende oplysninger!

tyroraeraoria.
^5aa Canctttiet« atterunbtrbanigPe gorcfHHtng, $ a t bet behaget
<£>an5 K a jc fta t aflernaabigfl at beftemme fotgenbc:

1. gienbtlige © fib e , fom beb goeflningerS eller BanbbatterierS £ a nonet tvinges tit D vetgivelfe, betragte«, fom ombe bare faøne
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b a n g # a b n , uben nogen JRebbirfning a f JtrigSgibe eller a f .Ka
noner paa en gerftning etter et © a tte rie , maa a f ben fe rfi an
givne Karfag i £enfeenbe tit Sabningen ogfaa unbertaficS 9>riiS«
bommetfe, men i øvrigt umibbetbar tilfalbe ben fongelige Kaffe.
$ b it!c t fterveb tienfltigf} titmetbeS
tit bepagetig efterretning og Befienbtgioretfe for Bebfommenbe.

JDtt Jlonfltltge StønfFc CatutHie ben i5be
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V.

Mtebcn&a»o, »78t.

♦•fHjtirWa fticoUaS S lrtlfr.

1807.

H aas.

ColcL

abctS Op&tfMfe,

V . . »e* fvre gawmfhtøiMiøct

L A N D B R U G S M IN IS T E R IE T

Bulotr.
Monrad.
Berner.
i-asfen.

Begge i % naturlig størrelse.

M A T R IK E L D IR E K T O R A T E T
.

1781 - 23.APRIL -1981

Denne forordning er genoptrykt i anledning
af dens 2oo års jubilæum - den kan hjemlå
nes gennem biblioteket - den er grundlaget
for vor tids danske landbrug!
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S.t.o;

= Senere tilgåede oplysninger

sst.
evt.

= samme sted
= eventuelt

s. t .

= samme år
= samme tid

gi.

= gammel

si.

= salige

nr.

= nummer

p.g.a.

bl.a.

= blandt andet

Kgl.

= på grund af
= Kongelig

KB

= kirkebøger

FT

jf •

= jævnfør

stk.

LAV

= Landsarkivet i Viborg

Hartkorn

= se side 24-25

S.å.

o.s.v.

= folketælling
- styk (-er)
= og så videre

Mønt:
1 Rigsdaler (Rdl.) = 6 Mark (Mk.)
1 Mark (Mk.)

= 16 Skilling (Sk.)

i Rigsdaler er

= 96 Skilling!

Læseanvisning!
På side 1. findes indholdsfortegnelsen, der omhandler bogens
enkeltartikler, som kan læses særskilt og anetavlen benævnt
generation efter generation.
Anetavlen startende på side^benytter sig af ”von Stradonitz”
system, hvor faderen har nummer (2) - og moderen nummer (5).
Fordobler man disse tal (4) og (6)har man sine bedsteforældre,
disses koner vil da hedde henholdsvis (5) og (7) o.s.v.
For at lette afstamningen er der indledningsvis påført, hvem
forældrene er til den pågældende og på hvilken side vedkom
mende findes.
For at letto læserens eller bogindehaverens egen trang til ind
placering i anetavlen er der på side 5 en ”tom” anetavle, som
let og hurtigt bliver til et overskueligt startsted! Denne tav
le skal blot udfyldes med de personlige da t a ’er og anernes
numre her i bogen samt sidetallet; hvorefter bogens NØGLE er
klar til brug for altid.
x/ = 4

