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FORORD,

I Foråret 1991 bad Fiskeskipper Børge Lind 
Pedersen, Oxbøl, mig om at udarbejde en ane- 
tavle over sin mors slægt Fra Dyreby. Det blev 
dog hurtigt klart, at også andre end Børge var 
interesserede i denne spændende slægt, hvorfor 
Børge kort Før nytår 1991-92 bad mig om at 
Fortsætte til hele slægten var samlet i en 
slægtsbog,

Børge har sammen med sin morbroder, Marius 
Kristensen i Outrup, Fordelt spørgeskemaer til 
slægtens medlemmer, samt lånt mig en række Fine 
fotografier aF slægtens medlemmer. Desuden har 
vi ved Fælles hjælp Forsøgt at opsøge Flest mu
lige slægtninge, men hist og her er det ikke 
lykkedes at Finde dataer og adresser på alle 
nulevende, hvorfor et tillæg til slægtsbogen 
måske senere kan komme på tale.

Ved udarbejdelsen aF anetavlen har jeg mod
taget meget stor hjælp Fra slægtningen Erik 
Christensen i Vojens (se note—59) og Jørgen 
Peder Jørgensen i Sønderborg (se note—53), uden 
hvis Forskning denne bog ikke havde været så 
omfangsrig, som tilFældet nu er. I Blaabjerg 
Lokalhistoriske Arkiv i Nørre Nebel har man 
hjulpet mig en del med oplysninger Fra perioden 
18̂ +5 - 1890 For Dyreby, GammeltoFt og Søndersø,
- Til alle skal der lyde en stor tak t o r
hjælpen-

Intet er Fuldkomment , Således vil denne bog
være behæFtet med nogle data— og staveFej1, Ja,
der er sikkert også Fejl i anetavlen i de æld
ste generat ioner, hvor kilderne både er mangel
fulde og oFte misvisende eller svært gennemsku
elige, Men jeg har Forsøgt, at gøre Forskningen 
så korrekt og dokumenterbar som muligt -

Gert Ravn Nørgaard 
Oxbøl 1992.
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INDLEDNING,

For at Få det Fulde udbytte aF denne slægts
bog, er det nødvendigt, at læseren sætter sig 
ind i bogens struktur eller dens indhold.

Forrest ses "indhoIdsFortegnelsen", som gi
ver overblik For læseren. Enkelte emner som 
"skifte" eller ”ligsten" er nævnt særskilt, da 
disse kan læses uaFhængigt aF den resterende 
tekst.

På side 7 begynder ANETAVLEN med en over
sigt. Derefter Følger en nøjagtig beskrivelse 
aF eFterkommernes Fælles ANER så langt tilbage 
i tiden, som det har været muligt at Finde dis
se. ANERNE er opstillet eFter et internationalt 
anerkendt nummersystem, og beskrevet generati
onsvis, således som det også Fremgår aF ind
ho IdsFortegneisen på side 4 her.

Under hver ANE har jeg ved hjælp aF ”(no
ter)1' Fortalt, hvorFra jeg har den pågældende 
oplysning. Således er der kun tale om ANER, som 
er dokumenterbare og ikke om opdigtede aner! 
Noterne Findes side 90—95. Derefter Følger de 
øvrige kilder, som jeg har benyttet ved udar
bejdelsen aF ANETAVLEN på side 95-96.

I mange aF domumenterne og under mange aF 
mændene i ANETAVLEN nævnes "hartkorn" og "ma
trikler" . Disse og andre For længst glemte 
værdibetegnelser ses beskervet side 97—100.

På side 101 ses en skematisk oversigt over 
EFTERSLÆGTEN eFter (2) Niels Christensen og 
hustru <3) Karen Marie Jensen i GammeltoFt, 
side 8— 12. — DereFter er de 9 børn beskrevet 
kronologisk eFter hinanden i FødselsrækkeFølge 
med hele deres afkom op til dags dato i den ud
strækning det er blevet oplyst på spørgeskema
erne eller ved teleFoniske Forespørgsler.

Der er ikke medtaget oplysninger om personer 
i EFTERSLÆGTEN mod deres ønsker. Enkelte adres
ser og teleFonnumre er Fundet i vore adresse- 
og teleFonbøger, som kan lånes på biblioteker
ne .

Til slut Findes i bogen et par tomme sider 
til RETTELSER og TILFØJELSER TIL EFTERSLÆGTEN. 
— ønsker man kopier aF nogle aF billederne Fra 
bogen, er man velkommen til at kontakte mig.
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Herover ses en skematisk opstilling af de 
fælles aner med start i FORELDRE side 8.



s

Forgldre:

(g) Niels Christensen
er født i Dyrsby der 1E.7.185A-, døbt i Henne 
Kirke den 8.10. Død som aft ægtemand i Henne 
Stationsby den A-.A-.1S35 (note-S). Han var sned
ker og ejer af landejendommen matr.nr.17c i 
Gammeltoft fra 1877-1916. Derefter flyttede de 
til Henne Stationsby5 hvor han fortsatte som 
snedker (note—Â s.3A5).

Gift i Henne Kirke den 16.11.1877 med:

Niels Christensen og hustru Karen Marie Jensen 
fotograferet cirka 19E0.
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(3) Karen Marie Jensen
der var født i Randerup sogn den 1^.12.1355 i 
det af tyskerne i 136^ besatte Nordslesvig — 
det nuværende Sønderjylland« Hun var tjeneste
pige hos sine slægtninge i Henne indtil viel
sen. Død som aftægtsenke i Henne den 26.2.1950. 
De ligger begge begravet på Henne Kirkegård, 
hvor deres gravsten kan ses (note-48).

I deres ægteskab fødtes der 9 børn, som ud
gør EFTERSLÆGTEN i denne slægtsbog, nemlig bør
nene I-IX!

| -

Familiebillede set forrest fra venstre: Niels 
Christensen, Mette Marie, Jens, Kristen, Cesi — 
lia, Theodor, Karen Marie Jensen. Bagerste ræk
ke fra venstre: Ukendt, Ane, Hans, Lauge, Chri
stine. Foto1et er fra cirka 1902—05.
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Niels Chi isteren og Karen Marie Jensen var he- 
ded/i kei s — og fui deres slidsomme arbejde blev 
de hedret med en indskrift på en mindesten i 
KONGENSHUS MINDEPARK. Se også bogen "Hedens Op
dyrkning i Danmark” 1953 side 291. - Se bille
derne side 14-15 her!

Personerne er: l.Else Kristensen, 2.Karen Marie 
3.Else gift Franzmann, 4.Torvald, 5.Marius, 
6.Theodor, 7.Hans Marsk, S.Claus i Skjern, 
9.Mette Marie Kjeldsen, 10.Mette Marie i Skjern 
med Rebekka på armen, ll.Cesilia Christensen, 
12.Sylvia i Faaborg, 13.Pedrea på Sjælland, 
14.Helene Christensen, 15«Karen Andersen, 
16.Kr isten Jensen Kristensen, 17.Niels Carl, 
18.Lauge, 19. Søren "Hav”, 20.Christine Chris
tensen, 21.Jens på Darumvej, 22. Marie hans ko
ne. De øvrige personer er fætre og kusiner fra 
Henne og Sønderjy1 land. - Fotograferet 1927 
foran hjemmet i Henne Stationsby.



Suldbry1lupsbi 1lede fra hjemmet i Henne Stati
onsby 1927- Personerne fremgår a.f silhuet-bille
det herover.

Karen Marie Jensen ved sin i ok iui an hjemmet på 
hendes 80‘års fødselsdag i 1935«
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Jordefærd i Henne.

"Forleden begravedes på Henne Kirkegård fru 
Marie Christensen Henne Stationsby, under stor 
deltagelse fra slægt og venners side.

I hjemmet talte førstelærer P. Bagger Jensen 
smukt over afdøde og i kirken talte pastor Kold 
Jensen ud fra 1. korintherbrev "Men nu er Kris— 
tus oprejst fra de døde".

Vi har i de senere år været stolte af Marie 
Christensen som den ældste indbygger i sognet, 
og hun forstod at blive gammel, holdt sig dej
lig frisk til det sidste. Der var stadigvæk no
get af den unge sønderjydske pige hos hende. I 
et hjem, hvor der var nok at gøre, øvede hun en 
gerning i stilhed.

Ved graven takkede sønnen, Theodor Kristen
sen på familiens vegne for deltagelsen og 
indbød til mindesammenkomst på Henne Kro. Her 
takkede datteren, fru Marie Kristensen i Skjern 
naboer, fordi de så tit havde trådt hjælpende 
til når hendes mor var syg.

Jens Peder Kristensen omtalte hjemmet som 
det samlingssted, det havde været for den store 
familie. — Hans Mærsk Kristensen takkede sin 
broder for hvad han havde været for deres mor, 
ligesom han rettede en tak til alle, der på 
forskellig måde havde vist deltagelse.

Afdødes søstersøn fra Haderslev mindedes 
guldbrylluppet for 20 år siden og omtalte den 
gamle slægtsbibel, hvor man kan følge de mange 
generationer i slægten.

Moster var den næstsidste af 6 søstre. Den 
yngste er 84 år, lever endnu. Teodor Kristensen 
takkede til slut endnu en gang for deltagelsen 
og rettede en særlig tak til fru Brydske, fordi 
hun altid havde været rede når de manglede 
hjælp”.

Efterskrift: Ovennævnte jordefærd omhandlede 
Karen Marie Jensen, gift Kristensen, herover. - 
Den afdødes søstersøn er købmand Christian 
Jensen i Haderslev født i Randerup 15.2.1887 og 
død i Haderslev 18.4.1958. — Den "gamle 
slægtsbibei" kendes ikke i øjeblikket.



13

Bedsteforældre s

(4) Kristen Jensen
er født i Dyreby 23-5, døbt i Henne Kirke den 
4.6.1811. Død der den 18-1-1874 som aftægts
mand, begravet på Henne Kirkegård 25-1-

Han overtog fødehjemmet i Dyreby, hvis 
hartkorn i 1837 var 2—1—0—1, men reduceret til 
1-5—1-’£, med tilhørende fender i Lønne og Nebel 
Sogne- Senere købtes noget jord til fra blandt 
andet matrikel nr- 7, hvor gården senere 
opførtes un-der (note-1 og note-49).

Gift i Henne Kirke den 30-10-1841 med pigen:

(5) Anne Misdatter
der er født i Over Fidde den 12-3-1816 og døde 
i Dyreby den 15-9-1879, begravet på Henne Kir — 
kegaard den 23-9- - Deres 5 børn udgør hver en 
en "efterslægt" og beskrives også særskilt i 
hver sin slægtsbog- — Børnene er:

ft. Anne Christensen født Dyreby 1844- - Denne 
efterslægt er beskrevet i særskilt slægts
bog .

B- Jens Christensen født i Dyreby 1846- - Den
ne efterslægt er beskrevet i særskilt 
slægtsbog -

C- Ane Margrethe Christensen født Dyreby 1849. 
- Denne efterslægt er beskrevet i særskilt 
slægtsbog -

D- Niels Christian Christensen født der 1851.
— Denne efterslægt er beskrevet i særskilt 
slægtsbog -

E. Niels Christensen født i Dyreby 1854 - se 
ane-(2) her i bogen-
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Her over ses Børge Pedersen, i Kongenshus Minde- 
park, pegende på Niels Christensen og Karen 
Mar i es inskription på mindestenen. — Nederst 
ses samme sten i nærbillede.
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Herover ses øverst rækken a.T mindesten i Kon- 
genshus Mindepark. — Nederst ses Vester Korne 
Herredssten.
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Panteob 1 i gat ion.
Underskrevne Kristen Jenssen, Selvejer— 

gaardmand i Dyrebye Henne Sogn, tilstaaer og 
herved vitter 1iggiør, at være skyldig til sine 
Søskende saasom: 1/ Lauge Jensen 80 Rigsdaler 
eller 128 Rigsbankdaler r.S-, 2/ Ane Marie 
Jensdatter 40 Rigsdaler = 64 Rigsbankdaler, 3/ 
Kirsten 4o Rigsdaler = 64 Rigsbankdaler, 4/ 
Chrecilie 40 Rigsdaler = 64 Rigsbankdaler - 
Tilsammen 200 Rigsdaler eller 320 Rigsbankdaler 
r.S- skriver trehundrede og tyve Rigsbankdaler 
rede Sølv- — Saalænge Aftægtsmanden, vores 
Bedstefader Lauge Jensen eller Hustrue Mette 
Christensdatter lever, og eet Aar efter den 
sidste af dem, dens Død, svares ingen Renter af 
Capitalen, men efter denne Tids Udløb erlægges 
lovlige Renter 4 procent p«a. Capitalen kan 
a]deles ikke opsiges i den foran nævnte Tid 
efter Aftægtsfolkenes Død, men efter denne Tid 
kan Løskyndigelse finde Sted med ’4 Aars Varsel , 
fra enten af Siderne baade til Juni og Decbr. 
Termin, dog ikke under andre Omstændigheder end 
ved enten een af Conditionerne eller dem alle, 
formedelst Giftermaal, Sygdom eller andre saa— 
danne Tilfælde, nødvendigen skulde bruge deres 
Penge- — Til Sikkerhed imidlertid for Capitalen 
200 Rigsdaler eller 320 Rigsbankdaler r.S« samt 
Renter og mulige Omkostninger pantsætter jeg 
herved med Panteret næstefter mine Forældres 
Aftægtscontract af Dags Dato, hvorefter der 
tillige skal svares adskillige Præstationer til 
mine Søskende, den mig her i Dyrebye tilhørende 
Saard med tillige to Parceller fra Fiilsøe øe 
af Hartkorn ialt 2 Tønder 2 Skæpper 2 Fjerding- 
kar 2 Album som paastaaende brandforsikrede 
Bygninger, hvilken Pantsætning naturligvis 
vedbliver indtil denne Obligation er indført i 
alle liaader skadesløs- — I Tilfælde af Søgsmaal 
ikun Gjæld betræffende, underkaster jeg mig den 
hurtige Rettergangsmaade som Lov af 25. Januar 
1828 hjemler- — Denne Panteob1igation, som maae 
tinglæses og protoco1leres paa min Bekostning, 
bekræftes herved med min egenhændige Under
skrift i Vidners Overværelse- - Dyrebye i Henne 
Sogn den 31- August 1841- — Kristen Jensen- — 
Til Vitterlighed: Anders Bertelsen og Nis
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Lassen. Obligationen er annuleret den 11 
ber 1865, vide U.14-6 (note-59).
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Herover ses nedfotograferet "Minde ved Christen 
Jensens Baare”; altså ane—4 herover (note—59).
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Herover ses nedfotograferet ”Minde over Ane 
Nis-Datters Baare"; ane—5 herover (note—59)-
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Kortskitse, øverst ses "Dyreby" og nederst 
udflyttergårdene fra Dyreby og Gammeltoft ved 
”Søndersø", efter kort opmålt 1870 af Geodætisk 
Institut- — Gård nr-6 er Vestergaard. Gård nr-7 
har også været besiddet af slægten og sammen 
med gård nr.8 tidligere udgjort een gård- - I 
gård nr-17 boede (E) Niels Christensen og i 
gård nr. 18 Christen Jensen Christensen-
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(6) Lauge Jensen
er født i Dyreby 3.6.1818, konfirmeret i Henne 
Kirke 14.4.1833 og død af vatersot i Randerup 
27.5.1891, begravet der 31.5. Han var husmand i 
Randerup, hvor han en arrække forpagtede noget 
jord (note—59).

Gift i Randerup Kirke den 7.5.1853 med:

(7) Ane Pedersdatter
der var født i Outrup i Faaborg sogn den 
25.12.1823, døbt der 26.12 og konfirmeret i 
Faaborg Kirke 29.4.1838. Hun døde af tæring i 
Randerup den 22.6.1868 og begravedes der 26.6. 
(note-59)-

Lauge Jensen er nævnt i panteob1igationen 
herover af 31.8.1841, som findes i "Skyld— & 
Panteprotoko1 for Varde Købstad, Øster- og 
Vester H o m e  Herreder 1814-1892" side 273b; som 
er udstedt til broderen Kristen Jensen (4). Der 
står bl.a. heri, at Kristen Jensen skylder sin 
broder Lauge Jensen (8) 80 rigsdaler (note-59).

Oldeforældre:

(8) Jens Lauqesen
er født i Dyreby, døbt i Henne Kirke 9.11.1783. 
Han døde på aftægt hos sønnen Kristen Jensen 
der, den 7.3.1845 og begravedes i Henne. — Han 
var først ejer af en gård i Dyreby, hartkorn 2— 
1-0-1, der oprindelig havde matrikel nr. 6a af 
Dyreby, samt endnu en ejendom i Hjulsager, som 
hans svigerfader i 1837 beboede (note-4).

Gift i Henne Kirke den 22.4.1809 med pigen:

(9) Anna Poulsdatter
der var født i Kløvgaard og døbt i Henne Kirke 
den 4.8.1782. Hun døde som aftægtsenke i Dyreby 
den 13.4.1854.

Ifølge "Skyld- & Panteprotoko 1 for Vester Horne 
Herred 1814—92" læser man (note—50):

Jeg underskrevne Jens Laugesen af Dyreby 
tilstår og herved vitterliggør at have solgt og
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afhændet, ligesom jeg og haver for mig og mine 
arvinger, sælger og overdrager til Søren Søren
sen i Hjulsager og hans arvinger uden forudgå
ende købekontrakt eller andet skriftligt doku
ment det mig ifølge skøde af 6- januar 1810 
tinglæst 15- marts 1811, hidtil tilhørende i 
bemeldte Hjulsager By, Henne Sogn, beliggende 
sted med ejendom hartkorn S-E-3—1 5/8 og på— 
stående bygninger med alle de herligheder og 
rettigheder, pligter og byrder, jeg har viet 
samme, alt for den købesum 1E5 rigsdaler eller 
E00 mark, nævner et hundrede tyve og fem rigs
daler, og da køber, fornævnte Søren Sørensen, 
har meddelt mig tilfredsstillende sikkerhed for 
købesummen, så skal fornævnte ejendomssted 
herefter tilhøre køberen for sig og sine ar
vinger forblive hjemmel efter loven- Den 
uindfriede bankhæftelse overtages og forrentes 
af køberen, ligesom og alle skatter og afgif
ter , der hviler på ejendommen, afholdes af ham. 
Dette skøde, der til tinglov læses, når for 
godt befindes, udstedes således vidnelæst under 
min hånd- — Dyreby i Henne Sogn, den 7- juli 
1841, Jens Laugesen. Som vidner: Christen Jen
sen i Hjulsager og Christen Paulsen. — 
Attesteret købekontrakt forevist Windfeldt-

Aftægtscontract-
Aftægtscontract oprettet imellem Jens Lau

gesen og Christen Jensen, begge Dyrebye i Henne 
Sogn- — 1ste Post- I Anledning af at min Fader, 
nævnte Jens Laugesen under Dags Dato har solgt 
og meddelt mig, Christen Jenssen, Sk jøde paa 
hans forhen ejede Gaard med Løsøre og Besætning 
og med Hensyn til den herefter i anden Post 
indførte Bestemmelse om mine Forældres Efterla
denskaber har jeg Christen Jenssen forbunden, 
ligesom jeg herved forbinder mig eller Gaardens 
efterkommende Eiere til, uden Betaling eller 
andet Vederlag at svare mine Forældre Jens 
Laugesen og Hustrue Ane Poulsdatter aar lig Af
tægt i deres Levetid, som og forøvrigt at 
opfylde hvad i efterfølgende Punkter findes be
stemt: a_: Saalænge vi paa begge Sider finde 
forgodt gaar mine Forældre paa Mad og Maal med 
Gaardens Beboere, og nyder i alle Henseender og
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passende Leilighed, samt Føde, Klæder, Varme, 
Tilsyn og Pleje og har Adgang overalt i Huset. 
Gaardens Eier betaler deres Høitidsoffer, men 
skulle enten Aftægtstageren eller Yderen ønske 
Adskillelse, da skal b_: Gaardens Eier efter et 
halvt Aars Varsel, indrette Aftægtsfolkene til 
Beboelse 3 Fag forsvarlig, grundmuret Huus i 
Østerenden af Salshuset, eller opføre et nyt 
Huus af denne Størrelse, derind til med 
Vinduer, Dørre, Losttskud, Ede Sængestæder, 
Skorstene og den nu paa Gaarden værende Kak — 

videre der maatte være passende 
mine forældres Beqvemmelighed. 
vedligeholdes fremdeles i for- 
Naar de udflytter i denne 
maa de medtage Gaardens

kelovn med hvad 
og fornøden til 
Denne Leilighed 
svarlig Stand. 
Aftægtslei1ighed
Huusgeraad og Bohave efter Behag og som billigt 
kan være. c_: Til Gphold leveres mine Forældre 
aarlig, 4 Tdr. Rug, E Tdr. Byg, E Skpr. Bog-

Lp 8 p 
Lp

hvedegryn, 1 
pund = '4 kg), 1 Lp tør saltet 
saltet Kjød, 8 p. tør saltet 
Hønseæg, 8 Kander Brændevi in (1 
ca. E liter)

Smør (1 Lispund = 8 kg.
Flæsk, E Lp tør
Fisk, i 00 Stk. 
Kande = S Pot =

Cicorium, 
Kornvarer 
Halvdelen 
nedlig.

1 p. Caffe, p. Sukker, 1 p.
p. Kjøkkensalt og £ p. Humle, 

ydes med Halvdelen om iste Mai og 
om iste Novbr, smørret E p. maa— 

Brændeviinet 1 Potte maanedlig, E
Potter til Juul, 1 Potte til Paaske og 1 Potte 
til Pintse. Det øvrige i passende Tider naar 
Aftægtsfolkene behøve og forlange det. End
videre leveres mine forældre l'£ Kande sød Mælk 
daglig fra Maidag til Mickelsdag og i'4 Kande 
Kjerne — eller Suurmælk ugentlig, men om Vin
teren fra Mickelsdag til Majdag leveres af sød 
eller nymalket Mælk kun 1 Kande daglig. d_: 
Gaardens Eier leverer endvidere til Aftægts
folkene Jens Laugesen og Hustrue aarlig 6 Alen 
stampet Vadmel, 3 p. Uld, 8 p. Hør og E RD i 
rede Penge. Vadmelet leveres en gang inden 
hvert Aars 1. Marts, det øvrige om Mortensdag. 
— Til min Fader 8 p. Tobak aarlig. e: Af 
IIdebrændsel skal de aarlig have 30 Læs Tørv a 1 

Læs Klyne og E Læs Lyng, der alt 
i rette Tid, tørt og godt og 
fornøden Tildækning. Vil de det

84 Snese, 5
hjembjerges 
forsynes med
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hellere, maae de have fri Adgang til Gaardena 
Lyng og Tørv istedetfor at erholde det for dem 
selv- - Der leveres Aftægtsfolkene 1 Læs Gulv- 
sand og 4 Lp Halm til deres Sænge, saaog 1 
Kande Tran og G p. Talg hver Mortensdag- 2 Tdr. 
Kartofler leveres aar lig, hvert Aar til den 1. 
Novbr. og til Kaal og andre Urter nyde de et 
passende Styk indhegnet Jord enten i Haven 
eller hvor de ønsker det uden for Haven, 
hvortil de erholder fornøden Gjødning.
Endvidere forbeholdes den fri Afbenyttelse af 
Brygge og Bageredskaber samt Vandbrønden. 
Gaardens befordrer Aftægtsfolkene til og fra 
Kirken og nogle gange Aarlig til Kjøbstad eller 
andetstedshen, med en passende Befordring, og 
betaler deres Offer til Præst og Degn samt an
dre personelle Paabud, som enten nu haves eller 
herefter maatte paalignes« gj I Sygdoms, Alder
doms eller Svaghedstilfælde skal Gaardens Bebo
ere være forbunden til at gaae Aftægtstagerne 
tilhaande med al mulig Opvartning, Tilsyn og 
Pleje, baade ved Nat og Dag, som de kunne være 
behøvende.
Skaffe deres Korn malet, Brød bagt, Mad 
tillavet, kort besørge alt det udført for dem, 
som de ikke selv ere istand til at udføre, alt 
saaledes at de for Gud og Mennesker kunne være 
det bekjendt og forsvare- — Naar de ved Døden 
afgaaer bekostes deres hæderlige og anstændige 
Begravelse fra Gaarden. tl: Naar en af de Gamle 
ved Døden maatte afgaae, nyder den længstle
vende 2 Tdr- 4 Skpr- Rug og Halvdelen forøvrigt 
af, hvad under Litr. c- og d. er specificeret, 
af Smør dog 1 Lp- - Hvis Aftægtsmanden bliver 
den sidste, nyder han al Tobak og Brændeviin, 
hvorimod Aftægtskonen min Moder, aldeles ingen 
Tobak erholder- Hvad der i de øvrige Poster er 
anskrevne bliver i fuldkommen Kraft indtil den 
Sidstes Død. Finder den længstlevende forgodt 
at flytte fra Gaarden, da leveres det der i 
Medfør af Punkterne Litr- c- og d. skal præste— 
res indtil 1'4> Miil fra Gaarden (1 mil = ca- 7,5 
km) hvor alt det øvrige erholder den en Beta
ling af 6 RD til samme tider som Naturalierne 
svares nemlig Majdag og Mortensdag- Godtgiø- 
relsen for Mælken er herunder indbefattet, men
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Tran og Talg ydes in natura. - i_: Aftægtsfolke
nes 3 ugifte Døttre Ane Marie, Kirsten og 
Cicilie skal fra Gaarden af hver have 1E RD 3 
Mark eller EO RBD r.3. til deres Bryllupper, 
naar de vil indtræde i Ægteskab samt en nye 
bolsters Dyne u.den Fyld efter 1 / ^  A a r s  Varsel, 
dog ikke inden de fylder deres E5 Aar. — Bliver 
de ikke gifte, erholder de ikke de fornævnte 
Penge, men tilstaaes derimod fri Huusleje, naar 
Aftægtsfolkene ere afgaaede, enten i Aftægts- 
leiligheden eller et andet Værelse samt et stk. 
Kaaljord og Ret til at bjerge 10 Læs Tørv aar- 
lig paa Gaardens Hede. - l£: Samtlige Aftægts- 
præstationer leveres naturligvi is med lovlig 
Vægt og Maal samt i enhver Henseende forsvar
lige Varer.
Aftægten leveres forud saaledes at naar 
Aftægtsnyderne flytter ud til 1. Maj, de da 
strax have den Leverance, som til en saadan tid 
er bestemt at skulle svares. — 1_: Skulde nogen 
Misforstaaelse i Anledning af denne Contract 
opstaae, bør ikkunikke afgjøres efter de stræn- 
ge Betingelser, men efter Billighed og Livildige 
Mænds Skjøn. Søgsmaal til Inddrivelse af op- 
staaende Aftægt behandles efter Forordning af 
E5. Janr. 18E8 om den hurtige Retsforfølgning. 
— mj Til Sikkerhed for denne Contracts Opfyl
delse i Et og Alt, meddeles 1ste Prioritet i 
min efter Sk jøde af Dags Dato ejende Gaard med 
tilhørende Parceller paa Fiilsøe Øe, ialt af 
Hk. E Tdr. E Skpr. E F. S Alb.
E. Idet jeg Jens Laugesen paa egne og Hustrues 
Vegne i alle Henseender vedtager foranførte 
Bestemmelser og dermed erklærer mig tilfreds, 
tilføje*“ tillige, at saafremt der ved Dødsfal
det skulde opstaae nogen Aftægtsleverance, da 
skal denne være Gaardens Eier tilhørende, hvil
ket ogsaa er Tilfældet med vore Efterladen
skaber, forøvrigt, saafremt vi bliver ved Gaar
den til vores Død, og vores Begravelse følgelig 
der bekostes og besørges. — Denne Aftægtscon- 
tract, hvis Værdi udregnet paa lovbefalet 
Maade, ansættes til 400 RBD r. S. (rede sølv). 
Vi bekræfter med vore IJnderskr if ter i Vidners 
Overværelse. Dyrebye i Henne Sogn d. 31. Aug. 
1841. Som Af tæg tstager: Jens Laugesen, - Som
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Aftægtsgiver Christen Jenssen. Til Vitterlig
hed: Anders Bertelsen - Nis Lassen((note—52).

(10) Nis Larsen
er født i Over Fidde og døbt i Henne Kirke den 
24.9.1780. Død på aftægt hos sønnen Christen 
Nissen i Over Fidde den 24.7.1869. - Han var
selvejer af faderens ejendomsgård i Over Fidde. 
Den blev senere opkaldt efter ham og kom til at 
hedde "Nisgaard11 . Dens hartkorn ved matrikule- 
ringen i 1837 var 2-0-3-1, men ændredes til 3- 
0-0-2 3/4 og fik matrikel nr. la med tilhørende 
enge i Nebel og Lønne Sogne. Endvidere ejede 
han ejendommen matrikel nr. 2a i Over Fidde 
(note—5).

Gift i Henne Kirke den 10.4.1811 med pigen:

(11) Anne Nielsdatter
(i KB har præsten fejlagtig skrevet "Anne Jør- 
gensdatter" ved deres vielse i Henne Kirke 
1811!). Hun er født i Henneberg og døbt i Hen
ne Kirke den 9.9.1787. Hun døde som aftægtskone 
hos sin søn Christen Nissen i Over Fidde den 
20.3.1866, da 78 år gammel. (Ved begravelsen er 
anført at hun er datter af Niels Jørgensen, 
hvilket beviser at hendes navn rettelig er Anne 
"Nielsdatter"). Der findes et skifte efter dem 
i Landsarkivet i Viborg.

(12) Jens Lauqesen
han er den samme person, som ane (8)!

(13) Anna Poulsdatter
hun er den samme person, som ane (9)!

(14) Peder Christensen
er født i Hygum og døbt i Vester Nebel Kirke 
den 21.4.1758. Han døde som gårdmand i Autrup i 
Faaborg sogn den 26.12.1834 og begravedes på 
Faaborg Kirkegård 1.1.1835. Gift 1. i Faaborg 
Kirke den 99.5.1786 med enken Karen Jensdatter, 
som døde i Autrup den 30.9.1812 (note-59).

Gift i Faaborg Kirke den 8.12.1812 med:
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(15) Karen Pedersdatter
der er født i Agerbæk i Faaborg sogn 14.5.1795, 
trolovet der 10.11.1812. Død i barselssengen i 
Autrup 25.3.1832 og begravedes på Faaborg 
Kirkegård den 1.4.1832 (note-59).

