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Elise Noe fra Vennergaard i
Velling sogn og hendes slægt.

Min farmor Elise Jensen Noes forældre Anders Jensen Noe og Mette Pedersen er 
begge født i Velling sogn i Ringkøbing amt i henholdsvis Fjordvang og Klaptofte.
Langt den største del af deres tid tilbragte de i Velling. 

De boede 1874 – 1899  på den store gård ”Vennergaard” med en stor børnflok.
Her boede også min farmor Elise, det meste af sin tid, inden hun blev gift med  
farfar Jens Overlund Jensen Aaberg, hvorpå hun flyttede til Store Torp i Naur. 

I det følgende skal hendes slægt beskrives så godt som kilderne tillader det.

Kilderne er først og fremmest kirkebøger, folketællinger, skifteprotokoller, skøde- 
panteprotokoller, matrikelkort. Det fremgår af teksten, hvilke øvrige kilder, der er 
anvendt.
Ud over de skriftlige kilder, har også mundtlige oplysninger været anvendt.
Endelig  har jeg jeg nydt godt af  udveksling af oplysninger med min slægtning Ib 
Noe, Klinkby, som jeg har citeret fra.

Bogen er opbygget som en anetavle, hvor probanden (Elise) har nr. 1, hendes far 
nr. 2, hendes mor nr. 3, hendes farfar nr. 4 hendes farmor nr. 5 osv.
En persons far vil altid få et nummer, der er dobbelt så stort som personens. En 
persons mor får altid et nummer, der er dobbelt så stort som personens + 1.
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Selv om det er en stor slægt med mange aner, så er det et meget begrænset område
de har boet i. Langt de fleste har boet i sognene omkring Ringkøbing, hvilket dette
kort over sognene i Ringkøbing amt viser.
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2. Anders Jensen Noe  og  3. Mette Pedersen
                      1838 – 1921                                  1843 - 1921               

Anders Jensen Noe er født fredag d. 30. november 1838 på Fjordvang i Velling 
sogn.
Hans forældre var gårdmand, handelsmand og sognefoged Jens Christensen Noe 
og  Ellads Christensdatter.
Anders blev døbt søndag d. 6. januar 1839 i Velling kirke, hvor hans faddere var: 
gårdmand Anders Mortensen i Kirkeby, gårdmand Jens Thomsen og hustru 
Mariane Laursdatter af Astrup i Velling, gårdmand Christen Andersen på 
Holmager, gårdmand Christen Christensen af Noe [hans farbror], gårdmand Poul 
Bendtsens hustru Kirsten Christensdatter af Østergaard i Hee.
Ved sin dåb fik han ikke familienavnet Noe. Det sker først d. 28. juni 1902, da han
ved kongelig bevilling får tilladelse til at bruge navnet Noe.

Som 14-årig opholdt Anders sig hos præstegårdsforpagteren i Husby, hvor hans 
morbror Christen Christensen Østergaard er blevet ansat som præst. 
Pastor Østergaard havde på trods af sin fars vilje fået en uddannelse som præst.  
Den hjælp, han skaffede sig til sit studium, fik han på betingelse af, at han rejste 
ud som missionær i nogle år efter embedseksamen. Christen tilbragte derfor nogle 
år som missionær i Grønland, inden han fik præsteembede i Vestjylland. Først i 
Sdr. Felding 1842-50 og dernæst i Husby 1850-77 (mere herom senere).
Det var her, hos denne morbroder, Anders opholdt sig i 1853, og hvor han fik sin 
konfirmationsforberedelse. Samtidig gik han i skole i Husby, hvor der d. 16. marts
blev afholdt eksamen.

Herom har Pastor Østergaard skrevet i Anders´ skudsmålsbog1:

1
Skudsmålsbogen.
De karakterer, som præsten havde give Anne og Anders, blev herefter indskrevet i den skudsmålsbog, som 
alle børnene fik efter deres konfirmation. Samtidig blev også skolekommissionens oplysninger om, at barnet 
havde fuldendt sin skolegang, og hvilke udtalelser vedkommende havde fået i kundskaber og opførsel, 
indført på samme måde, som præsten skulle skrive om konfirmanden.

Skudsmålsbogen i dens endelige udformning blev indført 1833. Bogen bestod af tre ark skrivepapir, der var 
indbundet med stærk pap og forsynet med en snor, der var fastgjort til et segl for at sikre sig mod 
forfalskninger.
På det første ark, som var forsynet med et stempel, skulle sognepræsten eller politimyndigheden skrive 
navnet på, hvem skudsmålsbogen var udstedt til, hvornår den var blevet udstedt, og hvor den var udstedt. På 
de næste sider fulgte et uddrag af den gældende lovgivning om skudsmålsbøger.
Herefter fulgte en række personlige data som navn, forældre, fødselsdag, -år og -sted, dåbsdag, -år og -sted, 
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”Anders Jensen. Søn af Gaardmand 
i Kirkeby i Vellinge, Jens Christensen og Hustru Ellads Christensdatter er i følge Attest 
fra Pastor Aagaard født i Vellinge Sogn 30. Novbr. 1838, Attenhundredetresin og otte, 
og døbt i Vellinge Kirke 6. Jan. 1839,  Vaccineret d. 22. Juli 1841 af difterilæge Gunst, 
og bleven ved Examen 16. Marti tildelt følgende Charakterer:
Indenadslæsning  - Meget godt  
Religionskundskab  -  Meget godt
Skrivning   -  Næsten udmærket  
Regning   -     Næsten udmærket       
Geografi   - Godt     
Flid    -  Meget godt    
Opførsel    -      Meget godt   

          
Huusby Præstegaard d. 21. Marti 1853.          Østergaard.” 

vaccinationsdag og -år samt konfirmationskaraktererne og første altergang.
Til sidst var der plads til, at husbonden kunne skrive, hvornår den pågældende var blevet ansat, hvor længe 
tjenesten varede, og hvilken anbefaling (skudsmål) han kunne give den pågældende.
Den næste husbond kunne så fortsætte indskrivningen.
I denne forbindelse kan også nævnes, at der var meldepligt hos sognepræsten, når et tyende flyttede til eller 
fra sognet. Præsten indførte derefter afrejse fra eller ankomst til sognet i kirkebogens afsnit med afgangslister
og tilgangslister. Her skulle han også indtil 1854 angive vedkommendes skudsmål.
Lovændringer medførte, at det i 1875 var sognefogeden og byfogeden, der overtog registreringen og førte 
oplysningerne ind i tyende- og meldingsprotokoller. Samtidig forsvandt de fra kirkebøgerne.

Både Anders´ og Mettes skudsmålbøger findes hos Jens Noe, et oldebarn af Anders og Mette.
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Kort tid efter skulle pastor Østergaard igen skrive i Anders´ skudsmålsbog, da han 
blev konfirmeret i Husby.

”Aar 1853, Søndagen efter Paaske d. 3. April blev Anders Jensen, efter 
foregaaende Undervisning i Kristendommens Grundsandheder 
Confirmeret i sin Daabspagt i Søndernissum Kirke med Vedtegnelsen i 
Kirkebogen for Kundskaber Godt og for Opførsel Meget Godt.
Søndagen derefter var han en Gjæst ved Herrens Bord. Han lader ham 
gaa sine Veje til det evige Liv.

Husby Præstegaard d. 12. April 1853.       Østergaard.

Anders kom ud at tjene på herregården Udstrup.
Det har åbenbart være for at gå til præst og blive konfirmeret hos morbroderen, at 
Anders har været i Præstegården i Husby, for allerede d. 22. april 1853 kan man se
i kirkebogen, at han vendte hjem til forældrene i Velling. Her var han indtil 
efteråret 1854. 1. november 1854 flyttede han til Rindum sogn. 
I folketællingen kan man se, at han flytter op til sin farbror Christen Christensen i 
Meilby i Rindum sogn. Her har han været til d. 1. april 1855, for d. 13. februar 
1857 skrev H.C. Jensen i hans skudsmålbog at: 

”----- Anders Jensen har tjent mig fra 1. april 1855 til 1. april 1856 
og altid opført sig lydig, flittig og tro”.

Derefter flyttede Anders til Sønder Nissum sogn, hvor han kom til at tjene på 
herregården Udstrup. 
Det var nok ikke tilfældigt, at Anders kom til Udstrup. Konen i huset var Kirstine 
Knudsen, der var søster til den velstående gårdejer Knud Knudsen på herregården 
Trøjborg i det vestlige Sønderjylland. Han og Anders´ far Jens Noe har helt sikkert
kendt hinanden fra studehandlen. Senere bliver familiebåndene yderlige knyttet 
sammen, da Anders´ storebror Hans Christian bliver gift med Kirstine Knudsens 
søsterdatter, Christine Marcussen.

Da Anders flytter fra Udstrup, får han følgende skudsmål: 

”Foromnævnte meget skikkelige, tro og flittige unge menneske 
Anders Jensen har tjent mig fra Jul 1856 til Mikkelsdag 1857 til min 
tilfredshed”.
Udstrup, den 29. sept. 1857.

J.C.W. Jensen.

1860 viser folketællingen, at han igen var hjemme hos forældrene i Fjordvang i 
Velling.

FT Velling 1860, Kirkebyen, Fjordvang.

Jens Christensen, 63, g, No, Hee s, gårdmand, husfader.
Ellads Christensen, 55, Hee, hans kone,
Christen Jensen, 25, ug, Velling, barn.
Anders Jensen, 22, ug, Velling, barn
Louise Christine Jensen, 14, Velling, barn.
Peder Knudsen, 51, ug, No, tj.folk.
Lars Jacobsen, 51, ug, Lem, tj.folk.
Maren   ?   , 36,    tj.folk.

Mens Anders var i Husby, blev han også indskevet i lægdsrullen. Da var han 64 ¼
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tomme, og det noteres, at han havde en plet på venstre hornhinde.
1861 blev han kasseret, og han blev således ikke indkaldt til krigen i 1864, som så 
mange andre unge mænd, bl.a. hans morbroder Milter Pedersen.

Søndag den 2. juni 1867 var der bryllup i Velling kirke.

Da blev ungkarl Anders Jensen fra Fjordvang gift med pige Mette Pedersen fra 
Dalgaard i Klaptofte.
Mette havde som vidne sin far gårdmand Peder Miltersen fra Klaptofte, og Anders
sin svoger Kjeld Ibsen fra Venner.

Velling kirke.

Det var meningen at Anders´ morbroder, pastor Østergaard i Husby skulle deltage 
i brylluppet, og forældrene havde samtidig bedt ham foretage vielsen på grund af 
Vellingpræstens sygdom. I svarbrevet fra pastor Østergaard synes han at være 
noget selvoptaget og kort for hovedet:

”Du skal have tak for din Indbydelse til at komme til Anders´ Bryllup. Mette 
Kirstine fortalte mig om det forleden ved Missionsmødet i Hee, og da Veiret nu 
tager til at blive godt, og jeg i denne Tid er rask, tager jeg imod det, da det er den 
første af min Søsters Børn, der ønsker, jeg skal indvie hans ægteskab og jeg tillige
har confirmeret Anders, [Anders tjente ved konfirmationen i Husby præstegård 
hos sin farbror, der var forpagter der] vil jeg ikke undslaa mig derfor, uagtet at jeg
har nok at bestille herhjemme. Og skal jeg da ogsaa nok, om Gud vil, prædike og 
besørge den øvrige Gudstjeneste, da Eders Præst er aflagt, hvilket jeg da vil bede 
dig saa snart, du kan sige Madam Aagaard og udtrykkelig bede hende lade mig 
vide ved Brev, der maa være i Ringkjøbing Mandag Aften den 27. dennes, om der 
forventes andre ministerielle Forretninger samme Søndag.
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Men dernæst har jeg ingen Befordring selv mere, og min ny Forpagter har i 
denne Tid saa travlt, at jeg ikke kan forlange, at han skal ligge borte med sine 
Heste i flere Dage, hvorfor jeg maa bede dig gjøre Anstalt for, at et Par Heste kan
hente os i Østergaard paa Løverdag Formiddag den 1. Juni, saa vi kan kjøre 
derfra kl. 10. Derfra faaer jeg vel nok paa Tilbagevejen én af Svogrene til at kjøre
os Hjem, hvorved vi da kan gjøre et rigtigt Familiebesøg. Jeg troede ikke, jeg 
skulle komme til atter at prædike i Velling Kirke, som jeg gennem mit halve Liv 
har havt saa mange Forbindelser med i 4 Præsters Tid. Du og din Kone og eders 
Børn hilses fra Eders hengivne Svoger og Broder.
Christen Østergaard.”

Mette Pedersen blev født torsdag d. 11 maj 1843 som datter af gårdmand i 
Damgaard i Klaptofte Peder Miltersen og hustru Inger Kirstine 
Christensdatter.
Søndag den 25. juni blev Mette døbt i Velling kirke, hvor hendes faddere var
møller Niels Christen Hansen og hustru Sidsel Hansgaard af Klapmølle. Gårdejer 
Christen Sand af Hanning, ungkarl Mads Chr. Miltesen [hendes farbror] og pige 
Bolette Andersdatter af Klaptoft.

Mette blev konfirmeret den 19. april 1857 i Velling kirke med karakteren meget 
godt for kundskaber og ligeledes meget godt for opførsel.

Forinden havde hun været til eksamen i skolen tirsdag d. 7. april og skulle så
have sin skudsmålsbog og sognepræsten skrev følgende om hende:

”Datter af Gaardmand Peder Miltersen og Hustru Inger Kirstine 
Christensdatter af Klaptofte, Vellinge sogn, er ifølge 
Ministerialbogen født ibidem d. 11 (ellevte) Maj 1843 /: 
Attenhundrede, fyrretyve og tre) og døbt i Kirken d. 25. juni 
samme Aar. Hun er vaccineret d. 29. August 1844 af Poul Smed.
Ved den i Sognets Hovedskole d. 7. april 1857 afholdte Examen 
blev hun udskrevet med Hovedkarakter for Kundskab og Opførsel: 
Meget godt - og derpå - efter fuldendt Forberedelse samt 
Aldersdispensation af 7. Januar samme Aar - af undertegnede 
confirmeret i Vellinge Kirke 1. Søndag efter Paaske d. 19. April 
samme Aar (1857) med Carakter for Kundskab, Flid og Forhold 
"Meget godt", - den paafølgende Onsdag d. 22 April samme Aar 
var hun i samme Kirke en Gæst ved Herrens Bord, - hvilket herved 
på Embeds Vegne attesteres af 
                                                                       L. I. Aagaard.
                                                                       Sognepræst.
                                                                       Vellinge Kirkegaard 
d.. 23. April 1857.”
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Mette var hjemme i den første tid efter sin konfirmation. 

Ved folketællingen i 1860, kan man se, at hun var hjemme i Klaptofte sammen 
med sine tre søskende. Da der ingen tjenestefolk er anført i husstanden, er børnene
sikkert blevet sat til at hjælpe med gårdens drift.

FT 1860 Velling sogn, Klaptofte.
Peder Miltersen, 50, g, gårdmand, husfader.
Inger Kirstine Christensdatter, 48, g, Stauning, hans kone.
Milter Pedersen, 20, ug, Velling, barn.
Mette Pedersen, 17, Velling, barn.
Ane Pedersen, 15, Velling, barn.
Ane Marie Pedersen, 11, Velling, barn.