- 6o -

Bogens kilder m . v .
Por at kunne skrive en bog som denne er det nødvendigt,
at man har adgang til nogle oplysninger, disse oplysninger
hedder ”kilder” og er påført under hver enkelt person på anetavlen her i bogen, enten ved fuld ordlyd eller ved forkor
telse. Sidstnævnte findes herunder i fuld ordlyd.
Kilder er følgende:
Kirkebøgerne, Folketællingerne i Landsarkivet, Fæsteprotokol
ler og Skifteprotokoller ligeledes i Landsarkivet. - Trap Dan
mark, og følgende andre bøger:
”bog-1” = ”Slægtsbog for Sognedegn Sejer Olesen Leth og Hustru
Ida Nielsdatter samt deres forslægt og efterslægt” ved F. Fil
tenborg, Kbhvn 1938. - ”bog-2” = ”Slægten fra Kibshede” af
Kresten Have, Farum 1982. - ”bog-3 ” = ”Slægtsbog for familien
Dalgaard”, ved G.F. Sørensen, Viborg 1978. - ”bog-4” = ”Slæg
ten Boil fra Sandal” ved M.P. Ejerslev og Anton Blaabjerg 1973.
- "t>og-5" = "Slægtsbog for mølleren Simon Andreas Jepsen og
hustru Karen Filtenborg Sejersdatter, deres forslægt og efter
slægt” ved M.P. Ejerslev og Anton Blaabjerg 1973. - Samt mine
manuskripter mærket GRN, nemlig nr. 252, 254, 255, 257, 258,
259, 26o, 261, 263 (notatbøger som indgår i mit privatarkiv).
Kilder er også:
de lokalhistoriske arkiver i henholdsvis Thisted og Nykøbing
Mors, samt i Skive. Ligeledes de historiske årbøger fra disse
tre lokaliteter, Wibergs Fræstehistorie, Personalhistorisk Tids
skrift’s spørgehæfte: Hvem-Forsker-Hvad,flere årgange. Dansk
Bondeliv saaledes som det i Mands Minde førtes, af udvalget for
Folkeoplysnings Fremme, Kjøbenhavn 1889. Kronens Skøder 15351765, udg. af Rigsarkivet 1892-1955. Matrikelarkivet i Kbhvn.
Præstearkiver og Kirkeregnskabsbøger, oversigt-1 i Landsarki
vet for Nørrejylland 1962. Jydske Samlinger. Carl Klitgaard’s
privatarkiv i Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg. Slægts
historie en vejledning ved Hans H. Worsøe, Kbhvn 1977. - Over
sigtskort (nyere dato) fra Turistkontoret i Oksbøl. - Andre
kort, Placater m.v. fra Matrikelarkivet i København. - Foto
grafier er foræret og bekostet af Mildred Sandahl Nielsen i
Skive (nedfotografering).
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Social - oversigt!
Anetavlens 62 mænd og 1 kvinde ernærer sig således:
1

Boelsmand,

1

Feldberedder,

5

Gårdejerer,

4e Gårdfæstere,

(ejede deres egen gård)
(d.v.s. forpagtere af en gård)

1

Glarmester,

5

Husejere,

4

Husmænd,

1

Hattemager,

1

Jordemoder (Gjordemoder med exam.)

2

Murere og

1

Møller,

2 Skomagere,

(Borger i Købstad)

(hus med have til)
(kan være lejere/fæstere af huset)
(Borger i Købstad)

(den ene borger i Købstad)

- 9 af disse mænd havde tillige et ”tillidshverv eller en
fortrinsstilling” i forhold til den almindelige bonde på
landet, nemlig:
3 var Borgere i Købstaden (ikke stavnsbundne)
2 var Delefoged (mellemmand mellem fæstebonde og
herremand for et gods)
1 var Fattigforstander (forestod uddeling af økono
misk og anden hjælp til de fattige)
1 var Postholder (havde modtagelsessted for post fra
andre byer - sendt med postvognen)
1 var Tiendeejer (ejede tiende/skatten fra nogle går
de og huse i f.cks. en landsby)
1 var Tingskriver (han førte tingbogen - kunne altså
skrive med pen og blæk - havde an
tagelig gået i skole).

Personregister.
Tallet der følger efter slægtsnavnet, angiver den pågældendes
placering her i bogen - sidetallet!
Andersdatter 13. - Andersen 14,28,36,41.
Bern 35. - Blaabjerg lo,24,6o. - Boil 24,6o. - Bovbjerg-Jensen
37. - Brorsen 19. - Bugge 57. - Bunch (-e) 8,11,15,29,52.
Christensdatter 13,29,51,54. - Christensen 4,5,6,16,17,18,22
Christenssøn 19,2o,21,22,24,30,36,37,38,45,46. - Clausdatter
27. - Clemmensen 13.
Dalgaard 15,6o.
Grøn 58.