1 x tipoldeforeldre;

(16) Lauge Jensen
er -født i Vestergaard i Dyr eb y og døbt i Henne 
Kirke den 27.11.1746 (side 102b i KB). Død på 
aftægt hos sønnen 99'£ år gammel i Dyreby den 
6.1.1844. — Han var først fæster af sit føde
hjem i Dyreby. I 1784 købte han gården af Sø- 
vig Sods til selveje. Gårdens hartkorn var 2-1- 
0—1, men blev på grund af dens gode driftsstand 
beskattet efter et hartkorn på 2-4-0—O (note— 
6). Gårdens navn var "Vestergaard" der fik se
nere matr. nr. 6a i Dyreby (note—4 side 328).

Gift i Henne Kirke den 19.11.1778 med pigen:
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(17) Mette Kirstine Christensdatter
der var født i Kløvgaard og døbt i Henne Kirke 
den 31-10.1756- Hun døde på aftægt hos sønnen i 
Dyreby den 24.7.1847, da 93 år gammel -

I "Skyld- &: Panteprotoko 1 for Varde Købstad, 
Øster- Vester— og Nørre H o m e  Herreder 1749— 
1814" læser vi (note-51):

Underskrevne Lauge Jensen i Dyreby, i Henne 
Sogn, tilstaaer herved at have solgt, ligesom 
jeg herved fra mig og mine arvinger sælger, 
skiøder og aldeles overdrager til min søn, Jens 
Laugesen og hans Arvinger min hidtil ejede og 
paaboende gaard i bemelte Dyreby, der staaer 
for hartkorn 2 Tdr. 1 Skp- O Fdk« 1 Alb. for 
den accorderede Kiøbesum 500 Rigsdaler, skriver 
fem Hundrede Rigsdaler, og da bemeldte Penge, 
som er mig fornøjeligt vederlagt i Dag til mig 
rigtig er betalt, saa skal fornævnte Gaard med 
Bygning, Grund og Ejendommens Byrder og 
Pligter, Herlighed og Rettighed, intet i nogen 
Maade undtagen, men alt saa ledes som jeg den 
ejet og brugt haver, og mig ved Auctions Skiøde 
af 10- Juni 1784 er overleveret, følge og 
tilhøre Kiøberen, meerbemelte min Søn Jens 
Laugesen og hans Arvinger som hans sande og 
retsmæssige Ejendom, og hvortil jeg og Arvinger 
bliver hans Hjemmel efter Loven- Dog erindres, 
at Kiøberen i et og alt bør opfylde den imellem 
os oprettede Aftægts Contact. Dette mit udgivne 
Skiøde maae til Tinge læses og Protokollen til
føres, uden mig derfor Varsel at give- Skrift
lig er om dette ej tilforn noget oprettet- Til 
Bekræftelse under min Haand og Segl i Danne
mands Overværelse- — Dyreby den 16de Juni 1812, 
Lauge Jenssen (L.S.)« — Til Vitterlighed som
Overværende Boje Lauridsen og Niels Jenssen- 
Læst i VHR den 28.S-1812 og indført i proto
kollen på folie 367- Sælgerens adkomst er ikke 
tinglæst- På dommerens vegne - øl1gaard- Solgt 
1841 er tilføjet i margin, hvor der henvises 
til folie 272.

(18) Poul Christensen
er født i Kløvgaard og døbt i Henne Kirke den 
25-6-1758- Død på aftægt i Hjulsager den 22.8.
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1834, da 76 år gammel- — Han var først gårdmand 
i Kløvgaard, men fra 1784 i Dyreby, hvis 
hartkorn var 2-0-0-1 til han -flyttede ind i 
svigersønnen Jens Laugesens ejendom i Hjuls- 
ager, hvor han som omtalt døde (note—7).

Gift i Henne Kirke den 14.5.1782 med pigen:

(19) Anna Marie F'edersdatter
der var “født i Over Fidde og døbt i Henne Kirke 
den 25.2.1759. Ved Folketællingen 1834 boede 
hun i Hjulsager, hvor hun døde 26.4.1838.

(20) Lars Missen
er “født cirka 1746. Ved hans børns dåb i Henne 
ses ofte broderen Christen Nissen fra Veirup i 
Sønder Vium Sogn i Nørre Horne Herred. Han døde 
som enke— og aftægtsmand i Over Fidde den 19.1. 
1817 og begravedes i Henne den 26.1. 72 år gam
mel. — Han var første gang gift i Nørre Nebel 
Kirke den 6.10.1774 med pigen Ane Christensdat
ter der var født i Sædding Storgaard 1752 og 
døde i barselsseng i Over Fidde. Hun begravedes 
i Henne den 19.9.1775 og hendes datter Kirsten 
nogle få dage efter (note—8). - Gården i Over
Fidde, som han var selvejer af, fik han ved vi
elsen med hans første hustrue, Ane Christens
datter, idet hendes far, selvejer Christen 
Thomsen i Sædding Storgaard skænkede dem penge 
til købet af gården, der senere fik navnet 
"Nisgaard" (note—9). Gårdens hartkorn var 1773: 
2—0-3—1 (note—10 & 11). — Trolovet 2. gang i
Henneberg den 23.4.1776.

Gift i Henne Kirke den 30.5.1776 med pigen:

(21) Anna Christensdatter Lønne
der var født i Henneberg og døbt i Henne Kirke 
den 1.2.1750. Hun døde af kræft i sit lår i 
Over Fidde, og begravedes i Henne den 8.2.1807. 
— Af deres børn skal udover sønnen (6) her, 
nævnes datteren Anna Kirstine Larsdatter født i 
Over Fidde, døbt i Henne 26.1.1777 og gift i 
Henne Kirke den 10.10.1794 med hæderlige ung
karl Christen Terkildsen af Neder Fidde, de fik 
en meget stor efterslægt, blandt andet gennem



E9

sønnen Niels Christensen Tødt i Neder Fidde, 
døbt i Henne 4.4.1802. Han blev senere gårdej
er , giTt og bosatte sig i Mosevraa, Oxby Sogn. 
- En anden søn: Christen Larsen Tødt i Over 
Fidde, døbt i Henne 12.4-. 1778, blev giTt i Hen
ne Kirke den 12.10.1811 med enken Gye Sørens
datter aT Lønnehede, døbt i Lønne Kirke den 
12.7.1778. De Tår også en stor eTterslægt Tra 
gården matrikel nr. 23 aT Lønnehede. Gammelt 
hartkorn l-4-0-'4, og eTter 1837 nyt hartkorn: 
1-7-1— med tilliggende enge i Nebel Nærsk og 
Sønder Bork Enge (note—12).

(22) Niels Jørgensen
er Tødt i Henneberg og døbt i Henne Kirke den 
20.12.1750. Han døde på aTtægt hos sønnen selv
ejer Jørgen Nielsen i Henneberg den 3.3.1821. 
Han var ejer aT gården matrikel nr. 11a i Hen— 
neberg, hvis gamle hartkorn 2-4-1-2 i 1837 æn
dredes til 2-4-0-2 1/4 m.m. (note—12 side 204).

GiTt i Henne Kirke den 3.11.1736 med pigen:

(23) Nette Maria Christensdatter
der var Tødt i Henneberg og døbt i Henne Kirke 
den 15.5.1761. Hun døde Tør Folketællingen 
1834, men er ikke Tundet i KB, som begravet.

(24) Lauge Jensen
han er den samme person, som ane (16)!

(25) Mette Kierstine Christensdatter
hun er den samme person, som ane (17)!

(26) Poul Christensen
han er den samme person, som ane (18)!

(27) Ane Narie Pedersdatter
hun er den samme person, som ane (19)!

(28) Christen Pedersen
er Tødt i Astrup, Bryndum sogn 2.2.1723 og døbt 
i Bryndum Kirke den 7.2. Han døde som gårdmand 
i Hygum Nørregaard i 1801 (note—57 side 149— 
150). GiTt 2.gang 1770 med Edel Hansdatter der
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døde i gården 1303, 71 år. Trolovet l.gang i
Vester Nebel 11.13.1755 (note-59).

Gift i Vester Nebel den 34.1.1756 med:

(39) Anna Qlesdatter
der er født i Hygum Nørregaard (note-57) og 
døbt i Bryndum Kirke den 4.6.1731. Hun døde i 
sit barndomshjem ca. 1770 (note-59). - løvrigt
kan man læse om "Astrup" på side 76—81 i bogen 
"Bryndum Vester Nebel, en Skildring af 
Udviklingen i Sognene fra Udskiftningens Tid og 
op til vore Dage" af Holger Villadsen, Esbjerg 
1947.

(30) Peder Jensen
er født i Ager bæk og døbt i Faaborg Kirke den 
16.6.1765. Han døde som forhenvande gårdmand i 
Agerbæk på aftægt hos Mads Sørensen der den 
36.9.1836, og begravedes i Faaborg den 1.10. 
(note—59)«

Gift i Faaborg Kirke den 33.10.1789 med:

(31) Anna Nielsdatter
der er født i Agerbæk, døbt i Faaborg Kirke den 
33.1.1764. Ved Folketællingen 1834 boede hun på 
aftægt hos svigersønnen Peder Christensen i 
Agerbæk. Hun døde som aftægtskone hos husmand 
Mads Sørensen i Agerbæk den 8.3.1838 og 
begravedes i Faaborg den 13.3 (note-59). - Om
Faaborg Sogn henvises iøvrigt til: "Faaborg 
Sogn" bind 1-3 af Kr istan Kristensen 1963. 
Genudgivet 1983 af Lokalhistorisk Forening for 
Faaborg og Agerbæk, med støtte fra Helle 
Kommune.
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2 x TipoIdeforældre:

(32) Jens Mathiasen
er Tødt i Dyreby og døbt i Henne Kirke den 
26-3.1699- Død i Vestergaard i Dyreby 32 år og 
7 måneder gammel, og begravet i Henne den 
14.10.1781.
— Han overtog Vestergaard i Dyreby efter sin 
far, og nævnes så sent som i 1773, som fæster 
af denne under Søvig Gods, hartkorn: 2-1-0-1. I 
jordebogen læser man videre: 11 . . . er og tillagt 
noget Eiendom, Tra saavel Lok lint Stædet i 
Dyrebye, som bemeldte øde steder i Lønne". Hans 
ligningsmæssige hartkorn var sat op til 2-4-0- 
0, så gården må have været drevet godt. Han 
afstod gården til sin søn Lauge Jensen (note— 
11) .
Navnet på hans første kone kender vi ikke med 
sikkerhed, men hans ældste datter af andet 
ægteskab hedder "Bodil" (født ca.1742), sikkert 
opkaldt efter den afdøde (note—53).

Gift 2.gang med:

(33) Maren (Laur i tzdatter)
der ses nævnt ved en dåb i Henne KB 1754 (pag. 
132a nr.13) og 17.6.1770 (pag. 16a nr.11). — 
Men hvem hun ellers var, ved vi ikke meget om, 
dog formodes det, at hun er den "Maren Lauritz— 
datter af Dyrebye, som begravedes i Henne 
30.5.1782, 75 Aar" (note-53). Hendes far kunne 
være en søn af den Christen Laugesen der var 
fæster af £ gård i Houstrup 1609-49 (note—54). 
Han ses ved flere lejligheder i Kjærgaard Birks 
Tingbøger bl.a. 22.6.1649. Men hun kan også 
være af Laugesenslæg ten fra Søhuse i Aal Sogn 
eller fra Rot tarp i Outrup Sogn. — Ved sønnen 
Jens* dåb 16.3.1751 ses denne båret af Mathias 
Jensens kone i Skyhede, Outrup Sogn. Det kan 
ikke afvises, at denne Mathias Jensen kan være 
en søn herfra!

(34) Christen Jepsen
er født i Klinting i Henne Sogn og døde som 
fæstegårdmand i Kløvgaard 1762. Skiftet påbe
gyndt den 21.9.1762 (note-13). Han var fæster
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af en gård, som tilhørte Ribe Domkirke og havde 
et hartkorn på 1-5-0—1'4 (1—5-0-0).

( M l .
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Nedkopieret start af skiftet efter Anna Povels- 
datter, gift med Christen Jepsen i Kløvgaard.
— Gift 1- gang i Henne Kirke 11.4.1735 med Anna 
Povelsdatter af Kløvgaard. Hun døde i begyndel
sen af 1748, hvorefter der 22.2.1748 afholdtes 
skifte efter hende (note—14).

Gift i Henne Kirke den 31.10.1748 med pigen:

(35) Leene Pedersdatter
der var født i Kirkebye, døbt i Henne Kirke den 
30.10.1729 og døde i Kløvgaard hos hendes søn
nedatter 22.1.1814, 84 år gammel. — En søn er 
den Jep Christensen, som i 1767 får udstedt et 
"frihedspas" af Ribe Domkirke mod at betale 20 
rigsdaler. Han var udlært skrædder og "ikke 
synderlig vant til Bondearbejde", men får med 
gode vidnesbyrd en gård i fæste (note— 15).
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No . 61
Anno 17^8 den 22 Februarii Jnd fandt sig Udi 
Sterfboen efter afgangne Anne F'oulsdatter 
Christen Jepsens hustrue i Kløfgaard, paa Riibe 
Dom Kirckes Værgeres Vegne efter begiæring Hans 
Fogh fra Størsbøl1, tillige med 2de Murderings 
Mænd Niels 01lesen af Henneberg og Jens Jørgen
sen af Kløfgaard, til dend Ende Registrering og 
Murdering at forrette med paa følgende Skifte 
og Deelings holdelse imellem Enke Manden bem.te 
Christen Jepsen og hans med SI- hustrue i Ægte
skab sammen auflede 3de Børn Nau.nl. Laurs 
Christensen 12 aar Jep Christensen 10 aar og 
Christen Christensen 7 Aar gammel, tillige med 
Stiff Sønnen Severin Laursen som er 18 Aar, paa 
hvis vegne var møtt til stæde der is Morbroder 
Søren Pouls- af Kløfgaard, og blev da udi Encke 
Manden Christen Jepsens overværelse for Det 
første registrerit og forrettet som følger:

Jnde i Huuset forefunden

1 Eegeskab bord, Hurderit for "rd 4fflk "s
1 Eege Kiste med laas og Nøgel 1- 2— I! _
1 di to skrin II_ 1- 8—
1 liden Jern bonden skrin II_ 2— H_
1 gi- skrin uden bond II_ ii_ A—
1 liden skabs Kiste II_ 1-
1 liden skab indsatt i Wæggen, med
2de Romme og Døre II_ 3- ii_

2 gi. Stoele med halm Sæde II_ ii_ 4-
1 gi. Fyhr bord blad med aaben Foed II_ i i __ 4-
1 øll Kar 11_ 2- i i __

1 Staand tønde II_ 1- i i __

1 gi - balie II_ 11_ 6-
2 gi- tree—fierding ølltønder II_ 2- 1! _
2 Gryn Fierdinger II_ ii_ 8-
1 Kiærne med Staue II_ i i __ 8—
1 gi- tønde uden bond II_ i i __ 4-
1 øll tragt II_ ■i_ 2—
1 garn Vindel og 1 hærretræe II_ ■i_ h -
2 Smaa halm løbe é 2 s. II_ i i __ 4-
2 Soide II_ H_ 8-
1 Drift troug II_ i i __ 8-
2 Spande med Jern gref og 1 Strip II_ 1- II_
2 træe fade og 4 di to tallærckner II_ H_ 12—
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1 gi- blick løgter og 1 Jern lampe ,! 
1 Messing lyse Stage " 
1 blaae Steen Krus uden log ” 
1 Jern-gryde ” 
3 giar Bouttellier A 4 s. ” 
1 lang Flaske med skrue ” 
3 Studz glasse ” 
1 jldklemme, 1 Kielskee og
1 kost lænke " 
E holls Steen tallærckner " 
3 Røde Steen fade A 3 s. og
1 di to pande 1 s. ” 
9 Melckesætter ” 
S gi- F'salme bøgger !l 
Dend gi- Testemente paa Tydsk ” 
3de linnen(?) Korn Secke A EO s. ” 
1 GI- Kober Kell?, Vog 14 pd. A EOs. E

1- "- 
"- 1E— 
”- 6- 
E-
"- 12_ 
51 —

1E—

”- 10- 
s-

10-
”- 8- 
1- ”- 
**- 3-
3- 1E- 
5- 3—

Sænge Klæder

1 Sæng No- 1 Der paa
1 olmerdugs overdyne med blaa og 
gule Striber, 1 dito under dyne,
1 hviid Vadmels lagn 1 hovedpude
og 1 hørlærretz lagn i alt E- 4-

1 Sæng No. E der paa
1 olmerdugs dyne med blaae Striber 
1 hvid med graae Striber under dyne 
uden fyld E gi- hovedpuder og E gi. 
ulden lagner E— ”-

Dend SI- Koenes gang og lifklæder.

1 Rød 4 Søli Skiørt
1 brun di to ”-
1 grøn dito "-
1 gi- Sort dito
1 gi- Sort Ratins Kioll ”-
1 blaae trøje med 8 Smaa Sølf Knappe 1—
1 Rød Sarses trøje
1 brun 4 Søil trøje
1 lifstøck
1 blaae prickere forklæde
1 blaa lærretz dito
1 gi- Sort Reise Kyse
1 gi- Sort fløjels hue med kniplinge

3—
4— ”-
3- 8—
1-
5— ” — 
E- ”- 
3-
E-
”- 10— 
"- 1E— 
"- 1E— 
"- E-12_
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gi- F'lytzes dito •i_ II _

brun Cartuns hue H _ Il _

Silcke Tørklæde II _ 1-
Sort Pand støck 11 _ 1»_
hviid Nette1dugs forklæde II _ 2-
gi- dito tør klæde il _ II_
gi- Sort 4 Sø11 forklæde II _ II_

Udi gaarden, 
levende qvæg og Bæster

1 Sort Stiernet hæst i 3die aar 9- 4—
1 Sort hopper i 4de aar 10- 4—
1 Sort hielmed Koe faaed 4 Kalve 5— 3—
1 Raunsort dito faaed 1 Kalv 4— E-
1 Rød qvie 4— 1-
1 Mindre dito E- 4-
7 faar og 1 Ronvedder a Stk« 3 mk - 4- ii_

Wogn og Ploug Redskab, med vidre

1 Vogn med tilhørrende lejerer,
Møgfiel, hammel, Kobbel og tøm,
item reebe og læs træe p:
i alt for E— 3-

1 bag ploug med Jern 1- 1-
1 gi- træe harre ii_ 1-
1 hackels Kiste med 1 gi- Knif ■i_ 1 —
1 gi- forck ii_ ii_
1 spade og E lyng leer ii_ 1-
1 høe lee med Meile Kroge i i __ 3-
1 gi - dito i i __ Il_
3 gi- Korn Segle •i_ II_
1 Møg Krog ii_ II_
E øxse, 1 hammer og 1 spigebord ii_ II_
4re gammel Fiske garn som bruges
ved hafvet ■i_ 4—

parten i Een Søe Boed med tilbehør 1- E—

1

1E—

8- ii_
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Tilstaaende giæld

Hos Christen Lassen i Synder Borck 
Sogn, i Obling til gode paa Kiøbet 
af 1 hæst 3-
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Efter ti 1spørgeIse forefandtes ei
Vidre Boer» Tilhørrende at anføre ______________

Summa Boens Formue = 69rd 5mk 6s

Derimod Er Boens besværing 
Og Afgang.

1. gaardens besætning

Til denne 1/4 part gaards auf—
lings drift hviz hartkorn er
1 td. 5 skpr. — ud kræves i føl
ge Forordningen af 15 Janvs 1701,
Ede arbeidz bæster, ansettes
efter nu værende land Kiøb i
ringeste a stk. 1E rd. er E4rd H — "-
1 Arbeidz vogn med tilbehør 5- "- “-
1 ploug og 1 harre E- 11 -

E. Stedets Brøstfældighed

1. Salshuuset bestaaende af Ste
Fag, findes brøstfældig baade
paa over needer Tømmeret, samt
lægter og tæcke, Vil i aller-
ringeste til nogenleedes Repa
ration behøve paa hver Fag 1 rdr.
er Srd "- "-
S. Ladehuuset er 9 Fag findes ogsaa 
Brøstfældig, baade paa over og nee
der deelen, saa vel som lægter og 
tæcke, vil i allerringeste behøves 
til nogenleedes reparation og i
stand sættelse til hver Fag 7 mk. lOrd 3mk 11 - 

18rd.3mk «Os

3. Bortskyldig Giæld

1. Jens Sørensen af Kløfgaard 
møtte for Skifte Retten og til 
kiende gav, at hans Myndtling, 
Severin Laursen som er Christen 
Jepsens Stifsøn, hafde til gode 
her i Sterfboen for hans Fædrene 
Arf efter Skifte Forretning af 
13de Juny 1733, hans SI. Faders
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Klæder, eller i dend sted reede 
penge
2« Tienniste pigen her i huuset 
angaf at have til gode aftiendte 
løn som Christen Jepsen og 
t ilstoed
3. Encke Manden bem.te Christen 
Jepsen gav til kiende at hånd 
til adskillige var bort skyldig 
hvilcket Børnenes Morbroder Søren 
Poulsen ogsaa berettede at være 
bevidst og er rigtig

4rd 2mkl4s

2rd 4mk "-

6rd 2mk

4« Begravelses Bekostning

J anledning at louen formeente
Enkemanden Christen Jepsen at
bør Nyde begravelse Bekostning
gotgiort lige ved hans SI. hus-
true, og i ringeste agtes til 5rd lmk

5. Skifftets Bekostning

Stemplet papiir til Skifte brevet 3- ”-
Skriverpenge for 2 arck 1— " — ” —
Wurderings Mandene hver 12s. _____ 11 — 1— S—

Summa Boens Besværing - 69rd.5mk.5s.

Wed Liqvidation befindes da saaleedes at Boens 
Jndhold med dends Besværing og afgang opløber 
lige med hindanden Og altsaa bliver indtet for 
Børnene efter Der is SI. Moder at arve, men De— 
ris Fader forsichrer at forsørge dem med fornø
den Ophold Klæde og Føde samt Skoelegang og an
den Christelig Optugtelse saaleedes som hånd 
for Gud Og øf righeden vil være bekiendt, ind 
til de jblandt fremmede kand fortienne Der is 
Brød; hvad Stifsønnen Severin Laursen angaar, 
som aliereede er ude at tienne, saa haver 
StifFaderen Christen Jepsen paa anfordring at 
udlevere til Formynderen Jens Sørensen, De udi 
forbem.te Skifte Forretning af 13 Juny 1733 
Mentionerede Klæder, som drengen efter hans SI. 
Fader arvel igen er tilfalden, eller og i dessen 
Ermangling betale pengene som det findes Wurde— 
rit for, neml. Fiire Rdr toe Mk. 14 s, Og som



38

Christen Jeps. Ellers beholder Denne Sterfboes 
Reg ister it og Wurderit godz og "Tor mue, saa be
taler hand og tienniste pigens anførte løn Fii- 
re Slettedaler, Foruden Dend af ham selv angiv
ne giæld til een hver som hand er skyldig, Saa 
tilholdes hand og med Forderligst at sette Ste
det z huuse og Bygninger i ForSvarlig og Beboe
lig stand, paa Det Dom Kirckens Værgere ei udi 
dessen Skulle anleediges der over nogen tiltale 
at giøre, J øfrigt holder hand Skifte Forvalte
ren anger— og skadesløs i alle maader hvormed 
dette Skifte saaleedes er sluttet og til Ende 
bragt. Til bekræftelse under samtlige vore hæn
der — Datum Sterfboen i Kløfgaard anno et die 
utsupra

Paa Skifte Forvalterens Christen Ieps-
Wegne H- Fogh Søren Poulsen

Som Wurderings Mænd
Nielless Ollesøn Jens Jørgenssen

Skifte.

Anno 176Eve Dend El September, udi Commission 
Af Riber Dom Kirckes værger, var møtt i Kløf— 
gaard, Henne Sogn, Vester herrit, udi afgangne 
Christen Jepsens Sterfboe Samme steds. Som i 
Fæste hafde een fierdepart gaard Dom Kircken 
til hørende, Hans Smidt fra Hesselmed;

For at Registrere og Wurdere Boens eiende, 
og der efter i følge Loven at Skifte og Deele 
jmellem bem.te Christen Jepsens efteladte Encke 
Leene Pedersdaatter og efter ham i live værende 
børn. Som ere, ved første Koene afg - Anne 
Poulsdaatter auled: 1 Søn Laurs Christensen, 
Som, Saa vit vides, opholder Sig i Riibe, 1 Søn 
Jep Christensen tiennende Peder Gartner i 
Kirchebye her i Henne Sogn, Begge der is myndige 
aar; Ved Sidste og efterlevende Koene auled: 1 
daatter Anne i 12te aar, 1 daatter Anne Marie i 
9de aar, 1 daatter Mætte Kierstine i 7de aar og 
1 daatter Kiersten i 3die aar; For hvilcke 4re 
Piger børn. Blev Jndsatt Som formynder Morfade
ren Peder Pedersen Gartner af Kirchebye, og de- 
ris Moder Søsters Mand, Hans Gregersen af
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Dyrebye, Siden ingen fød værge paa faderens 
Side er til. Encken hafde formaaet Som lauværge 
Velærværdige Hr. Fibiger Sognepræst for Henne 
og Lønne meeninheder, Til Wurderings mænd og 
Testes Blev antagne Christen Pedersen her af 
Kløfgaard og Niels Troldholm af Fidde.

Og blev da i overværelse af Encken med 
laugværge, Dend eene af formynderne Peder 
Gartner, og forbem.te 2de mands overværelse 
foretaget og forrættet Som følger:

I Dagi: Stuen!

1 gi: fiir kantig bord Wurderit for "rd 2mk
1 Eege kiste med laas og nøgel ii_ +̂- II_
i gi: di to Skrin uden laas H_ 1- II_
l liden iern bunden skrin H_ 2- II_
2 thin Tallærckner og 1 Stage •i_ 3-
1 Bræchel: malm lysse Stage i i __ H_ 12-
2 Spids og 1 Studs glasse og
1 glas flaske ■i_ 1- 8-
boutel1ier H_ II_ 12—

2 ho1lands Tallærckner i i __ II_ 6-
1 dito Krus uden log H_ Il_ 4-
5 træe tallærckner •i_ II_ s-i Jern lampe ■i_ 11_ 6—
1 gi: træe Stoel uden Werdi
3 Mælck Sætter og 2 di to ■i_ II_ H-
2 Smør bodich i i __ II_ 3—

I Kiøchenet!