Men Mikkelsdag – d. 29. sept. 1860 flyttede Mette hjemmefra. Hun kom i huset 
som tjenestepige i Sdr. Holmgaard i Sdr. Lem.
Ligesom Anders, der  kom ud at tjene hos enten familie eller bekendte af familien,
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var det heller ikke vildt fremmede mennesker, Mette kom i huset hos. Manden i 
Holmgaard i Sdr. Lem, Niels Laurits Buch har været en god bekendt af de to 
familier  i Velling, der var beskæftiget med studehandel. Senere bliver sønnen fra 
Holmgaard, Jens Stokholm Buch kompagnon med Anders Noes bror – den kendte 
studehandler Kræ´ Noe.
Da Mette efter et halvt år flytter hjem igen giver husfaderen hende følgende 
skudsmål: 

"Mette Pedersen har tjent undertegnede fra Mikkelsdag 1860 til 
dato, og i den tid har hun opført sig til min fulde tilfredshed.
Holmgaard, d. 2. april 1861.

N.L. Buch".

Anders og Mette købte en gård på Holmsland.
Efter at Anders og Mette var blevet gift, købte de en gård i Kloster i Gammelsogn 
på Holmsland d. 29. november1. 
Det var gård matr.nr. 5 på 1 td. Hartk, 6 skp, 2 fjdkr, og 1 ¾ alb. Købesummen er 
på 3450 rigsdaler.
Vi ved ikke, hvor Anders havde disse penge fra, men det kan vel ikke udelukkes, 
at han har beskæftiget sig med studehandel og studedrift til de nordtyske 
markeder. Det var der gode penge i endnu på den tid. Vi ved at hans svoger Milter
Pedersen beskæftigede sig ret meget med denne handel2. Mere herom senere.
Det er også muligt at Mettes far har hjulpet med finansieringen, for da han sælger 
sin gård i 1870, flytter han ind hos Anders og Mette sammen med Mettes mor, står
han i folketællingen 1870 som formuende.

FT 1870 Gammelsogn, Kloster.
Anders Jensen Noe, 31, g, Velling, husfader, jordbruger.
Mette Pedersen, 26, g, Velling, hans kone.
Inger Kirstine Jensen, 1, Gammelsogn, barn.
Jens Noe Jensen, u. 1, Gammelsogn, barn.
Peder Miltersen, 59, g, Velling, slægtning, formue.
Inger Kirstine Christensen, 57, g, Stauning, slægtning.
Ane Pedersen, 24, ug, Velling, slægtning.
Ane Marie Pedersen, 20, ug, Velling, slægtning.

Familien flyttede til Vennergaard i Velling.
Familien boede i Gammelsogn ca. 7 år og fik deres 5 første børn her, men Anders 
må have haft ønske om, at få en større gård. Så da ejeren af Vennergaard i Velling,
Hans Sørensen døde, ønskede enken Petersine Nielsen at afhænde den ret store 
gård.
Anders og enken blev enige om at mageskifte deres gårde den 18. april 1874.3 
Anders og Mette fik nu en stor gård på 12 tdr. hartk, 2 skp, 3 fjd.kr og 2½ alb. og 
med et jordtilliggende på omk. 80 ha.
Vennergaards værdi var sat til 16 000 rdlr., og deres gård i Gammelsogn til 6 000 
rdlr., så Anders måtte give 10 000 rdlr. for at flytte ind på gården.

1.  LAV B-80A SP26 fol 335.
2.  Salomon J. Frifeldt: Ad Jydske Veje Søndenud, s. 215 ff.

3.  LAV B80A SP28 fol. 413.
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Matrikelkort over Vennergaard, tegnet 1868.

Der kom flere børn til, og der skulle tjenestefolk til at drive gården, så der var    
mange mennesker i Vennergaard. 

Ved folketællingen i 1880 ser vi alle, der boede på gården:

FT Velling 1880, Vennergaard.

Anders Jensen Noe, 42, g, Velling.
Mette Pedersen, 36, g, Velling.
Inger Kirstine Kristensen, 67, enke, Stauning, konens moder, nyder 
aftægt.
Inger Kirstine Jensen, 11, Holmsland, barn.
Jens Jensen Noe, 10, Holmsland, barn.
Peder Jensen Noe, 8, Holmsland, barn.
Morten Jensen Noe, 7, Holmsland, barn.
Ane Sand Jensen, 6, Holmsland, barn.
Mikkel Jensen Noe, 4, Velling, barn.
Christen Østergaard Jensen, 3, Velling, barn.
Elise Jensen, 1, Velling, barn.
Peder Christian Jacobsen, 25, ug, Holmsland, tj.folk.
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Niels Andersen, 22, ug, Stadil, tj.folk.
Jens Chr. Jensen, 18, ug, Brejning, tj.folk.
Mariane Jensen, 20, ug, Brejning, tj.folk.
Birgitte Kirstine Kjeldsen, 19, ug, Velling.

Mettes Mor var flyttet med til Vennergaard, efter at hendes mand Peder Miltersen 
døde i marts måned umiddelbart før familien flyttede fra Gammelsogn.
Her på Vennergaard blev de sidste 6 af deres børn født.

Denne sten står ved indkørslen til gården i dag.
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Forholdene for dansk landbrug i den sidste del af 1800-tallet.

Der var ret gode tider for dansk landbrug, da Anders Noe blev selvstændig 
landmand på Vennergaard.
Fra omk.1830 havde der været stigende priser på korn. Det skyldtes, en voksende 
efterspørgsel, som hang sammen med, at befolkningen i Europa voksede kraftigt i 
denne periode. Samtidig satte industrialiseringen ind med fabrikker i stort tal. 
Særlig i England blev der etableret mange nye industrier.
De nye fabrikker skulle bruge arbejdere til at betjene maskinerne. Så der var 
mange mennesker, der på den tid forlod arbejdet ved landbruget og rejste ind til de
nyopførte industribyer med det resultat, at landbrugsproduktionen faldt.
I England havde regeringen i 1815 indført en kornlov, for at regulere den mængde 
korn, der måtte købes i udlandet. Denne lov blev imidlertid ophævet igen i 1846, 
og da Danmark ligger forholdsvis tæt ved England, kom det til at betyde, at der nu
blev gode muligheder for at sælge dansk korn der.

Når der i perioden 1830-77 var så stor efterspørgsel efter korn, var en af grundene 
også, at Europa på den tid var hærget af flere store krige, hvor de krigsførende 
lande ikke selv var i stand til at dyrke tilstrækkeligt med korn. De måtte derfor 
købe i andre lande, og det kom bl.a. Danmark til gode.
De gode muligheder for at sælge meget korn til stigende priser satte gang i 
udviklingen af dansk landbrug. Produktionen blev sat i vejret ved bl.a. forbedring 
af jorden med mergling og dræning samt indførelse af bedre maskiner og 
dyrkningsmetoder.

Men de gode tider får en ende. Fra midt i 1870-erne sker der det, at kornpriserne 
pludselig begynder at falde. Årsagen hertil var, at Nordamerika og Rusland nu 
kunne eksportere store mængder korn til Vesteuropas industrilande fra deres store 
landbrugsområder takket være de moderne transportmidler: dampdrevne jernbaner
og skibe.
Krisen ramte ikke blot Danmark, men mange andre lande blev ramt, og de søgte at
beskytte sig ved at lægge en høj told på fremmed korn. Men en sådan told ville 
ikke hjælpe dansk landbrug, som skulle leve af at eksportere.
For at overleve denne kornkrise, måtte der ske noget, og det blev startskuddet til 
en omlægning af dansk landbrug. Nu gik man gradvist over til kvægdrift med 
mælkeproduktion i stedet for kornavl. Men det krævede, at man fik moderne 
mejerier og slagterier, så der kunne fremstilles ensartede varer af god kvalitet.
Også svineproduktionen begyndte at vokse stærkt efter 1880.
Samtidig med omlægningen af landbruget fra korn til animalsk produktion opstod 
andelsbevægelsen i Danmark med hele den udvikling, som den medførte for hele 
samfundet.

Det er måske tvivlsomt, om denne udvikling i landbruget også har kunnet opleves 
i Velling sogn og specielt på Vennergaard.  
Med gårdens beliggenhed ved de store engarealer ned mod Ringkøbing Fjord har 
der her været ideelle betingelser for den meget indbringende studeproduktion, som
fandt sted i store dele af det vestlige Jylland. Der var gode afsætningsmuligheder 
af stude i Nordtyskland og senere i England, og den store eksport af levende dyr 
skaffede velstand til mange opdrættere i denne del af landet.
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Udviklingen i landbruget i sidste halvdel af 1800-tallet.

Anders Noe har udnyttet sine jordes gode betingelser for kvægavl. Det kan man se
i Danmarks Statistiks kreaturtællingsliste fra 1881. Her ses, at der på Vennergaard 
er 10 stude over to år, 14 køer og 28 stykker ungkvæg og kalve. Blandt ungkvæget
har der sikkert været en del stude, som skulle gå og æde sig fede på gårdens store 
græsarealer.

Anders har ikke været ukendt med studeopdræt og handel. 
Hans far Jens Noe i Fjordvang og senere hans bror Kræ Noe, som overtog 
Fjordvang efter faderen, var betydendene studeopdrættere1. 

Anders´  svoger Milter Pedersen fra Klaptofte havde også beskæftiget sig med 
studehandel. Han begyndte allerede som 14 årig at drive stude til Tyskland2. 

Men ligesom kornhandlen i 1870-erne blev ramt af en krise, så blev også     
studehandlen ramt af et stop. Det skete 1892, da den engelske regering forbød 
import af kvæg og får. Samme år lukkede også Tyskland for import af levende 
kvæg.
Det kvæg, man nu producerede skulle fremover slagtes i Danmark, så 
studeopdrætterne skulle nu indstille sig på nye forhold. 

1.  Velling sogn Ved Ringkøbing Fjord bd. 2 s.188 ff.

2   Salomon J. Frifelt: Ad Jydske Veje Sønderud, 1934  s. 215 ff.
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Nye tider på vej.

Noget tyder på, at Anders Noe også var indstillet på nye tider og klar til at tage 
nye opfindelser til sig.

Da Carl Holbæk på Ringkøbing Jernstøberi fremstiller en ny håndtrukket tærske 
og heglemaskine, er Anders en af de første, der tager den i brug i 1892, og han har 
kun gode anbefalinger at give maskinen.

"Undertegnede kom tilfældigt til stede ved Jernstøber Holbeks første 
Prøve med hans nye Haandtærskemaskine og efter at have gjort mig 
kekjendt med Resultatet af Maskinens Arbejde, besluttede jeg mig 
straks til at kjøbe den paa Betingelse af, at den ved nærmere Prøve i 
mit Hjem fremdeles arbejdede til min Tilfredshed. Jeg har nu prøvet 
den i en Maanedstid og er vedblivende meget tilfreds, den arbejder 
forbausende let, saa at en Karl med Lethed trækker og tærsker 2 a 
2½ Trave i Timen. Jeg har prøvet   den med al slags Sæd og i enhver
Henseende viser den sig Arbejdet mægtigt, ja om det saa er 
Boghvede og Spergel, som almindeligvis ikke kan behandles på 
Tærskemaskine, bliver det paa denne Maskine bearbejdet 
tilfredsstillende. Maskinen kan samtidig med at den afpisker Sæden 
gjøre Straaet rent til Langhalm eller Tækkestraa, hvilket jeg 
ingensinde har set andre Maskiner udrette, kort sagt, den er efter 
min Erfaring et fuldtud fortrindligt Redskab, og da den er solid 
udført og i Forhold dertil sælges for en moderat Pris, saa er det min 
Overbevisning, at den vil være kjærkommen hos enhver af mine 
Standsfæller, som har Brug for den.

Vennergaard i Velling, d. 7. December 1892.
Anders Noe."
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Carl Holbek,
Ringkjøbing Jærnstoberi.

som Nutidens bedste Maskine paa Tærskningens Omraade.

Ærbødigst

uJ
« u 
ns

fuld Berettigelse anbefale den til ærede Forbrugere 
løvrigt henvises til efterfølgende Anbefalinger.

Fordele fremfor hidtil kjéndle Tærskemaskiner. ' 
Disse ere hovedsagenllig følgende: .

Denne Maskine, hvorpaa jeg har erhvervet 7-Aars Eneret, erutvivlspm for Landmænd en af de nyttigste 

ov praktiske Maskiner/'som hidtil er ■fremkommen;' den fremstilles til Haand-, Hest- og Møllekraft og. er saaledes 
anvendelig saavel hos den mindre som større landbruger. I utrolig kort Tid har Maskinen vundet betydelig Ud
bredelse; hvilket er meget naturlig, da enhver, som ser ^g' prøver den, straks bliver overbevist om dens betydelige

1. at den er simpel i Sammensætningen,

■ 2. at den tærsker rent, i
. . • - ~ ■ -

3 at den halmer ikkel Straaet,
' 4. at der kan gjøres Tag paa den,

5. at den kan betjenes ^af Børn og Kvinder.

Med de mange Erfaringer og de mange anerkjendenae Udtalelser, som det forløbne Aar har bragt mig til Gunst 
for Maskinen, kan jeg med fuld Berettigelse hævde, at/Maskinen er i Besiddelse af foran nævnte Fordele og med

Haaid-f Hest- kg Møllekraft.
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Anders og Mette afhændede Vennergaard 1899.

Anders og Mette kom til at bo på Vennergaard i 25 år, men i 1899 måtte de have 
følt, at nu var tidspunktet kommet, hvor de måtte lade sønnen ungkarl Peder 
Jensen Noe overtage gården, så d. 27. maj 1899 solgte Anders gården til sin søn 
for 30 000 kroner. Gården var da på 9 tdr.htk, 2 skp, 2 fjdk, og 2 ¼ alb1. 

I den første tid efter at de har overdraget Vennergaard til sønnen, blev de boende i 
Velling, da de i 1897 havde købt et jordstykke af Anders´ svoger Kjeld Ibsen i 
Venner. Her byggede de et hus, som de havde til 19092. 
Herefter flyttede de til deres datter Ane, der er gift med gårdejer Jesper Peder 
Jespersen i Mejlby i Stauning sogn. 
Hos datteren og svigersønnen fik de en del år sammen, inden de døde næsten 
samtidig.

Anders døde onsdag d. 19. 
januar 1921 og blev begravet 
onsdag d. 26. januar.

Mette døde onsdag d. 15. 
juni1921 og blev begravet 
mandag d. 20. juni.

1  LAV B80A SP43 fol. 413.
2  LAV B80A SP 42 fol. 383.

20



De blev begravet på Velling kirkegård, hvor deres gravsten stadig kan ses.

Børn af Anders Jensen Noe og Mette Pedersen.

1. Inger Kirstine Jensen Noe * 29. juni 1868, Kloster i Gammelsogn, U 
16. juli 1944, De Gamles Hjem, Herning. Gift 10. maj 1898 i Velling kirke med   
Ib Hansen * 4. dec. 1864 Velling Bjerg, Velling sogn, U 24. juni 1937, 
Mellemgade 3, Ringkøbing. Gdr. Velling Bjerg, Velling sogn. 3 børn.