62

- 62 Have 14,28,5o,55,6o. - Holstein 19. - Hvidbjerg 16. Hyldig 37.
Hjssøn 58.
Jensdatter lo,37,38. - Jensen 27,36,51. - Jeppes 16,53. - Jeppesdatter 18,19,2o,21,23. - Jepsdatter 17,18,23,54. - Jeppesen
5,6,60. - Jepssøn 16,53,58. - Josefsdatter lo,29,3o. - Jnsefsen
9,12. - Jørgenssøn 5o.
Kjellergaard 37. - Klingenberg 36,41,52. - Knudsdatter 14. Knudssøn 36. - Korsgaard 13. -.Kortbeck lo. - Krag 58. Kristensen 4,5,6. Krogsgaard 28,5o.
Lavessøn 55,58. - Lauridssøn 54,56. - Laursdatter 56. - Laurs
søn 37. - Lomborg 15,29.
Madsdatter 4,9,11,55. Madsen 16,17. - Madssøn 19,22,23,28,31,
'36,37,41,46,56,58. - Marcelis 35. - Marck 8,lo,13,27. - Meldahl 17. - Melgaard 37. - Michelsdatter 9. - Michelssøn 19,22,
31,37,41. - Mortenssøn 51. - Moller 11,16.
Nielsdatter 9,15,37. - Nielsen 22,24. - Nielssøn 5o,54,56,57,58Oluffssøn 29,36.
Pedersdatter 9,11,12,14,16,36,52,54,57. - Pedersen 49. - Pederssøn 17,22,24,37,38,41,54. - Poulsdatter 8,lo. - Poulssøn 56. Præstgaard 38,41.
Ring 51,55.
Sandal 4,5,6,8,9,lo,12,17,19,23,24,3o,31,37,52,53,54,58. - Si
monssøn 57. - Skallerup 16,3o,52. - Skarpenberg 57. - Speckhahn
41. - Steffenssøn 54. - Sørensdatter 4,14,23,5o. - Sørensen 24.
55. - SUlt 9,11,15.
Thomasdatter lo. - Tøttrup 24,36,41.
Villumsen 4,5. - Willumsdatter 4.
Østergaard 11,13,28,55.
Stedregister.
Aalborg 18,19. - Ansgarkirken 4. - Australien lo.
Baarup 31,33. - Bjergby lo. - Bjerregaard 29. Blistrup 28,55.
Dalen 13,27,5o. - Lalgaard 3o. - Danmark 14,18. - Dragstrup lo,
13. - Dueholm Amt 53. - Dueholm Gods 12,16,17, 22,33,36,41,51.
- Dueholm Kloster 3o,52,57. - Durup 6.
Ejstrup 28,50,51,55,56,57. - Em 55. - Erslev 4 og fl.s. - Erslev Annexgaard 56. - Erslev Kær 33. Erslev Kro 3o.
Fjelleslev 4. - Flade lo. - Frederichsborg
- Frydsbrønd 5o,
54. - Frøslev 4,14. - Frøslevgaard 3o,52,53.
Galtrup 37,56. - Gedsted 5,6. - Glomstrup Gods 28,55,58.
Hald Len 34,35,56,58. - Hald Slot 57. - Hesselbjerg 54. - Hanst
holm
- Hillerslev Herred 15,29,52. - Himmerland 5. - Hvidbjerg
.........63

- 63 5,6,8,lo,ll,13,14,28,5o,51,55,56,57,58. - Hvidbjerggaard 58.
- Højris Gods 17,18,36,38,41.
Karby 8,lo,13,27. - Kibshede 28,5o,55. - Korsgaard 13,16,53.
Krogsgaard 5o.
lund Gods 28,36. - Lødderup 5o,54.
Mark lo,13,27. - Mollerup 4. - Molsgaard 28. - Mors 4 og fl.
s. Mtidamgaard 11,14,28. - Mildam Møllegaard 28,29,51.
Nors 15,29. - Nykjøbing Mors 16,17,3o,31,52. - Nykjøbing Hos
pital 19. - Næstved 15.
Redsted 11.
Salling 5,6,3 o . - Sandal 9,18,2o,21,22,41,45,52. - Sandalgaard
58. - Sejerslev 4,l o ,54,56. - Skallerup lo,51,54,57. - Skarpenborgske Len 57. - Slotsgaard 17,18,33,35,38. - Solbjerg 4.
- Sundby 27. - Storup 4,6. - Sylt 11,15. - Sønderbye 52. Sønder Draaby lo. - Søndergaard 54,56.
Thisted 8,9,11,15,52. - Tingstrup 8. - Torup lo,54,57. - Tved
29,52. Tæbring 4,16.
Ullerup Gods 16.
Vejerslev 16,53. - Vendsyssel 15,29. - Vestergaard 14. - Vester
Assels 11,14,28,29,51. - Vester Han Herred 11. - Vester Jølby
lo,13. - Vester Hvidbjerg 11. - Vester Thorup 15. - Vester
Sandal 12,17,18,34,35,36,37,38,54,56,58. - Vester Vanned 29. Vestervig Amt 53. - Votborg 16. - Vurst 11,15,29.
Øster Assels 14. - Ørding 4. - Øster Jølby 4,8,13,27,5o. Øster Sandal 8,9,12,34,35,36,37. - Østergaard 11,13,14,28,5o,
55. - Ørum Amt 53.
Å - se AA!

Denne bog er foræret eller afleveret til:
Genealogerne Anton Blaabjerg og Jens Mandrup Fransen i Viborg,
Holger Hertzum-Larsen i Fjaltring. Landsarkiverne i Viborg,
Aabenraa, Odense og København. Rigsarkivet, Det Kgl. Bibliotek,
Statsbiblioteket, Universitetsbibliotekets l.afd. i Kbhvn.,
Dansk Bogfortegnelse, Morsø Lokalhistoriske Arkiv i Nykøbing,
Thisted Byhistoriske Arkiv, Kresten Have i Farum, Skive Biblio
tek og Varde Bibliotek. Mildred Sandahl Nielsen i Skive og
Gudrun Nielsen i Holstebro - som tak for deres portoudlæg og
store indsats på mange områder under bogens tilblivelse.

- 64 Rettelser og tilføjelser.

Husk altid side-nummer og anetavle-nummeret?
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