1 Kaaber Kiedel ansat for II_ i i __

1 Standtønde med 1 jern baand ii_ 1- H-—
1 bord med Skab under i i __ 4- i i __

1 gi: brQg Kar med 1 jern baand 1- 8—
1 gi: ballie og 1 Malck Strippe II_ 12—
1 Spand med jern greeb ■i_ II_ 8—
1 træe Casse med 2 Skæggemænd I’ ii_
1 gi; bræchel: jern gryde l l  __ 4-
1 Steen fad ■i_ II_ <+-
2 potter ii_ II_ H-
2 ostkar og 1 træe kop ■i_ II_ 4-
1 fiir kantig giar flaske 2- II_ 6—
1 jldklem og 2 kast ring ii_ II_ 6-



J et lidet Kammer 
•fra Dagi: Stuen:

1 liden Deigne Soe
1 kierne med behør
1 011 tønde og 1 gi: -fierding 
1 øll tragt og 1 Sældeløb 
1 gi: ubrug 1: tønde og 2 So Ide 
1 "fiske Hamme
1 pr: Mangel tøy
1 pr: hartøy

n
•i
H
•i

■i_
H_
1- ii_
ii_

<+-
6 —

£ Z ~

t o 

Senge Klæder:

1 olmerdugs Stribet overdyne 
1 gi: under dynevor 
1 Blaargarns og 1 vadmels lagen 
1 lang og 2 korte pudder 
Hvilcken Sæng Encken paastoed 
u Wurderit og hende alleene for 
beholden.—
1 gi: Dynevor uden fyld
1 ulden lagen 1 mk- 1 kort pude 8

ti _
ii_
2—

l- 8—

1-

1-
2-” _ o_

n_ £_

ii
it

i i __

i i __

8—

2- " -
i- 8-

Dend Sal: mands Liv og 
gang klæder:

1 graae vadmels kiole med horn 
knapper

1 meer graae Vest
1 gi: Sort d i to
2 pr: bruun boxer
1 fi irsøl Stribet undertrøye 
1 toesil Stribet brøstdug 
1 brun Skibs trøye
1 pr: blaae Strømper
2 pr: gi: di to
1 pr: gi: skoe
1 gi: hatt
2 blaargarns skiorter
1 halskrauge
1 hvid lærets hals klud 
1 Rød Silcke dito 
1 Sort flors di to
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Gaardens Reedskab uden Dørs,

1 Træe vogn med Behør af Hauger, 
Drættetøy, læsse træe, for bag 
og Svøbe Reebe, Samt Kaabel, 
puder og tømme, jtem Møgfieler, 
altsammen gi: 4- •i_ ii_

1 Bag ploug og 1 hiul Samt 1 
hammel Stk. og gi- jern 1- ii_ ii_

1 pr: træe Harrer E mk- 1 gi:
Hakkels kiste med knif lmk. II_ 3-

E gi: Spader og 1 liung lee II_ 1- 12-
E træe greebe S s. 1 gl: Skoul E s. II_ " - 10-
E pleil, E River, 1 forck II_ 2- "-
E Seide og 1 Sædeløb 1 mk. Drætte

trug S s. E bolster Sæcke E4 s. II_ 3-
5 Stkr- gi: tyrer lmk.Ss« 1 Møg 

krog Es- Skødsel, Rag og ouentræe II_ 1- 14-
1 gi: Høe lee med Skaft 1 mk.Ss.
E Korn Segle lEs. 11_ 2- 4-

1

Levend e Or ea t ur er

Brun eenøyet hest 7 aar 1E— Il_ II_
1 Sort Blæsset Di to 14 aar 10- II_ II_
1 Sort broget Koe faaed 6 kalf 4— II_ II_
1 dito qvie med første kalf 3— 3-
1 di to uden kalf 3— ii_ i i __

1 graae hielmed qvie kalf 1- II _ !l _
5 gi: Faar é stk- 4 mk. 3— 2- "-
3 lam A stk E mk. 1- II_ II_
1 Ronvæder ii_ 5-

Da jntet meere forefandtes, blev 
Samti- vedkommende Tiispurt: Om 
der var meere Som i nogen maade 
kunde Komme Boen til Jndtægt, end 
hvis der allereede er anført. Re
gistreret og Wurderit; Hvor paa de 
erklærede, at der aldeelis jntet 
meere var, boen til hørende, uden 
hvis der findes anført - Beløber 
og Bliver Saa boens heele Formue 63rdr4mk- Es
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Jmod forestaaende Boens Formue 
kommer følgende Besvær:

1: udtages Besætning i Proportion 
af Stædets hartkorn 1 Tde. 5 skpr 
1% Best, Som efter nu værende 
Landpri is, ei kand ansættes 
Ringere end
1 arbeids vogn
% ploug

ISrdr”-
6-
1- 3—

•i
ii
ii

2: Bygfæld, heele Bygningen bestaa—
er af 1 krog huus i alt 14 fag, hvor
5 fag er til Stue og Vaanings huus;
Ansættes til Reparation Saaledis:
De 5 fag vaanings huus; Som er Rin
ge, med manglende Loftskud, Døre
og Vinduer i alt ansat é 11 mk- er 9— 1-
De øfrige 9 fag. Der Saa velsom 
forige mangler Tæcke over alt, er 
gandske Ringe paa Tømmer, Ansat å 
fag til Reparation 8 mk- - er 12- ,!-
Og Som de her værende 14ten faghuus 
ei Sinnes tilstræckelig at Romme 
gaardens auf1; Saa der kunde behø
ves 2 fag huus meere, Loed Skifte 
forvalteren det dog forblive ved
1 fag, ansat for 2- 4- "-

3: Bortskyldig Gieid’
Encken afgav følgende:

Skyldig Velærværdige hr: Fibiger 5—
Jens Sørensen af Kl indting 1-
Bachen Laursen i Rottarp 3—
foruden for 1 tønde Rug,
Som ansættes 2—
Jens Nielsen i Houstrup 1-
Morten Sørensen i Fidde "-
Til Christen Simonsen i Staursøe 
angav Encken at være Skyldig 2-
Men fra Christen Simonsen blev
angivet, at hånd hafde til gode i 
alt 5 rdr. det Encken ei kunde til— 
staae eller vidste meere at være 
Skyldig end hun hafde angivet, alt- 
saa har hånd Saadan hans øfrige for-

2—
2—

4—
4—
2—

2-



43

dring lovmæssig at Søge;
Søren Skoemager i Nebel har til god 
Niels Bertelsen i Kirchebye for 
1 liigkiste
Encken Sti-f Søn Jep Christensen har 
til goede
og Niels Troldholm i Fidde

gode 1 —

1- 4-

]■

ii

■i

ii

H

Hvor paa Encken og tilstedeværende 
erklærede: at de ingen gieid eller 
besvær meere var vidende beløber 
da forestaaende 71- 2- ii

Hvor til kommer Skifte Sallarium og
Skriver gebyhr, med Stemplet Papir
i et og alt Samt Wurderingsmændene 2- 2— 11 -
Bliver saa boens heele besvær 73rdr4mk-Os

Naar nu samme liqvideres med dends formue, bli
ver til Rest, Som Boen ei kand tilstræcke = 
9rd.5mk.14s. - altsaa Sees at ei noget bliver
til arv for nogen at arve. —
For det første Saae Skifte Rætten fornøden at 
tilspørge Encken med laugværge: Om hun tæncker 
til at jndauflede korn kand tilstræcke til æede 
og Sæde korn, Samt Om der af kand u.dr eedes de 
Kongl: Contributioner;
for det 2det: om hun agter at vedblive Stædet 
og hendes Sal: Mands fæste, og om hun for 
Stædets i Stand sættelse kand skaffe antagel: 
Caution; Og endelig for det 3die om der ingen 
børnepenge endnu er jndestaaende, siden dend 
afdøde nemis hendes Mand har haft een Stiff Søn 
ved naun Severin Lauridsen, Soem er til falden 
i arf efter fader og moder 2rd.lmkl4s. — hvor 
paa i alt vendtes udførlig Svar. Paa det første 
blev Svart: at det haver været gaandske faae 
aar, de haver kundet behiulpet Sig i denne 
gandske gaard med der is jndauflede korn, men 
Som oftest har maattet kiøbe eller laane. Paa 
det andet maatte Encken ydmygst melde: det hun 
haver 4re smaae u op dragne børn, hvor af dend 
ældste er 11 aar og dend yngste i 3die aar, 
Samt er høyst frugtsommel: med dend femte, og 
icke veed Siig vis dag efter Michelj 
førstkommende, det hun formodede at dend høy



Respective Skifte Rætt icke i betragtning af 
fattige Encker og faderløses nød, skulle i hen
seende til boens Slætte tilstand, og forestaa— 
ende vindter, bortstøde hende fra huuslye og 
fornøden ophold, og Som hun med lau.g værge i 
dag maatte erfare at boens gieid langt overgaa- 
er dends Massa, var det hende icke muelig at 
tiltræde hendes afdøde mands fæstebrev, med 
mindre dend høy Respective Skifte forvalter 
ville tillade hende for først til Paaske nest- 
kommende ved Boen at hensidde, for at See hvad 
ende Gud behager at giøre med hende ved hendes 
forløsning; Da hun med laugverge jmidlertid 
lover at Svare til hvis Som i dag Registreret 
og Wurderit er, med mindre Gud ved u lyckelige 
hendelser maatte behage at hiemsøge; Og Som de 
Kongeis Skatter Staaer for haanden, hun og 
hendes u op dragne børn behøver hielp og under
holdning; dette da ogsaa maae tillades hende 
ved Rigtig Regnskabs aflæggelse at sælge eller 
afhænde Samt Self at forbruge, deels hendes 
jndauflede Sæd, deels noget af hendes 
Creaturer, hvor paa hun ydmygst udbad Sig med 
allerførste. Skifte forvalterens gunstige Reso
lution- Paa det Sdie Blev Svaret, det dem 
aldeelis icke var bevidst, nogen Børne penge 
eller andet formynderskab, i boen at være 
betroed uden for ommel te dend afdødes Stif Søn 
Severin Laursens fordring og arf, hvor fore her 
i boen findes Ovitering og afkald- -
Paa forestaaende Enckens og Respective Laugvær- 
ges erklæring, blev pro Tempore Resolverit: At 
Skiftet, i henseende til hun befindes frugtsom
melig, Bliver udsat til hendes opkomst af 
hendes barsel Seng, Og Jmidlertid Bliver dend 
Registrerede og Wurderede boe hende overleverit 
til lovl: omgang og behandling, under erbudne 
Regnskabs aflæggelse, Saaledis Som hun og 
Laugværge vil være ansvarlig, athendes Credi— 
torer ei skal have aarsag til billig klage, 
Ligesom hun og besørger Saa vel Extra som 
ordinaire Kongl: og andre Contributioner af 
Stædetz hartkorn udreedet-
Jmidlertid haver hun nærmere at afvarte de høye 
herrer Directeurers Naadige Resolution, og Saa 
snart hun kommer i barsel Seng, Samme behørig
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at Notificere. At Saaledis i dag er forrættet 
og Passerit, bevidnes med underskrift - Datu.m 
Kløfgaard ut supra -

Paa Dom Kircke værgeres vegne 
H : Smi d t

Paa Enckens Vegne som laug Værge
A S Fibiger

Som nærværende formynder
Peder Pedersen

Som Wurderings mænd og Testis —
Christen Pedersen, Niels Hansen

Siden at Indbemelte Enke Leene Pedersdaatter, 
efter hendes Laugværges Velærværdige Hr. Fibi
gers indberetning, ey alleene er bleven for løst 
med 2de Børn, men endog at samme Børn kort ef
ter Fødselen ere bortdøde, og Boen befindes af 
den beskaffenhed, at Gielden over gaaer dens 
beløb, og altsaa intet for hendes og Sal: Mands 
Børn er at Arve; saa hvorvel Enken ikke trøster 
sig til at vedblive Stædet paa hendes Sal: 
Mands Fæste, og hun, nu mod Vinteren med hendes 
Smaae Børn desaarsage skulde blive Huusvild, 
haver vi i Commisseration af Enken og Børnene i 
følge hendes og Laugværges i Skifte Forretning
en g iorte Proposition og givne forsikkring 
tilladt at Enken maae forblive ved Stædet til 
Paaske førstkommende, Men skulde Enken imidler- 
tiid anderledes blive til sinds og agter at 
vedblive Stædet paa hendes Sal: Mands Fæste, 
som hun i saa fald forinden Paaske førstkom
mende os har at Indberette, bliver Enken hermed 
paalagt fremdeles at have tilbørlig Opsyyn med 
hendes Smaae U opdragne Børn, og holde Dem til 
Ære og Lære, samt med føde og Klæde at forsyne 
til de opnaaer den alder at de selv kand for 
tiene den nødtørftig Underholdning, saaledes 
som hun kand være bekiendt og for Gud an
svarlig, Ligesom hun og tilforpligtes at for- 
nøye og afbetale Credi torerne og holde os 
derfor Anger og Kravesløs, samt at forbedre og 
vedlig holde Stædets Bygning og dets Eyendom, i 
følge dette Skifte og berørte hendes SI: mands 
Fæstebrevs Formelding, Hvormed dette Skifte 
saaledes er Sluttet og til ende bragt, Ribe den 
20 Novembr: 1762 I Rahr , Conrad VJedel (note—64) .
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(36) Christen Pedersen
er født cirka 17E1 i Dybvadsgaard i Lunde sogn 
(da er KB defekt), han døde i Hjulsager c«g 
begravedes i Henne 1.4.1810 af alderdom, 89 år 
gammel (note-49)-

Den 4 . december 1750 var han i Ribe for at 
modtage fæstebrev på svigerfaderens 4.part af 
Kløvgaard (IIIA), fæstebrevet var udstedt den 
80- oktober af domkirkens værger (note—56).

Den ES.6.1751 ses han i det herefter 
afbillede dokument, at give den forrige fæster 
af den anden ^.part af Kløvgaard (HIB), Jens 
Jørgensen, en god aftægt mod at overtage fæstet 
af gården, som tilhørte Ribe Domkirke og hvis 
hartkorn 1778 var 3—1—3—E fra den oprindelige 
helgårds hartkorn 6—3-3-1 (note-16). Trolovet i
Kløvgaard den EC.11.1748«

Gift i Henne Kirke den 13.IS.1748 med pigen:

(37) Anna Sørensdatter
der er født cirka 1719 i Kløvgaard (da er KB 
defekt). Hun døde i Kløvgaard og begravedes i 
Henne den S5.11.1798, 79 år gammel.

Fra Jørgen P. Jørgensen1s bog "Nogle gårde i 
Henne sogn" gengiver jeg her afsnittet "Bonde 
og Fisker", som i høj grad har relation til 
familierne i Kløvgaard, i hvis skifter vi ser 
at de har fiskeudstyr.

Det blev sagt om bønderne her på vestereg
nen, at de spiste fisk tre gange om dagen. Der 
er i hvert fald blevet spist mere fiskemad 
herude end i andre egne. Det var folk fra kyst
sognene, som drev havfiskeri ved siden af deres 
arbejde i landbruget. De landede så megen fisk, 
at ikke bare den nærmeste oegn kunne forsynes; 
men bønder boende flere mil inde i landet kom 
kørende og hentede sig vognlæs af fisk.

Til fiskeriet brugtes åbne både, der blev 
drevet med sejl, men også havde årer. Det var 
stærke, ret tunge både med høj stævn. De havde 
ingen køl og var temmelig fladbundede, så de 
ved hjemkomsten kunne hales op på strandbred
den, eventuelt ved hjælp af håndspil og ruller.
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Selv om der også deltog mindre både, så var 
havbåde til 6 eller 7 fiskere det almindeligste 
trem til 1840‘erne.

Båden ejedes ikke at -fiskerne- Den var be
kostet og blev vedligeholdt af7 en særlig vel
havende mand. Han behøvede ikke at tage på 
havet; men efter gammel tradition tik han sin 
part at udbyttet lige med bådelavet- Var det en 
6 mands båd, -fik altså hver en syvendedel- In
den -forårsfisker iet begyndte, havde bådejeren 
truffet aftaler, så hans bådelav var fuldtal
ligt.

Forårsfiskeriet var det givtigste, begyndte 
i april og sluttede i juni, når høhøsten 
indledte en travl tid i landbruget- Mellem 
sankthans og mikkelsdag fiskedes ikke; da var 
torsken trukket længere til havs. Efterårsfis- 
keriet begyndte i oktober og varede ved, til 
stormfuldt vejr satte ind, men kunne undertiden 
fortsættes et stykke ind i det nye år-

Her, hvor der til tider var store mængder af 
torsk og kuller tæt uden for kysten, havde der 
i århundreder været drevet krogfiskeri-

Som madding blev brugt sandorme, der grave
des op, hvor sandflader lå blottede ved ebbe- 
tid -

Sandormene kunne dog midlertidigt forsvinde- 
Det var nok årsagen til, at fiskerne ved Ny— 
mindegab efter år 1800 gik over til at bruge 
sild som madding om foråret- Silden blev fanget 
med våd i udløbet af Ringkjøbing Fjord- I slag
tetiden om efteråret brugtes kreatur lever, og 
hestelever var den bedste madding-

Når fiskeriet skulle begynde, mødte fiskerne 
med deres egne redskaber, bakker med langliner 
og tusinder af kroge- Hver mand havde lejet en 
pige eller kone, hvis vigtigste arbejde blev at 
ese, det vil sige sætte madding på krogene- I 
fiskesæsonen boede både fiskerne og deres 
esepiger i hytter ude ved kysten, de såkaldte 
fiskerboder eller søboder.

En sådan bod bestod i hovedsagen af et lyng- 
eller halmklædt tag, som nåede helt ned til 
grunden- Indgangsdøren var i sydgavlen- I hjør
net inden for døren var ildstedet, hvor esepi— 
gen tilberedte maden. Ildstedet havde aftræk
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gennem en udvendig skorsten, som var bygget af 
græstørv -

I den anden ende af boden stod to senge i 
forlængelse af hinanden. Den ene var til de to 
fiskere, som ejede hytten, den anden til deres 
esepiger. Foran sengene stod et bord. Boden var 
esepigernes arbejdsplads, når de gjorde langli— 
ner og kroge rede til næste fangst.

Hvis man regner med, at 1700'årenes fiskeri 
foregik nogenlunde på samme måde som i 13^0’ 
erne, så sejlede fiskerne som regel ud om mor
genen og vendte tilbage samme dag. Men var 
vejret godt, så kunne de gå ud om eftermid
dagen, blive natten over på havet og komme 
tilbage næste formiddag.

F’å udturen medførte bådene sand som ballast. 
Det blev kastet i havet, når man havde fået en 
passende mængde af fangsten om bord. Hvor langt 
fiskerne sejlede ud, var naturligvis afhængigt 
af, hvor fisker» stod. Men det var nok sjældent, 
at de sejlede så langt ud, at de ikke længere 
kunne se land.

Hvilken kurs de valgte, afhang mere af 
vindretningen. Båden, der havde storsejl, fok 
og klyver, holdt man helst så nær vinden 
(bidevind), at man også kunne gå tilbage for 
sejl. Men vinden kunne jo skifte, mens fiskerne 
var ude. Derfor kunne det af og til vare et par 
døgn, før de nåede tilbage.

Man regnede med, at et bådelav - på de dage, 
hvor fiskeriet gik godt - kunne fange omtrent 
200 snese kuller og henved 200 store torsk. Det 
blev 6—7 vognfulde.

Når båden kom til land, gik fiskerne op til 
boderne for at spise og måske også sove et par 
timer. Imens hentede esepigerne bakkerne og 
begyndte at rense lang linerne og rede dem ud, 
og fangsten blev foreløbelig liggende i båden.

Men hvis der ventede købere, når båden kom 
ind, så blev fangsten straks tømt af båden. De 
fjernereboende bønder ville kun have renset 
fisk - for at kunne have så mange flere med 
hjem i læsset. Da måtte esepigerne med det 
samme i gang med at fjerne hoveder og indvolde.

De lokale folk har nok taget fisken med 
hjem, som den var, og har selv renset den, før
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den blev saltet og lagt ud til tørring- Nogle 
hentede til egen -forsyning, andre blev betalt 
af fiskerne for at gøre arbejdet- De tørrede 
fisk blev opkøbt af handlende, som især fandt 
afsætning på markeder i Sønderjylland.

At Kløvgårdfolk deltog i fiskeriet, ses af 
skiftet fra februar 1748 efter Christen Jepsens 
1-hustru- I registrer ingen af boets ejendele er 
medtaget "4re gamle fiskegarn, som bruges ved 
havet" (vurderedes til 4 mark og 8 skilling) 
samt "halvparten af én søbod med tilbehør" (1 
rigsdaler og E mark).

På det tidspunkt har Christen Jepsen nok 
haft fiskegarnene liggende hjemme på gården, 
hvor skiftet blev gjort- Hvad en bonde måtte 
have af ejendele ude ved havet, plejede man el
lers ikke at gå i enkeltheder med ved et 
sk ifte -

I sine sidste år drog Christen Jepsen nok 
ikke på havfiskeri; men da han døde 176E, havde 
han dog stadig sin brune skibstrøje (note—55).

Kiendes Jeg under skrefne
Jens Jørgensen af Kløvgaard
Cg Her med Vitterlig Giør at ieg Haver
God Villigen af standen og Opladt till Eriig Og 
Velagte Nand: Christen Pedersen af forn- Kløv— 
gaard: den 4rde Part Gaard Ned dends till 
Ligende med feste og alle levendes Qveg Og Kre- 
tuer Koren Sæd, alIdellis intet undtagen i 
nogen Naader; uden alleniste en Sort stierenit 
Koe Og toe faar: Saa Og toe skipper Koren Sæd i 
Hver Tegt: Og den Nøre Kiynpott Eng- Till høe: 
og Naar den sidste Ved døden afgaar da Christen 
Pederssen den till Jorde at forskafve- Niunder 
og beKommer Hvis di da Efft-er lader: Nock en 
Kiedel Som de skall bruge til feles mens de 
lever: ald Saa ledes som forre skrevet staar. 
lover ieg Christen Peders- At holde Jens Jør- 
gessen i alle Naader: Og ombeder Vi Venlligen 
Vor gundstige hossbond: Saa og Sørren Povelss. 
og Christen Jepss- med os at underskrive: Dat— 
tum Kløvgaard d: E8 Juny Ao- 1751 - - —

Christen Peder søn.

Christen Jepssen Søren Povlsen
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(38) Peder Pedersen Degn
er født i Over Fidde, døbt i Henne Kirke den 
1.3.1725. I daglig tale kaldtes han -Tor "Lille 
Peder Degn"! Vel for at holde ham adskilt fra 
faderen. Han døde i Over Fidde, og begravedes i 
Henne den 28.2.1773, da 48 år gammel« — Han var 
fæster af en halvgård i Over Fidde, hvis hart
korn var: 2—0-0-0 i 1748, hvor Hennegaard, som 
gården ejedes af, med tilhørende bøndergods 
solgtes på auktion. Han forrettede hoveri af 
gården, som iøvrigt var i god stand, både byg
ninger og besætning. — Trolovet i Dyreby den 
25.4.1752 (note-17).

Gift i Henne Kirke den 22.6.1752 med pigen:

(39) Anna Jacobsdatter
der er født i Dyreby og døbt i Henne Kirke den 
3.4.1725« Ved hendes dåbsindførelse i KB læser 
man: "Født Langfredag morgen da solen stod op". 
- Hun bliver gift 2. gang i Henne Kirke den 
5.5.1774 med ungkarl Christen Nielsen af Henne- 
berg. Han overtager fæstet af samme gård i Over 
Fidde, hvis hartkorn i 1778 var uændret: 2-0-0— 
0, ejeren var da Jørgen Nielsen i Henneberg. 
Hun døde i Over Fidde og blev begravet i Henne 
den 28.8.1784, da 59 år og 4 måneder gammel 
(note-18).

(40) Nis

(41)

(42) Christen Jensen Lønne
er født i Henneberg cirka 1721 (KB er defekt) 
og døde samme sted. Han begravedes i Henne den 
26.12.1772, 51 år gammel. — Han var vurderings
mand i mange sager på Hennegaards vegne. Selv 
var han fæster af en gård i Henneberg, som til
hørte Ribe Domkirke med et hartkorn på: 2-3-3- 
2*4- Samtidig ejede han part i en anden gård. - 
Ved skiftet efter ham, der er på 22 foliesi— 
der, ses at de var særdeles velhavende og ejede 
blandt andet sølvtøj. Han fungerede også som en 
slags "bank" og lånte penge ud til mange. Alle 
deres børn arvede "rede penge" m.m. (note-19).
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Gift i Lønne Kirke den 10.12.1748 med pigen:

(43) Anna Hansdatter
der var født i Lønnestack i Lønne Sogn 1727 og 
döde i Henneberg efter 1814, som enkekone på 
aftægt. — Hun var gift 2. gang i Henne Kirke 
den 14.10.1773 med ungkarl Hans Jørgensen Haahr 
af Houstrup, han døde i Henneberg og begravedes 
i Henne den 3.9.1809, 72 år gammel. Han overtog 
hendes afdøde mands gård i Henneberg med hart
korn: 2—3-3-2'A (note-19) .

Slægten HAAHR i Henne Sogn har sin oprindelse 
samme sted som Haahr linierne fra Tistrup/øl- 
god Sogne (note—44).

(44) Jørgen Nielsen
er født i Henneberg cirka 1715 (KB er defekt) 
og døde samme sted 73 år og 3 måneder gammel. 
Han begravedes i Henne den 4.6.1788. — Han var
fæster af den gamle slægtsgård i Henneberg, 
hvis hartkorn var: 2—2-1— 1 og hørte under Hen- 
negaard, men som i 1778 ejedes af hans søn 
Niels Jørgensen (14), der senere fik hartkornet 
ændret til: 2—4—1—2 med matrikel nr. ila af 
Henneberg. — Jørgen Nielsen var i en længere 
årrække sognefoged i Henne Sogn, samt ofte bi
sidder i juridiske sager på bøndernes vegne 
(note-20).

Gift i Henne Kirke den 5.12.1743 med pigen:

(45) Anna Pedersdatter Degn
der var født i Over Fidde 11.11. og døbt i Hen
ne Kirke den 15.11.1726 (i KB står der Neder 
Fidde, h vor "Neder" er sat i en () og ovenover 
er skrevet "Over"). Hun døde i Henneberg og 
begravedes i Henne den 28.3.1773, 46 år og 4
måneder gammel.

(46) Christen Lauritsen
er født i Henneberg, døbt i Henne Kirke den 
15.10.1730. Han døde i samme gård og begravedes 
i Henne den 26.1.1783, 52 år gammel. Ved sine
børns dåb kaldes han for "Christen Larsen" af 
præsten. - Han var selvejer af sit fødehjem i



53

Henneberg, hvis hartkorn var: 2—0—0-0. Tidlige
re var der blevet udskilt en ejendom fra gården 
på: 0-7-1—0, som i 1773 fortsat ejedes af Hen
neg aard. Hans gård Tik senere matrikel nr. 7 a 
at Henneberg (note-21).

Gift med:

(47) finna Christensdatter
der var født cirka 1735 og endnu levede som 
enkekone og "madmoder" i gården i Henneberg 
1787, som hun drev for sin ældste søn Peder 
Christensen født i Henneberg 1766, til denne 
kunne overtage gården.

(48) Jens Mathiasen
han er den samme som ane (32)*

(49) Maren (Laur i tzdatter)
hun er den samme som ane (33)!

(50) Christen Jepsen
han er den samme som ane (34)!

(51) Leene Pedersdatter
hun er den samme som ane (35)!

(52) Christen Pedersen
han er den samme som ane (36)!

(53) Anna Sørensdatter
hun er den samme som ane (37)!

(54) Peder Pedersen Degn
han er den samme som ane (38)!

(55) Anna Jacobsdatter
hun er den samme som ane (39)!

(56) Peder Christensen
ses i Brøndum Kirkes dåbsregister 1723 ved 
sønnen Christens dåb, han ses da at være 
bosiddende i Astrup (note—59).

(57)
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(56) Ole Christensen Lønne
er højst sandsynlig født i Lønne cirka 1697 
(KB starter først i juli maned dette år). Han 
døde i Hygum Nørregaard den 7.10 og begravedes 
pä V. Nebel Kirkegård den 11.10.1775, 78 år 
gammel (note-59).

Hygum Nørregaard var en halvgård, som 1740 
blev solgt til Christen Hansen Spangsbjerg i 
Uglvig. Gården fik sidenhen matr.nr. 2a og lig
ger i dag på adressen: Hygumvej 45 (note-57).

(59)

(60) Jens Sørensen
er født cirka 1731. Han lever endnu som 70 år 
gammel aftægtsmand og enkemand efter i.ægteskab 
ved Folketællingen 1787 i Faaborg sogn (note- 
59) .

(61 )

(62) Niels Jørgensen
var gårdmand i Agerbeck i Faaborg sogn 1764 
(note—59).

(63)

Vester Nebel Kirke ca. 1980. Foto jf.(note—57).
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(64) Mathias Jensen
er født i Henne Sogn 16.. og levede endnu i 
Dyreby i 1746, hvor han ses ved et barns dåb i 
Henne Kirke. Han var i midten af 1690'erne 
blevet fæster af sit fødehjem, en halvgård i 
Dyreby, som hørte under Søvig Gods med hart
korn: 3—1—0—1, og som kaldtes for "Vester-
gaard" (note—SS). Han var gift kort før 1696 
med :

(65) Dorethe Vester
de kendes ikke døde eller fødte, da KB i disse 
år er meget mangelfuld. I 17S0 må de være på 
aftægt, for da ses sønnen Jens Mathiasen (16) 
at være fæster af gården. Ved datteren Maren 
vielse i 1S7S3 er han død. - I 1679 betalte 
Mathias Jensen som andre gårdmand i rigsdaler i 
kopskat for sig og hustruen. Men han havde 
ingen tjenestefolk at svare skat af (note—63).

(66)

(67)

(68) Jep Nielsen
er født i Klinting, Henne Sogn 16.. og døde i 
Hyl lerslev, Janderup Sogn den S4.6.1748. Skif
tet efter ham er bavaret (note—23). — Han var
gift S. gang i Janderup Kirke 6.1.1735, trolo
vet der 8.IS.1734 med salig Christen Posts enke 
Kirsten Nielsdatter (KB p. 266b), men her må 
der være en fejl, idet hun i skifteprotokollen 
hedder "Kirsten Andersdatter”. Han overtog 
fæstet af denne gård i Hyllerslev (note-34).