2. Jens Jensen Noe * 18. dec 1869, Kloster i Gammelsogn, U 4. sept. 
1900, Nyborg som ugift kontorfuldmægtig.

3. Peder Jensen Noe * 29. marts 1871, Kloster i Gammelsogn, U 7. juni 
1958, Vennergaard, Velling sogn. Gift 21. okt. 1902 i Velling kirke med Mette 
Christensen * 19. sept. 1872, Astrup, Velling sogn, U 11. nov.1950, 
Vennergaard, Velling sogn. Gdr. Vennergaard, Velling sogn.

4 børn.

4. Morten Jensen Noe * 23. sept. 1872, Kloster i Gammelsogn, U 23. maj 
1962, Alderdomshjemmet, Tim sogn. Gift 2. april 1908 i Velling kirke med 
Nicoline Aarup * 13. juli 1874, Koustrup, Velling sogn, U 10 nov. 1929, 
Hanning sogn. Gdr. Skræbsgaard i Hanning 1907-32.

Ingen børn.
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7. Ane Sand Jensen Noe * 22. sept. 1873, Kloster i Gammelsogn, U 5. 
juli 1962, De Gamles Hjem, Skjern. Gift 27 okt. 1898 i Velling kirke med Jesper 
Peder Jespersen * 27. aug. 1873, Stauning sogn, U 16. okt. 1932, Mejlby, 
Stauning sogn.

De overtog Jespers farfars, Peder Vestergaards gård i Mejlby, Stauning 
sogn. Den brændte 1930, men blev senere genopført. Efter Jespers død førte Ane 
den store gårds drift videre. Men da de ingen børn havde, solgte hun den omsider, 
og den overgik dermed til fremmed eje. Den havde da været i samme slægts eje 
siden omk 1750. I mange år var den en fæstegård, først til Lundenæs, og siden 
1779 til Lønborggård, hvis ejer Kammerjunker Bentzon solgte den til P. 
Vestergaard til selveje. Han blev mand i gården 1844. Ane flyttede efter salget til 
Skjern.

Ingen børn.

6. Mikkel Halkjær Jensen * 27. juli 1875, Vennergaard, Velling sogn. 
Udvandret til USA1899, hvor han bosætter sig i Montana. Her bliver han gift og 
får 3 børn.

7. Christen Østergaard Jensen * 28. sept. 1876, Vennergaard, Velling 
sogn. Gift med Anna Jacobsen * Nyborg. Udvandret til USA 1902. Slår sig ned i 
Denver, Colorado, hvor han får en mælkehandel. 6 børn.

8. Elise Jensen Noe * 25. dec. 1878, Vennergaard, Velling sogn, U 28. 
jan.1945, Holstebro. Gift 27. okt. 1904 i Velling kirke med Jens Overlund 
Jensen Aaberg * 27. dec.1874, Aabjerg, Vedersø sogn, U26. sept.1960, 
Holstebro.

Gdr. Nr. Torp, Naur sogn. 6 børn.
Se mere om dem i heftet om Slægten fra Aabjerg.

9. Mads Kristian Jensen Noe * 19. maj 1880, Vennergaard, Velling 
sogn, U 10. okt. 1957, Skaven, Lønborg sogn. Gift 27. nov. 1927 på Varde 
Borgermesterkontor med Else Hansine Johanne Jensen * 28. marts 1905, 
Janderup sogn, Ribe amt, U 16. marts 1981 Vostrup, Lønborg sogn.                       

Mads overtog gården "Bjerg" i Rindum 1909 og havde den til 1919, 
hvor han solgte den og rejste til Norge. Her opholdt han sig 5½ år. Siden købte 
han en ejendom på Ringkøbing Bymark. Her boede de i 5 år inden de flyttede til 
Skaven i Lønborg sogn, hvor de havde en landejendom.

5 børn.

10. Kristine Jensen * 17. marts 1882, Vennergaard, Velling sogn, U4. 
nov. 1894, Vennergaard, Velling sogn.
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11. Jensine Oline Jensen Noe * 10. dec. 1883, Vennergaard, Velling sogn, 
U15. juni 1953 Holstebro sygehus. Gift 22. maj 1918 i Velling kirke med Mads 
Hansen Bendtsen * 29. juli 1885, Sdr. Torp, Naur sogn, U 20. maj 1976, 
Holstebro. Mølleejer i Naur. Ingen børn.
"Gårdens navn er Naur Mølle. Den er ca. 300 år gammel og er overtaget af 
Bendtsen 1918. Der var dengang opdyrket 42 tdr.ld., hvilket er det samme som nu.
Besætningen var ved overtagelsen på 2 heste, 8 køer, 12 ungkvæg, 2 svin og 7 får.
Den er nu på 2 heste, 10 køer, 12 ungkvæg, 40 svin og 4 får. Bendtsen er uddannet
hjemme og på andre gårde. Han er formand for Kornnævnet, har været medlem af 
sognerådet 1929-33, har været kasserer for mejeriet i 4 år og har været medlem af 
værgerådet, er formand for venstrevælgerforeningen i Naur sogn. Der drives 
sammen med gården et handelsmølleri." (Danske Landmænd og deres virke, 
1943).

12. Mette Marie Jensen * 24. juni 1888, Vennergaard, Velling sogn,  U 27. 
juni 1888, Vennergaard, Velling sogn.

Brødrene Morten, Peder og Mads Noe.
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Oline og Mads Hansen Bendtsen.

Christen Østergaard Jensen Noe
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Vennergaard i Velling sogn.
Til udarbejdelse af dette afsnit er benyttet ”Trap Danmark, Ringkøbing Amt” og ”Velling 
Sogn ved Ringkøbing Fjord” bd.1, Red./Jens Noe.

"Vennergaard er en meget gammel herregård, som nævnes allerede i det 14de 
århundrede. Oprindelig skrives gårdens navn "Vener", sagtens efter byen, hvori 
den ligger."
Således skriver P. Storgaard Pedersen i "Bidrag til Hing Herreds Historie og 
Topografi". Af hans beretning skal videre gengives:
"Af gårdens ejere nævnes Christen Splid Fastie i det 14de årh. Hans datter Karen 
var gift med Jens Juel til Ugelstrup. Familierne Splid og Fastie førte samme 
våbenmærke, nemlig en tobenet stormstige med en krog foroven og tre trin. 
Allerede i tidlig tid må disse familier vistnok ved giftemål være blevet forenede, 
og da vel familien Splid snart uddøde på mandesiden, har Fastieslægten brugt 
begge navne. Et sagn fortæller, at den første af familien Fastie skal have tjent sit 
adelige skjold, da han i kongens tjeneste erobrede en stærk fæstning. Under 
angrebet opmuntrede han soldaterne, ved at råbe til dem: "Fast i! Fast i!" Da 
kongen fik dette at vide, gav han ham deraf navnet Fastie og en stormstige til 
våbenmærke."
"Væbner Christiern Fastie ejede Vennergaard 1446 og hans frue hed Dorthe Juel. 
Deres søn Erik Christensen Fastie er nævnt som ejer af Voldbjerg, mens 
Vennergaard gik i arv til sønnen Thomas Fastie, der nævnes her i årene 1489-
1513. Han udskrives til krigstjeneste 1511 sammen med Peder Skram på 
Voldbjerg og flere adelsmænd på egnen. Med sin hustru Eline Mogensdatter 
Spend havde han fire børn, sønnerne Mogens, Christian og Mester Splid Fastie, 
samt en datter Anne, der blev gift med Palle Bang. I årene 1533-34 nævnes ærlig 
og velbyrdige Svend Mogens Fastie til Vennergaard; men kort efter ejedes gården 
af broderen Christen Fastie, der sammen med Enevold Juel på Aabjerg, Peder 
Skram på Voldbjerg og flere adelsmænd fra egnen var til stede på herredagen i 
København 1536. I de følgende år findes Christen Fastie hyppigt nævnt som 
mægler i trætter om markskel. Hans hustru hed Anne Clausdatter, som var en 
datter af Claus Strangesen og fru Karen Væbner på Nørholm. Hun ejede gården 
flere år efter mandens død. Sin enkestand henlevede hun senere på Rindomgaard, 
hvor hun skal være død 1592."
"Hendes søn Thomas Fastie til Vennergaard var den sidste mand af slægten. Han 
var en tapper og dygtig mand, men synes også at være stridig og nærig. I 
Ditmarskerkrigen 1559 vandt han sine første Laurbær, og blandt andet hjemførte 
han en fjendtlig krigsfane, som han med egen hånd skal have taget under kampen. 
Denne fane prydede senere hans gravsted i Aalsø kirke på Djursland. Thomas 
Fastie deltog også i krigen mod Sverige, og i slaget ved Falkenberg mistede han 
sit ene øje. Så stort et ry for mod og dødsforagt havde han og hans to brødre, at 
samtiden sagde om dem, at "hvor Thomas, Mogens og Strange lod sig drive ud, 
der skulle ikke Fanden selv komme ind".1

1  Dansk Biografisk Lexikon, 1891.
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Ejere af Vennergaard:
1422 Christen Fastie.
1479 Thomas Fastie, søn af Christen Fastie.
1513 Christen Fastie til Katholm, søn af Thomas Fastie.
1578 Thomas Fastie til Katholm, søn af Christen Fastie.
1600? Karen Strangesdatter til Vosnæsgaard.

"Thomas Fasties søskendebarn Karen Strangesdatter, der var gift med 
Christen Juel til Vosnæsgaard, arvede nu Vennergaard. Christen Juel døde 1608, 
og kort efter kom Karen Strangesdatter i en slem forlegenhed, idet adelsmanden 
Christoffer Rosenkrans gjorde indlæg hos hende for 5 000 rdl. Da hun vidste, at 
hendes afdøde mand kun skyldte ham 1 000 rdl., samlede denne mandige kvinde i 
en skynding de vidnesbyrd, der måtte udkræves for at godtgøre sagens rette 
sammenhæng, og da der en måned senere holdtes herredag, mødte hun der for at 
få dom over falskneren. Da hun selv havde underskrevet gældbrevet på de 1 000 
rdl., fremlagde hun nu 13 underskrifter af sit navn og viste derved, at underskriften
på Rosenkrans´ gældsbrev var falsk, ligesom hun blandt andet godtgjorde, at 
hendes mands jordefærd fandt sted den 7. april 1608 og ikke den 28. marts, 
hvilken dag hendes navn var skrevet under brevet på de 5 000 rdl.

Rigsrådet fældede dom i sagen den 27. januar 1609, hvorved fruen 
frikendtes. Rosenkrans blev derefter sat fast på Skanderborg Slot, og hans gemmer
undersøgtes, hvorved flere falsknerier opdagedes, endda et brev skrevet i kongens 
navn. Da han således havde "bag Døren sat og forglemt sin adelige Herkomst, 
Stand og alt det, som en ærlig mand bør have udi agt", dømtes han æreløs og 
skulle som en falskner straffes på sin hals. Denne dom blev udført den. 23. marts 
1610 på Københavns Slotsplads.

Som ejerinde af Vennergaard har Karen Strangesdatter også gjort sig 
fortjent ved at dæmpe striden om stolestaderne i Velling kirke. Hendes brev derom
af 24. juli lyder således: " Jeg Karen Strangesdatter til Vennergaard, Christen Juels
Efterleverske, kender og gør vitterligt udi i dette mit aabne Brev, at eftersom der 
tilforn haver sig begivet nogen Tvist og Irring mellem ærlige og velbyrdige Mand 
Thomas Fastie til Vennergaard og ærlige og velbyrdige Frue Mette Munk, Kjeld 
Juel og Fru Marine Juel om nogle stolestader til Rybjerggaard og Vennergaard, 
efter en Kontrakts Lydelse derom udgangen den 24. september 1578, saa 
efterdi for [førnævnte]. Vennergaard efter forn. Thomas Fastie min kære Fastersøn
er mig arveligen tilfalden, og der ikke om samme Stoelstand endnu skal være 
givet til endelig Ende, så haver jeg undt og afstanden, så nu og med dette mit 
aabne Brev under, bevilger og afstaar fra mig og mine Arvinger og til Fru Marine 
Juel til Rybjerg og hendes Arvinger den øverste Stoelstand for Brixdøren paa den 
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nord Side udi Velling Kirke. Eftersom samme Stoelstand forn. Marine Juel til 
hendes Gaard forn. Rybjerg af gode Mænd tilforn er tildømt, hvilken Dom findes 
dateret 1573, saa jeg forn. Kontrakt i den Artikel om forn. Stoelstand har aldeles 
afstaaet til forn. Fru Marine Juel og hendes Arvinger, som forn. Stoelstand for 
mig og mine Arvinger, eller hvem, som Vennergaard bekommendes eller 
besiddendes vorder, uhindret skal nyde, tilkomme og efterfølge i alle Maader. 
Dette til Vidnesbyrd og Stadfæstelse har jeg brugt mit Signet her nedenfor og min 
egen Haand underskrevet, og venligen om bedet og velb. Mand Jakob Skram til 
Fruergaard, Søffren Knudsen til Tridie at besegle og underskive1." 
1638 Hendrich Lange til Dejbjerglund, tidligere kannik i Ribe. Hans datter 
Mette Lange ægtede Erik Lykke til Højris. Hun arvede Vennergaard. 
1651 Ritmester Anders Lange, hendes broder, overtager da Vennergaard. 
Året efter gifter han sig med sin søsterdatter, Karen Pogwisch. Trods det nære 
slægtsskab lykkes det ham at få kongelig tilladelse - imod at give 1 000 rdl. til 
legater for fattige. Efter Anders Langes død gifter enken sig med oberst Sivert 
Ratlou.
1677 Henrik Lange, søn af Anders Lange.
1693 Henning Meyercrone, gift med Kirstine Schrøder. "Sidstnævnte år 
skænkede kongen Vennergaard og dens tilliggende bøndergods til Henning 
Meyercrone "for den lange og tro Tjeneste han os hidentil allerunderdanigst 
bevist haver og herefter gøre skal". Henning Meyercrone var en fætter til 
Griffenfeldt og ligesom denne af borgerlig familie. Hans døbenavn var Henning 
Meyer; men da han 1674 ophøjedes i adelsstanden, kunne dette jo ikke slå til. 
Hans hustru hed Kirstine Schrøder. Meyercrone var stiftsbefalingsmand i Aalborg 
stift og amtmand over Aalborghus amt 1687-94; samtidig var han kongens råd, og 
i gavebrevet om Vennergaard nævnes han tillige som ekstraordinær gesant hos 
kongen af Frankrig. Det var til ham, at Ludvig d. 14. i manges påhør udtalte, at 
Danmark i Griffenfeldt havde en af verdens største ministre2". 
1716  Kancelliråd Lars Pedersen Heldvad, gift med Margrethe Riegelsen. 
"Familien Helvad stammer fra sognet Heldvad i Haderslev amt.......... Han var 
en rig mand og Vennergaard lod han godt opbygge med bindingsværk3".
1736 Nicolai Helvad, søn af Lars Peder Helvad og gift med Anne Kirstine 
Fridsch. De havde en del børn, men da ingen af dem var myndige da enken døde, 
fik deres værger bevilling til at afhænde Vennergaard. På Velling kirkegård 
fandtes tidligere en stor granitsten over Nicolai Helvad og hustru.
1756 Niels Pedersen Lillelund, der også havde skøde på Rydbjerg. De to 
gårde tilsammen var da med bøndergods, på 399 tdr. hartkorn.
1758 Thomas Lund.
1761 Oberstløjtnant H.V. Rosenvinge, Viumgaard. Købte vennergaard for 30 
000 rigsdaler og 50 speciedukater.
1762 Hofjunker Holger Sehested, Herningsholm.
1764 Mads Opitus. Han fik kgl. bevilling til udparcellering af gårdene til 
bønderne, og med ham begyndte opløsningen af godset, idet 
bøndergodset da svandt ind fra 202 til 38 tdr. hartkorn.
1771 Christen Kaalund. Køber Vennergaard for 9 000 rdl. I "Aarbog for 
dansk Kulturhistorie" (1894) nævnes herremanden Kaalund på 
Vennergaard. Bønderne fra godset skulle levere skattekorn i 
Ringkøbing. og de klagede over amtsforvalterens mål, hvorfor 
herremanden tog ud til amtsstuen og målte tønden, som han slog i stykker, da han 
fandt den for stor. Så beregnede han, hvor meget korn de havde taget i overmål og 
tvang forvalteren til at køre det til Vennergaard, hvor bønderne så kunne komme 
efter det korn, de havde leveret for meget. Kaalund gik heller ikke så strengt til 