Gift 1. gang i Henne Kirke den 18.11.1703 med 
pigen:

(67) Anne Christensdatter
om hende ved vi faktisk intet, da KB er mangel
fuld i Henne på den tid (vielsen ses i KB p. 
11a nr. 8). "Begge haffue til den tid holdt sig 
Er lig og Vel i Alle Maader; hver offred 6 Mark 
Danske".
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Sk ifte -

I ep Nielsen 
Hyllerslef i 
en half Gaard Lidi 
sin Stif Søn Jens

Anno= 1748 Dend 24: de I li li.i
Jndfandt sig paa Herskabets og Skifte forvalte
rens høyædle og Velbaarne hr- Etats Raad og 
Amtmand Teilmanns vegne Ri ide fogden Laurids 
Ellerup fra Nør holm Lidi Sterfboen efter af g :

Klinting, Som Boede og Døede udi 
Iandrup Sogn /: Og der forhen haft 

Fæste og Brug, Ken samme til 
Christensen sidst afvigte aar

Godvillig opladt og afstanden haver, som og 
derpaa af sit Herskab har nekommed fæstebrev at 
4de f eb. 1747. Saa førn: te af g : Jep Nielsen, 
med hustrue Kirsten Andersdatter, nu paa der is 
aftægt ved Jens Christensen var besiddende :/ 
For at holde en Lovlig Registrering og Wur — 
dering paa Rette 30:te dagen, til videre 
paafølgende Skifte og aeeling imellem Encken 
for bem:te Kirsten Andersdatter, og dend Sal: 
Nands Børn og Arvinger, Som ere, 1 Søn Christen 
Jepsen Boende i Kløvgaard i Henne Sogn paa Rii — 
be Dom Kirckes Goeds, 1 dito Søn Niels Jepsen i 
Klinting Lidi samme Sogn paa Hennegaards Gods, 
som ved Døden er afgangen og efterladt sig 3de 
Børn, Neml: 1 Søn Jep Nielsen 14 aar gi: — 1 
datter Anne Nielsdatter S aar, og endnu 1 dat
ter Sidsel Nielsedatter 5 aar gi:, Nock en Søn 
Peder Jensen i Bemeldte Klinting paa hr- Doctor 
Anchersens Gods udi Riibe, Som Liigeleedes ved 
Døden er afgangen effter ladt sig tvende Børn, 
neml: 1 søn Christen Pedersen 12 aar gi: og 1 
datter Anne Pedersdatter 10 aar gi: — Paa hvis 
vegne ingen sig endnu i dag haver anmeldet, for 
deris Tarv og bedste ved dette Skifte at 
Observere- Og blev da, udi Enken med Laugværge 
Niels Christensen heraf Byen deris overværelse, 
Samt de 2de tiltagne Vurderings Nænd Naunlig 
Hans Andersen Friis og Bennet Nielsen Begge her 
af Byen med forretningen begyndt og fortfared 
saaleedes som følger — Nen førend Skifte Rætten 
foretog nogen Registrering eller Vurdering over 
dend Sal: Nands effter landeskaber, mødte Jens 
Christensen dend afdødes Stif Søn her udi Ræt
ten, og tilkiendegav, at der imellem hannem og 
hans nu af g : Stif fader var sluttet og oprettet
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Een Convention og forEening under dato Hyller
slef dend 17de Nov: 1746 - hvoreffter hans Børn 
og Arvinger, skulle nyde udi Reede Penge = 20 
Rd: Og hans efterladende Gang Klæder, alt til 
Lige deeling imellem hans Sønner eller der is 
Arvinger, Og -for Resten ingen videre Prætention 
at have for dend Arv som de effter der is Salig 
Fader kunde tilfalde — Samme Foreening hånd 
begiærede Læst og Acten tilførdt, Lydende 
saaleedes -:

Kiendes Jeg underskrevne Jens Christensen af 
Hyllerslef, At jeg tillige med min Faders Børn 
Nembi: Christen Jepsen af Kløvgaard, og Niels 
Jepsen af Klinting, Saa og dend Sal- Mands Pe
der Jepsens efterleverske Børn, At vi ere saa
leedes forEenede med hver andre, om dend 
arvepart som kunde tilfalde efter faderen Ieppe 
Nielsen Nembi: 10 Sid« til hver pardt, Som er 
tilsamen= 20 Rd - Siiger 20Rd: saa og hans Lif 
Klæder effter hans død, og Lover vi at holde 
hannem Qvit og Kravesløs i alle maader, at vi 
indtet skal have at fordre effter hans Død, og 
er derfor Begiærende disse 2de Mand, Naunlig 
Bennet Nielsen, Hans Andersen af Hyllerslef 
dette med os at underskrifue: — At saaledes er 
Passeret under Voris hænder, datum Hyllerslef 
dend 17 Novemn: 1746- — Christen Jepsen, Niels 
Jepsen, For Sal: Reder Jepsens effterleverske — 
Christen Jepsen — Jens Christensen, Bennet 
Nielsen —

Og forklarede Jens Christensen tillige derhos 
at de 2de Arvinger Nembi: Christen Jepsen og 
Niels Jepsen, aldt forhen ey alleeniste havde 
bekommet udj Penge og Penges Verdj Saa meged, 
ja meere end deris andeel af de Reede penge 
kunde beløbe, Men endog for nogle dage siden 
bekommet de 2de parter af dend Sal : Mands Gang 
Klæder, saa at dend Sdie part af Klæderne nu 
alleeniste herudi Sterfboen var tilbage, Og 
formodede Jens Christensen at ingen videre 
herudi Sterfboen kunde have meere at fordre end 
som berørte forEening om formelder, Men at alt 
de øvrige Ringe Effecter Saavel efter bemelte 
foreening som dend under dato 28 maij 1747:
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oprettede aftægts Brev, Burde være hannem 
alleene tilhørende: — Da som ingen af forbemste 
Arvinger, eller nogen paa der is vegne var 
tilstede, Saa var Skiffte Retten foraarsaged at 
opsette dette Skifte indtil førstkommende der.d 
23de au.g: for imidlertid at faae saa vel, 
arvingerne som de umyndiges Formyndere indkal
det, at møede her udi Sterfboen, deels for at 
giøre Rigtighed for hvis de allereede paa Arven 
haver bekommet, og deels, for at imodtage, hvad 
dennem endnu arvel igen kunde tilfalde imod 
vedbørlig og an tagelig afkald og qvittering; 
Og imidlertid lod Skifterætten saavel dend her 
befundene part af dend Salig Mands Sang Klæder 
som Sterfboens øfrige Effecter og Løsøhre hen- 
staae under Jens Christensens og de 2de Vurde
ringsmands, opsyn og ansvar indtil forberørte 
tiid, da atter til forvendtende Endelig afgiø— 
relse og Rig tighed vor der her udi Sterfboen 
foretaged = At saaleedes i dag er passered det 
tilstaaes hermed under samtlige vor is hender — 
Datum Hyl lerslef dend 24 Iulij 1748 — Paa
Skifteforvalterens Høyædle og Velbr: hr. Etatz 
Raad og Amtmand Teilmans vegne Lauridtz Ellerup

Enken Kirsten K:A:D: Andersdatters Naunmk.
Som Laugværge, Niels Christensen 

Som overværende og Til vitterlighed 
Hans Andersen, Benned Nielsen, Jens Christensen

Anno=1784 Dend 23 Aug: Blev dette Skiffte efter 
ovenmelte opsættelse atter foretaged her udi 
Sterfboen, af undertegnede Lauridtz Ellerup paa 
Herskabets Høyædle og Velb: hr. Etatz Raad og 
Amtmand Teilmanns vegne, hvor da var til stede 
Encken Kirsten Andersdatter med tiltagne Laug
værge Niels Christensen heraf Byen; Af Arving
erne var tilstæde Christen Iepsen af Kløvgaard 
i Henne Sogn, paa egne Vegne; og paa afg: Peder 
Jepsens Børns Vegne var tilstæde Clemend Chris
tensen i Nedder Fidde som Formynder for Chris
ten Pedersen; — Og Christen Jepsen som formyn
der for Anne Pedersdatter, Tilligemed Bemeldte 
Børns Moder Kirsten Christensdatter i Klinting; 
— Jligemaade var tilstæde paa Sal: Niels Jep
sens Børns Vegne i Fornste Klinting der is an
ordnede formynder og Morbroder Søren Hendrick-
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sen af Aasted i Øvong Sogn, tilligemed hr. 
Byefoeged Iørgen Søfrensen som var mødt paa hr. 
Borgemæster Johan Krag til Hennegaard hans 
vegne som Hosbonde og over Formyndere for disse 
Sal: Niels Jepsens efterladte Børn, der gav til 
kiende at bem:te sal: Niels Jepsens Encke Else 
Hendr ichsdatter for 3 a 4 Ugger siden var ble- 
ven forløst med Een datter Naunl: Mette 
Nielsdatter, som var auled udi Ægteskab med 
hindes Sal Sal: Mand, og aldtsaa 4re Børn paa 
denne Lod; — Hvorefter udi overværelse af 2de 
tiltagne Vurderings mæmd Naunlig Bennet Nielsen 
og Esche Christensen Begge her af byen er 
forretted og passered Saaleedes som følger:

Først tilspurdte Skifte Retten tilstædeværende 
Arvinger og Formyndere om de i følge af Rettens 
indkaldelse havde hertil Sterfboen hidbringed 
hvad Klæder med videre som de Skifteforvalteren 
uafvidende, og inden Rette 30te Dag efter Lo
ven, her af Sterfboen hafde borttaged; Samme da 
maatte forevi ises til Registrering og Vurdering 
med videre paafølgende Lovlig omgang; Tilstede
værende Arvinger og formyndere svarede at de 
icke inden de derom fick Bud fra Jens Chris
tensen her paa Stedet havde anmeldet sig eller 
begierdt noged herud af Boen, men vel vendtelig 
Skifteforvalteren uafvidende, hvorfore de og i 
dag havde Medbragt det effter indkaldelse, Saa- 
vidt siden dend Sal: Mands død var bekommed. 
Til hvilken ende Salig Peder Iepsens Encke, 
giorde Leverantze paa hindes Børns andeel som 
bestoed i følgende -

Rd mk s

1 Leder troye Vurdered for 
1 pr - Læder Buxer 
1 gi: Kiortel 
1 graae trøye
1 pr- Blaae ulden Strømper 
1 pr- Lærreds Buxer 
1 pr- Brune di to 
1 hat
1 pr. handsker
1 Læder hue

o ii
” 2 8  
" 1 12
11 11 12„ 6 
.. II Q
ii h
.. 10 
II II
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1 par skoe
1 halsklud
1 pr. Vandter
Dernæst indleverede Sal: Niels 
Iepsens Børns formynder Søren 
Hendrichsen af Aasted den Anpart 
hånd paa deres vegne hafde taged 
udi forvaring
Saasom
1 graae Kiortel
1 Sort di to
1 Brun trøye
1 pr. Sorte Buxer
1 pr. Støvle
1 pr. blaae ulden Strømper 
1 Brystdug
1 Skiorte af hlaargarn
1 hatt og 1 gi. Paruqve
1 pr. gi. læder handsker
1 tørklæde og 1 halsklud

1 Si, 2
•i 2

Hvilket altsammen effter de derpaa 
bekomne Spee ificat ioner befandtes 
Rigtig. Dend 3die Lod af forberør- 
te Klæder som Christen Iepsen skulde 
have haft, befandtes end nu her i 
Sterfboen, hvorfore samme blev 
effterseet og befandtes saal:

1 hørgarns skiorte
1 halskrave
1 pr. Sorte strømper
1 Brun hette eller Cabus 
1 gl: Nat hue 
1 Brystdug 
1 halv hette 
1 pr. Blaae Buxer 
1 Nattrøye
1 brun vest og 1 pr. di to Buxer 
1 gl: graae Kioel

■i

4
3
2
1i. 12
II o
I, 12
" 10i, 2
" 4

2
1
1
1 8i, 2
4 8
H 8.i 12
3i. 12
2 14

Nock endnu som blev i rid levered 
og arvingerne hafde til sig 
taged udi tancke at deeled det 
imellem sig self —
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1 Sort væst vurderet for 
1 par Buxer

ii
ii 4

1 S

Skilte Retten tilspurdte Encken
med Laugværge, samt tilstedevæ
rende Arvinger, om de vidste noget
videre af dend Sal: Mands Gangklæ
der at angive end allereede anførdt
er, hvortil de samtiig svarede
Ney - _________
Bedrager samme da udj
alt til Penge 12rd4mk8s.

Hr. Byefoged Søfrensen som var mødt paa forhen- 
melte umyndiges vegne, tillige med deres for
mynder Søren Hendrichsen effter at de haf de 
hort oplæse hvis udi forige og sidste samling 
Passered var, paastod i følge dend her i Sterf— 
boen forefundene forEening af 17de Novemb« 
1746: at disse umyndiges anpart af de nu Regi
strerede Klæder, saavel som de Reede Penge = 10 
Sid: maatte vorde dennem udlevered da vedbør lig 
afkald derfor skal blive meddeelt, hvis icke 
Reserveris disse umyndiges Ret til anden og 
nærmere behandling paa Lovlig maade« Udi an
ledning af hr. Byefoeged Søfrensens paastand og 
lens Christensens gifne oplyssning udj sidste 
Samling dend 24de Passato, Tilspurdte Skiffte 
Retten tilstedeværende Arvinger - 1: om de icke 
allereede paa berødte arv, havde bekommed 
endten Penge eller Penges Verdie, Som nu bør 
komme til Afdrag udi denne nu forvendtende 
arvepart , samme da her udi Rætten Special iter 
matte anmeldes. 2: Om de samtlige begiærer og 
er fornøyed med at de forefundene Gang Klæder 
bliver deeled paa Lodder, eller samme ved 
Auction bliver at Bortsælge. -
Hertil svarede Christen Iepsen at hånd alle- 
reede hafde bekommed sin andeel af fornevnte 
Arf udi Penge og Verdie 10 Sid. — Og derforuden 
var skyldig her til Sterf boen som hannem var 
Laandt 3 Sid. - Er tilsammen = 13 Sid. - 
Som hånd Lovede at betale, imod at hånd nyder 
dend anpart arf som hannem hereffter kand 
t i Ifalde.
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lens Christensen herpaa Stedet tilkiende gav at 
afg: Niels lepsen i Klinting udi hans Levende 
Live havde bakonwned udj vahre og penge tid eff- 
ter anden, siden bem:te og foranførdte for- 
Eening var sluttet og hånd Stedet udi fæste 
hafde bekommet, i alt naar det til Penge 
beregnes 9 Sid- -
Hvilket hånd for kort tid siden da hånd giorde 
Mundtlig af Reigning med forn:te Niels Iepsens 
Encke udi Clemmend Christensens af Nedder Fidde 
og Peder Sørensen i Klinting der is overværelse 
haf de paa sagt og overtydet hinde, og for: te 
Clemmend Christensen Nu tilstoed saaleedes at 
være Passered;
Hertil svarede hr- Byefoeged Søfrensen at hånd 
icke kunde imodtage Jens Christensens giordte 
forklaring, siden Encken icke her i dag er til
stede, som hånd beretter at have talt med, og 
hun ey heller derom hafde g ived Søfrensen nogen 
oplyssning, des aarsag-
Protesterede imod saadan ubeviislig forklaring 
som band haabede icke burde Præjudicere de U- 
myndige udi der is Arf, al ler helst Jens Chris
tensen icke med Qvittering kand Ligimitere sig 
at disse — 9 Sid: er betalt item at de udj 
denne Arf, burde komme til afdrag hvorfore Sø- 
frensen som forhen paastoed og begiærede dend 
fulde Arf i Klæder og Penge udbetalt imod ved- 
bør lig afkald, hvorudi hånd forvendtede Skiffte 
Rettens biefald; hvis icke var hånd beføyed at 
begiære Skiftets anstand paa Nogen ti id, for 
derefter at tage sine Messeures.—
lens Christensen tilholdt sig sit forige og in
genlunde formodede at nogen paa af g - Niels 
Jepsens Børns vegne, skulde forlange det hånd 
nu igien skulde betale de Penge som forhen ved 
vahre er bleven afbetalt, helst siden Encken 
hvercken kand eller har nægted at hinndes Sal: 
Mand jo hafde bekomed udi et og andet de om- 
rørdte = 9 Sid: som hånd nærmere Lovede ved 
Special opteigning at demonstrere:
Hr- Søfrensen Refererede sig til sit forige, og 
i Øvrigt tog sig Reservered dend Lovlig paa 
Ancke som i Vidrig fald kand haves imod dend 
her i Rætten Producerede saa kaldede forEening;
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Paa dend 3die og sidste arving afgangne Peder 
Jepsens umyndige Børns vegne svarede deres 
■formynder og Moder som herved Retten var til
stede, at de indtet her af Sterfboen hafde be
kommet som kand eller bør komme til afgang udi 
dend effter dette Skifte paa de umyndiges Vegne 
forvendtende ftrf; Som Jens Christensen og her 
for retten tilstoed.
Hvad angaar dend anden Post ang: Klæderne, da 
for langede samtlige Ar Tv i ngerne og -formyndere 
at samme af* Skiffte Ratten maatte vorde tildee— 
led de umyndige paa Lodder, og ingenlunde 
formodede samme ved Auction blev bortsoldt, 
siden de forsickrede ved Arvens udbetaling at 
forskaffe antagelig og Suffisant afkald samt 
anvende samme til de umyndiges Gaun og bæste; — 
Og som indtet videre denne sinde kune forrettes 
eller dette Skiffte til nogen endelighed fore
tages formedelst dend paastand og Dispute som 
af hr. Byefoeged Søfrensen er bleven venti
leret, Saa blev samme til endelig afgiørelse 
paa forlangende opsadt indtil, førstkommende 
dend 6te Sept. da de samti igen møder her udi 
Sterfboen, og imidlertid være betænckt paa 
vedbør lig og antagelig afkald, til vedkommende 
at udgive; Og som de for an Registrerede gang 
klæder forbliver her udi Sterfboen, saa blev 
Encken med Laugværge, samt lens Christensen af 
Skiffte Rætten anbefaled dertil at være og 
blive ansvarlig indtil næste og ovenmelte Skif
tesamling; - at saaleedes i dag er passered det 
tilstaaes hermed under samtlige vor is hænders 
underskrift — Datum Sterfboen i Hyllerslef dend 
23de aug: 17<+8« -

Paa Skifteforvalterens Vegne,
Laur idtz Ellerup

Paa enckens vegne som Laugværge 
Niels Christensen — paa egne Vegne

Christen Jepsen
Paa Sal: Peder Jeps: umyndige Børns vegne som 
formyndere, Christen Jeps: Clemend Christensen 
Paa Sal: Niels Jeps: umyndige Børns vegne som 
formyndere og overværende — I: Søfrensen, Søren 
Hendricksen.

Som overværende og Vurderingsmænd 
Benned Nielsen, Eske Christensen —
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Anno=1748 Dend 6: te Septembr: Blev dette Skifte 
atter efter forige opsettelse af mig under
tegnede paa Herskabetz vegne foretaged udi 
overværelse af Ede tiltagne Mænd, Naunlig Hans 
Andersen Friis og Benned Nielsen Begge her af 
Byen, hvorda var tilstede af Arvingerne Neml: 
Christen Jepsen af Kløvgaard, og paa Afgangne 
Niels Jepsens umyndige Børns Vegne Var mødt hr. 
Byefoeged Søf rensen fra Warde, jtem paa af g : 
Peder Jepsens umyndige Børns vegne, var tilste
de deres formyndere forn:te Christen Jepsen og 
Clemend Christensen af Nedder Fidde; — Derefter 
Sr. Søfrensen gav Skifte Retten tilkiende, at 
hånd siden sidste samling var bleven underret— 
ted af Sal: Niels Jepsens Encke, at hånd i 
Levende Live har bekommed her af Sterfboen paa 
denne Arf som hans umyndige Børn nu tilfalder 
Udi Vahre og Penge - 5 Sldr: og altsaa Rester 
alleene endnu - 5 Sldr: som Søfrensen bad sig 
udbetalt uden nogen afgang, tillige med dend 
andeel af Klæderne som disse umyndige kand 
tilfalde, udlevered imod vedbørlig afkald, paa 
det Skiffted icke lengere skulde opholdes, End— 
skiønt Søfrensen formeenede det var De umyndige 
icke til nogen afgang; Encken med Laugværge 
samt hindes Søn Jens Christensen hafde anhørdt 
dend af hr. Byefoged Søfrensen paa afgangne 
Niels Jepsens umyndige Børns vegne giordte 
forklaring og paastand, hvoraf de maatte for
nemme at hr. Byefoged Søfrensen formeener, det 
berørte af g : Niels Jepsen icke paa denne arf, 
skulde have Bekommed meere end — 5 Sldr.
Saa i hvor vel de med æd og en frelst Samvit
tighed kunde bekræfte At deris udi forige 
Skiffte samling giorte Demonstration herover 
var i sig selv gandske Rigtig, ja at dend Sal: 
Mand i Levende Live hafde bekommet langt meere 
end de endten hafde anmeldet eller kunde erin
dre, vilde de dog /: for ey at Tainere dette 
skifte med længere opsættelse, for slig paa
stand Lovformelig at Legitimere :/ indgaae at 
betale dend andeel arf som bem:te umyndige Børn 
efter dette skifte Kunde tilfalde, Naar de - 5 
Sldr: derudj først er afdragen; — Siden hr. 
Byefoged Søfrensen paa forermeldte umyndige 
Børns vegne udi sidste samling haver Reservered
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imod dend oprettede forEening, saa begiærede 
Skiffte Ratten at samtlige Arvinger, formyndere 
og fuldmægtige, vilde behage her under Skiffted 
at anmelde hvad paastand og ancke som de imod 
bertfrdte for Eening maatte have, til forvend- 
tende dicission af Skiffte retten; — Hvortil de 
samtiig svarede at de gierne dermed var 
fornøyed uden nogen Reservation eller paastand 
imod samme at indvende, og der fore i alle 
maader holde skifteforvalteren angerløs og 
skadesløs saavel for denne post som hvis af 
dette Skifte kand dependere, Naar de derefter 
nyder dend anpart. Een hver i sær med Rette 
kand tilkomme, og til dend ende begiærede 
samti igen dette skifte ved endelig deeling og 
Liqvidation maatte til ende bringes; Da siden 
ingen her udinden hafde noged at erindre, paa- 
staae eller indvende, saa blev med endelig 
skifte og deeling foretaged saaleedes:

1= Soens Indtægt
1: De Registrerede og Wurderede Klæder bedrager 
i alt efter dend anførdte Wurdering = 12 rd T
mk S s:
2: Christen lepsen effter paa Leg og Løfte i 
sidste Samling indleverede hans debet til 
Sterfboen, i alt 8r . 4mk
3: Ligeleedes indleverede Bye foged Søfrensen 
paa de umyndige Børns vegne, hvis der is fader 
paa denne arf skal have oppebaaret Nemlig 3r . 2 
mk -
4: Hvorefter Encken og lens Christensen fra sig 
leverede dend endelig Rest til at complettere 
de udi Con vent ionen ommel te 20 rd. som er = 
Brd. der da udgiøt 20rd
Tilsammen Heele Sterfboens indtægt = 32 rd 4 mk 
Bs.

2= Derudi afgaar:
Dette Skiftes Bekostning saaleedes: 1 arck
stempled pap i ir til 3 mk
Skriver penge af 5 arck papiir a 3 mk. er 2 rd 
3 mk
3 Rieser fra Nørholm og her til Sterfboen er 6 
Mi i le der for i Ringeste 1 rd 2 mk.
Skifte Salarium 1 mk. er 4 rd 3 mk.
Bliver saa til Endelig Deeling imellem 
Arvingerne i alt dend suma = 2S rd 1 mk 8 s:



66

Som udi 3de lige deel, og bleve da paa hver Lod 
= 9 rd 2 mk 8 s. Hvortil giøres saaleedes Udlæg

1: Christen Jepsen Tilkommer 1 Broderiod
Som er 9 rd 2 mk 8 s
Dertil Udlægges Følgende
1/ dend 3die part af Klæderne bedrager effter 
Vurderingen 4 rd i mk 8 s 
Som bestaar udi følgende: —

1 graae Kiortel lrd 3mk II
1 Brystdug 4- s
1 Brun trøye 3- II
1 pr- skoe 1- 3
1 Sort væst 51 - 4- ii
1 par Læder handsker 2
1 hat og 1 paruqve 10
1 Blaargarns skiorte ii_ ii_ 12
1 Brystdug 51 __  Il _ 12
1 Læder hue ii_ li_ 4
1 pr. Sorte Strømper 1- ■i
er 4r. imk
2/ og af de Reede penge = 5- 7- 11
Som udgiør Hans Lod = 9- 2- 8

2: Afgangne Peder lepsens 2de Børn Ti 1kommer
Ligeleed is 1 Broder Lod , Saa som sønnen 
Ch risten Red er sen 6rd 1 mk 10 2/3 s
1/ af Klæderne = 2r, 5mk,” Nembi:

1 Læder trøye
2 par Læder Buxer 
1 graae trøye
1 par Strømper 
i pr. handske 
1 hørgarns skiorte 
1 graae Kiol 
er
2/ Udi Reede Penge 
Udgiør Hans Lod

Datteren Anne Pedersdatter 
Lod som er 3rd Omk 13 l/3s 
Saa som udi Klæderne 
1 Sort Kiortel for
1 Nat trøye

u- 5mk “
«*__ Zf.— *»

1- 12
12»_ 10 

■i_ g_ **
2— 14

2rd 5mk "
3- 2- 10 2/3s
6r. lmk 10 2/3s

Tilkommer 1 Syster

4mk " 
3mk "
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1 Brun Cabus ii_ 1- 8s
er Ird Smk Ss
Nock af de Reede penge 1- 4- 5
Som Completterer hendes Lod 3rd i l __ 13

3: afgangne Niels Iepsens umyndige Bør n
Tilkommer en Broder Lod,
som er 9rd Emk 8s
Nembiig af Klæderne
1 Brun Væst og 1 pr di to Buxer 3rd "mk "5
1 pr. Støvle 1- II
1 pr Lærretz buxer II_ 6
1 pr brune di to • i __ 8
1 hat s - i l

1 gl. K i o 1 £ - 8
1 tør klæde og 1 halsklud i l __

1 halsklud og i pr Vandter II_ 4-
1 pr. sorte Buxer 2- i i

1 pr. blaae Ulden Strømper II_ ±E
1 halskrave 1- i i

1 gi. Nathue II_ s

1 half hette II_ 8
1 par blaae buxer II_ 12
1 pr. Sorte di to II_ i- 8
er 4rd lmk Ss
Nock af de Reede penge 5- 1- II
Som fyldigstgiør Denne Lod 9rd Emk Ss

Og som Skiftet effter afgangne Niels Iepsen 
endnu staar under behandling, Saa begiærede Sø— 
frensen at denne Lod maatte saaleedis som oven 
er anfør dt Til hannem nu udleveris, da samme 
udi bemeldte Skiffte kand vorde indlemmet og de 
umyndige Special Ti Ideelt, Som skiffte Retten 
og Consenterede -
Og effter at bemel te deeling saaleedes som ind
før dt er var forretted, blev denne arf udleve- 
red saaleedes. Nembiig. 1: til Christen Iepsen 
som selv myndig imod hans af dags dato udgivne 
afkald; S: Ligeleedes blev afgangne Niels Jep
sens umyndige Børns andeel udlevered hr. Bye- 
foged Søfrensen paa hr. Borgemester Krags vegne 
som overformynder imod Velbemelte hr. Borgemes
ter Kraghs derfor udgivne afkald — 3. Afgangne 
Peder Jepsens umyndige Børns andeel blev leve- 
red der is formynder Clemend Christensen i Ned —
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der Fidde til forvaring og ansvar samt 
Rigtighede givelse udj fremtiden, hvorfore hand 
med allerførste forskaffer antagelig afkald, 
endten fra hans Hosbonde eller en anden Suffi
sant Mand; - for hvilke Klæder og penge hr« 
Byefoged Søfrensen har loved ansvarlig Jndtil 
fornøden afkald kand bekommes, — da de og samt
lige forsickrede at holde saavel Encken og Jens 
Christensen her paa Stedet, som Skiffte forval
teren anger og Kravesløs, for alt det som af 
denn arf og dette Skifte endten nu eller i 
fremtien kand dependere; —
Og som indtet videre herved var at erindre. 
Blev samme hermed slutted og tilendebragt« At 
Saaleedes er passered slutted og afgiordt, det 
bekræftes med samtlige voris hænders under
skrift - Datum Hyllerslef dend — 6:te Septemb; 
1748.

Paa Skiffteforvalterens Høyædle og Velbr: 
hr« Etatz Raad og Amtmand Teilmans Vegne 

Lauridtz Ellerup(note—63).

(70) Peder Pedersen Gartner
er født ca. 1697 og døde i Kirkebye 69 år 
gammel; begravet i Henne den 24.7.1766« Han var 
sikkert gartner på Hennegaard. - Tro lovet på 
Hennegaard 14.4. Forlover "Enevold Pedersen i
Henne Mølle og T....  Andersen af Lønne, at de
var fri for andet Egteskabsløfte"« Meget tyder 
således på et nært slægtsskab mellem forloveren 
og brudgommen, og om Enevold Møller ved vi, at 
hans mor Abelone EnevoIdsdatter stammede fra 
Vester Vrøgum i Aal sogn (note-60).

Gift i Henne Kirke den 19.9.1723 med;

(71) Maren Nielsdatter Amme
der efter hendes kaldenavn, må have veret "am
me" for herskabet på Hennegaard. Hun må altså 
være enke ved deres vielse, hvilket også ses 
indirekte af deres trolovelseserklæring (note- 
25) .

(72) Peder
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(73)

(74) Søren Povelsen Smed
Han var Tødt i Dyreby — efter navnet 11 Smed11 hav
de han arvet efter faderen. Den 9.8.1717 Tes
tede han en Tjerdepart aT Kløvgaard (IIIA) og 
gav i indTæstning 6 rigsdaler til Ribe Domkir
ke, som ejede gården (note-61). Han døde mellem 
1752—64, hvor der ikke Tindes begravelses— 
indTørsler bevarret.

GiTt i Henne Kirke den 31.10.1717 giTt med:

(75) Karen Christensdatter
der var Tødt i Kløvgaard ca. 1680 og døde samme 
steds, begravet i Henne den 8.6.1766

(76) Peder Degn
han var giTt 1. gang Tør 1718 (vielsen ses ikke 
i Henne KB). Han boede i Over Fidde.

(78) Jacob Hansen
er Tødt i Janderup By og døbt i kirken den 15. 
10.1693 (pag. 110a i KB) og døde i Dyreby Tør 
1764, hvor begravelseslisten begynder i Henne 
Sogn. — Han var Tester sammen med Jens Chris
tensen aT en gård, som tilhørte Søvig, hartkorn 
3-4-2-S i Dyreby (note—22).

GiTt i Henne Kirke den 7.5.1719 med pigen:

(79) Maren Chr i stensdat ten
der er Tødt i Dyreby 5.8.1691 og døde sammested 
80 år 3 måneder og 12 dage gammel, begravet i 
Henne den 17.11.1771.

(80)

(81)

(82)

(83)
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(84) Jens Christensen Lønne
var bosat på en gård i Henneberg, han ses ofte 
som vurderingsmand ved skifteforretninger m.v. 
Han ses også sværge sin uskyld i den store 
strand ingssag fra 1737 i Kjærgaard Strand lehn 
(note—26).

(85)

(86) Hans Q1ufsen
er født i Lønnestak, hvor han senere fæstede en 
gård. Han var gift 2 gange. Sidst med Anna 
Hansdatter der begravedes i Lønne 1769, som en
ke og 76 år gammel. Første gang:

Gift i Lønne Kirke 10.11.1720 med pigen:

(87) Maren Christensdatter
født i Houstrup. Hendes stedmoder boede 1725 i 
Nørre Nebel By.

(88) Miels Olufsen
er født i Henneberg 16.., han var skriver på 
Henneg aard, en tid også forvalter der og op
træder flere gange i godsejerens sted« Han var 
fæster af en gård i Henneberg, hartkorn: 2-1-3— 
1, som hans fader havde før ham (1688). Endnu 
1745 ses han i Jordebogen (note—27). — En søn
Oluf Nielsen blev gårdmand i Deirup, Outrup 
Sogn og har stor efterslægt. - Død i Henneberg 
efter 1748.

Gift i Henne Kirke 9.11.1704 med pigen:

(89) Anne Christensdatter
der er født i Lønne By og døde i Henneberg .... 
17.. — Ved deres vielse læses i KB pag. 11a:
”Begge haffue til den dag skikket sig Erlig og 
deris Bryllup var Hæderlig. Offret hver 6 slet— 
daler".

(90) Peder Degn
var bosat i Over Fidde, Henne Sogn. han var 
gift to gange, første gang før 1718 (se a.ne-44 
herover).
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(91 )

(92) Lauritz Christensen
var -født i Henneberg, døbt i Henne den Dom- 10. 
post trinitatis 1701- Han døde i Henneberg og 
begravedes i Henne den <2. søndag i Advent 1769 
68 år 4 måneder og nogle dage gammel- Han var 
faster af gården: 2-7— 1—0 i Henneberg« Tro lovet 
2- gang Henne Kirke den 7-6-1735 med pigen Met
te Madzdatter af Janderup, som døde i Henne- 
berg 17..

Trolovet i Bi H u m  Kirke den 11-4-1728 med 
pigen:

(93) Karen Sørensdatter
der er født i Kjelst, døbt i Billum Kirke den 
31-1-1697 og døde i Henneberg 1733- Skiftet ef
ter hende er sluttet i Henneberg den 2-1-1734 
(note-28)-

(94) Christen

(95)

(96) Mathis Jenssøn
er den samme som ane—64!

(97) Dorethe
er den samme som ane—65!

(98)

(99)

(100) Jep Nielsen
er den samme som ane—68!

(101) Anne Christensdatter
er den samme son ane—69!

(102) Peder Pedersen Gartner
er den samme som ane-70!

(103) Maren Mielsdatter Amme
er den samme som ane—71!
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(104) Peder
er den samme som ane-72!

( 105)

(106) Søren Poulsen Smed
er den samme som ane-74!

(107) Karen Christensdatter
er den samme som ane—75!

(108) Peder Degn
er den samme som ane—76!

( 109)

(110) Jacob Hansen
er den samme som ane-78!

(111) Maren Christensdatter
er den samme som ane—79!

(112)

(113)

(114)

(115)

(116)

(117)

(118)

(119)

( 120)

( 121 )

(122)
( 123)
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( 12^)

(125)

(126)

( 127)

Slægtens hjemegn — mellem Skjern Å og Sneum Å 
Her gengivet i ca. str. fra Johs. Meyers kort 

■fra midten af 1600 tallet.
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x Tipoldeforældre:

(128) Jens Nielsen
han var omkring 1664 blevet fester af en halv— 
gård i Dyreby, som tilhørte Søvig Sods med et 
hartkorn på 3-0-0-0, som ændredes i 1688 til 
2-1—0—1, hvor han også var i gården. I 1683 
vidnede han på Vester Korne herredsting om 
Hennegaards strandret; han kunne mindes 40 
år(note-62). Før 1698 har sønnen Mathias Jensen 
(32) overtaget gården.

(129) N.M. Mathisdatter
hun kendes ikke ved navn. men meget tyder på at 
hun har eksisteret? idet sønnen Mathias må være 
opkaldt efter en af bedsteforældrene, — På den 
anden af Søviggaards gårde i Dyreby boede 
■fæstebonden Matthis Christensen, som meget vel 
kunne være hendes -fader?

(136) Niels

(138) Christen Michelsen
han var -fæster af en gård i Klinting, som 
Doet. Lodberg i Ribe stod som ejer af ved 
Matriklen 1688.

(148) Povel Eskesen Smed
han var fæster af 1/4 ryttergård i Dyreby, som 
han fæstede efter faderen i 1690 med et 
hartkorn på 3—4-2-2. Den 1.7.1726 bliver hans 
datter Anne gift i Henne Kirke - da er han død 
forinden, idet hendes bror da optræder som 
hendes forlover(note—62)<

Gift i Henne Kirke den 29.3.1691 med:

(149) Anne Sørensdatter
der ved vielsen opgives som ”en Er lig og 
Uberygtet Pige i Dyrebye".

I Mandtal til Landmilitsens Munderingsskat 
1704 står om ham: "Han har i forrige tider fus
ket noget på smedehåndværket; dog ikke videre 
end, hvis han har taget af sig selv. Men forme
delst han nu om stunder ingen smedklyne kan be
komme, har han ikke smedet for andre i nogle
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år" - I Kopskatten af 7.12.1711 er situationen 
ikke meget bedre, idet vi læser: ”Udi en By 
kaldet Dyrebye, bor en Mand navnlig Povel 
Eskesen, som vel kunde Smede noget, men hånd 
kan i denne Egn intet få at arbejde ved. De som 
vil have noget gjort hos hc-\m maa selv være om 
Ildebrand, saa der gaar tit 4 eller 6 Maaneder 
hen, han aldrig fortjener Een Sk i 11ing"(note— 
65) .

(150) Christen Sørensen
han er sikkert -født i Kløvgaard og blevet 
fæster der efter 1664, han levede endnu i 1722. 
Den 13.2.1680 fremlagde han på Kjærgaard 
Birketing en reg istrer ing, som er sket i hans 
bo efter hans salige hustrus død i september 
1673. Boets overskud beløb sig til over 200 
rigsdaler, en betydelig sum dengang (note-71).

(151) Anne Kløvqaard
hun nævnes som fadder tre gange i Henne 
kirkebog i perioden 1698-1704(note-62).

(156) Hans Jacobsen
er født i Janderup By, døbt i kirken der den 
2.9.1648 (KB side 41a) og døde i Janderup og 
begravedes der 19.9.1728. — Han var fæster
under Visselbjerg Gods fra omkring 1680 til 
omkring 1718 af en gård i Janderup By, 
hartkorn: 2—4—1—1 (note—29).

Gift med:

(157) Uschild Jensdatter
hun er født i Janderup og døbt der 23.2.1662 og 
døde i Janderup By 1740: ”Salig Hans Jacobsens 
Enke (KB side 283b) begravet Dca. Oculi", som 
er den 20.3. I tingbogen 19.7.1684 takker hun 
sin morbroder Mads Mathisen for godt værgemål 
(note-74).

(168) Christen Lønne
han boede ved vielsen i Nørre Bork by, blev 
senere gårdfæster i Henneberg.

Gift i Henne Kirke den 27.10.1695 med:
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(169) Johanne Olesdatter
hun var af Henneberg, og ved vielsen skrives 
hun som ”som ogsaa til den Dag haffde schicket 
sig Vel”.

(172) Olut Christensen
var -fæster 1681 under "Velbaarne Henrik Juel", 
gården optegnes da under Lønne Bye. I 1638 var 
han fæster af den ene "Stackgaard” , hvis nye 
hartkorn var 2-4—0—1 (gammelt hartkorn 4—2—2—8) 
og ejedes a-f Lindb jerggaard (note-30). Den 
£3.5.1679 ses han i en arvesag (note—31) på 
Kjærgaard Birketing.

(176) 01luf Nielsen
i matrikelen 1664 ses han her i gården, hvis 
hartkorn var £—6—£—£. 1681 var han sammen med 
Niels Nielsen -fæster af en gård i Henneberg, 
hvis samlede hartkorn 31.12.1699 var 3-5-0-0 
Samme gård er dog rent taktisk skilt fra den 
anden ved Matriklen 1638, hvor han nu kaldes 
-for ”Olle Nielsen” og -får et hartkorn på 2-1-3- 
1, gården ejes da af Riiberhuus(note-32).
Gi-ft med:

(177) Inge Jørqensdatter
som, i Landmilitsens Munderingsskat, der -for
faldt 11.12.1704, ses at være alene og på af
tægt hos sønnen (56) Niels Olufsen, hvis gård 
da er blevet adskilt fra Niels Nielsens gård 
(note-32), og har sit 1688 hartkorn alene på 2-
1- 3-1.

(184) Christen Lauritzen
I Kop & Kvægskatten 1686 er han ungkarl og 
gårdmand i Henneberg. 1688 var dens hartkorn:
2- 7—1—0 (nyt), gården var udlagt til Rytter
gods, hans fæstebrev udstedt på Ryttersessio
nen i Varde den 6.5.1715, men da havde han 
drevet gården i flere år for sin moder , der 
vistnok døde i 1714. (note—32). I 1713 sælges 
Christen Larsens fæstegård til Søren Gadgaard i 
Skyhede for 60 Rigsdaler pr. tønde hartkorn.

Gift i Henne Kirke den 9.6.1695 med:
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(185) Mette Christensdatter
der er født i Houstrup (KB side 7a). I 
Munderingsskatten 1704 ses hendes mor, at bo 
der på aftægt (note—32).

(136) Søren Sørensen
er 1682 ungkarl i gården i Kjelst« Ben 30.3. 
1687 ses han i kvægskatten (note-32), at være 
gift. Den 31.12.1699 er gårdens hartkorn: 1-5-
0-0 og er fortsat udlagt til Ryttergods (note—oo \u u  /  ■

Gift med:

(187) Meqrethe Jensdatter
I 1719 sælges gården til Hesselmed Gods (note— 
34) .

5 x Tipo Ideforældre.

(258) Mathis Christensen
er født i Fidde og antagelig død i Dyreby efter 
1688. Han var fæster af en gård i Dyreby fra 
1649, som 1664 hørte under Søvig med et 
hartkorn på 1—4—O—O og som i 1688 blev ændret 
til 2-1-1-1(note-69). Den 20.9.1683 vidner han 
i en sag på Hennegaard vedrørende indstrandede 
vrag, han husker da 50 år tilbage(note—73).

Gift i Henne Kirke 1649 med:

(259) Ane Christensdatter
der var født i Dyreby (note-69).

(298) Eske Christensen
han var født i Houstrup i december 1629. Før 
1662 var han medfæster af en '4 gård i Dyreby, 
som ejedes af Fru Anne Staffuerskov, hans 
hartkorn var 1664: 2-2-2-2 .1 1677 er han
vurderingsmand ved Kjærgaard Birketing. Ved 
Matriklen 1688 er gården udlagt til ryttergods 
og hartkornet ændres dette år til 3-4-2-2 
(note-66).
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(300) Søren Jessen
han overtog Niels Christensens part af 
Kløvgaard mellem 1646-1648; og 3.3.1649 tog han 
dom over Christen Povelsens arvinger i Dyreby 
for 8 sietdaler og over Jens Christensen i Vei- 
ers for 26 sietdaler, som de efter gældbrevenes 
indhold havde været salige Niels Christensen 
skyldige. — Det vil kort sagt side at Søren 
Jessen må have overtaget både fordringer og 
enke efter den afdøde. Han har ikke overlevet 
krigsårene 1657—60, da enken er alene i gården 
1662(note—72).

Gift med:

(301) Karen Nielsdatter
hun var gift l.gang med afdøde Niels Chris
tensen i Kløvgaard. Ved Matriklerne 1662 og 
1664 er hun enke i gården(note-62).

(312) Jacob Hansen
□vertog faderens gård i 1645 og er sikkert død 
før 1688, hvor sønnen har gården i fæste. Går
dens hartkorn var i 1664: 2-4-2-2(note—35). Han 
ses ved flere lejligheder i Vester H o m e  
Herreds tingbøger, således 24.7.1630 hvor han 
var involveret i et slagsmål. Aret efter, den 
19.3.1631, fik han varsel om kørsel og levering 
af korn fra Hesselmed til Janderup(note—75). -
Gården hedder idag ”Toftegaard” og ligger på 
Vesterledvej 59 i Janderup(note—76).

Gift med:

(313) Anna Madsdatter Rasch
der var født i Hyl lerslev, død i Janderup 1697 
og begravet der 5.5.

(314) Jens Christensen Fieur
han var fæster af en gård i Hyl lerslev 1661- 
64 og senere, den blev senere udlagt til 
ryttergods med et hartkorn på 2-4—1—0. I 1680 
var han død, idet hans børn da nævnes i 
gården(note—72).
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Gift Janderup 1-4.1660 med:

(315) Maren Mathisdatter
hun var født i Hyllerelev før 1637, hvor hendes 
bror Jeppe bliver født- Hun kendes ikke død, da 
kirkebogen er mangelfuld -

(353) Miels Olufeen
klager 1643 over naboernee brug af hane brønd 
og kværn (note—36)- Han var fæster indtil cirka 
1660 af en gård i Henneberg, hvis hartkorn var
3—6-3—3.

(354) Jørgen Mortensen
boede i Houstrup, han ses tit på Kjærgaard Bir
ket i ng som sandemand og vurderingsmand. Den 30. 
9.1683 vidnede han på Hennegaard i en sag: 
"Forrige Kongel- Strandfoged i Houstrup i 50 
Aar"(note—73)- Blandt andre bevarede dokumenter 
ses flere med oplysninger om hans slægt (note— 
36) .

(368) Lauritz Backensen
(nogle steder kaldes han for Lauritz Bertelsen, 
men det er en fejl). Han var fæster af en gård 
i Henneberg, som tilhørte Kgl« Mayst- han ses i 
Matriklerne 1663 og 1664 med et hartkorn på 3- 
5-1-1. Han er død før 1678, da hans enke dette 
år står alene som skatteyder i Ekstraskatten. 
Ved Matriklen 1638 var hartkornet 3—7-1-0 
(note-37).

Gift med:

(369) Maren Larsdatter
(hedder også Maren Laur itzdatter). Hun døde på 
aftægt hos sønnen Christen Lauritzen (184) i 
Henneberg cirka 1714- I Skattelisterne fra 1680 
-1700 ses hendes børn på skift at være hjemme 
for at hjælpe moderen, for hvilken ydelse hun 
skulle svare skat (note—33).

(373) Søren Nielsen
var fæster af en krongård i Kjelst i 1653, 
han er her også ved matriklerne 1661 og 1663, 
men omkring 1680 går han på aftægt og overlader
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gården til sønnen (186). Han døde i Kjelst 1696 
63 år gammel (KB side 117b).

Gift i Billum Kirke den 30.1.1648 med:

(373) Karine Christensdatter
af Kjelst. Hu.n er ikke fundet død i KB, der of
te er mangelfuld.

— 7 - . 7”«

-̂ 5y7U3e c<?

C f r G<-^; /

S 3L--“ - e^'~-> c^< ff^ - '- '<-tffc
*’*'• .....̂ -̂  ̂-£Sx_O -e i- r f -7  - e £ 3  £ 2 .

i.?<
h :;r i; ..:. ■

. J ^ . .  f y ?

Cz£~~ O ^

Herover ses indledningen på dokumentet fra 
Varde Rådstuearkiv, hvori ane (2504) Mads Rask 
optræder 1592. Se oversættelsen senere.

6 x Tipoldeforældre.

(516) Christen Pedersen
var fæster i Fidde før 1646, hvor han og 
hustruen nævnes i en sag på Kjærgaard Birketing 
— idet han og hustruen var stævnet for at have 
undladt at sende deres børn til examanition i 
Henne Kirke, hvor biskop Erik Monrad fra Ribe 
var kommet for at holde visitats(note-69+70).

Gift med:
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(517) Anne Christens
I dommen på Kjærgaard Birke ting den 21.3.1646 
ses Christen Pedersen og hustru ikke at være 
blandt dem der måtte bøde 3 rigsort, så de har 
nok klaret frisag(note—70)«

(518) Christen Pofuelsen
var fæster i Dyreby af en krongård, som hørte 
under Riiberhuus, hvor han nævnes i jordebogen 
1630-31 og 1637-38, han svarede i landgilde 1 
mark til helmis og volmis samt 1 svin(note-80).
— Fra afkaldet Kjærgaard Birketing ved vi at 
han døde i Dyreby 1649, og at hans søn Pofuel 
Christensen overtog fæstet af gården, som i 
1664 var udlagt til ryttergods med et hartkorn 
på 1—4—O—O, som i 1688 ændredes til 1-5-3— 
1(note-81).

(519) N.N. Pofuelskone
vi ser af boregistreringen 164-9, at hun lever 
som enke i gården, og at den afdødes broder 
Jens Pofuelsen nyder ophold i gården og 
varetager enkens tarv, afdødes anden broder 
Søfren Pofuelsen tager genpart af tingsvidnet.
- Og med udgangspunkt i disse tre brødre er der 
nu stor sandsynl ighed for , at deres fader er 
den Pofuel Jensen, der nævnes som sandemand 
m.v. ved Kjærgaard Birketing og lever efter 
1637(note—80+81).

(592) Christen Christensen
var gårdfæster i Houstrup, hvor han døde, og 
kort tid efter den 4.8.1639 holdtes der 
registrering i boet, som er bevarret i 
t ingprotoko1len(note—67).

Gift med:

(593) Johanne Eschesdatter
Hvor hun er født vides ikke. Hendes bror var 
gårdmand Thomas Eschesen i Nørre Nebel, som ved 
flere lejligheder var vurderingsmand ved Kjær— 
gaard Birkerting(note-67).
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(624) Hans Jenssen
han skulle være født cirka 1522 og "salig 
hensov i Herren den 1- februar 1647 udi sin 
Alders 126 ftar", efter hans gravsten, hvor han 
nævnes som "Ærlig og Velagtede Mand”(note-77). 
— Han var kronfæster i Janderup, og ses i JB 
1593 og 1608. Han ses ofte i Vester Horne 
Herreds tingbøger, sidst boregistreringen 16.1. 
1647 (note—38).

Gift med:

(625) Kirstine Christensdatter
er født cirka 1590 og døde i Janderup den 12.9. 
1649, 60 år gammel. — Skiftet efter ham ses i
Vester Horne Herreds tingbog, og det fremgår 
heraf, at der var en formue på over 650 sietda— 
ler (note—29).

(626) Mads Jensen Rasch
er født cirka 1585 i Hyl lerslev og begravedes i 
Janderup den 1.8.1655 "Ærlig og Velagtede Dåne 
Mand Mads Rask, delefoged i Vester Herred paa 
det 45 Aar, hans Alder 70 Aar u . Han var fæster 
af den fædrene gård i Hyl ler s lev, som han fik 
fæstebrev på i 1622. Han ses i mange dokumenter 
i Kjærgaard Birks tingbøger og Vester Horne 
Herreds tingbøger (note—39).

Gift med:

(627) Maren Christensdatter
var født i ”Lundtarp” , Lunde Sogn og døde i 
Hyllerslev(note-40) i april 1667 (note-78). Ved 
Matriklerne 1661 og 1664 ses hun at eje to 
gadehuse i Hyllerslev, hvis værdi indgik i 
boet(note—59).
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Herover ses nedfotograferet dokument dateret 
Rieberhues den 12. Juny 1631 og underskrevet 

MADTZ RASK(note-59).
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(688) Christen Hansen Fieur
han døde efter 11.12.1652, hvor han vidnede i 
en tyverisag på Vester Horne herredsting. I 
Riibernuus lensregnskaber 1626-27, ses det at 
han fæstede en gård i K.jelst efter Jens
Nielsen og gav i indfæstning 16 rigsdaler. Går
dens landgilde var 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 
svin, 1 mark, 5 skilling og 1 albus til helmis 
(1.11) og volmis (1.5) samt af 6 hestes gæster i 
5 mark. — I 1639 flyttede han til en gård i 
Tarp, som han fæstede. Den 14.9.1650 anklages 
han for ulovligt at have slået lyng på Jegum 
Nark(note—59).

Gift med:

(629) Uschild Christenskone
der begravedes på Janderup Kirkegaard den 
16.5.1658. — Det ses af Vester Horne herreds
tingbog 7.2.1657, at da betalte Laurids Peder
sen i Vittarp 1 sietdaler til Uschild Chris- 
tenskone i Tarp, som Laurids Pedersens bror, 
Chresten, skyldte hende(note-59).

(630) Nathis Madsen
hverken hans fødsel eller død kendes, men vi 
ved at han boede i Hyllerslev, idet han 
17.3.1655 bekræftede på Vester Horne herreds- 
ting, at han gav fuld og endelig afkald på al 
arv efter sine forældre(note-59).

Gift mod:

(631) N.N, Nathiskone
hendes for— og efternavn kendes ikke, men hun 
var blandt fadderne ved hendes barnebarn Mathis 
dåb i Janderup Kirke den 24.11.1660(note-59).

(744) Niels Sørensen
var gårdfæster i ’4 gård i K.jelst, og nævnes i 
krongodsets JB 1585, 1593 og 1608-1609, men i
JB—1631 ses han ikke længere som gårdfæster. 
Han nævnes flere gange i Vester Horne Herreds 
Tingbøger (note-35).
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som

7 x Tippldeforsldre.

(1036) Pofuel Jensen
var medfsster af en '£ gård i Dyreby,
tilhørte Riiberhuus, i hvis jordebog han ses 
1630-31 og 1637—38 sammen med F’ouel Nielsen. I 
landgilde svarede de 1 mark E skilling E albus 
til helmis og volmis, 1 svin og af E hestes 
gssteri 1*£ mark E skilling og E albus(note-80)- 
I Kjargaard Birks tingbøger findes han mange 
steder, således 31.3.1599, hvor han lover sin 
mor at overholde en vedtægt, vedrørende en 
skibsanpart som han har overtaget efter hende 
sammen med sin broder Søren Jensen i 
Børsmose(note—8E).

(1E5E) Jens Madsen Rask
han er død i Hyl ler s lev før 16ES, da sønnen 
Mads (370) fæster gården "efter sin afdøde 
Fader". — Han var delefoged i Vester Korne 
Herred og fungerede også som tingholder og 
herredsfoged (note-39). — I Riiberhuus lens
jordebog 1581—8E ses han at have overtaget 
fæstet i Hyl lerslev efter faderen. 1599 fæstede 
han ydermere en af Kronens enge, og han svarede 
herfor ’4 pund smør årligt. Han drev også 
kirkens boel i Hyl lerslev, hvoraf der svaredes 
% mark i landgilde og til dekanen 1 mark i 
forberedelse, en afgift, man betalte til her
remanden for at blive forsvarret i retssager. 
Den 4.7.1607 virkede han som delefoged og 
tingholder i en sag om nogle gæs1 adgang til 
nogle enge ved Varde Aa(note—59).

(1E54) Christen Gregersen
er født i Nærild, Lyhne Sogn og døde den 
1E.9.1638 i Lundtarp, Lunde Sogn. — Se om hans 
1. ægteskab med Anne Jepsdatter i Vardesyssel 
Aarbog 1985 s. 106+108, og samme 1986 side 104. 
Han var herredsfoged i Vester H o m e  Herred og 
birkefoged i Kjærgaard Birk (note—39). - Han
nævnes i uendelig mange dokumenter og sager, så 
det vil føre for vidt at komme ind på alle 
dissUe. Men kort kan det nævnes, at han før 
1598 havde fæstet en krongård i Lundtarp, som 
hørte under Riiberhuus, og af hvilken han
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svarede i skyld og landgilde til hvert års 
volmis og helmis 1 ørte rug,l‘4 pund smør, i 
svin, 1 får, af 6 hestes gæster i 5 mark og 
penge 1 mark. - Den 1.S. 1622 fremlagdes et 
tingsvidne på Nørre Horne herredsting, hvor 
Christen Gregersen erklærede, at han kunne 
mindes 20 år, før han kom fra Nærild, om en ret 
til at drive kreaturerne til vanding. Hvilket 
vil sige, at han har været myndig siden 
ca.1578(note-59).

Gift med:

(1255) Kirsten Pedersdatter
der er født cirka 1561 og døde i oktober måned 
1638 i Lundtarp, Lunde Sogn, 78 år gammel (no- 
te-41). — Se fotografiet af deres ligsten i
Lunde Kirke på næste side?

(1260) Mads Madsen
hans fødsel kendes ikke, derimod ved vi fra 
kirkebogen at han døde i Hyl lerslev 3.7 og be
gravedes i Janderup den 6.7.1645. Boregistre
ringen ses i Vester Horne Herreds tingbog 
3.8.1645(note—85). I Riiberhuus lensregnskaber 
1608-09 ser vi, at han får fæstebrev på kron
garden i Hyllerslev efter sin afdøde svigerfar. 
I Janderup fæstede han 27.2.1617 et gadehus 
sammen med Esche Christensen, som tidligere 
havde huset hans moder. Han var gift 2.gang med 
Anne Jepsdatter(note-59).

(1261) Anne Nathisdatter
hun døde før 29.11.1637, da sønnen Jeppe af 
2.ægteskab blev døbt denne dato i Janderup 
K i r ke(no te-86).



L ig s t e n  inde i Lunde Kirke over herredsfoged i 
Vester Horne Herred og Kiergaard Birk Christen 
Gregersern og dennes hustru Kirsten Peders- 
datter? der u?de i Lundtarp i63S(note-79)«
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8 x tipoldeforældre,

(8078) Jens Pedersen
han nævnes i en halvgård i Dyreby i Riiberhuus 
Lens jordebog 1608(note-83), men må nok være 
forsvundet nogle år forinden, idet hans 1« 
hustru Ane Jenskone optræder alene på Kjærgaard 
Birketing 1599. Hans økonomiske situation har 
nok været nogenlunde, da hans kone udover skib 
også er i besiddelse af forskellige fiskered
skaber og tilbehør jævnfør tingbogen 31.8 og 
14. 9.1599, hvor hun overdrager sin anpart til 
sønnen Pofuel Jensen I Dyreby — den anden 
halvpart var broderen Søren Jensen i Børsmose i 
besiddelse af(note-88). Samme Søren Jensen ses 
ofte blandt tingets ”otte Dannemænd", hvor han 
varetog sager for andre, men den 3.4.1618 
berettede han på Kjærgaard Birketing, at have 
været i slagsmål med Mads Christensen Brick i 
Børsmose, ”udi drukkenskab og hastmodighed er 
der kommet ord dem imellem, men nu er de venlig 
og vel forligt, at de på ingen sider vidste 
hverandre noget at beskylde uden ære og godt i 
alle måder". I dommen står der, at hvis tvis
tighederne gentages med hug eller slag, da skal 
den som har startet slagsmålet "have forbrudt 
sin hals og liv". De levede dog begge herefter 
i mange år, så dommen har altså virket efter 
hensigten(note—84).Gift 8. gang med Inger Jens
kone der døde før 1686, se herunder.

(8073) Ane Jenskone
hun døde efter 1599, og hendes mand og 8. hus
tru jævnfør et tingsvidne i Kjærgaard Birks 
tingbog 87.1.1686, hvor sønnen "Pofuel Jensen i 
Dyreby beretter, at han i to ting næst tilforn 
og i dag den 3. har undsagt arv og gæld efter 
hans salig fader og moder Jens Pedersen og In
ger Jenskone af Dyreby, at han ikke vil nyde 
eller gælde efter dem ..."(note-84).- Der er 
dog lidt usikkerhed med hensyn til den 8. kone 
om hun er rigtig, for der var vel ikke to Poul 
Jens'ner i Dyreby på samme tid?
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(2504) Mads Rask
havde en gård i Hyllerslev, Janderup Sogn, hvor 
han endnu var 1562- Han var sandemand, og ses 
første gang i en sag fra Varde Rådstuearkiv 
8-5-1529, nu i Landsarkivet(note—39+42). - Se
dokumentet herunder!

Gift med:

(2505) Gye Madskone
om hende vides kun hendes fornavn(note—59)-

"Jeg Thøste Eskesen domsiddende på Vester Her
redsting kundgør alle udi dette mit åbne brev, 
at for mig var i retten på. forne ting ærlige 
mand Chresten Nielsen borgmester i Varde på den 
ene side, Matz Rasch og Hyllerslev grande på 
den anden side, om trætte dem imellem var om et 
kær, som deres breve endmere udviser, da, 
efterdi begge parternes breve og bevisning, som 
da i retten var læst, sagde jeg dem imellem 
frem for retten, at forne Chresten Nielsen 
borgmester bør at nyde og beholde samme kær, 
hede og al anden del, som deres hævd og 
beseglede breve de indeholder, til Varde by og 
menige borgere, så længe vor kæreste nådigste, 
al Danmarks Riges Råd siger dem andet på, eller 
så lange bedre bevisning kommer, end den tid i 
retten var lagt- Til endmere vidnesbyrd tegner 
jeg mit indsegl neden dette mit åbne brev, 
skrevet på fornævnte ting, lørdag næst efter 
Vor Herres Himmelfartsdag Anno Domino milesimus 
quingent isimus vig int i novem”(note-45)-

(2508) Gregers Christensen
boede i Nær i ld, Lyhne, hvor han i Riberhuus 
Lehnsregnskaber nævnes 1537, senere i Ribe Bis— 
pearkiv, Dekanatets adkomster og rettigheder 
1542-1685- Sidste gang han nævnes er den 16.3. 
1599 i Nærild- Han var tingholder og vist også 
herredsfoged i nogle perioder i Nørre H o m e  
Herred, og er sikkert den samme, som ses i Lyh
ne By 1573, hvor han er ejer af en ejendom(no — 
te-43)- - Se efterfølgende dokument!
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"Vi efterskrevne Gregers Christensen i Nær ils 
den tid tingholder til Nørherreds ting, Bartel 
Lassen i Bork, Jep Eysen i Viuffl og Søren Busk 
kærlig med Gud og kundgør vi for alle at år er 
MDLIX torsdag efter dominica judica da var 
skikket for os og dannemænd flere, som samme 
dag ting søgte, hæderlig og vellærd mand mester 
Hans Svanning degn i Ribe, som der lovlig bad 
og fik et fuldt tingsvidne af 3 dannemænd som 
var Barti 1 Lassen, Jep Eysen, Knud Nielsen i 
Påbøl, Christen Lassen i Foursom, Jep Mouritsen 
(?) Clement Boi lassen (?) Espen Nielsen i 
SkuIdbøl og P, Terbensen i Glibstrup, hvilke 
forne vi dannemænd der alle endrægtigen vidnede 
på deres gode tro, sjæl og rette sandhed, at de 
hørte og så samme dag på forne ting, at mester 
Hans Svanning stod lydel igen for tingdom på 
forne Nørherreds ting førend ransnævninge blev 
"Fyle Tiili Toff", og bød sig udi uvildig dom 
og ret med Matz Tygisen i Skøddi med hans bre
ve, bevisning og adkomst de havde på både sider 
på den eng som kaldes Terbens eng, og ej forne 
Matz Tyggisen ville være udi rette med forne 
mester Hans Svanning som samme eng i dag i no
gen måde, at det så gik og for som forskrevet 
står, det vidner vi forne mænd med vore ind— 
seg1 " (no te—^6)-

(£520) Mathis Søfrensen
var gårdfæster i Hyl lerslev før 1609, hvor 
svigersønne Mads Madsen overtager fæstet efter 
den afdøde« Gården hørte under Riiberhuus(note— 
59) .

NOTER,

1: Undersøgelser i Blaabjerg Lokalhistoriske
Arkiv, Nørre Nebel 1989-92.

E: GRN—korrespondance omhandlende denne ane
tavle.

3: "Slægten Spangsbjerg af 1667" af Hans Niel
sen 1932. Slægt-E side 82 (GRN-1/991 side 
83 kopi i Lokalhistorisk Værksted).

4: "Om Henne Sogn" af Evald Kappelskov, Stausø
1969 side 328. Kopi i Lokalhist. Værksted.
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5: Som "4” , men side 308—309 samt note—7 her.
6: "Specification over Strøgods i Riherhus Amt

1778 ..." (RTK. 313.16 i Rigsarkivet). Kopi 
i Lokalhistorisk Værksted, Aal.

7: "Hartkornsextrakt over Ribe Amt 1837" nu i
Matrikeldirektoratet, København 0. Kopi i 
Lokalhistorisk Værksted, Aal.

8: "Bonde S: Borger 1987" side 75.
9: "Vardesyssel Aarbog 1985" side 84-86.
10: Som (4) herover, da side 30S (GRN-1/615).
11: Som (6) herover.
12: Som (4) herover.
13: "Ribe Domkirkes Inspekt i onsarkiv": (C . 630

18, skiftesag nr. 42; i Landsark ivet, LAV). 
Kopi i Lokalhistorisk Værksted, Aal.

14: Som (13) men da skiftesag nr. 61. Kopi i 
Lokalhistorisk Værksted, Aal«

15: Samling: GRN-2/41 læg—26 nr. a,d,h.
16: Som (11) og (13) herover.
17: "Det Maturinske Legat, taxation over Henne- 

gaard Hovedgaard m.m. af 14.2.1748" (C.4 
196 i LAV) side 21. Kopi i Lokalhistorisk 
Værksted, Aal.

18: Som (11) herover.
19: Som (13) herover, da sag nr. 23 af 19.1.

1773, 22 sider. Kopi i Lokalhistorisk Værk
sted , Aal .

20: "Det Maturinske Legat, diverse Sager 1710— 
48 (C.4-196 i LAV). Kopi i Lokalhistorisk 
Vær ksted, Aa1.

21: “Hennegaard Jordebog 1745" side-2 (C.4-196 
i LAV). Kopi i Lokalhistorisk Værksted Aal.

22: Specifikation over Søviggaards tilliggende 
Bøndergods, 28.3.1720". Kopi i Lokalhisto
risk Værksted (M.37.582 i RA)

23: Nørholm Gods Skifteprotokol: G.463—78 side 
58b-61a, 183b-189. Kopi i Lokalhistorisk
Værksted.