1   P. Storgaard Pedersen.
2   P. Storgaard Pedersen.
3   P. Storgaard Pedersen.
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værks med at sende bud efter hovfolk, som ellers var tilfældet. Han sendte bud til 
bønderne, om at de kunne komme, ikke at de skulle.
1778 Kaptajn Niels de Poulsen. Køber Vennergaard for 7 880 rdl.
1783 Christian Nørager køber gården for 12 600 rdl med 28 tdr. hartkorn. På 
den store mindesten på Velling kirkegård angives det, at Nørager var født på 
Sandholt "i Fyen" 1758, og han døde allerede 1795. Hans kone, Joachimine Beate 
Mølmark, døde på Vennergaard i 1807. Samme år solgtes gården til A. Lanng, 
men på det tidspunkt var så godt som al bøndergodset frasolgt. Det var sket som 
en konsekvens af ophævelsen af stavnsbåndet i 1788, og det er det samme billede 
man ser over hele landet med de store herregårde, der nu bliver meget reducerede i
størrelse.
1807 Andreas Lanng, gift med Marie Vandborg fra Frøslevgaard. Han gav 
ved auktion 14 000 rdl med 21½ tdr. hartkorn. Han solgte nogle parceller, så 
gården nu var 19 tdr. hartkorn.
1818 Søren Nielsen f. 1785 og gift med Karen Christensdatter. Han købte 
gården for 1 000 Rbd. i sølv, med 19 tdr. hartkorn.
1847 Karl Anton Rambusch f. 1818 i Korsør og gift med Helene Johanne 
Amalie Votike f. 1818, Kolding.
1852 Rambusch kunne ikke klare sine forpigtelser. Gården gik tilbage til 
Søren Nielsens to børn, Ingeborg og Hans, da de havde en del penge til gode. De 
drev gården i fællesskab til 1856, da de bygger ny gård på Nordmarken, som 
Ingeborg og hendes mand fik.
1858 Hans Sørensen f. 1825 på gården, gift med Petrine Nielsen f. 1833, 
Dejbjerg. Der sælges en del af udmarken fra og gården er på ca. 12 tdr. 
hartkorn, da enken mageskifter til
1874 Anders Jensen Noe f. 1838 på Fjordvang, Velling.(side 8).
1899 Peder Jensen Noe f. 1872 på Holmsland og søn af Anders Jensen Noe.
1937 Svend Noe, søn af Peder Jensen Noe får Østermarken og bygger en ny 
gård. Der er nu 6 tdr. hartkorn tilbage til Vennergaard.
1958 Anders Noe f. 1908 og Ingrid Noe f. 1912. Begge født på Vennergaard. 
De afhændede gården omk 1988, hvorved den gik ud af slægtens eje.
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Bedsteforældre.

Ane nr. 4 Jens Christensen Noe 1798 – 1877.
Ane nr. 5 Ellads Christensdatter 1805 – 1876.

Min tipoldefar 
Jens Christensen
Noe var født
1798 og døbt
mandag d. 8.
januar 1798 i
Øster No, Hee
sogn som søn af
gård- og
handelsmand 
Christen Jensen
og hustru Mette
Kirstine
Christensdatter.
Han døde 29. dec. 1877 i Velling sogn.
Hans hustru Ellads Christensdatter blev født 1805 i Østergaard, Hee sogn og 
døbt 17. juli 1805, som datter af Christen Iversen og Ane Cathrine 
Christensdatter. Hun døde 13. marts 1876 i Velling sogn.

Han blev som alle No-boerne døbt i Hee kirke – 25. januar 1798 - da kirken i No 
var blevet nedrevet i 1600-tallet. Ifølge overleveringen gik det således til:1

” I 1600-tallet hed Præsten i Hee og No Jens Gødstrup. Toogtyve Børn havde den
virile Præst, og stillede han dem op og lod dem synge i Kor, lød det smukkere end 
Englenes Sang. Men den gode Præst var ogsaa en Selskabsløve, aldrig var der et 
Gilde i Omegnen før han var der paa en  Studs. Og afholdt var han, for han kunne
traktere Violinen saa godt som nogen Spillemand,og det var noget Herremanden 
paa Voldbjerg, Rigsraad Niels Krag satte stor Pris paa. Han sendte tit Bud efter 
Præsten, ikke saa  meget i gejstlige Spørgsmaal, men for at nyde hans Violinspil 
og den prægtige Børneflok.
En Dag kom Præsten imidlertid til Niels Krag uden at være tilsagt, og det kan nok
være Rigsraaden fik et Chok, for Gødstrup meddelte kort, at han ville søge et 
andet Kald. Hvad aarsagen var? Jo, sagde Præsten, det er saamænd fordi, han 
var Præst i to Sogne, og naar han skulde fra Hee til No for at holde Gudstjeneste, 
var det vanskeligt at komme tørskoet over Sumpene og Vandløbet mellem 
Sognene. Og det var han træt af!
Nu trak Krag Vejret lettet, for det maatte kunde ordnes. Ikke som man skulde tro 
ved en Bro, for han havde jo gode Forbindelser ved Hoffet, saa han fik nu 
Kongens Tilladelse til at nedlægge No som Sogn og nedrive Kirken der. Det var jo
ikke saa rart for No-boerne med den lange Vej over Aaen, men det maatte de jo 
finde sig i.
Og saa var der lige det problem, at Hee Kirke var for lille til at huse begge 
Menigheder, saa den maatte udvides med et Sideskib. Stenene hentede man saa 
fra No Kirke, og en Del blev ogsaa fragtet til Voldbjerg, hvor de blev brugt paa 
Godsetes Murværk. Mange af de indskrevne Bønder gjorde det med bange 
anelser, for det der med at bruge Sten fra en Kirke til noget andet var ikke saa 
godt. Men Pastor Gødstrup blev da i Embedet.

1 Oplyst af Ib Noe.
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Nu skulle det vise sig, at skeptiknerne fik Ret, for knap var Gødstrup død, før han 
gav sig til at gaa igen paa Voldbjerg, hvor han ved Nattetide spankulerede 
omkring med sin Stok og bankede paa de Sten, der engang havde siddet i No 
Kirke. Og det blev han faktisk ved med helt op til 1906, hvor den daværende Ejer 
blev saa træt af det Nattebankeri, at han skænkede de gamle Kirkesten til en 
Toldkammerbygning i Ringkøbing.”

Hee kirke, som den ser ud i dag.

Torsdag d. 24. Maj 1827 blev Jens i Hee Kirke gift med Ellads Christensdatter 
fra Østergaard i Hee. Hun var datter af Christen Iversen og Anne Cathrine 
Christensdatter. 

De mandlige forfædre i den slægtsgren hedder næsten alle på skift Jens eller 
Christen, hvorimod tipoldemors navn Ellads er blandt de mere sjældne. Da senere 
generationer skulle opkalde deres døtre efter hende, ændrede de desværre navnet 
til det mere almindelige Elise. Dem er der mange af i efterslægten, bl. a. min 
farmor og også Ellads´ barnebarn Elise Kjeldsen, som jeg med mellemrum 
henfører til i dette skrift.

Den begavede slægt fra Hee Østergaard har fostret mange betydelige personer 
inden for kultur og politik.
Således var den radikale kultusminister fra 1916-20 Thorvald Poulsen af denne 
slægt. Han var barnebarn af ovennævnte Christen Iversen i Østergaard. Ligeledes 
var den tidligere venstre-politiker i 1960-ern, Kristen Østergaard fra Nr. Felding, 
en efterkommer fra Østergaard.
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Før brylluppet underskrev brudeparrets fædre denne attest i kirkebogen:

”Vi Underskrevne indestaar for, at der intet er til hinder for, at 
Ungkarl Jens Christensen af Østernoe og Pigen Ellads 
Christensdatter af Eistrup i deres forehavende Ægteskab. Karlen
er 28 Aar, Pigen 21 Aar. Han er vaccineret i sit 3. Aar med 
naturlige Børnekopper og hun er vac. Marts 1806. Han har 
Landeværnspas [dvs. at han er fritaget for alt med hensyn til 
militæret]. Dette underskriver vi med vore egne Hænder. 
Den 6. Maj 1827.
Christen Jensen Noe.   Christen Iversen Østergaard.

Vi er tilbage i en tid, hvor de færreste af bondestand kunne læse, langt mindre 
formulere sig på skrift, men de to Christener kunne, så det var nok vigtigt at få det 
med egne hænder med i attesten. Bemærk i øvrigt, at de underskriver sig med 
deres navn til daglig brug, Noe og Østergaard.

I Hee 1827 til 1832.

De unge købte samme år, som de blev gift en gård i Hee på 5 Tdr. hartkorn af en 
Peder Johnsen, der endnu havde den tidligere ejer Hans Lauridsen med to ugifte 
døtre på aftægt. 
1.
Peder Johnsen skøder sin ejede og påboende Gaard i Heeager By til velagte 
Ungkarl Jens Christensen af Ø. Noe med Ager, Eng og Hede for Hartkorn 5 Tdr.
4 Skp. 2 2/3 Alb med givne Anpart af Konge, Kirke, Korn, Kvægtiende, dens 
Rettigheder og Byrder som jeg selv have ejet for Købesummen 895 Rigsdaler 
Sølv.
2.
Køber betaler de i Gaarden indskrevne Prioriteter efter Opsigelser, når samme 
Kreditte udløber samt holder Sælgeren fri og kvavløs, saalees 150 Rdl. Sølv til 
Jens Pedersen Røgind i Noe, 99 Rdl Sølv til Frich, 80 Rdl. til den Kgl. 
Kreditkasse, 252 rdl. til de tvende umyndige Pigebørn Else og Anne Hansdøttre 
og skal  om det forlanges derom udstede nye Obligationer. Resten af 
Købesummen 319 Rdl. udbetaler Køberen til Sælgeren i omstundende Snapstings 
Termin 1827.
3.
Ved Handlen følger alt hvad befinder sig sømmet eller naglet faste dele, 
yderligere medfølger: 1 brun 6 års Hoppe, 1 rød 3 års Dito, 1 sortbroget Koe, 2 
hvide Køer, 2 røde Quier, 1 gråbroget Quiekalv, 1 Dito Kalv, 1 Faar  med Lam, 2
Gimmerfaar, 1 gl Vogn med Møgfjæl, 1 gl Harve, 1 gl Stok, 1 Tømme, 1 par 
--------- , 1 Staalgreb, 1 Pude, 2 Dyner til en Seng, som ikke skal være af det 
bedste og ikke det ringeste, 1 lang Hovedpude, 2 uldne Lagner, 1 Kar med 
Jernbaand, Brandredskaberne, 1 dusin graa hollandske Mælkefade, 
Hyldebordene, en Skammel, en Ølkande.
4.
Køberen forsørger den i Gaarden værende Aftægtsmand Hans Laursen med det 
Nødvendige, og om Aftægtsmanden forlanger det, straks at følge 
Aftægtskontrakten imod at Køberen efter hans Død overtager hans 
Efterladenskaber med undtagelse af Kisten, som skal tilfalde den yngste Datter 
Anne, - og hans Gangklæder Svigersønnen Niels Iversen. Hans Laursen beholder 
til brug hvad der nu er hans Kammer. Endvidere skal Køberen betale sin deel af 
Gaardens Ophold til Gravers Christensen efter
det Opholdsbrev han fik i sin Tid. Delen udgør 6 Tdr. Rug og 3 Trd Byg.
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5.
Sælgeren udstyr de tvende umyndige Døtre hver med en forsvarlig Seng og 
Gangklæder før han fraflytter Gaarden og giver Køberen Kvitering herfor. 
Køberen have derfor at udstyre dem anstændig og Bryllup efter egnens Skik og 
Brug, når den tid kommer.
6.
Sælgeren fratræder 10/4 d.aa. og betaler til den tid alle Skattertributter for hele 
Aaret 1826. Køberen betaler Renterne til Frich og Jens Pedersen fra  11/12 1826.
7.
Hvad Foring [føde] og Langhalm angaar som forefindes i Gaarden forbliver det 
uden at Sælgeren kan forlange det mindste, og skal Sælgeren være pligtig at vise 
samme Ansvar som ------- med Foring, så det kan strække Foraaret igennem.
8.
Fra 1. jan 1827 skal Køberen betale alle Kgl. Skatter og Byrder.

Peder Johnsen                Jens Christensen

Til Vitterlighed Niels Iversen   Simon Christensen.

Læst ved Ulfborg-Hind Herredsret 28. feb. 1827.

Her i Hee fødtes deres første 2 børn Mette Kirstine og Hans Christian, inden 
familien flyttede til Nagensgaard i Velling 1832. Denne gård må have været for 
lille, for fem år senere sælges den og i stedet købtes Fjordvang, som blev udvidet 
ved opkøb af naboejendomme, så gården i sin glanperiode havde et tilliggende på 
300 tønderland.

Jens Christensen købte Fjordvang i Velling Kirkeby 1838:

Underskrevne Anders Mortensen af Kirkeby i Velling tilstaar herved
at ligesom jeg ved Kjøbecontract af. 23. Januar d. Aar har solgt og 
afhændet saaledes skjøder jeg herved til Jens Christensen forhen 
boende paa Nagensgaard, min forhen ejende og paaboende Gaard i 
Kirkebye i Velling Sogn med Bygninger med tilhørende Ejendomme 
af Hartkorn Ager og Eng 2 Tdr. 7 Skp. 2 Fjk. 1 Alb med Konge-, 
Korn- og Qvægtiende saa og en Parcel af Ryberg Hovedgaard 
Hartkorn 1 Ffk. 1 4/5 Alb. alt med samme Rettigheder og Byrder 
hvormed jeg selv som eneste Arving efter min Fader Morten Jensen 
har ejet samme ifølge Arvelig..... af 3. Febr. 1830, tinglæst 10. 
samme Maaned og min Faders Hjemmelsdokumenter som i 
Kjøbecontracten er anført og herved overleveres Kjøberen 3600 Rd.
skriver Sex og tredive hundrede Rigsbankdaler rent Sølv saa 
erklærer jeg herved ikke at have nogen videre Ret til eller i den 
nævnte Ejendom, men at samme fra nu af skal være ham tilhørende 
under sidste Hjemmel efter Loven og  bemærkes derfor at Kjøberen 
allerede ved Kjøbecontractens af..... har oprettet med mig Contract 
om det mig og Hustrue for Livstid blive givet Ophold paa Gaarden 
af hvilken Contracttilliggende dette mit Skjøde bliver at tinglæse.
Herret i Ringkøbing den 8. Juli 1838.
Anders Mortensen.
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På dette matrikkelkort 1854-1869 ses Jens Christensen Noes gård som nr. 11a.