24: "Janderup og Billum Sogne" bind III, 1983 
side 128-129.

25: Herme-Lønne KB. "Viede 1682—1766" pag. 27a— 
27b. Kopi i Lokalhistorisk Værksted.

26: "Vardesyssel Aarbog 1989", side 79, nr. 86. 
27: Det Maturinske Legat 1722 samt Jordebog

1745 over Hennegaard Gods. (C.4-196) kopi i 
Lokalhistorisk Værksted.
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28: Hennegaard Gods Skifteprotokol 1720-1755 
pag. 39a-40b. (G.458-3). Kopi i Lokalhi
storisk Værksted, Aal.

29: "Janderup og Billum Sogne" bind II side 
301 .

30: "Vardesyssel Aarbog 1988", side 81.
31: "Kjærgaard Birks Tingbøger bind 3 ekstrak

ter 1656—1686" Aal 1988, side 80 + regis
terbind hertil.

32: Mikrofilm i RA: 44.498-500 + 44.510-16,
fæstebrev i 44—508 bog nr. 1818. Kopier i 
Lokalhistorisk Værksted.

33: "Auktion over krongods i Ribe Amt 1719" (B.
9-1194 i LAV). Kopi i Lokalhistorisk Værk
sted , Aal .

34: "Janderup og Billum Sogne" bind II side 214 
-215.

35: "Vester Korne Herreds Tingbøger 1613-1787" 
udgivet Aal 1990 - (mange bind).

36. "Kjærgaard Birks Tingbøger" bind 2 ekstrak
ter 1640-1655, Aal 1989 + registerbind her
til.

37: Ekstrakter 1678 på Mikrofilm 44.510 i RA, 
og 44-508 bog nr. 1818. Kopi i Lokalhisto
risk Værksted.

3S: "Vardesyssel Aarbog 1990", side 31—32.
"Vester Horne Herreds Tingbøger 1630" 
udgives fra Aal 1990 - (mange bind).

39: Mine udgivne samlinger af tingbogsekstrak- 
ter fra Kjærgaard Birk 1592— 1680 og Vester 
Horne Herred 1613—1787 med EDB-registre.

40: "Janderup og Billum Sogne" bind III 1983 
side 93.

41: "Vardesyssel Aarbog 1985" side 106 + 108, 
og samme 19S6 side 103—107. + Bonde og 
Borger 1987 side 87.

42: "En anet-ur i Eventyrets Land" af Karsten
Hjort—Sørensen, Oxbøl 1989—90; side 207-209 
(se anmeldelsen af bogen sidst i Vardesys
sel Aarbog 1990).

43: "Bonde og Borger 1987" side 87.
44: "Slægten Haahr" af Peter Helt Haahr, Es

bjerg 1979. (Peter Helt Haahr siger side 
25, at de 2 slægter intet har med hinanden 
at gøre, hvilket er forkert, idet ølgod— 
slægten jævnligt ses blandt fadderne hos
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slægten i Nørre Nebel og Henne-Lønne pasto
rater). Kopi i Lokalhistorisk Værksted.

45: Som note—42 herover side 208 (illustratio
nen er fra "Varde Rådstuearkiv" nu i LAV).

46: Anetavle for Gunhild Poulsen, København.
(Ribe Bispearkiv (C.4) Dekanatets adkomster 
og rettigheder m.v. 1542-1685, nu i LAV).

47: Er født i Randerup Sogn 7.8.1857.
48: Hun er søster til den i note—47 nævnte pi

ge. Se note—49.
49: "Slægtsbog for søstrene Helene og Christine 

Christensen født i Randerup 1885 og 1891 
med aner i Nr. og Sønderjylland" af GRN,
Aal 1993.

50: Jævnfør note-59, da i LAV arkiv nr. B 83G- 
SP32 pag. 254b. Kopi i Lokalhist« Værksted.

51: Jævnfør note-59, da i LAV arkiv nr.B 82G— 
SP5 pag. 367b-368a. Kopi Lokalhist. Værkst.

52: Jævnfør note—59, da i LAV arkiv nr.B 83 — 
SP32 pag.272b-273b. Kopi Lokalhist. Værkst.

53: Fortalt mig af Jørgen P. Jørgensen, Sunds
markvej 55. DK-6400 Sønderborg.

54: H.K.Kristensens Privatarkiv i Varde Lokal
historiske Arkiv; kopi i GRN dagbog—7 side 
84.

55: Jævnfør note—53 skrevet på grundlag af ar
tikler i "Fra Fanø til Holmsland Klit" af 
Horst Neesenburg og Peter Mechelsen i 
Turistårbogen 1980. Afhandlinger i "Fra 
Ribe Amt 1946" m.fl.

56: "Nogle gårde i Henne sogn" af Jørgen P. 
Jørgensen, Sønderborg 1992, side 28-29.

57: "Vester Nebel Sogn 1664-1990" af Henning 
Jørgensen, Lifstrup Hovedvej 54. 6715 
Esbjerg N.; side 149.

58: "Om Henne Sogn gennem Tiderne" af Evald 
Kappelskov, Stausø 1969; side 347.

59: Fortalt mig af Erik Christensen, Margre- 
thevej 37. 6500 Vojens.

60: "Kjærgaard Birks Tingbøger bind-3 ekstrak
ter 1656-1680" af GRN, Aal 1988, side 10.

61: Fæstebrev i Ribe Domkirkes inspektionsarkiv 
i LAV arkiv nr. 630— 16, jævnfør note—53.

62: Jævnfør note-53.
63: Diverse dokumenter, Nørholm Gods Skifte

protokol 1719-1756 i LAV arkiv nr. G 463
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— 78 pag. 183b—189b- Kopi i Lokalhistorisk 
Værksted. Afskrevet af Jørgen F*. Jørgensen 
i Sønderborg.

64: Dokumenter ligger i Ribe Domkirkes Inspek
tionsarkiv, skiftebreve 1736-94 i LAV ar
kiv nr. C.630-18 (kopier i Lokalhistorisk 
Værksted). Renskrevet af Jørgen P. Jørgen
sen i Sønderborg. - Vedr. sønnen Niels Jep
sen i Klinting Tindes der et skiTte i Hen— 
negaard Skifteprotokol 1780-1755 i LAV ar
kiv nr. G 458-3 pag. 7Sb-83a. Kopi i Lokal
historisk Værksted.

65: 1. Jydske Regiments bønder i filmrulle M.44
-511 i Rigsarkivet, efter renskrift af Knud 
Jensen, Padborg 1984; kopi i Lokalhistorisk 
Værksted.

66: "Kjærgaard Birks Tingbøger bind-3 ekstrak
ter 1656—1680" af GRN, Aal 1988 side 68. Og 
Matriklen 1664 i LAV arkiv nr. Z.5-8 pag. 
305b og Z.9-17 pag. 355b. Kopier i Lokalhi
storisk Værksted. "Kjærgaard Birks Ting
bøger bind—3 ekstrakter 1640—1655” af GRN, 
Aal 1989 side 11.

67: "Kjærgaard Birks Tingbøger bind—3 ekstrak
ter 1640-1655" af GRN, Aal 1989 side 11+17. 
Samt "Nørre Nebel & Lydum Sogne" af H.K. 
Kristensen, Nr.Nebel 1958 side 193 og 308.

68: "Matricul Jordebog Riiberhuus Ampt 1663" på 
mikrofilm i Rigsarkivet M.583.167L pag. 344 
b. Kopi i Lokalhistorisk Værksted.

69: "Kjærgaard Birks Tingbøger, bind-3 ekstrak
ter 1640-1655" af GRN, Aal 1989 side 73+75, 
samt samme bind—3 side 37.

70: "Kjærgaard Birks Tingbøger, bind-3 ekstrak
ter 1640-1655" af GRN, Aal 1989 side 37-39 
samt sagen i samme tb. 31.8.1646 i senere 
ekstraktsamling i Lokalhistorisk Værksted.

71: "Kjærgaard Birks Tingbøger, bind-3 ekstrak
ter 1656-1680" af GRN, Aal 1988 side 89.

73: "Janderup og Billum Sogne" bind-3 s.107.
73: "Det Maturinske Legat" i LAV C.4-196, doku

ment nr.9. Kopi i Lokalhistorisk Værksted.
74: "Vester Horne Herreds Tingbog 1684" i LAV 

83D-10 pag. 39b-40a. Kopi i Lokalhistorisk 
Værksted.
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75: "Vester H o m e  Herreds Tingbog 1631, 1.halv
bind" af GRN, Aal 1990 - side 57.

76: "Janderup og Billum Sogne" bd«-E s.300-301. 
77: "Vardesyssel Aarbog 1990" side 31-3E«
78: "Vester Horne Herreds Tingbog 1667", sagen

den E9.6.1667. Kopi i Lokalhist« Værksted.
79: "Vardesyssel Aarbog 1986" side 104 og 107. 
80: "Riiberhuus Iordebog Phil. Jacob i Dag 1637

-38" og samme 1630—31, nu i Rigsarkivet på 
mikrofilm M—18.6SE. Kopi i Lokalhistorisk 
Værksted.

81: "Kjærgaard Birks Tingbøger, bind—E ekstrak
ter 1640-1655" af GRN, Aal 1989 s.73-75, og 
"Matriklen 1688" i LAV: Z.9-17 pag. E55b. - 
Kopi i Lokalhistorisk Værksted«

88: "Kjærgaard Birks Tingbøger, bind 1.1 eks
trakter 159E-1609" GRN, Aal 1990, s.78-73.

83: "Riiberhuus Lens Jordebog 1608-09" i LAV:
Z.l—9 pag« 144« Kopi i Lokalhist« Værksted.

84: "Kjærgaard Birks Tingbøger, bind— 1«E eks
trakter 1610-16S6" af GRN, Aal 199E«

85: "Vester Horne Herreds Tingbog 1645" pag-17b 
—18a, EOb, E5a, 38a f.p« Kopi i Lokalhisto— 
Risk Værksted.

86: "Janderup — Billum Kirkebog 1637" pag« 3b- 
87: "Slægtshistorisk Grundbog med øvelser i go

tisk skrifttydning" af GRN, Aal 1986 side 
38-45 og 97-101.

88: "Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk" bind 1- 
E af Alstrup og P-E.Jensen, København 1991«

Gennerel le KiIder:

"Trap Danmark—Ribe Amt", 4«udg« København 19E8- 
"Vester Horne Herred" af Oluf Nielsen, genudgi

vet af Historisk Samfund for Ribe Amt, 
1984.

"Skadst Herred" af Oluf Nielsen, genudgivet af 
Historisk Samfund for Ribe Amt 1985«

"Henne-Lønne Kirkebøger 168E-1890", kopier i 
Lokalhistorisk Værksted «

"Lunde-Outrup Kirkebøger 1798-1890", kopier i 
Lokalh istor isk Værksted -

"Janderup-Bi1lum Kirkebøger 1637— 1890", kopier 
i Lokalhistorisk Værksted-
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"Ho-Oxby Kirkebøger 1700-1890", kopier i Lokal
historisk Værksted.

"Faaborg Kirkebøger 1715-" kopier i uddrag i 
Lokalhistorisk Værksted.

"Vester Nebel Kirkebøger 1723-" kopier i uddrag 
i Lokalhistorisk Værksted.

"Aal Kirkebøger 1726-1892" kopier i Lokalhisto
risk Værksted.

"Aal Kirkebog 1691-1726" af CRN, Aal 1991. 
"Folketællingerne 1787, 1801, 1834, 1840, 1845

for sognene i Skast og Vester Horne 
herreder", kopier i Lokalhist.Værksted«

"Dalender for Aarene fra 601 til 2200 efter
Christi Fødsel” af R.W.Bauer, KKøben
havn 1868. Genoptrykt Viborg 1977.

"Arkivhåndbog Nørrejy1land" af H.Jensen og E. 
Thorkel in, København 1980.

"Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidler
ne til dets benyttelse" af H.H. Worsøe, 
Viborg 1980 (bd.l) og P. Rasmussen 1981 
(bd.2).

"De private godsers fæste— og skiftearkivalier 
i Landsarkivet for Nørrejy1 land" 1972.

"Ryttergodserne, godsarkiver—1" udg. af Lands
arkivet for Nørrejy1land, Viborg 1971.

"Kjærgaard Birks Tingbøger 1592-1680", heri er 
også en del sager, som ikke er nævnt i 
mine ekstrakter, som ligger løse her!

"Vester Horne Herreds Tingbøger 1612—1700", — 
heri ligger mine utrykte samlinger af 
tingbøgerne fra denne periode.

"Skast Herreds Tingbøger 1644—1694" er udgivet 
herfra 1990-92 i bindene 1.1, 2.1 og 
3.1.

"Stranddingssagen 1737" ses i Vardesyssel Aar- 
bog 1989, heri indgår nogle af anerne.

"H.K. Kristensens Pr ivatarkiv", nu i Varde Lo
kalhistoriske Arkiv, Torvet. Varde.

"GRN’s Seddelregister", omfatter godt og vel
80.000 familiekort, som referer til ar
kivalier i Lokalhistorisk Værksted1s 
to biblioteker.
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HARTKORN, LANDGILDE og MATRIKLER,

For alle der arbejder med lokal— og slægts
historie er det nødvendigt at kende lidt til 
"hartkorn", som man kunne kalde gårdens eller 
husets ejendomsnummer- Specielt har hartkortnet 
stor værdi Tor slægtsforskeren, når kirkebøger
ne ikke længere eksisterer — man kan sige, at 
hartkornet er ”den røde tråd i ejendommens hi
storie" -

HARTKORN var oprindelig Tællesbetegnelsen Tor 
de aTgiTter, bønderne ydede i naturalier — 
LANDGILDE - til godserne- De Torskellige aTgiT
ter var i godsernes jordebøger angivet i Tor- 
hold til 1 tønde rug eller byg, der var "hårdt 
korn" i modsætning til havre, der var "blødt 
korn"-

Forholdene på de Torskellige godser var 
aTvigende, men normen Tor den almindelige be
regning var Tølgende:

1 tønde rug eller byg .... . .
1 — gryn eller hvedemel -
1 - hvede eller ærter ««.
1 - h a v r e ..... -----.....
1 - humle ...............
4 læs enghø ................ .
12 gæs ................... .

1 tønde hartkorn
2 —
1£ -
£ - 
*  -
1 skæppe - 

1 tønde hartkorn

ETter enevældens indTørelse i 1660 indkald- 
tes jordebøgerne, og på grundlag heraT udarbej
dedes en Tælles jordebog Tor alle landets ejen
domme, den såkaldte MATRIKEL— 1664, hvori ejen
dommene skyldsattes i hartkorn. I 1661 og 1662 
blev der også udarbejdet matrikler, men disse 
havde ikke et udspeciTiceret hartkorn.

Men skyldsætningen Tra 1664 viste sig snart 
at være uretTærdig, idet ligningen på godserne, 
som nævnt, havde været Torskellig, og man påbe
gyndte derTor i 1681 udarbejdelsen aT en Ny Ma
trikel baseret på jordens ydeevne — bonitering 
— der sattes i Torhold til arealet og således 
angav det hartkorn, der skulle svares aT.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse 
eTter godhed; enge, overdrev og skove taksere
des eTter det udbytte, de kunne frembringe,
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f.eks. antal hølæs, græsning, svins olden m.m. 
Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev 
inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men 
enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn.

Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var 
denne hartkornsskyIdsætning, kaldet NYE MATRI
KEL 1638, god og retfærdig, men da den i halv
andet 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 1806—1882 
udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog 
først kom til at gælde fra 1344 (1837).

Boniteringen var denne gang langt mere om
hyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 
"l” til ,,24*’ . Af de bedste jorder beskattedes 6 
1/6 tønde land (a* 14.000 kvadratalen) til at 
yde 1 tønde hartkorn. På Lolland og Falster gik 
der 9 4/5 tønde land, i Ringkjøbing Amt 45 tøn
der land, og i Øster Grærup op til 120 tønder 
land - til 1 tønde hartkorn. Gennemsnittet for 
hele landet var 18 tønder land pr. tønde 
hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenhe
den, hvilket i forbindelse med den tekniske 
udvikling medførte, at de dårligste jorders 
værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.v. steg 
stærkt, uden at dette medførte takstændring og 
følgelig heller ikke skatteforhøjelse.

Hartkornsskatten blev derfor utidssvarende, 
hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendoms
skyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse 
af hartkornet som grundlag for skatter til stat 
og kommune.

Det er dog ikke så sjældent, at man finder 
hartkornsbetegnelsen i skøder og pantebreve, 
der er udstedt efter 1950 - selvom dens oprin
delige betydning er forsvundet med udviklingen; 
- men som slægtsforsker, eller den som arbejder 
med ejendomshistorie, vil hartkornet altid have 
betydning for arbejdsresultatets størrelse!

Ane-627 Maren Christensdatter, som også 
kaldtes for "Maren Madtsquonn", på side 82 her 
i bogen, ses som fæster af en gård i Matriklen 
1661 i Hyllerslev, som er gengivet på side 44 i
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"Slægtshistorisk Grundbog med øvelser i gotisk 
skrifttydning"(note-87)-

PENGE S: MøNTFQRHOLD.

Rigsdaler (Rdl.) udmøntedes i Danmark fra 
1537 til 1872. Den deltes oprindelig efter 
lybsk møntfod i 3 Mark (Mk.) a' 16 Skilling 
(Sk.), men idet småmønten forringedes, gik der 
under Kong Frederik den II 4 Mark og til sidst 
fra 1625 6 Mark til 1 Rigsdaler "in Specie"
(spec iedaler) , som vil sige én i et stykke 
udmøntet.

En Speciedaler omveksledes i 1873 med 4 
Kroner, mens en Rigsdaler erstattedes eller 
omveksledes til to Kroner. — Det vil sige, at 
"1 Rigsdaler" er = "2 Kroner". Hvem har mon
glemt, at da vi her i landet indtil for få år 
siden havde en tokrone, kaldte vi den ofte for 
en "daler" - ja, om kort tid har vi igen en 
"Daler" i vort møntsystem i Danmark!

I 1618 indførtes Kronen, der efterhånden be
tegnedes som "Slettedaler" , den var lig med 4 
Mark. Under Kong Christian den V indførtes "Ku— 
rantdaler", der var lig med cirka 4/5 Specieda
ler, og i 1313 efter Statsbankerotten indførtes 
så "Rigsbankdaler", der var lig med en £ Speci
edaler, denne mønt blev 1853 benævnt som Rigs
daler .

Det vil kort sige, at i 1872 var møntværdien 
således: 1 Rigsdaler(Rd1.) = 6 Mark(Mk.) = 96 
Sk i 11ing(Sk.). - Eller 1 Rigsdaler = 2 Kroner.

Ønsker man at vide mere om disse gamle mønt- 
forhold, se da "Slægtshistorisk Grundbog med 
øvelser i gotisk skrifttydning"(note-87).

GAMLE BETEGNELSER, ORD QG MÅL.

Ofte støder man i gamle dokumenter på ord og 
betegnelser, som kan være svære at forstå eller 
tyde meningen af. Således siger i pot mælk ikke 
mange nulevende meget om, hvormange liter det 
er, ligesom de færreste vel køber brændevin i 
pægle eller betaler kommuneskat i skæpper byg.

Vil man vide mere herom, for bedre at kunne 
forstå indholdet af aftægtskontraktens præsta—
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tiener side 21-25 her i bogen, eller skifterne 
side 33-45 og 56-68 ligeledes her i bogen, kan 
man med stor fordel læse afsnittene: Præstela- 
tin & Gamle Mål i ”Slægtshistorisk Grundbog med 
øvelser i gotisk skifttydning" side 97—101.

RETTELSER TIL ANETAVLEN.
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J e n s  A n d r e a s  K r i s t e n s e n  
f ø d t  1 8 9 6

s e  E S B J E R G - l i n i e n  s i d e  1 5 3 - 1 5 8

V
II

I. J u l i u s  T h e o d o r  K r i s t e n s e n  
f ø d t  1 8 9 3

l æ s  om h am  s i d e  1 4 7 - 1 5 3

•
M e t t e  M a r i e  K r i s t e n s e n  

f ø d t  1 8 9 1r*“l
M
> s e  S K J E R N - l i n i e n  s i d e  1 4 0 - 1 4 7

•
M

C e s i l i e  K r i s t e n s e n  
f ø d t  1 8 8 9

l æ s  om h e n d e  s i d e  1 4 0

•
L a u g e  J e n s e n  K r i s t e n s e n  

f ø d t  1 8 8 7
>

s e  T J Æ R E B O R G - lin ie n  s i d e  1 3 3 - 4 0

•
>
Hl

A n e  K i r s t i n e  K r i s t e n s e n  
f ø d t  1 8 8 5

s e  B L A A V A N B -lin ie n  s i d e  1 3 1 - 3 2

I
I

I
. A n e  K r i s t e n s e n

f ø d t  1 8 8 3

s e  P A A B O R G - l in ie n  s i d e  1 2 4 - 1 3 1

•
M
M

H a n s  M a r s k  K r i s t e n s e n  
f ø d t  1 8 7 9

l æ s  om h am  s i d e  1 2 3 - 1 2 4

K r i s t e n  J e n s e n  K r i s t e n s e n
f ø d t  1 8 7 8

s e  G A M M E L T O F T -lin ie n  s .  1 0 2 - 2 3

Herover ses en skematisk opstilling af 
EFTERSLÆGTEN, som følger herefter.
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EFTERSLÆGTEN,

I: Kristen Jensen Kristensen
er Tødt i Gammeltoft den 2.7,1878 og døbtes 
i Henne Kirke den 13.9 samme år. Død i Vrø- 
gum i Aal Sogn 10.12.1947, ligger begravet i 
Aal. — Han overtog gården matrikel nr. 18c 
af Gammeltoft i 1904 (se "Om Henne Sogn gen
nem Tiderne" af E. Kappelskov, Stausø 1969, 
s.347) men solgte den i 1936 på grund af 
sygdom, hvorefter de flyttede til Søhuse og 
sidst til Vrøgum. — Gift i Henne Kirke den 
28.12.1909 med kusinen Helene Christensen

Herover ses Kristen Jensen Kristensen og 
hustru, Helene Christensen.

der var født i Randerup 28.9.1885 og døbt i 
Randerup Kirke den 30.10. Hun døde på Varde 
Sygehus den 15.6.1974 og begravedes i Aal. 
Hendes anerække, som også er meget lang vil 
blive beskrevet i "Slægtsbog for søstrene 
Helene og Christine Christensen født i Ran
derup 1885 og 1891 — med aner i Nr.- og Søn
derjylland" Aal 1993". — I deres ægteskab 
var der 7 børn:
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Fødehjemmet i Gammeltoft, fra venstre: "oldefar 
i Kiel", barn, Helene Christensen med barn. 

Kristen Jensen Kristensen.

Henne Skole ca. 1928
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Kristen J« Kristensen, bagerste F’edrea, Helene 
Christensen fotograferet i Gammeltoft.

Herover ses gravstedet på Aal Kirkegaard.
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Til minde om Helene Christensens konfirmations- 
dag i Randerup Kirke.

Læs videre om hendes aner i slægtsbogen, som ei 
nævnt herover.

I.ft: Pedrea Kristensen er Tødt i Gammeltoft
den 8.3.1911 og bor nu: Benløseparken 
171 st.tv. 4100 Ringsted. - Gift i Hen
ne Kirke den 2.12.1931 med landmand 
Poul Jacobsen der er Tødt i Haraldsted
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den 6.10.1903 og død den EO.9.1976. - 
Efter deres vielse boede de i Henne til 
19.4.19A-5, hvor de overtog Pouls føde
hjem på Haraldsted Sand. Gården afhæn
dedes i februar 1980. I deres ægteskab 
er der E børn:

Poul Jacobsen, Ina og Pedrea Kristensen i 
Haraldstedsand.

Konfirmationsbillede Pedrea Kristensen, Ina 
Jacobsen (konfirmand), Svend Leo Jacobsen og 

Poul Jacobsen.
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I.A.l: Ina Helene Jacobsen er født i 
Henne sogn den 6-5.1932 og gift i Ha— 
raidsted Kirke den 6-5.1955 med nuvæ
rende præstegårdsforpagter i Bring- 
strup F'ræstegaard og kirkebetjent Leo 
Wurtz der er født i Sjørslev 21.1.1926, 
som søn af Ane Marie og Johannes Wurtz- 
- Ina og Leo bor nu: Bringstrupvej 45. 
4100 Ringsted- - Deres datter er:

Helene Christensen, Ina Jacobsen med datteren 
Inge, F’edrea Kristensen, 1956.

I-A-l-a: Inge Wurtz er født i Ringsted 
den 2-5-1956, gift 6.6.1981 
med sygehusportør Claus Wedel 
Mathiasen der er født 22-9-19 
54- Inge er EDB-assistent og 
de bor: Roskildevej 225. 4100 
Ringsted og har 3 børn:

I-A-l.a.a: Michael Wurtz
Mathiasen født 13.12.1981«

I.A.l.a,b: Henrik Wurtz 
Mathiasen født 2-6-1985 og 
død af vuggedød 24-9-1985-
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I.A.l.a, ,c; Christina WLrtz
Mathiasen Tødt den 13.1.1987.

I.fi.g; Svend Leo Jacobsen er Tødt i 
Henne den 2.4.1936. Er uddannet som 
kontorassistent og er nu salgscheT. - 
GiTt i Brøndbyvester Kirke den 30.1« 
1960 med Birthe Ebbe Hansen der er Tødt 
i Brøndbyvester den 10.3.1932, som dat
ter aT Margrethe og Henry Hansen. - De 
bor: Dueker 14. Fløng. 2640 Hedehusene 
og har 3 børn:

Sølvbryllupsbillede 1985 aT Birthe og Svend Leo 
Jacobsen i Fløng.
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I,A,2.a: Hans Erik Jacobsen er Tødt i
Næsteved den 19-8.1960 og giTt 
med Elsebeth Skjødt Hansen 
Tødt den 15.7.1961. - Deres 
søn ers

I.A.E.a.as Horten Skjødt 
Jacobsen Tødt den 30.4.1989.

I.A.E.bs Hanne Ebbe Jacobsen er Tødt i 
Nssteved den 19.8.1960 og sam
lever med Bernd Miinier der er 
Tødt den 18.1.1957. — Deres 
søn er:

I.A.S.b.a: Marius Leo Munier
er Tødt den 14.4.1990.

I.A.S.c: Helle Ebbe Jacobsen er Tødt på 
Rigshospitalet den 80.4.1966.

I.Bs Niels Carl Kristensen
er Tødt i GammeltoTt den 18.1.1913 og død 
i Hillerød den 83.9.1980, begravet i Nr. 
Her løv. Han var landmand i "Hestehaven" og 
giTt med (skilt) Kirstine der
døde i Hillerød 30.11.1934 og begravedes i 
U1lerød. — Deres 8 børn er:

I.B.lsS Kristian Kristensen

I.B.8; Lisa Kristensen

I,C: Karen Marie Kristensen
er Tødt i GammeltoTt den 86.3.1915 og døde 
hjemme hos forældrene i Søhuse 18.6.1940 
hvor hun da boede.

I.Ds Astrid Kristensen
er Tødt i GammeltoTt og død der et år gam
mel. Begravet på Henne Kirkegård.

I.Es Johan Marius Kristensen
er Tødt i GammeltoTt 31.3.1917, har i 
mange år været landbrugsmedhjælper, og det 
til trods Tor at Marius er invalid eTter
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Johan Marius Kristensen i Outrup.

at han som tolvårig -faldt på isen med et 
stift ben til følge- Marius er opkaldt ef
ter sin morbroder der faldt som soldat un
der 1- verdenskrig- - Marius bor: Dejrup- 
vej 17. 6855 Outrup- Tlf: 75-25-16-36.

I-F: Anton Kristensen
er født i Gammeltoft den 15-2-1920 og er 
nu pensioneret landmand i Ølgod- De ejede 
og drev fra 1950 til 1984 to ejendomme i 
"Egknud" i ølgod Sogn (se: "ølgod sogns 
gård- & slægtshistorie" af Tage Olesen 
1988 side 443 og 455). - Gift i Aadum Kir
ke den 6-12-1951 med Else Olesen der er 
født i Aadum Kirkeby den 20-4-1930, som 
datter af Mathilde og Karl Olesen i Aadum 
Kirkeby- — Anton og Else bor: Enghavevej 
43. 6870 ølgod. Tlf: 75-24-47-16. - Deres 
4 børn er:

I-F-l: Kurt Kristensen er født i Egknud 
den 21-10-1952 og gift på ølgod 
Rådhus den 14-6-1930 med Astrid 
Haugaard Hansen der er født i Urup 
den 24-12-1958, som datter af Nelly 
og Henry Hansen i Urup. - Kurt er 
traktorfører og bor sammen med



111

Astrid: Teglgårdsvej 24« Foersum. 
6680 Tarm- TIT: 97-37-30-30- - De
res 5 børn er:

ra v. Kurt, Vita, Anton Kristensen, Knud, Else 
Olesen og Grethe i ølgod ca. 1960-

I-F-l-a: Henrik Kristensen er Tødt

I .F.1.b:

den 4.8.1978.

Tommy Kristensen er født

I-F.1-c:

den 23.12.1980.

Lars Kristensen er født

I .F. 1.d:

den 6.8.1983.

Anne—Mar i e Kr i stensen er

I.F.1.e:

Tødt den 27-10-1986-

Erik Kristensen er Tødt

Grethe Kr

den 28-5.1990-

istensen er Tødt i ølqod
den 26-1-1956, er nu dagplejemor i 
ølgod. GiTt 18-6-1977 med Bonny Ma— 
thiasen (skilt 23-3-1983). — GiTt 
på Ølgod Rådhus 13-10.1984 med Hans 
Peder Nielsen der er Tødt i Hemmet
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den 9.3.1955, som søn af Marie og 
Laurids Nielsen i Hemmet Præstegård. 
— Grethe og Hans bor: Haulundvej 7. 
6870 ølgod. - Deres 4 børn er:

I.F.E.a: Ewert Nielsen er født den
I. 4.1977.

I.F.2.b; Inge Nielsen er født den 
27.1.1982.

I.F.2.c: Thomas Nielsen er født den 
9.7.1984.

I. F,2.d: Brian Nielsen er født den
II. 4.1988.

I.F.3: Vita Kristensen er født i ølgod 20.
II. 1958 og er nu montrice. — Gift i 
ølgod Kirke den 20.12.1980 med Knud 
Jensen der er født i Mosbøl i Strel- 
lev Sogn den 7.10.1958, som søn af 
Sinne og Vagner Jensen i Mosbøl. - 
Vita og Knud bor: Solvænget 68. 6870 
ølgod. - Deres 4 børn er:

l.F.3.a: Anja Sofie Jensen er tødt
den SO.10.1980.

I.F.3.b: Bjarke Sune Jensen er født

I.F.3.c:

den SI.7.1984.

Chris Rasmus Jensen er født

I.F.3.d:

den 14.6.1989.

Daniel Rune Jensen er født
den 14.6.1989.

I.F.4: Knud Kristensen er født i ølgod den 
20.9.1963 og er nu fabriksarbejder 
og ugift. — Knud bor: Gyvelvej 21. 
6870 ølgod.

I.G: Else Marie Kristensen
er født i Gammeltoft 17.7.1918 og døde i 
Gxbøl 22.6.1983. - Gift på Varde Rådhus
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den 22.1.1943 med landmand i Ho Svend 
Synge Lind Pedersen der var født i Varde 
20.6.1707 og døde i Oxbøl 4.2.1780. Svend 
var søn af Ane Jørgine Jørgensen og Peter 
Lauritz Pedersen i Varde« - Else og Svend 
tjente som unge på samme gård i Dejrup. Da 
de blev gift fik han arbejde ved dræningen 
af Fiilsø. De lejede først en lejlighed i 
Henne indtil tyskerne beslaglagde den un
der krigen. Derefter boede de en tid i 
Mølhede i Lunde sogn, for derefter at købe 
hus i Henne. Kort efter solgte de huset og 
købte en mindre gård i Bredmose i Ho sogn. 
Senere købte de et hus på Toldervej S i Ho 
da Svend i mellemtiden var blevet vejmand, 
hvilket arbejde han bestred i 20 år. Sidst 
boede de på Elmevej 6 i Oxbøl.

Dåbsbillede 1744 ved Lunde Kirke: Helene Chris
tensen, Else Marie Kristensen som bærer Arne, 
Kristen Jensen Kristensen og Svend Pedersen.
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Svends mor døde da han var seks år gammel 
hvorfor han kom i pleje hos sin morbror i 
Bork Mærsk. I 1929 blev han indkaldt som 
soldat ved trainregimentet på Baadsmand 
gades Kaserne i København, senere blev
■forflyttet til Næstved. Svend døde af en 
blodprop -

in r

Svend Pedersen som soldat 1929 på 
Baadsmandsgades Kaserne, København.

Sølvbryllupsbillede i Ho 22-1.1967 
fra v. bagerst: Viktor, Arne, Børge 

■forrest: Else Marie og Svend-
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Else tjente, som vi læste tidligere, på 
•forskellige gårde til hun blev gift- Si
den var hun hjemmegående husmoder- I -flere 
år var hun plaget af sygdom, og de sidste 
tre et halvt år a-f svær kræft. Else var 
klar lige til det sidste, hun fulgte in
teresseret med i alt, læste avis hver dag, 
og kunne lige til det sidste huske alle 
slægtens fødselsdage og kende alle lige 
til hun døde den 22.6 klokken 02-00- - I 
Else & Svends ægteskab er der 3 børn:

Svend og Else Maries gravsted på Aal Kirkegård -

I-G-l: Børge Lind Pedersen
er født i Henne den 29-3-1943; sam
lever med Anna Gurli Rose Madsen 
der er født i Jerne Sogn den 21.9. 
1944, som datter af Mathilde og Jo
han Rose i Jerne. - Om hendes slægt 
læs da "Slægten Rose fra Gørding 
Sogn",som kan lånes på biblioteket-
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Anna Gurli Ruse Madsen og Børge Lind Pedersen.

Ho Skole 195^, Børge ses som nr 
række fra højre.

i bagerste



117

Børge der er initiativtager til 
denne slægtsbog, har gået i Ho Sko
le og er konfirmeret Palmesøndag 19 
57. Kom ud at tjene som 12'årig og 
blev indkaldt til soldat i Varde 1. 
11.1961 og hjemsendt 28.11.1964. -

Børge som FN-soldat på Cypern.

Børge har været FN—soldat i Gaza i 
1963 og på Cypern i 1964. Under FN- 
tjenesten havde Børge lejlighed til 
besøge Jerusalem og Betlehem i Is
rael , ligeledes Jordan, Syrien og 
Libanon. Senere kom Børge ind i 
Hjemmeværnet, hvor han nu er ser
gent samt næstformand i bestyrelsen 
for Hjemmeværnsgården i Oxbøl. Bør
ge har i Hjemmeværnet bl.a. gennem-
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gået faldskærmskursus; og iøvrigt 
rejst meget i Europa, bl.a. været på 
Færørerne. Helgo land, Holland, Eng
land, Skotland, Frankrig og Norge.
I vinteren 1974 var Børge på Fanø

Den 15.9.1979 købte Børge en halv
part i stålkutteren E.165 "Pia Pe
dersen" — broderen ejer den anden 
halvpart — kutteren laster 300 t. 
Børge har -fisket i mange år over
alt på Nordsøen, nogle gange i den 
Engelske Kanal, Irske Hav og i ø- 
stersøen. Fiskerikontrollen har 
været hård ved de skibe, som Børge 
har sejlet med, således har Fiske
rikontrollen "taget" ham 10 gange 
i Esbjerg.
I 1984 udgav Postvæsenet en serie 

frimærker om Dansk Fiskeri — blandt 
disse et mærke med 3,70 kr., hvor 
Børge er kommet med, mens han Ti
skede med E.446 "Jonna Tornby". —
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Børge bor: Vestparken 23- 6840 Qx- 
bøl. - TIT: 75.27.21.37 eller TIT: 
75.27.22.36.

Her ses Børge med ryggen til under -Tiskeri på 
Nordsøen. Frimærket er Tra 1984.

I.G,2: Arne Lind Pedersen er Tødt i Lunde 
den 20.6.1944, og giTt i Set. Ca
trine Kirke i Ribe den 3.12.1966

Anne Lise Schmidz og Arne Lind Pedersens 
bry1lupsb i 1lede 1946.
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med Anne Lise Schmidz, der er -født 
i Ribe den 25.4.1946, som datter af 
Johan Peder Schmidz og Karen Mar
grethe Clausen i Ribe.
Arne gjorde i 1963—1966 tjeneste i 
2. kampvognseskadron ved 1. Jydske 
Drogonregiment i Holstebro, som 
konstabel og Centur ionkører. I 1966 
■fik Arne arbejde på Ribe Stampemøl
le, og i 196Q ved Ribe Kommune som 
chauffør, et arbejde han nu har væ
ret i 24 år. — Arne er meget inter
esseret i idræt og har således væ
ret fodboldtræner i Ribe i 20 år. - 
Arne og Anne Lise bor: Lundgårdsvej 
45. 6760 Ribe. - Deres søn er:

Brian Pedersen som soldat i Karup 19S9.

I.G.S.a: Brian Lind Pedersen er 
født i Ribe den 10.2.1967. 
Samlever med Helene Foght 
der er født i Holsted den 
27.2.1971, som datter af 
Gunnar Foght og Alice Mad
sen i Holsted.
Brian er uddannet som VVS- 
rørlægger. Aftjente sin 
værnepligt ved Flyvevåbe-
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net som hundefører. Arbej
der nu. som smed i firmaet 
HL-kølevogne i Esbjerg. I 
fritiden spiller Brian me
get fodbold og har således 
været med Esbjerg i Tyrki
et at spille. I 1991 valgt 
til årets fodboldspiller i 
Grimstrup og modtaget her
for en stor sølvpokal. - 
Brian og Helene bor på: 
Skrænten 9. 6800 Varde. - 
Tlf: 75.21.06.46.

.G.3: Viktor Lind Pedersen er født i Hen
ne Stationsby den 27.12.1946, kon
firmeret i Mosevraa Kirke. - Gift 
i Esbjerg Kr istkirke den 31.12.1974 
med Pia Mak inert der er født i Kol
ding den 8.3.1956, som datter af 
Johannes Måkinen og Tove Salling 
Sønder, Junghansvej 93 i Kolding.
(”Slægtsbog over T.S.Sønder").

Viktor Lind Pedersen 1967.

Viktor er opvokset i Ho og har gå
et i Ho Skole. Kom ud at tjene som 
14fårig ved Jørgen Gregersen i Mo
sevraa, derefter hos Niels P. Han-
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sen i Kokspang. Som 15'årig tik 
Viktor søfartsbog og første hyre 
med E.750 "Carl Jolle". Tog senere 
til København og sejlede derfra på 
langfart med øK ’ s kis. klagdala, Ms. 
Boribonna, Ms. Moncharia, som sej
lede på den fjerne østen: Indien, 
Japan, Indonesien, Burma, Thailand

Bryllupsbillede 1956 af Pia Måkinen og Viktor 
Lind Pedersen.

Efter cirka 3 år med øK begyndte 
Viktor som fisker. I 1967 blev han 
indkaldt til at aftjene sin værne
pligt ved Sønderjyske Artillerire
giment i Varde, hvor Viktor gjorde 
tjeneste ved 3. batteris 3.deling. 
I 1979 fik Viktor "foden på eget 
dæk" idet ham sammen med broderen
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købte kutteren E-165 "Dover“, som 
den 15-9.1979 blev omdøbt til: E. 
165 ”Pia Pedersen". - Viktor & Pia 
bor: ådalsvænget 47. Sædding. 6700 
Esbjerg- — Deres 3 børn er:

I-G,3-a: Glenie Pedersen er født i 
Esbjerg den 24-7-1975 og 
er nu handelsskoleelev-

Glenie med sin farmor, Else Marie Kristensen.

I-G-3-b: Wendy Pedersen er født i
Esbjerg den S.5-1978 og er 
skoleelev -

I-G,3-c: Sandie Pedersen er født i 
Esbjerg den 2-3-1979 og er 
skoleelev-

I: Hans Marsk Kristensen
er født i Dyreby 19-9-1879 og døbt i Henne 
Kirke den 9-11. - Gift i Henne Kirke 1906 
med Mette Marie Eline Kjeldsen der var født 
den 4-12-1882 i Henne Kirkeby og døde i 
Henneby 2-7-1934 barnløs.
Han kaldte i daglig tale for "Hans Marsk"- 
I 1919 overtog de hans svigerfars gård 
Henne Kirkeby- Denne drev de indtil 1931,
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da han byggede hus ved Strandvejen i Henne 
Kirkeby- — Hans var graver og klokker ved 
Henne Kirke, døde på Varde Sygehus den 20.
11-1969. De er begge begravet på Henne Kir
kegård -

Is Ane Kristensen
er Tødt i SammeltoTt den 6.4.1883 og døbt 
i Henne Kirke den 14.5. Hun døde i Faaborg 
ved Varde i 1948« — GiTt med mekaniker i 
Flensborg, senere landmand Faaborg Claus 
Kristian Christensen, der var Tødt i Gje
sing i Brøndum sogm den 15-12-1878, døbt 
der 8-2-1879 og død der 9-11-1926, som søn 
aT Kristen Clausen Tødt 21-8-1857 mellem 
Søhale og Helsingborg i Vester Nebel sogn. 
GiTt i Brøndum Kirke den 8-2-1879 med Else 
Katrine Kristensen der var Tødt i Rotbøl i 
Horne sogn den 29-5-1852 og døbt der den 
1.6. - Hun var datter aT gårdmand i Rotbøl 
Christen Nielsen Tødt i Rottarp i Outrup 
sogn den 14-2-1815 senere karl i FourTeldt 
i Guldager sogn (han var søn aT husmand i 
Rottarp Niels Hansen Birk Tødt 17-8-1788 i 
Outrup og død der 1851; giTt i Outrup 26- 
6-1814 med Else Nielsdatter Tødt i Alslev 
sogn 1783 og døde i Outrup 1852). GiTt i 
Guldager Kirke 6-5-1851 med Karen Sørens
datter Tødt i Guldager 6-5-1851, som dat
ter aT gårdmand i Guldager, Søren Hansen, 
Tødt i Maade, døbt i Jerne 27-7-1791 og 
død i Guldager 1845- GiTt i Alslev 1.10. 
1815 med Else Marie Jessen der døde i 
Guldager 30-12-1873, 73 år gammel -

Ovennævnte Søren Hansen var søn aT 
selvejergårdmand Hans Sørensen Spangsbjerg 
Tødt i Ugelvig, Jerne sogn 31-7.1762 og 
død i Maade 28-4-1840- GiTt med Karen 
Jensdatter Tødt i Maade 11-9-1769 og død 
der 19-2.1851. (Oplyst efterår 1990 tele- 
Tonisk aT III.G.l: Ansgar Andersen, - se 
herunder). Om Spangsbjerg-slægten vil jeg 
henvise til mine tre bind tingbogsekstrak
ter 1644—1697 Tra Skast herred.

I deres ægteskab er der 8 børn:
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III.A:

III .5

Konrad Nielsen Christensen
er født i Flensborg i det daværende 
Slesvig den 16-1.1904. — Konrad der 
er u.gift har været mekaniker, og bor nu 
på adressen: Svigetorv 1. Lejl. 14. 6000 
Kolding. - Tlf.: 75.53.91.16.

Dagmar Christensen
er født i Jerne Sogn i Esbjerg den 
21.1.1906 og døde i Kolding 1933. Hun 
var gift med Otto Lund der var fra Vej- 
rup. Deres sidste fælles adresse var 
Kristian den 3*s Vej. 6000 Kolding. - 
Deres 3 børn er:

III.B,1 Birte Lund der er født den 2.7. 
1945. Gift med Jørn Lyager der 
er født den 23.1.1933. - Deres 
3 børn er:

III.B.l.a: Jesper Lyaqer tød t 
1968.

III.B.l.b: Christian Lyaqer
født 1971.

III.B.l.c: Morten Lyaqer født 
1977.

III.B.2: Osvald Lund

III.B.3: Grete Lund

III.C: Sylvia Elise Kristine Christensen
er født i Nr. Nebel 18.10.1908 og død i 
Blaavand, i Oxby Sogn 19.11.1974. - Gift 
i Agerbæk Kirke den 2.4.1931 med skovar
bejder ved Klitvæsenet Kristian Gustav 
Christensen der var født i Faaborg den 
17.4.1902 som søn af Jens Peder Chri
stensen og Karen Kirstine Helene Gustav
sen i Debel, Faaborg Sogn. - Deres 4 
børn er:
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III,C,1 Viola Christensen er født i 
Agerbæk 18-7.1931 og på Varde 
Rådhus gift den 23-8-1951 med 
fiskeskipper Emil Kristensen 
(se om ham under 11IX-C” her i 
bogen)- Viola & Emil bor: Karl 
Andersensvej 22- Sædding. 6700 
Esbjerg- Tlf: 75-15-05.14- - De 
har 4 børn.

III-C.l-a: Jens Kristian Kri
stensen født den 27.1.1952.

III-C-1-b: Birthe Kristensen
er født den 25-10-1953-

III-C.1-c: Helle Kristensen er
født den 28.11.1954.

III-C-1-d: Karen Elisa Kristen
sen er født den 13.3.1956.

III-C,2: Erna Christensen er født den
7-4.1933- — Gift i Oxby den 11. 
7-1953 med Poul Rasmussen der 
er født på Turø 31-3-1933- De 
bor: Hedestien 17- 6800 Varde. 
Tlf.: 75.22.38.76 — og har 6 
børn, som er:

III,C,2,a: Ingrid Rasmussen er
født den 8-10-1953 i Blaavand. 
Gift med Kar 1 Christian Larsen 
der er født i Vestterp ved Sta— 
rup 27-7-1953- De bor Manøvej 
12-6852 Billum. Tlf.: 75.25.87. 
06.

III.C,2-b: Ivan Rasmussen haf
taget navneforandring til Ivan 
Nielsen. Ivan er født den 16-
12-1954 og bor: 3tilhofsvej, 
6852 Billum- Tlf-: 75.25.88.46.
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111.C.2.c: Jan Rasmussen er 
født den 16-1-1956 c«g samle
ver med Dorit Baun Madsen der 
er Tødt i Orten 12-10-1958.
De bor i Varde. Tlf.: 75.22. 
59-76. — Deres børn er:

Ill-C-g-c-as Didde Ras
mussen -

III.C.2.c.b: Jesper Ras
mussen .

III.C.2,d: Vagn Rasmussen er 
født den 30-4.1957. Gift med 
Jytte der er født i Outrup 
12-1-1957. De bor i Skive. — 
Tlf.: 97.52.82.05. Deres dat
ter er:

III.C.2-d-a: Karin Rasmus
sen er født 1982.

III.C.E.e: Annelise Rasmussen
er født den 17-3.1958 og bor 
Hedestien 17. 6800 Varde. — 
Tlf.: 75.22.38.76.

111.C.2.f: Jens Feder Rasmussen
er født den 14.12.1959 og bor i 
6818 Aarre.

I1I-C-3: Egon Gustav Christensen er
født i Blaavand den 24.10. 
1935. Gift med Martha Søren
sen der er født i Lourup 13. 
5.1935. De bor: Trehøjevej 
14. 6818 Aarre. Tlf. 75.19.
22.06.

III.C,4: Hans Olav Christensen er født 
i Blaavand den 9.12.1939. Gift 
med Annelise Nielsen der er 
født i Esbjerg 24.6.1941. De 
bor: Versterhavsvej 15. 6852
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Billum. TIT. 75.25.86.24.

III,D: William Stoller Christensen
er Tødt i Faaborg Sogn den 7.4.1912 og 
døde i Agerbæk (ca.) 20.4.1945. - Han 
var giTt med Lea. Pedersen, som i 1956 
boede på adressen: Sallingvej 30. Kø
benhavn F. - Deres søn er:

III.D.l: Erik Pedersen der er Tødt den 
18.8.1942 på Freder iksberg.

III.D.2: (ukendt)

III.Es Elvira Stoller Christensen
er Tødt i Faaborg Sogn den 4.4.1915 og 
død i hjemmet på Grejsdalslandevej 173 
i Vejle den 1.10.1981. — GiTt i Vejle 
Kirke med HerluT Nielsen der var Tødt i 
Vejle og døde der i 1989 som sparekasse- 
Tuldmægtig. — Deres to børn er:

III,E.l: Inge Nielsen der er g iTt med 
Hans Christian. Deres to børn 
er:

III.E.1-a: Torben

III.E.1.b: N i nna

III.E.2: Anders Ole Nielsen der er 
giTt med Marianne. - De har
børn:

III.E.E.a: Dorte

III-E.E.b: Sten

to

111 . F : El inor Christensen er Tødt i Faaborg den 
6.2.1920 og giTt i Faaborg den 8.2.1941 
med Svend Jessen der er Tødt i Esbjerg 
den 8.3.1913, som søn aT Petrea Jessen, 
hun er senere giTt Jensen og bosat i Es
bjerg. Elinor & Svend bor: Æblevej 10. 
6706 Esbjerg 0. TIT: 75.13.92.43. Deres 
7 børn er:
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I.F.ls Svend Erik Jessen er Tødt den 
5.5.1941. Er giTt med Kirsten 
Pallesen, Tødt Endrup 28.12. 
1945. De bor: Egesmindevej 13. 
6700 Esbjerg. TIT: 75.15.35.19. 
Deres to børn er:

III.F.l.a: Kim Tødt 7.3.1972.

III.F.l.b: Pia Tødt 22.7.1976.

I.F.2: Bent Egon Jessen er Tødt den 
22.1.1944« GiTt med Tove. De 
bor: Elmegade 11. 6700 Es
bjerg. TIT.: 75.13.45.17. - 
Deres to børn er:

III.F.2.a: Jan Jessen

lII.F.2.b: Per Jessen

I.F.3: Arne Peter Jessen er Tødt den 
24.2.1950. Bor: Idrætsallé 43. 
67lo Esbjerg V.

I.F.4: Gert Eli Jessen er Tødt den 4.
10.1952 og bor nu: RolTsgade 67 
6700 Esbjerg. TIT: 75.12.86.47.
- Gerts to børn er:

III.F.4.a: Camilla Jessen

III.F.4.b: Christian Jessen

I.F .5: Mona Jessen er Tødt den 2.12.19 
57 og giTt med Knud Erik øgaard
— de bor: Langelandsvej 20.
6700 Esbjerg. TIT.: 75.13.72.61 
— Deres 2 børn er:

III.F.5.a: Christina øqaard

III.F.S.b: Casper øqaard
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111-6= Ruth Christensen er Tødt i Faaborg Sogn 
den 2.7.192^« Gift i den Katolske Kirke 
i Esbjerg den 29.3.19^8 med mejerist, 
senere mejeribestyrer Børge Andersen 
der er født i Østerlars 11.6.1922, som 
søn af Mary og Oskar Andersen i øster
lars. - De bor: Søparken 20. 6862 Ti
strup. Tlf.: 75.29.97.82. — Deres 2 børn 
er:

III.G.l: Ansgar Andersen er født i Ti
strup den 31.7.194-9. Gift med 
Kirsten Clausen. Ansgar er læge 
i Randers. - Deres børn er:

III.G.l.a: Trine Andersen er
født i Aarhus den 20.8.1973.

III.G.l.b: Janne Andersen er 
født i Aarhus 5.9.1976.

I11,G.2: Erik Andersen er født 19.4-. 19 
51 og bor nu: Engdalsvej 56. 
8220 Brabrand.

III.H: Bernhard Arnold Christensen
er født i Faaborg Sogn den / - 19
og døde i Stamp 30.8.1960. Han var gift 
med Mette Marie Jessing der var født i 
Nørbølling 22.7.1913. — Deres 8 børn er:

III.H.l: Edith Christensen er født den
2.5.1937 i Høllund. Gift 16.11. 
1956 med Otto Henrik Rasmussen 
der er født 17.9.1936. De bor: 
Nørregade 61. Holsted. - Deres: 
fire børn er:

III.H.l.a: Else Marie Rasmussen
født 1956.

III.H.l.b: Anne Grethe Rasmus
sen født 1963.

III.H.l.c: Bent Rasmussen født 
1969.
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III.H.l.d: Bente Rasmussen -født 
1969.

IV: Ane Kirstine Kristensen
er født i Gammeltoft den 23.2.1885 og døbt 
i Henne Kirke den 2.4. Død i Sdr. Oxby den 
1.11.1926. - Gift i Oxby Kirke 3.4.1912 
med gårdejer i Oxby Søren Nielsen Sørensen 
kaldet "Søren Hav", der var født i Oxby 
den 20.8.1878 og død der 27.4.1951, som 
søn af gårdejer og strandfoged Bakken Sø
rensen og Ingeborg Hansen i Oxby. Efter 
Ane Kirstine’s død giftede "Søren Hav" sig
2.gang i Oxby den 5.2.1935 med Klara Jen- 
nyne Agnete Pedersen der var født i Vren- 
derup 23.11.1897 og døde i Blaavand den 
24.1.1968. — Der er ingen børn i begge æg
teskaber . Om "Søren Hav" findes der flere 
muntre historier blandt de ældre i Blaa— 
vand-Oxby-

Ane Kirstine og Søren Havs gravsted på Oxby 
Kirkegård.
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Postkort 1915 fra Ane Kirstine og Søren Hav til 
Niels Christensen, se side 8.
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V: Lauge Jensen Kristensen
er født i Gammeltoft 20.1.1887 og døbt i 
Henne Kirke den 20.2, død i Henne den 29.9. 
1968 og begravet der. — Gift i Henne Kirke 
den / - 1912 med Christine Christensen
der er født i Randerup den 18.11.1890 og 
døbt i kirken 1.1.1891, død i Lunde 16.8. 
1973 og begravet i Henne. Christine var 
søster til Helene Christensen på side 102- 
105 her i bogen og datter af parcelist Carl 
Christensen og Pedrea Jensen i Randerup. Om 
Carl og Pedrea se da bogen "Anetavle for 
søstrene Helene og Christine Christensen 
født i Randerup 1885 og 1891 med aner i Nr. 
og Sønderjylland" af GRN, Aal 1993.

Lauge Jensen Kristensen som soldat.

Først havde de en gård i Søndersø ved Dy- 
reby i cirka 20 år. Gården solgte de og 
flyttede derefter til Tjæreborg, hvor Lauge 
i en årrække var grusentreprenør til de i 
1960 solgte virksomheden og flyttede til 
Henne Stationsby i eget hus, hvor de drev 
kiosk og lidt gartneri.
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Christine Christensen og Lauge Jensen 
Kristensen i Tjæreborg -

Christine flyttede efter Lauges død til 
datteren Karen i Lunde, hvor hun senere 
endte sine dage. — Der er 9 børn i deres 
ægteskab:

V.A: Karen Kristensen
er født i Henne den 3.E.1913 og bor nu: 
Degnevej EE. Lunde. - Gift i Aal Kirke 
den 9.8.1931 med Kristen Marinus Ander
sen der er født i Lydum den E.4.1903, 
som søn af Jensine og Jens Andersen i 
Lydum. — Karen og Kristens 5 børn er:

V .A .1: Anna Andersen er født den 8.3.
193E. Gift med Leo Nielsen der 
er født den / - 19

V.A.E: Hary Lindbjerq Andersen er født 
den E6.E.1933.

V.A.3: Evald Nyland Andersen er født 
den 30.9.1935.
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V.A.4: Jens Lauge Andersen er født 
den 19.11.1937.

V.A.5: Karl Henning Andersen er født 
den 30.7.1946.

Kar 1 Kristensen
er født i Henne den 30.3.1914. Han har 
arbejdet flere år på Grønland, har væ
ret gift på Læsø (skilt) og nu død. - 
I deres ægteskab er der 6 børn:

V.B.1:

V.B.E:

V.B.3:

V . B . 4:

V.B.5:

V.B.6:

Niels Kristensen
er født i Henne den 14.1E.1915 og døde 
den 30.11.1991, begravet i Ribe. - Gift 
i Ho Kirke 1E.3.1944 med Anna Elisabeth 
Olsen der er født i Ribe E8.6.19E1 og 
død 4.7.1990, begravet i Ribe. Hun er 
datter af Herman Olsen født 8.6.1880 og 
hustru Elisa Adamsen født 7.3.1895. - 
Niels har senere taget navneforandring 
til "Niels Christensen”. — Deres E børn 
er:

V.C.l: Jørgen Christensen er født den
9.E.1945 i Oxbøl, Aal Sogn.

V.C.E: Hans Christensen er født den 6. 
1.1947 i Oxbøl, Aal Sogn.

Johan K. Kristensen
er født i Henne den E3.6.1917. Er land
mand og gift i Vestervig Kirke den 8.4. 
195E med Anny Olesen der er født i As—
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trup den 28.10.1921, som datter at 
Adolf Chr. Olesen og hustru Elise Niel
sen Kristensen. — Deres adresse er: 
Klintholmvej 24. 6731 Tjæreborg. - Tlf. 
75.17.56.26. - Deres datter er:

V.D.ls Enge-Lise Kristensen er født den 
/ 19 Gift Fris, og bor nu:

Kærbøl Vej 7. 67 Ribe.

V.E: Else Kristensen
er født i Dyreby den 12.6.1918 og gift 
i Aal Kirke den 29.3.1942 med lagerar
bejder Aage Franzmann der er født i Set 
Nicolai Sogn i Kolding den 21.10.1912, 
som søn af Johan Kristian Franzmann og 
hustru Petrea Louise Jensen i Kolding. 
Den 26.3.1992 kunne man i Jydske Vest
kysten læse bl.a.: ”1 sine unge dage 
arbejdede Aage en del år ved landbrug
et på sin hjemegn, men flyttede deref
ter her til egnen, hvor han fik job som 
arbejdsmand, først i grusgraven i Tjæ
reborg, senere på Maade Teglværk og på 
Esbjerg Havn.

Foto af Else Kristensen gift med 
Aage Franzmann i Tjereborg.
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Sidst i halvtredserne kom Aage til 
Dansk Andels Smøreksport, hvor han 
virkede som lagerarbejder til han i 
1977 blev pensionist".
— De bors Skolevej 35A. 6731 Tjæreborg. 
Tlf.: 75.17.54.36. - Deres 8 børn er:

V.E.l: Erik Kurt Franzmann er født den 
16.5.1948.

V.E.E: Gudrun Christine Franzmann er
født den 9.6.1943.

V.E.3: Åse Marie Franzmann er født den 
El.10.1944.

V.E.4: Elin Yrsa Franzmann er født den
10.E.1946.

V.E.5: Else Marie Franzmann er født den 
5.4.1947.

V.E.6: Henning Bjarne Fransmann er født 
den 19.5.1950.

V.E.7: Egon Kristian Franzmann er født 
den 7.10.1953.

V.E.8: Olav Keld Franzmann er født den 
E.5.1956.

: Thorald Kristensen
er født i Henne den E3.4.19E1. Er ud
dannet gartner. Gift i Tjæreborg Kirke 
den 30.11.1947 med Barbora Jancaskas 
der er født i Litaun den E.7.1916; se 
kopien af hendes pas herunder. — De 
bor: Lathyrosvej EE.I.th. 8900 Randers
- Tlf.: 86.43.90.97. - Deres E børn er:

V.F.l: Poul Kristensen

V.F.E: Iver Thorald Kristensen
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Herover ses en kopi af Barboras 
dåbsattest fra Litaun.

V.G: Lilly Ingrid Kristensen
er født i Henne den 3.5.1923 og gift i 
Gredstedbro Kirke den 27.8.1944 med 
Holger Rupert Tjardley Hansen der er 
født i Ågerup den 16.10.1911 og død i 
Esbjerg den 2.4.1984. Han er søn af 
Karl Ferdenand Hansen og Anny Fancese 
(hun var englænder) i Ågerup på Sjæl
land. - Lilly bor nu: Ådalshaven 55.V. 
TV. Sædding. 6700 Esbjerg V. - Deres 
10 børn er:

V.G.l: John Kristensen Hansen er født 
den 26.2.1944 og bor i Køben
havn.

V.G.2: Britta Conny Hansen er født den 
28.12.1946 og bor i Hjerting.
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V.G.3: Kurt Harald Hansen er født den 
21.4.1948 og bor i Sædding.

V.G.4: Rita Bodil Pallesen er født den 
15.5.1950 og bor i Grindsted.

V.G.5: Kaj Villy Hansen er født den 
1.1.1952 og bor i Sædding.

V.G.6: Eva Ingeborg Morsund er født
den 10.6.1953 og bor i Sædding.

V.G.7: Ruth Gerda Jensen er født den 
7.4.1955 og bor i Sædding.

V.G.8: Bent Fredy Hansen er født den 
31.3.1956 og bor i Kvaglund.

V.G.9: Doris Emmy Christensen er født
den 30.5.1959 og bor i Toftlund.

V.G.10: Jytte Tove Gynthersen er født
den 17.4.1963 og bor i Sædding.