Men nu til deres barnebarn Elise Kjeldsens erindringer:

Gamle Noe.
“Om min Morfar ved jeg kun lidt. Forunderligt nok er det Spindesiden i min 
Slægt, jeg har bedst rede paa. Min Morfar hed Jens Christensen. Han er født i No 
Sogn og købte Gaarden Nagensgaard i Velling. Senere flyttede han til Kirkeby i 
Velling, hvor han købte den Gaard, som senere er blevet kaldt Fjordvang. Da der 
boede en Mand mere i Nabolaget, som hed Jens Christensen, blev min Morfar 
kaldt Jens Noe. Saaledes er Navnet kommet til Sognet.
Da min Morfar blev gammel kaldtes han for “Gamle Noe”. Han drev i mange 
Aar Studehandel. Han købte Stude omkring i Sognene i store Dele af Jylland og 
solgte dem nede i Slesvig og Holsten. Dengang drev de med Studene helt oppe fra 
Nørrejylland. Studene blev solgt i Tønder, Husum og Itzehoe, ja helt ned til 
Hamborg kom de, hvor de blev solgt paa de store Markeder.
Dengang var der jo ingen Jernbaner, saa man kunde ikke sende dyrene med 
Toget. Driverne maattte drive den lange Vej, og saa overnattede Folk og Fæ ved 
de mange Landevejskroer, som var dengang. Handelsmændene selv enten kørte 
eller red, det var jo nok saa let som at gaa Vejen ind.
Naar Dyrene saa var solgte paa Markedet, skulde Handelsmanden jo Hjem med 
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Pengene, og det var ikke saa lige en Sag, da der ingen Pengesedler fandtes 
dengang. Man brugte Sølv-og Kobberpenge, og det kunde være svært at fragte de 
mange Penge saa lang en Vej. De havde dem i Pengeposen eller Pengekatten, som
de kaldte den. Eller i et Pengeskrin, som de havde paa Ryggen eller fastnaglet til 
Vognens Bund. Men ufarlig var saadan en Tur ikke, da der jo var Fare for at 
blive overfaldet eller bestjaalet. Om Natten overnattedes i Kroerne, og da kunde 
det let hænde, at de blev bestjaalet. Èn af min Morfars Handelsvenner blev 
saaledes bestjalet for en masse Penge efter Datidens Forhold. Han fik aldrig sine 
Penge igen og økonomisk set kom han aldrig ovenpaa mere. 
Naar min Morfar saadan var paa sine Handelsrejser, der jo kunde tage lang Tid, 
maatte min Mormor Ellads jo bestyre Gaarden derhjemme. Men hun havde 
trofaste Hjælpere. Dengang flyttede Tjenestefolkene ikke som nu efter et Halvt 
Aar. Nej, mange gik i flere Aar samme Sted. Saaledes havde mine Bedsteforældre 
der paa Gaarden en Karl, der hed Per, han var der i 30 Aar. En anden Karl hed 
Lars og han var der i 20 Aar. Det var lange og trofaste Tjenester, men det var 
næsten for længe at være et eneste Sted.

Skomager, bliv ved din Læst!

Min Mormor er født i Østergaard i Hee. Hendes Far hed Christen Iversen. Hans 
Kones Navn kender jeg ikke [hun hed Anne Cathrine Christensdatter]. Der var kun
én eneste Søn i Hjemmet, Christen hed han. Der var saa vidt jeg ved tre Døtre. 
Den ene hed Kirsten, og hun fik Fødegaarden og boede der indtil sin Død. En 
anden hed Else, og hun blev Stammoder til Slægten Aas. Hendes Mand hed 
Christen Aas. Den tredje Datter hed Ellads og blev min Mormor. 
Christen var som før nævnt Christen Iversens eneste Søn, saa han skulle jo 
overtage Gaarden efter gammel Sæd og Skik. Men Drengen vilde læse, han vilde 
være Præst. Som Dreng tog han Bøger med ud i Mark og Kjær og læste, mens han
passede Kreaturerne. Hans Far stod paa sit og holdt paa, at han efter gammel 
Bondeskik skulle have Fødegaarden. Naar de havde en Søn skulde ingen af 
Døtrene have den. Hvis han vilde læse, saa fik han skjøtte sig selv. Penge fik han 
ingen af! Saa mente han vel dermed, at det sidste Ord var sagt i den Sag. Man kan
jo knap forstaa, at hans Far Kunde være saa haard, men man maa jo betænke, at 
det var en hel anden Tid end den nuværende. En Tid da Forældrene vilde 
bestemme over deres Børns Livsvej baade med Giftemaal og det hele. Og desuden
var det dengang uhørt, at en Bondedreng kom til Bogen. Nej, Skomager bliv ved 
din Læst, var Tidens Løsen. Lad Embedsmændenes Sønner læse til Præst eller 
Doktor, men lad Bondesønnerne blive ved den Jord, som deres Fædre havde 
dyrket alle Dage. Det var Tidens Tankegang. Men den unge Christen Østergaard 
gik sin egen Vej. Han vilde være Præst, og vilde hans Fader ikke hjælpe ham, saa 
blev der nok Raad paa anden Maade. Han læste derfor paa “Kongens Naade”, 
sagde de Gamle. Det vilde sige, at han fik fri Undervisning på Universitetet og 
alle Vegne mod, at han forpligtigede sig til at drage til Grønland som Præst eller 
Missionær og være der i 8 Aar. Det var ikke blide Kaar, han havde udsigt til,men 
han gik ind derpaa for at opnaa sit kæreste Ønske, nemlig at blive Præst.

En Fødsel.

Da Christen Østergaards Læseår var til ende, kom han Hjem og vilde sige Farvel 
til Familien, før han rejste. Han kom ogsaa til Nagensgaard og besøgte min 
Mormor Ellads, som var hans kæreste Søster. Hun ventede Barn i de Dage, han 
var der, og hun fik Veer, inden han rejste derfra. Da bad han, om han ikke maate 
blive i Soveværelset og overvære Fødslen. Han vilde gerne se, hvordan en Fødsel 
foregik. Han skulde jo nemlig vær baade Læge, Jordemoder, Præst og meget 
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andet, naar han kom til de fjerne Egne i Nord. Min Mormor, der godt forstod ham
og holdt meget af ham svarede: “Ja, Christenlil, det maa du godt.” Men 
Nabokonen, som var meget skrap og som skulde assistere ved Fødslen sagde, at 
skulde han være derinde, saa gik hun sin Vej. Saa maatte han jo blive udenfor. En
lille Pige blev Født, og denne Pige var min Mor Anne Cathrine.
Nu vilde de saa gerne have Barnet døbt, saa Christen Østergaard kunde blive 
Fadder, før han rejste. Men Rejsen stod for Døren, og da Mormor laa i Sengen, 
var det ikke saa nemt at faa lavet til Daab med det samme. Men Præstekonen, 
Madame Hassenfeldt – dengang blev Præstekonen kaldt Madame – tog Sagen i 
egen Haand. Hun og min Mormor var gode Venner, og der var aldrig langt fra 
Nagensgaard til Præstegaarden. Hun hjalp nu saaledes, at der kunde blive 
Barnedaab den 27. Februar 1833, 5 Dage efter Fødslen. Christen Østergaard 
stod Fadder, og han forærede min Mor en Bibel i Faddergave. Den ligger foran 
mig her. Med smukke Gotiske Bogstaver har han skrevet:
“Denne Bibel er foræret til min lille Guddatter Anne Cathrine Jensdatter paa den 
Dag hun ved Daaben blev indlemmet i Christi Kirke, med det Ønske, at hun maa 
opvokse i Gudsfrygt og Herrens Formaning til en sand Christi Tjenerinde.
Af  hendes Morbroder Chr. Chr. Østergaard, cand Theol.
Velling den 27. Februar 1833”.
Umiddelbart derefter rejste den unge Kandidat til Grønland, men det er bleven 
mig fortalt, at paa denne Barnedaabsdag gik hans Far, den gamle Christen 
Østergaard og vred sine Hænder af Sorg over, at han havde været saa haard, saa 
hans eneste Søn nu skulde rejse til sa fjerne og kolde Egne for hans Haardheds 
Skyld. Den unge Kandidat blev gift før sin Afrejse, og hans Hustru fulgte ham. 
Hun hed Lovise Garnæs og var Præstedatter født i Norge. Hun taalte ikke 
Klimaet, og baade hun og to Børn ligger begravet i det fjerne Land.
Efter de 8 aars forløb kom Østergaard tilbage og søgte Præsteembede i Sønder 
Felding. Her blev han gift anden Gang med en Søster til sin første Hustru. Hun 
hed Juliane Garnæs. I Sønder Felding blev han Hjerteven med Præsten Vilhelm 
Birkedal i Sønder Omme, som senere blev Danmarks første Valgmenighedspræst i
Ryslinge. Men tidligere havde han været Præst og Kateket i  Ringkøbing, og da 
havde han fundet Vej til Præstegaarden i Velling, hvor dengang Hasselfelt var 
Præst. Denne var én af de første grundtvigske Præster her paa Egnen, og den 
unge Præst fra Ringkøbing, som ogsaa blev grebet af det grundtvigske Livssyn 
sluttede sig til ham. Østergaard havde ogsaa følt et Aandens Pust ovenfra efter 
den kolde rationalistiske Tid, og de tre Præstevenner sluttede sig sammen i 
inderlig Forstaaelse og Glæde over det nye Aandsliv, der ved Grundtvig var brudt
frem af vor Folk. Naar Pastor Østergaard og Birkedal var paa Besøg i Velling 
Præstegaard eller Rybjerg, var det en selvfølge, , at de ogsaa besøgte min 
Mormor og Morfar. De var nu flyttet til Fjordvang. Dertil kom saa de tre 
Præstevenner, og det var Højtidsstunder, naar Mormors kære Broder gæstede 
dem med sine Venner. Da blev det bedste stillet frem. Dengang var Bondehjem jo 
mange Steder meget tarvelige, hvad Bohave angaar. Jeg tror dog nok, at Hjemmet
der i Fjordvang var lidt foran det almindelige, for der var Fjælegulv i Stuerne, en 
Luksus, der ikke var almindelig, hvor der næsten allevegne var Lergulv.”

En karrig præst.

Som Elise Kjeldsen fortæller i ovenstående erindringer, tyder alt på, at den gamle 
Christen Østergaard var en stejl og stædig natur. Meget tyder også på, at sønnen 
havde arvet noget af sindelaget. Han satte sin vilje igennem på trods, og før sin 
afrejse til Grønland frastod han skriftlig al arv efter sin fader, som døde året efter. 
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Grønlandsmissionæren havde bestemt, at hans ikke ubetydelige arvedel i stedet 
skulle tilfalde to af hans søstre. Var motivet højsind? Eller var det snarere en 
sådan forbitrelse mod faderen, at han nu ikke ville røre hans penge? Formodentlig 
det sidste!
Efter hjemkomsten fra jordens nordligste sognekald i Upernavik kom han til 
Sønder Felding, hvorpå han 1850 fik embede i Husby sogn, hvor han var præst til 
sin afgang 1877. I Husby var folkemindesamleren Evald Tang Kristensen en tid 
hjælpelærer. I sine erindringer giver han et lidet flaterende billede af pastor 
Østergaard: ”Han var en Gnavpotte og ilde lidt i Menigheden, slem til at holde 
strenge Straffe- og
Revselsesprædikener.” 
Endvidere beklager Tang
Kristensen sig over manglende
hjælpemidler til undervisningen:
”...to Regnebøger til 55 Elever.
Men Præsten kunde eller vilde
ikke se, at det var for galt,” 
fortsætter han. Videre skriver
han: ”I al sin Færd var han en
karrig og yderst paaholdende
Mand. Sært nok, for i dette
Tilfælde var det jo ikke ham
selv, der skulde betale. Hans
Gjerrighed var nu forresten
blevet til et helt Ordsprog: At
være nøjsom som Husby Præst.”

Pastor Østergaard døde 21.
marts 1883 som en særdeles
formuende mand, så det med det
påholdne, skal jo nok passe.
Hans enorme bogsamling havde
han testamenteret til Askov
Højskole. Desuden oprettede han
flere legater, bl.a. til fordel for
hedningemissionen.
Hans efterslægt vil blive
beskrevet senere.

De skikkeligste, redeligste og mest kyndige mænd.

Samtidens agtelse og respekt for Jens Christensen Noe afspejles klart i både hans 
tillidshverv og i hans handelsvirksomhed. Han var en tid skolepatron, ligesom han
var sognefoged. Denne institution kendes langt tilbage i tiden, men 1791 udsendte 
Christian d. Syvende en fornyet anordning til styrkelse af embedets anseelse. Heri 
hedder det:
”Amtmændene skulde i ethvert Sogn beskikke en Sognefoged, og uden Betaling 
meddele ham ordentlig Bestalling paa denne Tjeneste, hvilket straks bør oplæses 
fra Prædikestolen til Almuens Efterretning. Dertil bør altid vælges én af de 
skikkeligste, redeligste og mest kyndige Mænd blandt Almuen. Sognefogedens 
Pligter er:
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a. 
At udføre Øvrighedens og Rettens Betjentes Befalinger og Foranstaltninger, som 
hører til vor Tjenestes Fremme eller til Justitsens og Politivæsnets Haandhævelse.
b.
Selv at vaage over god Orden og paase, at vore til dette Øjemærke sigtende 
Anordning ikke overtrædes.
c.
Naar Sognefogeden fornemmer, at nogen af Almuen forser sig  ved ulovlig 
Krohold, Krogang, Drik, Slagsmaal og deslige, da skal han i tvende Vidners 
Nærværelse advare den Paagældende og  formane ham at rette og forbedre sit 
forhold. Men dersom hans Erindring ej frugter og den paamindelse gjør sig 
skyldig paa ny, da bør Sognefogeden uefterladelig anmelde det for den 
vedkommende Rettens Betjent, paa det at Overtrædelsen kan blive Vedbørligen 
dømt og straffet.
d.
Gribes derimod nogen i Forbrydelser af de grovere Slags, saasom Drab, Tyveri 
eller deslige, da skal Sognefogeden straks hæfte den skyldige Person og 
uopladeligen melde saadant for Stedets Herredsfoged eller Birkedommer, som 
besørger det videre fornødne.
e.
Fremmede Omløbere bør Sognefogeden ligeledes anholde og derom give Retten 
Underretning.
f.
Dersom Sognefogeden skulde bemærke Tegn til Opløb eller blive Underrettet om 
noget strafværdigt Overlæg, der kunde sigte til Uorden, da skal han af alle 
Kræfter søge at afværge samme ved at foreholde Almuen, at de, som gjorde sig 
skyldige i saadanne Overtrædelser derved paadrage sig Unaade og Lovens Straf.
g.
Kirkens og Skolens Restancer saavel som Bøder for Vejarbejdets Forsømmelse, 
Politilovens Overtrædelse og andre Forteelser maa Øvrigheden eller den 
Vedkommende Rettens Betjent inddrive ved Udpantning, der forrettes af 
Sognefogeden i Overværelse af to Vidner, som dertil udnævnes af den By, hvor 
Udpantningen sker,hvilke uværgeligen og uden Betaling skulde være pligtig at 
følge ham.

Til slut hedder det i forordningen om sognefogedens gunst:

1.
De skulde ansees som de mest agtede af Almuens Mænd og i Samkvemme have det
øverste Sæde.
2.
De skulde være fritagne for Kongerejser, for Indkvartering, for Arbejde paa Veje, 
Kirker og deslige, som kan henregnes til det Offentlige.
3.
De skulde for hver Udpantning nyde 12 Skillinger i Salær og være berettiget til 
under samme Forretning at give sig Udlæg derfor hos den Skyldige.

Studehandel og menneskekundskab.

Jens Noe på Fjordvangs anseelse aftegnes også i den betydelige virksomhed som 
studehandler, han havde overtaget fra sin far Christen Jensen No og som hans søn 
Kræ Noe fortsatte efter ham som 3. generation under navnet No(e).
Niels Buch Breinholt blev født 1832 på proprietærgården Sønder Vinkel ved 
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Lemvig, senere ejede han Vandborg Vestergaard, ligesom han i 40 år var 
landstingsmand. I sine erindringer fra 1907 fortæller han om studeopdræt på 
Sønder Vinkel, hvor man havde 40-50 stude på stald, samt generelt om 
studehandlen, som han selv havde drevet i sine yngre dage. Så lad os høre hans 
beretning om dette emne:
”Ligesom Landbruget i Nutiden er optaget af Ko- og Svinehold, saaledes drejede 
sig i Vestjylland for et par Menneskealdre siden næsten Alt om Stude, det var 
dem, der bar Landbruget, det var dem, der fangede hele Interessen og var 
Hovedgenstand for alle Samtaler, selv Byfolk og Embedsmænd maatte saa godt de
formaaede, følge Strømmen, om de end i deres Hjerte foragtede al denne 
evindelige Studesnak.
Studene udførtes dengang, dels som magre, dels som halvfede (de saakaldte 
Staldstude) til Hertugdømmene, hvor de Foraar og Efteraar hovedsagelig solgtes 
paa Markederne i Husum og Itzehoe, hvortil de dreves løsgaaende i Flokke paa 
30 til 50 Stykker af 2 til 3 Drivere. 

Studene led naturligvis meget under den lange Vandring, der ofte strakte sig en 
Vejlængde paa 250 Km og varede 8 til 12 Dage, hvor der hver Dag blev 
tilbagelagt ungefähr 25 Km. Særlig om Foraaret var den bratte Overgang fra 
Stillestaaen og den varme Stald til lange Marcher og ophold i al slags Vejr baade 
Nat og Dag næsten barbarisk, samtidig med at den Ernæring, der bødes Studene 
undervejs var utrolig ussel, kun ca. 8 Pund simpelt Hø pr. Døgn pr. Dyr. Som 
følge heraf vare navnlig Staldstudene, der var gaaende velplejede og næsten fede 
fra Hjemstedet, ved Ankomsten til Husum næppe til at genkende, og man kunde 
frygte, at de i deres afrakkede Tilstand vilde være halvvejs usælgelige paa 
Markedet, men Køberne vidste af lang Erfaring, at de medtagne Dyr i 
forbavsende kort Tid vilde genvinde deres Huld paa det saftige Marskgræs, og 
inden Efteraaret fuldfede kunde sendes til Hamburgmarkedet.
Husummarkederne var væsentlig bestemmende for de Priser, der i det følgende 
Halvaar udlovedes Opdrætterne hjemme i Jylland. Thi paa det Marked sattes 
”Børskursen paa Stude”, hvis man her tør bruge det Udtryk. Derimod er det 
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korrekt, at jeg har benyttet Ordet ”udlovedes” i stedet for det ellers almindelige 
betales, thi det var én af den daværende Studehandels Ejendommeligheder, at 
Studene købtes ”paa langt Hold”, ofte et helt eller halvt Aar forud for 
Leverancen. Det var i det hele en Handel, der var baseret paa en ganske 
mærkværdig gensidig Tillid: Køberne maatte kunde stole paa, at Sælgeren 
fodrede og behandlede Dyrene ordentlig, og Sælgeren maatte i samme  Grad stole
paa Køberens Ærlighed med Betalingen, thi Sælgeren leverede jo sine Stude paa 
Kredit til Betaling efter Markedernes Tilendebringelse og modtog som Regel ikke 
én eneste Skilling for de af ham leverede Stude, der kunde repræsentere en Værdi 
af 5 000 til 10 000 Kroner.
Denne tillidsfulde Kreditgivning var saa almindelig, at der under Handlen, hvor 
man tingede og pruttede paa Liv og Død om hver en Daler, aldrig nævntes noget 
om Betalingstiden, det var en Selvfølge. Saa meget mærkeligere var denne 
Kreditgivning, som det ikke sjældent var Sælgeren bekendt, at Køberen langtfra 
altid var saa formuende, at han kunde dække et ved Markedshandlen større Tab, 
men man stolede blindt paa, at han i hvert fald vilde aflevere hver Skilling, han 
havde faaet i behold ved Salget og trøstede sig med, at han som dygtig 
Studehandler nok ad Aare vilde have bedre Held og blive i Stand til at dække 
Gælden.
.........benævnelsen Pranger brugtes aldrig om den, der handlede Stude i 
Flokkevis, ham kaldte man Studehandler, og denne Betegnelse var snarere 
hædrende end nedsættende i det almindelige Omdømme, ligesom jeg af egen 10 
Aars Erfaring ved, at en Studehandler hørte til én af de mest velkomne Gæster 
baade hos Bønder og Herremænd, og at man med Glæde bød ham det Bedste, 
Huset formaaede.
At blive anset som en dygtig Studehandler, hertil hørte ikke saa faa Egenskaber. 
Han skulde være dygtig til Læsning og Regning, det var langtfra nok at have et 
godt Snakketøj og at være en god Kreaturkender. Det gjalt mere om at være 
Menneskekender, saa han kunde bedømme de Mennesker, han skulde handle med, 
ikke mindst de Marskbønder, som han skulde sælge de indkøbte Stude til. En 
Hovedsag var det at være fuldstændig ”a jour” med alle Rørelser inden for 
Handlen, for at kunde købe og sælge i rette Tid. En habil Studehandler maatte 
have Fingeren paa Pulsen, han maatte være i stadig Kontakt med sine bedste 
Kunder i Eiderstedt og Ditmarsken for at kende Stemningen blandt dem, og han 
maatte skønne nogenlunde over, hvorvidt der var udsigt til et større eller mindre 
antal Stude til de Slesviske Markeder, hvor Priserne selvfølgelig rettede sig efter 
Forholdene mellem Udbud og Efterspørgsel. Alt dette og meget mere maatte en 
kyndig Studehandler have rede paa, og alligevel kunde der indtræde uventede 
Forhold, f. eks. Vejret, der kuldkastede alle Beregningerne og kunde ramme 
haardt. Især ramte det de letsindige og tankeløse haardere og hyppigere end de 
forsigtige og beregnende, for ikke at tale om de gammelrutinerede, der havde en 
fast Kundekreds blandt Marskbønderne og kunde slippe med et mindre eller intet 
Tab.”

En studehandel.

Så vidt Breinholts interessante fremstilling af studehandlens betydning og væsen, 
unægtelig et andet billede end vore dages negativt ladede ord ”studehandel” 
frembringer. Begrebet ”studehandel” emmer jo af ufine metoder, hemmeligheds-
kræmmeri, ragen til sig, tilsat snyd og nogen dumhed. Især er begrebet politiske 
studehandlerer slemme at kapere i en tid, hvor misundelsen har gode kår. Ordets 
negative indhold skyldes jo nok overvejende de samme selvgode, interlektuelle, 
fine kredse, som i 1800-tallet havde et overbærende og nedladende syn på 
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bondestanden og dens ønske om politisk medbestemmelse, for da en studehandel 
endnu var et spil om handel med de 4-benede, var der jo ikke tale om snyd, 
lukkethed og deslige, men tværtimod om en åben mundtlig aftale baseret på en 
mængde tillid. Handelsobjekterne, studene, stod jo synlige for både køber og 
sælger.
Jens Sandholm Bjerre født 1842 i Nørre Nissum var opvokset hos bedste-
forældrene i Overgaard i Naur sogn, der blev benyttet som overnatningssted for 
handelsmændene, studedriverne og deres flokke af dyr. Han beskriver sine indtryk
således:

”Det var Vesteregnens Prangere og Handelsmænd paa Vej til Markedet i Husum. 
Handelsmændene var begavede Folk med megen Verdens- og Menneskekundskab,
de fleste af dem havde store Gaarde, og var betydelige og brave Mænd, der nød 
stor Anseelse og Tillid. Handelsmoralen stod højt blandt bønder dengang.
Jeg kan huske en Aften , der blev diskuteret om handel, og da blev det stærkt 
betonet, at man godt kunde være baade en sanddru og ærlig Mand, selv om man 
var Handelsmand, naar man blot handlede med gode reelle Varer. Folk, som 
pønsede paa Snyderi, blev afsløret og gik altid i Armod til sidst. Mange ærlige 
Mænd havde begyndt med grumme lidt, men arbejdet sig op ved Svine-, Ko- og 
Studehandel til rige og agtede Mænd.”

Noe-slægtens studehandlere var blandt disse kyndige, brave og ansete 
handelsmænd i flere generationer.

Milter – Veteran og studedriver.

Èn af Jens Christensen Noe's drivere hed Milter Pedersen, født 1840 i Velling 
sogn. Han var veteran fra krigen i 1864, hvor han gjorde krigen med lige fra 
forberedelserne i november 1863 til retræten fra Dannevirke en kold februarnat  i 
sne og slud, og til sidst mirakuløst overlevede den overlegne preussiske 
granatregn på 68 000 stk. over de såkaldte Dybbølskanser en lang aprilmåned 
1864. Han førte i al sin tid dagbog, som er bevaret i familiens eje. Milter blev en 
del af Noe-slægten, idet hans søster Mette blev gift med Anders Noe, og hun er 
således min oldemor.
I sine unge dage var Milter studedriver, og i en samtale som 93-årig fortæller han 
til S. Frifeldt i bogen ”Ad Jyske Veje Søndenud”:

”Ja, se a drev mest for Niels Laurids Buch til Holmgaard og saa Jens No, der var 
far te Kræ Noe, ham den store Studehandler. Den fø´st gaang A va´ med som 
Driver, va´ A en 14 Aars Knæjt. A blev sendt til Hanning Hedegaard, der samled 
Jens No de første Stude. Dem drev vi til Tarm, der fik vi de sidst, saa vi ha´de 42 i 
alt. I Tarm kom den anden Driver til. Han hed Knud Pølsemager å va´da saa møj 
en vindegal Knæjt. I Kroerne kaldte de ham for den gale Driver, og det var ingen 
Øgenavn. Han tog fat me å skjæld me ud, da vi drev fra Tarm, og han holdt 
Kiæften i gång ustandselig. Og da vi hen mod Avten kom til Lyne Kro, gav han sig
te å fortæl´ de andre Drivere om al de Ting, A ha´de gjort forkert, for A va´ jo ny i
Tjenesten. Og han gjorde Grin mæ alle mine Fejl og fik de andre te å overbegrine
mæ. Og da blev A gal i Skallen og tænkt ve mæ selv: Det ska´ bliv Løgn, din 
Pølsemager!
Næst´ Morgen sejer A saa te ham: Ja, nu maa du ha´ farval, Knud. A vil ikke 
baade hundses mæ og bagefter gjørrs te Grin. A ved, hvor mi Hjemmen er! Æ 
Pølsemager blyver fløjtendes gal: A ska´ lær dig te å Blyv, ska A, din støk Knæjt! 
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Drivere med en flok stude ved en jysk hedekro.

Men A svarer: A ska´ viis dig, te A vil Hjem nu. Od du er for styv i æ Skrøv, te du 
ka´ rend mig ind! Farval! Saa maatte han jo be´ om godt Vejr, for han stod jo 
skidt i et, ene  Mand. Siden va´ han møj flink.
Jo, alting er jo bøvlet oi Førstningen, det er en Drift Stud´ osse, saa læng de æt er
sammendrevet. Gamle Kørestude va´ de mest egensindige, de vil æt følges med 
andre. Om Natten skiftedes vi te at vaage ved Studene, det ku´  vær´ træls nok. A 
husker e´n af de først´ Nætter. Det va´ min Tur. Det va´ sønden Ribe. Vi ha´de sat 
vos saa godt i Læ, vi kun´. A va´ lig ved at duns væk, for Studene va´ i Ro. Hen ad 
Natten vaagned´ A ved te A frøs, sa Tænderne klapred´ i Munden, for det va´ 
strengt Vejr. A tænkt, det snart va´ Dag og spurgt e´n af de andre, hva´ Klokken 
va´? Klokken va´? Halv Tolvc, sa´ han! Uha, det blev en lang Nat for mæ.
Naa, A fik siden prøvet det, der va´ værre ens som saa: Den Nat vi gik fra 
Dannevirke, det va´ den værste Nat. Det er det strengest, A hå´prøvet.
Og igen vandrer den gamles Tanker ad de isbelagte Sønderjyske Veje under den 
stadige Trussel under Fjendens Kanoner.”

Hårdføre, seje, nøjsomme med lange Børster.

Overskriften betegner fortidens Svin, som var en del af en helt anden race og 
udseende end vore dages svin, der er fremavlet til at vokse hurtigst muligt på 
kortest tid. Da Jens Noe handlede med svin, var disse sådan nogle hårdføre, seje, 
nøjsomme skabninger med lange børster. De blev næsten opfodret af ingenting,
og tilvæksten var derefter, så de blev gamle, før de kunne sælges som ”drivgalte”. 
Deres føde bestod for det meste af  avner og andet frarens.
Jens Noe var en´ af de få studehandlere, som også beskæftigede sig med en 
betydelig handel med svin. Denne tog nemlig sin begyndelse i maj måned, når 
kvægmarkederne i Schleswig var til ende. Det var magre svin, som han opkøbte i 
egnene omkring Ringkøbing, Holstebro og Lemvig, sædvanligvis i en alder fra et 
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halvt til et helt år. Svinene blev derefter som studene drevet i flokke den lange vej 
sydpå med endestation i Tønder og Leck. Her var Milter også med:

”Ja, A har da osse dreven med Svin for Jens No. Det va´ jo brugeligt dengang. 
Drivsvinene va´ nogen langbenede Galte og saa enkelte Søer. Da A va´ 17 Aar, 
drev A og en anden paa 15 Aar 100 Svin fra Stadil til Tønder. Det va´´ jo i 
Sommertiden, saa vi drev mest om Aftenen og Natten og holdt Hvil om Dagen. Om
Dagen spillede vi Kort i Kroerne, saa vi fik tit for lidt Søvn, saa naar vi om Natten
søvnigt jokkede bagefter Svinene loved´ jeg mig selv, at naar vi kom til næste Kro,
skud A faa sovet noget.
Om de ku´ Skjenn? Ja, I ka´ tro, at Svinene ku´ Skjenne! Og det va´ ikke en 
Narrespøg. Dersom de blev rædd, og et Par sa: Øf! Waf! Saa tog Pokker ve´ 
Grisebasserne. Da gjalt det om at snuppe e`n af Galtene i et Bagben og holde fast
og faa den til at skrige dygtigt, saa samledes altid en Del af de andre om den, der 
skreg. Det va´ især Vejrmøller der gik, og saa Kirkeklokker der ringede, at 
Svinene var rædde for. Man skuld´ altid passe paa ikke at drive forbi en Kirke ved
den Tid, Solen blev ringet op eller ned, for saa gik det galt.”