V.H: Emma Kristensen
er født i Janderup den 27.6.1927. Gift
1 Tjæreborg Kirke den 22.4.1951 med 
Verner Hilbert Lauridsen, der er født i 
Ørre Sogn den 11.9.1926, som søn af Ka
trine og Laurids Lauridsen i Videbæk. I 
Lauridsen-slægten findes der en slægts
bog! — De bor: Niels Lønnesvej 8. 6715 
Esbjerg N. - Tlf.: 75.12.80.67. - Deres
2 børn er:

V.H.l: Leif Lauridsen er født den 2.9. 
1951 .

V.H,2: Bent Lauridsen er født den 27.6. 
1957.

V.l: Frank Kristensen
er født i Aal Sogn den 2.7.1933. Gift i 
Hostrup Kirke den 5.2.1966 med Birtha 
Marie Jensen, der er født i Hyldelund i 
Lindknud Sogn den 10.1.1944, som datter
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af Jens Sørensen Jensen og hustru, Inger 
Kristine Nielsen i Hyldelund- - De bor 
nu: Skolebakken 68, 5th . . 6700 Esbjerg.
- Tlf: 75-45.37.30- — Deres E børn er:

V.I.l: Flemming Jensen Kristensen er
født den 2.6.1773.

V.I.2: Marianne Kristensen er født den 
28.10.1976.

VI: Cesilie Kristensen
er født i Gammeltoft den 23.3.1889, døbt i 
Henne Kirke den 26.5. Hun døde ugift som 
husbestyrerinde på Søvig Mark den 30.4.1940 
og blev begravet på Henne Kirkegaard.

VII: Mette Marie Kristensen
er født i Gammeltoft den 2.5.1891, døbt i 
Henne Kirke den 5.7. Hun døde i Skjern den 
25.12.1975, begravet der 29.12. - Gift i 
Henne Kirke den den 20.11.1913 med maskin
arbejder i Skjern Claus Christensen der er 
født i Faaborg 30.5.1880, døbt i V. Nykir
ke Kirke og død i Skjern den 5.12.1947. - 
Claus Christensen var søn af den Kristen 
Clausen der var født 21.8.1857, og hvis 
slægt er omtalt her i bogen på side 124!
- Deres 6 børn er:

VII.A: Niels Christensen
er født i Skjern den 30.8.1914, se
nere tømremester og møbelfabrikant 
i Ikast. - Gift i Ringkøbing Kirke 
den 26.5.1945 med Grethe Olesen del
er født i Ringkøbing den 23.9.1920, 
som datter af Andreas Olesen og Gi
ne Hansen der. - De bor: Grønland- 
gade 37. 7430 Ikast. — Tlf.: 
97.25.13.48. - Deres 3 børn er:

VII.A.l: Vibeke Christensen er født 
18.12.1946, er folkeskole
lærer. Gift Hillerød Slots
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Kirke 18.3.1972 med Frits 
Lilbæk der er ingeniør 
Tødt i Fjelstervang 25.4. 
1948. De bor: Ko11erødvej 
39, 3450 Allerød. — Deres 
2 børn er:

VIl.A.l.a: Sune Li 1bæk er 
Tødt den 10.9.1974.

VII.A.l.b: Gro Lilbæk er 
Tødt den 5.1.1978.

VII.A.2: Birthe Christensen er Tødt 
den 30.5.1951 i Ikast. Hun 
er ugiTt og plejer, bor på 
Glentevej 10.A. i Ikast.

VII.A.3: Claus Christensen er Tødt 
i Ikast den 11.4.1955, er 
uddannet To 1keskolelærer 
og bor: Al lersrovej 8.
8200 Aarhus N.

VII.B: Anton Christensen
er Tødt i Skjern den 13.12.1916 han 
har i mange år været ansat som ma
skinarbejder hos Chr. C. Grene i 
Skjern, ligesom sin Tar. — Yder
ligere oplysninger: Svinget 11.
6900 Skjern. - TIT.: 97.35.22.49. -

VII.C: Sven Christensen
er Tødt i Skjern den 5.6.1919. GiTt 
i Silkeborg 18.11.1945 med Erna 
Ruth Jensen Tødt i Svejbæk, Linaa 
Sogn den 17.2.1926. Sven har været 
møbelsnedker. - De bor: Hjermvej 31 
Gimsing 7600 Struer. TIT.:
97.85.35.09. - Deres 5 børn er:

VII.C.l: Samy Christensen er Tødt i 
Svejbæk 8.3.1946, er tekn. 
tegner og giTt i Gimsing 
Kirke den 12.7.1969 med 
Erik Dahl, der er Tødt i
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Silkeborg 23.12.1946. De 
bor: Sønderborgvej 5. Sil
keborg. - Deres 2 børn er:

Vll.C.l.a: Thomas Dahl er 
født den 27.11.1971.

Vll.C.l.b: Susanne Dahl er 
født den 27.5.1977.

I.C.2: Hardy Christensen er født 
i Ikast den 15.1.1950, er 
mekaniker og gift i Gim
sing Kirke den 22.12.1971 
med Bente Rasmussen der er 
født i Struer 28.8.1950.
De bor: Prins Buris Vej 66 
Majdal. 7500 Holstebro. - 
Deres 2 børn er:

VII.C.2.a: Kim Christensen
er født den 13.7.1974.

VII.C.2.b: Rikke Christen
sen er født den 30.8.1977.

I.C.3: Benny Christensen er født 
i Ikast den 11.1.1954, er 
urmager. Gift på Sjælland 
den 2.6.1979 med Conni 
Jensen der er født i Hol
bæk 1.9.19 . De har sene
re taget navneforandring 
til: Rebø. — De bor: Bar- 
sebæk 82. Holbæk. - Deres 
datter er:

VII.C.3.a: Jenny Rebø er 
født den 5.5.1980.

I.C.4: Ketty Christensen er født 
i Gimsing den 4.5.1957, er 
tekn. ass. og bor: Astrid 
Noarksvej. 7500 Holstebro.
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VII,C,5: Finn Christensen er født i 
Gimsing den 17.2.1965, er 
elektro tekn. og samlever 
med Karin Frandsen, der er 
født i Struer den 28.10.19 
66. De bor: Stentofterne 
194. 7600 Struer. - Deres 
søn er:

VII.C.5.a: Casper Chri
stensen er født den 22.10. 
1991 .

VII,D: Else Christensen er født i Skjern
den 17.7.1925. — Else har pr. tele
fon været mig behjælpelig med man
ge spørgsmål vedr. slægtslinien fra 
Skjern “Vil". — Gift i Skjern Kirke 
den 29.12.1945 med købmand, senere 
murer, Thorup Nielsen der er født i 
Hemmet Sogn den 28.6.1921, som søn 
af Jens Christian Nielsen og hustru 
Maren Dinesen i Hemmet. - De bor: 
Enggade 10. 7600 Struer. - Tlf.: 
97.85.08.73. - Deres 5 børn er:

VII.D.l: Inger Marie Nielsen er 
født 18.2.1947. Er dag
plejemor. Gift i Humlum 
Kirke / 1967 med Jens
Thorsen født i Aasted 14. 
2.1947. — De bor: Kløver
marken 5. Durup. Roslev.
- Deres 3 børn er:

VII.D.l.a: Anne-Mette 
Thorsen er født 4.7.1967. 
Gift med pedel Carsten 
Pedersen født i Hirtshals 
19 . De bor: Rensdyrvej
21. 8900 Randers. - Deres 
2 børn er:

VII.D.l.a.a: Dennis Peder
sen født i Aarhus 25.4.
1989.
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VII.D.l.a.b: Louise Peder
sen Tødt i Aarhus 29.4. 
1991 .

VII.D.l.b: Majbrit Thorsen
er Tødt den 2.10.1968.
GiTt i Durup Kirke 1989 
med graTiker Dan Møller, 
der er Tødt i Haderslev 1. 
4.1968. De bor: Brendstrup 
Vej 41. 8200 Aarhus N. - 
Deres søn er:

VII.D.l.b.a: Jakob Møller
der er Tødt 5.10.1991.

VII.D.l.c: Lise-Lotte 
Thorsen er Tødt 14.3.1975.

VII,D.2: Jens Christian Nielsen er 
Tødt den 19.1.1950. GiTt i 
Riskov Kirke 5.6.19 med 
Anni Thomsen der er Tødt i 
Riskov 25.11.1957. - De 
bor: Haldsøvej 41. Risskov 
- Deres 2 børn er:

VII.D.2,a: Trine Nielsen
er Tødt den 25.9.1977.

VII.D.2.b: Thomas Nielsen
er Tødt den 11.8.1979.

VII.D.3: Bendt Sakskjer Nielsen er
Tødt den 6.6.1953. Er nu 
værkTører og giTt i Gim
sing Kirke 6.6.1981 med 
lærer i Holstebro Solveig 
Bertelsen, der er Tødt i 
G i ms i ng den 2.6.1957. - 
De bor: Ellekærvej 12 i 
Vejrum. — Deres 4 børn er:

VII.D.3.a: Ane—Lea Nielsen
er Tødt den 8.8.1982.
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VII.D.3.b: Julia Nielsen
er født den 9.2.1986.

VII.D.3,c: Sara Nielsen er 
født den 15.8.1988.

VII.D.3.d: Silas Nielsen
er født den 4.2.1990.

VII.D.4: Hans Jørgen Nielsen er
født den 22.2.1957. Er vi
cevært og gift i Højmark 
Kirke 31.1.1981 med Ulla 
Andbæk, der er født i en 
gammel slægtsgård på An— 
bækvej i Sdr. Lem Sogn 11. 
6.1950. Hun er kontorass. 
på BkO. De bor: Bjerre- 
gårdsparken 60. Hjerm. - 
Deres 2 børn er:

VII.D.4,a: Jacob Nielsen
er født den 25.10.1983.

VII.D.4.b: Alex Nielsen
er født den 6.8.1987.

VII.D.5: Solveig Thorup Nielsen er 
født den 18.11.1960, er u- 
gift syerske og bor: 
Storegade 10 i Hinnerup.

VII.E: Hans Christensen
er født i Skjern den 21.3.1922, har 
arbejdet som snedker i Skjern. Gift 
i Skjern den 20.9.1947 med Klara 
Hansen der er født i Vejen den 16.9. 
1928. - De bor: Østerallé 34. 6900 
Skjern. — Tlf.: 97.35.22.62. — Deres 
3 børn er:

VII.E.l: Rosa Christensen er født i 
Skjern den 16.3.1949. Gift 
Skjern den 14.4.1973 med 
ingeniør Knud Fabricius del
er født i Emmerske 11.6.19
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48. - De bor: Høstvej 10. 
Andrup. 6705 Esbjerg 0. - 
Deres 3 børn er:

VII-E-l-a: Peter Fabricius
er født i Esbjerg 25.10.19 
75.

VII.E.l.b: Jesper Fabricius
er født i Esbjerg 25.10.19 
75.

VII.E.l.c: Anne Fabricius
er født i Esbjerg 12.11.19 
78.

VII.E.2 Ritta Christensen er -født i 
Skjern den 22.1.1952. Er 
adjunkt i Skjern. Gift i 
Dejbjerg 26.8.1972 med ad
junkt i Varde Lars Ahren- 
feldt, der er født i Dej
bjerg den 18.6.1952. De bor 
Rosenvænget 48. 6800 Varde. 
— Deres 2 børn er:

VII.E.2,a: Linda Ahrenfeldt
er født i Aarhus 31.7.1977.

VII.E.2.b: Pia Ahrenfeldt
er født 31.7.1984.

VII.E.3: Conny Christensen er født i 
Skjern den 2.4.1958. Er læ
rer på Faarvang Skole. Gift 
i Silkeborg / 19 med
læge John Petersen, der er 
født i Silkeborg 10.6.1948. 
De bor i Silkeborg. Tlf.: 
86.83.71.85. — Deres 2 børn 
er :

VII.E.3.a: Ida Petersen er 
født 24.9.1987.
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VII.E.3.b: Jonas Petersen
er født den 4-4-1991.

VI I.F: Rebekka Christensen
er -født i Skjern den 18-8. 1928. Gift 
og senere skilt fra Kristian Ander
sen. - Rebekka bor: Vester led 11. 66 
00 Vejen. T1f .: 75.36.53.59.
Hendes 3 børn er:

VII.F.l: Mette Andersen er født 23.
5.1962. Er tekn. tegner og 
bor i Brørup.

VII.F.2: Egon Andersen er født den
1964. Er ansat ved Phønix i 
Vejen, hvor han også bor.

VII.F.3: Lars Bo Andersen er født
den / 19 . Bor i Grind
sted .

VIII: Julius Theodor Kristensen
er født i Gammeltoft den 3.4.1893 og døde 
ugift i Henne den 4.3.1955. - Theodor var 
sømand og fisker.

Herover ses Theodor Kristensen 
som marinesoldat ca. 1913.
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I sine unge dage havde han været marine
soldat, således sejled han omkring 1913 
med en ubåd, som et par år efter hans 
hjemsendelse sank i Øresund- En lang år
række var han vandværksbestyrer i Henne - 
Han døde efter længere tids sygdom, og 
hævdede, "at lægerne havde glemt noget i 
hans mave!"
Da Theodor var ugift og ingen børn havde, 
blev det bestemt ved hans død i 1955, at 
hans søskende og deres børn skulle arve 
ham jævnfør skiltet efter ham dateret i 
Varde den 22-5-1956, som i uddrag lyder 
således:
"Boet skiltes af skifteretten for Varde 

Købstad m-v-, idet der i boet er en umyndig ar
ving: Erik Pedersen, der ifølge dåbsattest er 
født 18-8-1942, som søn af afdødes søstersøn, 
arbejdsmand William Stoller Kristensen i Ager — 
bæk der er død, og fru Lea Pedersen, Sallingvej 
30 - I - København F -

Skifteretten har som medhjælper antaget 
sagfører, cand- Jur- N-L- Rosenlund, Varde-

Ar vi ngerne har i skiftesamlingen den 20. 
april 1955 erklæret at ville vedgå arv og gæld, 
og efter at arvingerne har erklæret at ville 
indestå den umyndige for, at han ikke kommer 
til at lide noget tab herved, har skifteretten 
meddelt tilslutning til at boet behandles som 
gældsvedgåelsesbo -

Arvingerne er enige om, at boets løsøre 
deles lige imellem afdødes 4 nulevende søs
kende -

Boets faste ejendom overdrages til 
arvingen grusentreprenør Lauge Christensen, 
Tjæreborg, nu boende i Henne, for vurderings
prisen 13-200,— kr- med skæringsdato den 4/5 
1955, således at købesummen forrentes fra skæ
ringsdatoen til dato med 5%. Købesummen berig- 
tiges - som det fremgår af vedlagte erklæring 
af 13/1 1956 — ved at der til fhv. graver Hans 
Mærsk Christensen, Henne, og til fisker Jens 
Andreas Christensen, Esbjerg, udstedes 2 pan
tebreve på hver kr - 2-985,00 med sideordnet 
prioritet i den købte ejendom- Et beløb på kr. 
2985,00 berigtiges ved modregning i købers
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arvepart, medens restkøbesummen kr . 4.245,00 +
rente kr. 693,- indbetales kontant.

Proklama med 3 måneders varsel har været 
indrykket i Statstidende Tor den 25. — 26. og
27. april 1955.

Skattemyndighederne er blevet underret
tet, som det fremgår af vedlagte skrivelse aT 
21/12 1955 fra Henne-Lønne Kommune og skrivelse 
aT 13/12 1955 Tra Skatterådet i Varde.

Der er i skiTtesaml ingen den 20/4 1955
meddelt Tuldmagt Tor arvingerne: Thv. graver 
Hans Mærsk Christensen, Henne, grusentreprenør 
Lauge Christensen, Henne, og Tisker Jens 
Andreas Christensen, Darumvej 13, Esbjerg, til 
at Toretage det fornødne i Torbindelse med 
skiTtet på arvingernes vegne.

Idet det erklæres at nedenanførte opgø
relse indeholder alle de arvingerne bekendte 
boet tilhørende aktiver, opgøres boet herved 
således:

Aktiver:
1. Matr.nr. 2ai, 2az, 81 Over og Neder Fidde, 

Henne Sogn, med ejendomsskyld 5.900,-kr. 
Vurderet til 11.000,00kr.

2. Matr.nr. 2n, 2æ, 2as, og 8T Over og Neder 
Fidde, Henne Sogn, byggegrunde. Ejendoms
skyld 1.700,00 kr., vurderet til 2.200,— kr.
1. og 2. er solgt til Lauge Christensen, 
Henne pr. 4/5 1955 Tor 13.200,00 kr.

3. Rente aT købesummen kr. 13.200,- 4/5—55 til
dato 5% er 693,00 kr.

4. Diverse løsøre derunder en knallert 680,-kr.

5. Bog nr. 23411 med Andelsbanken, A.m.b,A., 
Varde, med indestående 6.000,00 kr. + rente 
til dato 334,63 kr.

6. Bog nr. 1 med samme (checkkonto) ved døds- 
Taldet 3.267,36kr. + rente til dato 31,54kr.

7. Indbetalt restkøbesum Tor grund solgt den 
18/3 1954 igennem sagTørerTa. Jensen &
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Rosenlund, Varde 100,00kr.

9. Udbetaling af tvungen opsparing 116,25 kr.

9. Girokonto 617,79 udbetalt med 380,01 kr.

10. 15 stk. 20 kr. aktier i J.A.K. solgt til 
Kr. Iver Poulsen, Vittarp, Outrup, for 300-

11. Begravelseshjælp fra sygekassen <̂ 50 kr.

12. Kontant forefundet 76,93 kr.

13. Modtaget fra Freund Nielsen, Henne Vandværk 
88,85 kr.

Ialt £5.718,57 kr.

Passiver:
Vurder ingsforretning 40,00 kr .
Skifterettens befordring 17,50 kr .
Skifterettens porto m.v. 15,00 kr .
Statstidende proklama ££,30 kr .
Stenhugger Christiansen 330,00 kr .
Tømrer Magdal Kjær, Henne 10,00 kr .
D. Kirchheiner, Henne 5,35 kr .
Tjæreborg Trævarefabrik £80,00 kr .
Nielsens Planteskole, Varde 67,57 kr .
Kontingent til sygekassen 17,00 kr.
Graver Jens Christensen 4£,66 kr .
Graver Jens Christensen 60,16 kr .
"Vestjyden”
Hans Mærsk Christensen, anlæg af

45,00 kr .

gravsted 50,00 kr.
Bespisning af følge 1.331,00 kr.
Jacob Skov og søn, ligkister 413,00 kr .
Dåbsattest m.v. 7,00 kr .
Vagn Petersen for kørsel
Til vedligeholdelse af gravsted

1£1,00 kr .

indbetalt til Henne Kirke 600,00 kr .
Salær og porto m. copialia 1.518,01 kr .
Ialt 4.99£,55 kr.

Når fra aktiverne £5.718,57 kr.
trækkes passiverne 4.99£,55 kr.
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bliver den beholdne formue 
hvori indeholdes sk ifteafg ift:
1/3 % af aktivmassen afrundet 
til 25.700,- kr.

% af den beholdne formue afrun
det til kr. 20.650,00

Repartitionsstempel 2 o/oo 
Resten

20.726,02 kr.

85 ,67 kr.
80.640 ,35 kr.

130 ,85 kr.
80.537 ,10 kr.

41 ,10 kr.
80.496 ,00 kr.

falder i arv således:

1. Landmand Chr. J. Christensen, Henne. Han er 
død. Hans børn:

a. Landmand Niels Karl Christensen Hestehave 
pr. Hillerød. Han arver 1/30.

b. Fru F’edra Jakobsen, Haraldsted pr. 
Ringsted arver 1/30.

c. Arbejdsmans Marius Christensen, Outrup, 
arver 1/30.

d. Fru Else Marie Pedersen, Bredmose pr. 
Oksbøl, arver 1/30.

e. Landmand Anton Christensen, Egknud pr. 
Ølgod, arver 1/30

2. Fhv. graver Hans Mærsk Christensen, Henne, 
arver 1/6.

3. Fru Ane Christensen, Agerbæk. Hun er død. 
Hendes børn:

a. Arbejdsmand Konrad Nielsen Christensen, 
Poul Møllersvej 4, Kolding arver 1/48.

b. Fru Ruth Viola Andersen, Tistrup, arver 
1/48.

c. Fru Elinor Jessen, Blichersalle 22, 
Esbjerg, arver 1/48.
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d. Fru Dagmar M.K. Lund, Poul Mø 11ersvej 4,
Kolding, arver 1/48.

e. Arbejdsmand Bernhard Christensen, Starup 
pr- Tofterup, arver 1/48.

f. Fru Sylvia Christine Christensen, Oksby 
pr- Oksbøl, arver 1/48.

g. Fru- Elvira Stoller Nielsen, Grejsdals
Landevej 73, Vejle, arver 1/48.

h- Arbejdsmand Villiam Stoller Christensen,
Agerbæk- Han er død- Hans søn i ægteskab 
med fru Lea Pedersen, Sallingvej 30, I, 
København F-

A- Erik Pedersen, f. 18.8.1942 på Frede
riksberg og boende hos værgen, arver 
1/48- Da arvingen er umyndig, indbeta
les arven — arveafgift til overformyn
der iet -

4. Grusentreprenør Lauge Christensen,
Tjæreborg, nu boende i Henne, arver 1/6.

5. Fru Mette Marie Christensen, Enghavevej, 
Skjern, arver 1/6.

6. Fisker Jens Andreas Christensen, Darumvej 
13, Esbjerg, arver 1/6.

Arvingerne erklærer sig på grundlag af 
foranstående tilfredse med opgørelsen, frafal
der paanke, og erklærer derhos på tro og love, 
at der intet findes at registrere udover det 
foran omhandlede. De erklærer ligeledes på tro 
og love, at afdøde ikke dem bekendt har haft 
rente- brugs- eller indtægtsnydelse af midler, 
hvori der er succession, samt at der ikke dem 
bekendt af afdøde er ydet gaver, forskud, eller 
i det hele foretaget dispositioner for hvilke 
pligtig afgift til det offentlige ikke er 
berigtiget. Arvingerne er bekendt med at de 
hæfter for eventuelle yderligere afgiftskrav 
fra det offentliges side.
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Arvingerne bekræfter ved deres under
skrifter nedenfor de foran indeholdte oplys
ninger og boopgørelsen, idet der i h.t skifte- 
fuldmagt underskrives af Hans Mærsk Chris
tensen, Henne, Lauge Christensen, Henne, og af 
Jens Andreas Christensen, Esbjerg.

p.t. Varde, den EE. maj 1956.

IX s Jens Andreas Kristensen
er født i Gammeltoft den 19.3.1896 og døde 
i Esbjerg den 19.10.1967. Han var fisker i 
Esbjerg. — Gift i Henne Kirke den / 19
med Marie Kristiansen, der var født i Ager— 
bæk / - 1 og døde i Esbjerg 5.E.1971
som datter af Maren og i Agerbæk. — Deres 
bopæl var: Darumvej 13. 6700 Esbjerg. - 
Deres 8 børn er:

IX.A: Niels Christian Kristensen

IX.B: Ella Kristensen

IX.C: Emil Kristensen
er født i Henne den E6.8.19E9, er nu 
pensioneret fiskeskipper. Gift på 
Varde Rådhus den E3.8.1951 med Viola 
Christensen der er født i Agerbæk den 
18.7.1931 (se hende under nr.III.C.1 
på side 1E6 her i bogen). — De bor: 
Karl Andersensvej EE. Sædding. 6700 
Esbjerg. - Tlf.: 75.15.05.14.
Emil fortæller: "Som 5 årig kom vi 
til Varde, hvor jeg gik i skole det 
meste af tiden. Om sommeren arbejdede 
jeg på landet. Efter endt skoletid 
kom jeg ud at tjene forskellige ste
der, således har jeg bl.a. arbejdet 
på et savværk, i en tørvemose og by
dreng indtil jeg fik lov af mine for
ældre til at komme ud og sejle som 
fisker i 1946. Først som kok indtil 
jeg skulle indkaldes til militæret i 
1950, hvor jeg gjorde tjeneste ved 
ingeniørtropperne i Nymindegablejren. 
Jeg blev hjemsendt den E3.9.1951 som
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befalingsmand og kom straks efter i- 
gen ud at sejle- I 1963 gik jeg på 
skipperskole og tog eksamen fra 
Svendborg Navigationsskole- Sej lede 
derefter i en årrække som skipper og 
partfisker med kutteren "Tenax" af 
Esbjerg, til jeg gik på pension i 
1989"-

Foto af Emil og Viola Kristensen i Sædding.

Emil og Violas 4 børn er:

IX.C.l: Jens Kristian Kristensen er 
født den 27.1.1952. Gift med 
Mona Hansen der er født i 
Esbjerg den 15.12.1952. De 
bor: Pårsholtparken 65 i 
Bramming. - Deres 2 børn er:

IX.C.l.a: Heidi Kristensen
født i Esbjerg den 7.11.73.
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IX.Cl.b: Lars Kristensen er 
født i Bramming 24.12.1978.

.0.2: Birthe Kristensen er f ødt 
den 25.10.1953. Gift med 
Karl Kristensen der født 14. 
3.1950. De bor P. Skovsvej 18 
Bramming. — Deres 4 børn er:

IX.C.2.a: Birgitte Kristensen
er født den 4.5.1973.

IX.C.2.b: Kent Kristensen er
født den 11.11.1974.

IX.C.2,c: Dorthe Kristensen
er født den 21.12.1976.

IX,C,2.d: Kasper Kristensen
er født den 31.10.1992.

.C.3: Helle Kristensen er født den 
28.11.1954. Gift med Magnus 
Egon Olesen der er født i Es
bjerg den 13.9.1947. De bor: 
Irisvej 33. Alslev. 6800 Var
de. — Deres 4 børn er:

IX.C.3.a: Allan Olesen er 
født i Sædding 17.8.1970.

IX,C.3,b: Tina Olesen er født 
i Sædding den 7.1.1973.

IX,C.3.c: Annette Olesen er 
født i Sædding den 13.8.1974.

IX.C.3.d: Preben Olesen er 
født i Alslev den 25.4.1980.

.0.4: Karen Elisa Kristensen er
født den 13.3.1956. Gift med 
fisker Kurt Høhrmann der er 
født i Sædding den 26.7.1952. 
De bor: Guldbergsallé 34. 
Fovrfelt. 6700 Esbjerg.
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— Deres søn er:

IX.C.4.a: Brian Høhrmann er 
født i Sædding den 25.1.1976.

IX.D: Kaj Kristensen
er født i Henne den 14.5.1933. Kaj 
har været fiskeskipper og er nu mate
rielforvalter. Gift på Esbjerg Råd
hus den 14.7.1954 med Benny Guldberg 
Nielsen der er født i Esbjerg den 3. 
12.1936, som datter af Konrad Guld
berg Nielsen og hustru Edel Møller 
Jensen i Esbjerg. — De bor: Bogøvej 
9. Sædding. 6710 Esbjerg V. - Deres 
søn er:

IX.D.l: Karsten Lykke Kristensen
der er født i Esbjerg den 
8.11.1954.

IX.E: Leif Kristensen

IX.F: Mary Kristensen
er født i Varde den 11.9.1936. Er ud
dannet smørrebrødsjomfru og gift med 
Børge Jørgensen der er født i Esbjerg 
den 22.8.1934, som søn af Holger 
Harald Jørgensen og hustru Iris Tove 
Grave i Esbjerg. - De bor: Slåenvej 
93. 6700 Esbjerg. - Deres 3 børn er:

IX.F.l: Emil Jørgensen er født den 
3.9.1955.

IX.F.2: Kaja Poula Jørgensen er født 
den 15.5.1957.

IX.F.3: Else Marie Jørgensen er født 
den 11.7.1959.
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Foto af Mary og Børge Jørgensen i Esbjerg.

cn ns

IX.Gs Hans Kristensen
er født i Varde den 23.8.1942. Er ud
dannet kommis, nu indkøbsassistent o 
gift i Esbjerg den 26.5.1963 med Anj
Merete Nielsen, der født i Kerteminde 
den 24.5.1945, datter af Carl Marius 
Nielsen og hustru Hermandine Mathea 
Nielsen i Esbjerg. - De bor: Kjer- 
singvej 2.1. 6705 Esbjerg 0. - Deres 
3 børn er:

IX.G.l: Joan Kristensen, gift Kjær- 
gaard.

IX.G.2: Evan Kristensen

IX.G.2: Bettina Kristensen, gift 
Laursen.

IX.H: Irving Kristensen
i daglig tale kaldt for ”Ivse". Er 
født i Varde den 11.11.1945 og er
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•fiskeskipper på “Darwin” E-689 af 
Esbjerg« Gift i Vor Frelser Kirke 
i Esbjerg den 11«2.1968 med Frida 
Helene Petersen, født Esbjerg den 
19.1.1946, som datter af Martha og 
Peter Hansen Petersen i Esbjerg. — 
De bor: Lyngvej 37. Sedding. 6710 
Esbjerg V« - Deres 2 adoptivbørn 
er:

IX.H.l: Jens Peter Kristensen er
født i Indien 14.11.1975.

IX,H.2: Helene B. Kristensen er
født Ecuador den 18.2.1978.

RETTELSER & TILFØJELSER TIL EFTERSLÆGTEN:
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"Stam- og efterslægtstavle Tor Peder Lundsgaard 
Damgaard og hustru, Petrine Pedersen Gade, 
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"Ane- & efterslægtstavle for husmand i Solbjerg 
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Niels Pedersen Sandal, død Bjergby 1904" bd.II, 
Aal 1984.
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“Ane- & efterslægtstavle -for søskendeparrene, 
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skrifttydning". Aal 1988.
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1864", Aal 1987.
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Aal 1993.
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"Kjærgaard Birks Tingbøger", (Udgivet 1988-):
Bd.1.1 ekstrakter (1592—1609)
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Bd.2.1 ekstrakter (1640-1655)
Bd.3.1 ekstrakter (1656-1655)
Bd.4.2 register (1640-1655)
Bd.4.3 register (1656— 16B0)

"Vester H o m e  Herreds Tingbog 1631", 1. halv
bind. Aal 1990.

"Skast Herreds Tingbøger", (Udgivet 1990—93):
Bd.1.1 ekstrakter (1644— 1654)
Bd.2.1 ekstrakter (1654-1664)
Bd.3.1 ekstrakter (1664-1694)

"Gørding Herreds Tingbog 1660-1661", 1. halv
bind. Aal 1991.

"Gørding Herreds Tingbog 1660— 1661", 2. halv
bind. Aal 1993.

"Nørre H o m e  Herreds Tingbøger", ekstrakter. 
(Udgives 1993-).
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1991 .
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