Et livs regnebræt.
I 1865 var Jens No blevet 65 år, så han afstod nu Fjordvang til Sønnen Kræ Noe, 
der allerede gennem flere år havde været hans medhjælper. Kræ Noe byggede nyt 
hus til forældrene nær Fjordvang i Velling Kirkeby, for i Velling var næsten alle 
deres børn bosat på de større gårde. Kun den ældste Mette Kjerstine var gårdkone 
i Rindum, mens Hans Christian ejede Mejlbygaard i samme sogn.

I skødet kan det tydeligt ses, at han har beskæftiget sig med handel og købt jord til
sin gård.

Skjøde tinglæst 21. juni 1865.                                   B80A-Sp25 fol.526.

Underskrevne Gaardmand Jens Christensen af Kirkeby i Velling Sogn tilstaar og hermed
vitterliggjør at jeg til min Søn Christen Jensen har solgt og afhændet den mig tilhørende 
Gaard i Kirkeby i Velling Sogn med paastaaende Bygninger og ....liggende Eiendomme, 
nemlig:
 1.
Den mig efter Skjøde af 8. Juli 1838 lst. s.Mdr. Tilhørende Gaard 
i Kirkeby i Velling Sogn af Hartkorn No. 11:                          7 – 2 – 2 – ¾
og  i ...... No.18             0 – 1 – 3 – ½
2.
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En Parcel fra Gaarden Veilgaard i Velling Sogn efter Skjøde af
5.Juli 1840 tinglæst 16.Dec. s. Aar Matr. No. 42:             0 – 2 – 1 – 2 ¼
Matr. No. 14 Nørby             0 – 1 – 0 – ¼
3.
En Parcel fra Vestergaard efter Skjøde dat. 23. Juni 1840
tinglæst 21. Dec. 1842. Matr. No. 48b.                                        0 – 1 – 3 – 1 ¼
4.
En Parcel fra Svingel efter Auctionsskjøde læst 18.Dec 1850,
hvorpaa hviler Aftægt til Anders Jensen Svingel, Matr.No. 11                  0 – 0 – 3 – 0
5.
En Markparcel fra Jens Skovsens Gaard efter Skjøde 28. Marts 1848
læst 10. Juli 1850 Matr. No. 8B              0 – 5 – 2 – 2½
6.
En Parcel ved Velling Marsk efter Skjøde af 1. Marts 1848
lst. 12. Dec. 1849. Matr.No. 116B 0 – 1 – 2 – 1 ¼
7.
En Parcel i den efter Skjøde af 10. Aug.1858, lst. 
1. Sept. Matr. 116?             0 – 1 – 2 – 1 ¼
8.
En Parcel efter Skjøde af 2. Apr. 1855, lst. 1.Sept 1858,
Matr.No. 14B            0 – 1 – 1 – 1 ¼
9.
En Parcel i Velling Marsk efter Skjøde af 24.Marts 
1858, lst. 1. Sept.             0 – 0 – 1 – 2 ¼
10.
En Parcel efter Autionsskjøde lst. 23. Juli 1856, hvorpaa Aftægt
Matr. No 108              0 – 1 – 1 – ¾
Matr. No. 94 0 – 0 – 3 – 1 ¼

           10 – 0 – 1 – ½
Og efter ............. hviler endvidere paa Eiendommen No. 2 
Matr. No. 21 Nørby            0 – 0 – 2 – 2½

           10 – 1 – 0 – 0

i hvilken henseende Kjøberen ................. i mine Rettigheder og Pligter uden at jeg 
paadrager mig nogen ........ Hjemmelspligt den accorderede Kjøbesum 10.500 siger 
Titusinde Femhundrede Rigsdaler, der er berigtiget saaledes:
A. 
med at Kjøberen har overtaget den Gjæld som jeg skylder ifølge
Panteobligation af 29.November 1858 stor 9000 Rd. Hvorpaa dog 
ifølge Decklaration af 19.November 1859 i Virkeligheden ikun
skyller den paa Obligationen        5.000 Rd.
B.
ved at indløse min Gjæld ifølge Panteobligation af 19. November
til Propritær N.L. Buch stor        3.000 Rd.
C.
hvorefter han her tilfredsstiller mig for Resten        2.500 Rd.

                  10.500 Rd.

Og da han overtager og ....... den Anders Mortensen efter 
Aftægtscontract af 8. Juli 1838 Aftægt..... da paa No.4, 8 og 11 
hvilende Aftægtsforpigtigelser hvis Aarlige værdi ansættes til           600 Rd

                               11.100 Rd

samt da han derfor ved Aftægtscontract af Dags Dato har forpligtiget sig til at yde 
Aftægt til mig og Hustrue vores Livstid, - saa tilskjøder og overdrager hermed 
forannævnte Eiendomme med Konge-, Korn- og Qvægtiende til foran nævnte min Søn 
Christen Jensen med alle de Rettigheder og Herligheder, Forpligtigelser og Byrder som 
jeg selv har eiet ...... og forpligtiger mig tilpaa lovlig Maade at hjemle det solgte. 
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Dette Skjøde bekræftes med min Underskrift i Vitterlighedvidners Overværelse. 
Herret i Ringkjøbing d. 17. Juni 1865,
Jens Christensen.

Jens og Ellads havde levet et travlt og aktivt liv på en stadig større gård og med 
Jens på stadig langfart med handel. Samtidig havde Jens No haft betydelige 
offentlige tillidshverv. 
De nåede at få 11 år sammen på aftægt i deres hus, inden Ellads som den første 
afgik ved døden i 1876. Hendes bror, førnævnte pastor Østergaard i Husby 
begravede sin søster på Vellig Kirkegård den 19. marts. Talen er bevaret i gotisk 
håndskrift og affattet ud fra skriftstedet Romerne 6, 23: ”Syndens Sold er Døden, 
men Guds Naadegave er det evige Liv i Christu-Jesu vor Herre.” 
Den sidste halvdel af prædikenen lyder sådan:

”.....Det er min ældste Søster, jeg her siger det sidste Farvel fra denne Verden. Vi 
vare jævnaldrende og har saaledes levet sammen og delt meget med hinanden i 
vor Barndoms- og Ungdomstid. Det sømmer sig ikke for for mig her at tale til 
hendes Ros, som der vil være Anledning til. Dog mener jeg at kunde sige, at hun 
har vandret sit Liv her blandt os i Retsindighed i alle mulige forhold som et godt 
og skikkeligt Menneske, der efterlader sig et hæderligt Eftermæle her iblandt os, 
hvilket jeg mener at kunde sige, fordi jeg tror, at I, som har kjendt og levet med 
hende nok vil sige det samme. Og saa holdt hun sig til Vorherre, troede paa hans 
Styrelse og Naade, saa hun tog sit Livs Tilskikkelse af hans Haand og skjønnede 
paa, hvor meget hun havde at takke Vorherre for igennem hele sin Livstid her i 
Verden. Hun takkede Gud, fordi hun havde faaet en retskaffen, dygtig og trofast 
Mand som sin Elskede og med hvem, hun havde levet et lykkeligt og Kjærligt 
Ægteskab i henved 50 Aar. Hun glædede sig ved deres mange Børn, som hun 
stræbte at opdrage i moderlig Omhu og Kjærlighed, hvis Vel laa hende paa 
Hjerte, og hun oplevede da ogsaa at se dem bosatte i gode og hæderlige Stillinger
her rundt omkring sig. Og da hun nu i sin Alderdom følte sig mæt af Dage og 
hendes Livsgjerning her i Verden var færdig, kaldte Vorherre hende bort uden 
nogen haard eller langvarig Sygdom, saa hun ved en blid og stille Død sov hen i 
Fred. Vi alle sige dig tak, kjære Hensovende! Du, hendes Ægtefælle, Gud styrke 
dig og mildne Alderdommens Byrder i den Tid, du have tilbage, indtil du maa 
følge hende. Og I, hendes Børn, vil takke Eders Moder for Alt, for hvad hun har 
været for enhver af Eder alle og bevare hende i kjærlig Ihukommelse. Gud glæde 
din Sjæl i Himmerig! Amen.”

Nogle dage efter begravelsen skrev pastor Østergaard et brev til sin svoger Jens 
Christensen. Heri skrev han bl.a.:

”Min Kjære Svoger Jens Christensen. Hvad du ved vor sidste Samtale forlangte, 
at jeg skulde skrive dig til, gjør jeg gjerne, og vil nu heller ikke opsætte det 
længere. Vi har jo altid holdt sammen, ikke blot fordi, du var min ældste søsters 
trofaste Mand, men fordi vi og ellers har havt saa meget at kunde dele sammen. 
Nu er vi begge bleven gamle og vor Livs Tid er snart til ende. Vi har overmaade 
meget at takke vor kjære Himmelske Fader for i hans Førelse fra vor Ungdoms 
Tid til denne Dag. Han har paa underlig maade opfyldt min Ungdoms dristige 
Ønske og lod mig blive Præst----”

Ellads Christensdatter døde mandag d. 13. marts 1876 og blev begravet søndag 
d. 19. marts på Velling kirkegård. Knap 2 år efter døde
Jens Christensen Noe lørdag d. 29. dec. Han blev begravet søndag d. 6. januar 
1878.
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Jens Christensen Noe og Ellads Christensdatters Børn:

1. 
Mette Kirstine Jensen, f. 16. april 1828 i No sogn, død 22. dec.1904, Rindum 
sogn. Hun blev omk 1860 gift med Christen Pedersen fra Elkjær i Rindum sogn 
(1836-1885).
De fik 5 børn.

2. 
Hans Christian Jensen, f. 7. maj 1830 i Heeager, Hee sogn, død 29. aug. 1906 i 
Sdr. Nissum sogn. Gårdejer i Gjeldstrup, Sdr. Nissum. Han blev 6. okt. 1855 gift 
med Christine Marcussen, f. 3. okt. 1836 i Braderup, V. Tønder, Tyskland, død 
29. nov. 1904, Sdr. Nissum.
De fik 13 børn.

3.
Ane Cathrine Jensen, f. 22. febr. 1833, Nagensgaard, Velling sogn, død 27. aug. 
1913 Velling. Blev 17. okt. 1858 gift med Kjeld Ibsen, gårdmand i Venner, 
Velling sogn, født 16. juli 1824, død 18. febr. 1914.
De fik 4 børn.

4.
Christen Østergaard Jensen Noe, Gårdejer og studehandler i Fjordvang, 
Velling. Født 12. nov. 1835 Nagensgaard, Velling sogn. Gift 13. maj 1866 med 
Else Marie Kirstine Mikkelsen, f. 15. sept. Gammelsogn på Holmsland, død 6. 
dec. 1915, Velling.
Han er ret udførlig beskrevet i "Velling sogn ved Ringkøbing Fjord", bd. 2, s. 188.
De fik 8 børn.

5.
Anders Jensen Noe, f. 30. nov. 1838 Fjordvang, Velling sogn.
Oldefar, beskrevet ovenfor. Ane nr. 2.

6.
Morten Jensen Noe, f. 23. marts 1843 i Fjordvang og død sammesteds 4. feb. 
1845.

7.
Lovise Elisabeth Jensen, f. 1. marts 1846 i Fjordvang, Velling sogn, død 19. juni 
Rindum sogn, gift med gårdmand i St. Birkmose, Rindum, Kristen Nielsen, f. 1. 
marts 1842, død 31. juli 1905.
De fik 7 børn.
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Velling kirke.

Ane nr. 6 Peder Miltersen (1812 – 1874).
Ane nr. 7 Inger Kirstine Christensdatter (1813 – 1888).

Peder Miltersen er født i januar 1812 i Dalgaard, Klaptofte i Velling sogn, som 
søn af Milter Pedersen og  Mette Madsdatter. Han blev døbt 21. januar i 
Velling kirke. Død 21. marts 1874 i Gammelsogn.
Den 13. oktober 1839 blev han gift i Stauning kirke med
pigen Inger Kirstine Christensdatter, født 1813 i
Stauning sogn som datter af Christen Nielsen Sand og 
Anna Jespersdatter. Hun blev døbt 4. juli 1813 i Stauning
kirke. Her blev hun båret af Kathrine Graversen, og hendes
faddere var Christen Olufsen, Niels Nielsen, Appelone
Jensdatter og Maren Kirstine Jensdatter. Død 21. maj 1888
på Vennergaard i Velling.
I forbindelse med vielsen har præsten skrevet forkert i kirkebogen. Han har kaldt 
Peder Miltersen for Peder Nielsen. Det var de to ægtefællers fædre, der optrådte 
som forlovere.
Da de er blevet gift overtager de gården Dalgaard i Klaptofte i Velling sogn 
matr. nr. 36. (se matrikelkort ved han far ane. nr. 12).
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Klaptoft ligger nordøst for Velling Kirkeby.

Her fik de deres 4 børn, som ses i folketællingen fra 1855:

FT 1855 Velling sogn, Klaptofte.

Peder Miltersen, 45, g, Velling, gårdmand.
Inger Kirstine Christensdatter, 42, g, Stavning, hans kone.
Milter Pedersen, 15, Velling, barn.
Mette Pedersen, 12, Velling, barn.
Ane Pedersen, 10, Velling, barn.
Ane Marie Pedersen, 6, Velling, barn.
Mette Madsdatter, 80, enke, Rindum, aftægtskone.

På dette tidspunkt bor også Peders gamle mor hos dem som aftægtskone. Det var 
nemlig i forbindelse med, at de overtog gården efter Peders forældre, det blev 
bestemt, at forældrene skulle nyde deres aftægt hos det unge par. Det var den tid 
skik, at forældrene blev boende i gården, når de ikke selv kunne drive den mere.
Denne aftægtskontrakt lyder således:

Opholdskontrakt – læst 15. April 1840.                B80A -Sp 14 fol. 
712.

Opholdscontract mellem underskrevne Milter Pedersen med Hustrue 
Mette Madsdatter af Klaptoft i Velling Sogn som Aftægtsnydere og 
Sønnen Peder Miltersen som Aftægtsyder:
1.
Jeg Peder Miltersen lover og tilforpligter herved mig og mine 
Arvinger eller tilkommende Eiere af min Gaard i Klaptoft, Velling 
Sogn med tilliggende, at give mine Kiære Forældre nemlig Milter 
Pedersen, min Fader og Moder Mette Madsdatter den forsvarlige 
Ophold af Føde og Klæde saalænge de leve, samt al den Opvartning 
og Pleje de i Sygdom og Alderdomstilfælde kunne behøve. Saalænge 
de finde sig tilfreds med at være sammen med mig for ..... under ...... 
med mig og min Familie at søge Dug og  Disk, beholde de frie og 
uhindrede Rettigheder i Huset til hvad der er og findes af Mad og 
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Drikkevarer. Ingenting maa laases eller lukkes for dem, men de 
beholde samme Frihed til Alt som jeg selv eller min Familie. Intet 
Arbejde maa paatvinges dem, men de have kun at gjøre hvad dem 
selv lyster.
2.
Skulde mine Forældre imod Forventning ikke finde sig tilfreds med 
saaledes som ovenmeldte at boe tilhobe med mig og hellere ønsker at 
nyde deres Ophold for dem selv, da er jeg herved tilpligtet i det 
seneste ½ Aar efterat de forlange det, at indrette dem Aftægtsbolig, 
som skal bestaae af 4 Fag nemlig en Stue med 2 Sengesteder, et 
Kjøkken med Skorsten, Bord og Række, et Spisekammer med Hylder 
og Bord. Hvis Aftægtsnyderne forlanger at Værelserne indrettes i 
samme foranførte 4 Fag, skal Aftægtsyderen ogsaa gjøre dem det 
naar det forlanges førend Indretningen er skeet første Gang, ligesaa 
bestemmer Aftægtsnyderne Indgangen til Aftægtsværelserne. 
Gaardens Eier skal stedse holde disse Værelser vedlige ude og 
indvendig saaledes at mine Forældre kunne være veltjente med at 
beboe dem.
3.
Naar mine Forældre indflytte i deres Aftægtsværelser modtager de af
Gaardens Indboe følgende: 2 forsvarlige gode Senge (de bedste som 
findes i Gaarden naar jeg først har frataget 1½ Seng) bestaaende af 
2de Dyner, 2 lange og 2 korte Puder, et par lærreds og et par ulden 
Lagen til hver Seng, fremdeles mine Forældres Kiste og Gangklæder,
et lidet Bord, en Bænk, 2 Stole, 1 Spindrok, 1 par Karter, 1 K...... til 
fire Skjepper, 1 Ballre, 1 Bøtte, 1 Spand, 1 Alfjerding, 1 Ildklemme, 1 
Lysesag, 1 Lysestage, 1 Jernkakkelovn, Og alt hvad andet 
Huusgeraad saasom Fade m.m. som de kunde behøve. Dette 
Huusværelse beholde de deres Livstid til Brug og egen Raadighed, 
men efter begges Død skal det alt sammen, forsaavidt det da er i 
behold tilhøre Aftægtsyderen intet undtaget.
4.
Til mine Forældres Ophold leverer Gaarden følgende: 4 Tønder Rug,
2 Tønder Byg, én Tønde Malt, alt finest og rent Korn og med 
forsvarlig Maal, 4 Snese saltet og tørret Hvilling, 6 Snese saltet 
Torsk, finest og frisk og af forsvarlig størrelse, 2 Lispund røget 
Flæsk, 6 Lispund saltet godt Oxekjød, 3 Lispund Smør, alt sammen 
fersk og godt, 8 Pund godt Hør, 10 Pund Tælle, ½ Skæppe Ærter, 1 
Fjk grov og 1 Fjk fint Salt, ½ Skæppe Humle, 1 Potte godt dansk 
Kornbrændevin ugentlig, 4 Snese Æg, 12 Pd. Godt og tør Ost, 3 
Potter mælk Daglig, 2 Pd.Kaffebønner, 2 Pd. Sukker, 2 Lod The, 16 
Karduser godt Røgtobak; og endvidere betaler Gaardens Eier mine 
Forældres Skatter og Offer. De i denne Pagt benævnte Varer skulle 
leveres efterhaanden naar de forlanges; de maae alle være gode 
ferske og finest og af forsvarlig vægt og Maal.
5.
Af Gaardens Faareflok udtager mine Forældre de 2de bedste Faar, 
hvilke Gaardens Eier tillige med deres Lam stedse skal forde og 
græsse, lige med hans egne Faar og mine Forældre nyde af dem Uld 
og Yngel.
6.
Aarlig skal Gaardens Eier levere mine Forældre 10 Læs gode 
forsvarlige Klyner, Læsset beregnet til 28 Snese, hvilke Gaardens 
Rier besørger dem hjemkørt, gravet og veltørret samt indlagt i Huus 
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paa et beqemt Sted.
7.
Gaardens Eier skal besørge mine Forældres Korn frit til og fra Mølle
eftersom de det behøver og naar de forlanger det. Han skal med 
Heste og Vogn befordre den frit til og fra Kirke, saa og til Kjøbstad 
eller Andetsteds til deres Familie og Venner 4de gange om Aaret.
8.
Til Gaardens Brygge og Bageredskaber skulle mine Forældre have 
frie adgang til nødvendig Brug saa ofte de behøve. Eieren skal levere
dem det fornødne Lyng og Tørv til deres Brygning og Bagning, sa 
skal han og dersom det forlanges besørge dem brygget og baget samt
vaske for dem.
9.
Aarlig skal mine Forældre af Gaarden Eier nyde i rede Penge 3 
skriver tre Rigsbankdaler rent Sølv; Halvdelen til Majdag og 
Halvdelen til Mortensdag, men dersom jeg eller min Kone skulle dø 
førend mine Forældre, eller vi skulle fraflytte Gaarden, saa at denne 
kom i Fremmede Hænder, skal det foruden bemelte 3 Rd. endvidere 
aalig betales dem af Gaardens Eier 7 skriver syv Rigsbankdaler rent 
Sølv, Halvdelen i hver af de nævnte Terminer.
10.
Sersom Gaarden skulle komme i andres Besiddelse end min og min 
Kones, og mine Forældre skulle have Grund til at være utilfredse 
med at forblive i Gaarden, skal det staae dem frit for at flytte 
andetsteds hen, og skal da alt foranstaaende leveres dem paa deres 
valgte Opholdssted, dog ikke mere end 1 Miil fra Gaarden, og skal 
der da i stedet for Mælk leveres dem en Aarlig Godtgjørelse i Penge 
efter uvildige Mænds bestemmelse. Ere de engang bortflyttede kunne 
de ikke forlange at vende tilbage til Gaarden. 
11.
Naar en af mine Forældre ved Døden afgaar ophører det halve 
Ophold, undtagen Husværelse, Ildebrændsel og Tælle, der bliver 
uforandret for den længstlevende saaledes som for dem begge er 
bestemt, skulde min Fader døe først ophører det halve Tobak, men 
bliver han den længstlevende skal det hele Tobak ydes ham uden 
afkortning.
12.
I Sygdoms- og Alderdomstilfælde skal jeg eller Gaardens Eier give 
mine Forældre fornøden Opvartning og Pleje saaledes som jeg eller 
han derfor vil staae Gud og Øvrighed til Ansvar. Efter Døden 
besørger og betaler Gaardens Eier deres Anstændige Jordefærd efter
Egnens Skik og Brug imod at nyde og beholde alle deres 
Efterladningsskaber, Intet Undtaget.
13.
Skulde nogen Tvivl opkomme i Anledning af denne Contract, skal 
denne afgjøres ved uvildige Mænds Skjøn som Voldgift, af hvilke hver
af Parterne vælger én; men skulde deres Mening være forskjellig, 
indvælger de begge om fornødent ved lodkastning en Opmand, som 
bøe tiltræde en af de to Meninger; den saaledes afsagte Kjendelse 
skal regnes som en Høiesteretsdom.
14.
For det stemplede Papirs Skyld anmodes, at den Aarlige Afgift kan 
anslaaes til et Beløb af 50 Rd. r. S. som for 5 Aar bliver 250 Rd. r. S. 
og hvad eengang for alle præsteres til 20 Rd. Tilsammen 270 Rd. 
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Rent Sølv. Til Sikkerhed for Opfyldelsen af alt Foranstaaende gives 
mine Forældre herved 2. Prioritets Panteret i de mig ved Skjøde af  
Dags Dato af min Faders overdragne Eiendomme, nemlig Gaarden i 
Klaptoft i Velling Sogn af Hartkorn 2 Td. 2 Fjk. 1 11/12 Alb. Og 
Hovedgaardstaxt 1 Skp. 1 Fjk. 2 13/20 Alb, og en Gaard i Koustrup i 
samme Sogn af Hartkorn 2 Td. 3 Skp. 1 Fjk med de til Gaarden 
hørende Anparter af Konge- Kornn- og Qvægtiende og alt øvrigt 
tilligemed, saa og i Engen Vester Sletkjon, alt saaledes som disse 
Eiendomme i Skjødet ere anførte, og skulde bemeldte Gaard med 
Tilliggende ikke kunne sælges, afhændes eller udparcelleres uden at 
Aftægtsfolkenes Ret til den dem tilkomne Ophold bliver uforandret, 
og Udparcelleringen endda ikke uden deres Samtykke; dersom den 
paa 1. Prioritet ........ Capital til min Broder Mads Christian 
Miltersen stor 320 Rd. r. S. og Betalingspræstationer udbetales skal 
Aftægten oprykkes paa 1. Prioritet. Med denne Contracts Indhold 
erklærer jeg Milter Pedersen mig i alle Maader vel fornøjet og 
tilfreds, og er samme saaledes fra begge Parter indgaaet og aftalt, 
hvilket med vor Underskrift bekræftes i nedenunderstaaende 
Vitterlighedsvidners overværelse.
Klaptoft i Velling Sogn den 16.Maj 1840
Som Aftægtsyder Peder Miltersen.
Som Aftægtsnyder Milter Pedersen.
Til Vitterlighed Niels Christian Hansen.                               
Hoffmejer.

Da det jo af folketællingen fra 1855 fremgår, at moderen stadig bor i gården, er 
det sandsynligvis kun punkt 1 i denne kontrakt, der har været anvendt. Alle de 
andre punkter med en meget detaljeret udredning af, hvorledes aftægten skulle 
finde sted, trådte først i kraft, hvis de gamle ikke kunne finde sig i at bo under 
samme tag og leve sammen med de unge.

Milter Pedersen.
Den ældste af deres børn, Milter Pedersen havde et spændende liv. Som fortalt 
tidligere i denne beretning, var han i sine unge år studedriver og tog mange ture 
fra det vestjyske til markederne i Nordtyskland. Da krigen i 1864 brød ud, blev 
han indkaldt som soldat og gjorde krigen med.
Han førte under hele den tid, han var indkaldt dagbog. Der er skrevet på den tids 
gammeldansk, men er blevet omskrevet til nutidsdansk af lærer Uffe Jensen i 
Velling for mange år siden.
Det er ikke en faghistorikers beretning om de dramatiske og skelsættende 
begivenheder, men en række hændelser – nogle trivielle, andre usædvanlige – set 
med en ung vestjydes nøgterne blik: Menig 371 ved 8. regiments 2. bataillions 7. 
kompagni, Milter Pedersen fra Velling.
Han starter sin dagbog således:1

Vor kære konge, Frederik d. Syvende, døde den 15. november 1863, 
og strax derefter begyndte tunge uvejrsskyer at drive over landet, og 
ordren lød derfor til mig og så mange flere at rejse fra hjemmet og 
værne om landets frihed og ret. Vi samledes i Røgind kro om 
morgenen den 29. november, hvorpå vi rejste den dag til Varde og lå 
der om natten. Dagen efter, den 30. november, nåede vi en kro 1½ 
mil fra Fredericia og blev der den nat, hvor vi morede os vel. 

1 Fra "Velling sogn ved Ringkøbing Fjord" bd. 2 s. 149.
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1. december kørte vi atter fremad og nåede Fredericia kl. 10. Jeg 
meldte mig kl. 11 og fik strax mit tøj udleveret og gik med det på 
armen til mit kvarter, som blev anvist i Vendersgade hos 
værtshusholder Andersen i hans lade i noget halm, hvor vi skulle 
ligge 30 mand. Jeg måtte  dernæst strax stille igen og modtage gevær
med tilbehør, sabel og ammunition, hvorefter vi stod til aften. Natten 
kom, jeg måtte i seng i halmen og sov lidt urolig, thi kulden vækkede 
mig adskillige gange, så jeg måtte op og røre benene for at holde 
varmen.
2. dec. havde vi ingen tjeneste og mødte kun til appel nogle gange. 
Om natten flyttede jeg kvarter til en kostald, hvor vi sov ret godt, men
alligevel var jeg ret stiv i kroppen af det hårde leje, som man ikke var
vant til.
3. dec. stillede vi med fuld oppakning ved ”den tapre landsoldat”. 
Appel kl. 8 at stille næste dag i marchfærdig stand for at flytte fra 
byen.
Nu gik turen sydpå og de ankom til Ejderen d. 7. december. 1. januar 
1864 nåede de frem til Dannevirke, hvor de den 
3. jan. holdt revy for kongen ved Dannevirke. Vi råbte hurra for ham 
ved hans ankomst, og han talte da nogle rørende ord til os med 
hensyn til faren, der truede landet, og vi fik dobbelt lønning denne 
dag.

Den næste månedstid gik nu med vagttjeneste, appeler, marchture og efterhånden 
også enkelte træfninger. Den i danmarkshistorien så dramatiske rømning af 
dannevirke beskrives således med Milters egne ord:

5. feb. havde vi travlt med at bygge os nogle huse af trægrene, som vi
huggede med sablen, da bestemmelsen var, at vi skulde have været 
der næste nat, men pludselig kom der melding, at vi skulde ind til 
byen, hvor vi troede at have blevet om natten,men i stedet for atter 
udblæst om aftenen kl. 7 og marcherede ud af byen, men hvorhen 
vidste ingen, og i det mindste anedes ikke, at den håbefulde stilling 
var overgået til fjenden. Vi marcherede frem ad vejen og først på 
Jelsted hede fik vi en kort hvile, og i denne tid nåedes vi af 
artilleristerne, som da fortalte, at det hele var opgivet, og at de først,
inden de forlod den havde fornaglet kanonerne og kastet kugler og 
krudt i vandet, af hvad de ikke kunde føre med sig.
6. feb. Efter møje og besværlighed nåede vi til Flensborg, da dagen 
brød frem, og hvor vi fik pause i 2 timer. Borgerne beviste os al den 
hjælp og tjeneste, som var dem mulig ved at give os spise og drikke, 
som gav os fornyet mod til atter at fortsætte marchen. Vi stillede kl. 
10 og marcherede da fra byen, endskønt det sneede stærkt, og nåede 
til landsbyen Bov, hvor vi kom til at ligge 400 mand på en herregård 
på deres høloft, hvor vi ventede at have fået udhvilet om natten, som 
dog ikke blev så, thi snart lød atter kanontordenen på den anden side
af Flensborg, som forkyndte os fjendens forfølgelse. Kampen ved 
Oversø og Sankelmark, 1., 9. og 11 regiment i ilden. Efter 2 timers 
forløb udblæst og marcherede en halv mil med Apenrade-vejen og 
derpå tilbage igen til gården. Atter alarmeret kl. 10 om aftenen og 
marcherede tilbage til Flensborg. Vejen var ikke let at passere, da 
den næsten var spærret af vogne fra den forladte stilling. Endelig 
nåede vi byen, hvor generalmarchen blæstes over det hele, og vi 
troede, et angreb på fjenden skulde finde sted. Vi fortsatte marchen 
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til den anden side af byen, hvor vi ladede geværerne og blev opstillet
i slagorden, og jævnlig sendtes patrouller ud for at holde forbindelse
med kæden af 15. regiment, men ved en fejltagelse var den allerede 
trukket sig igennem byen, og vi var således i kolonne nærmest 
fjenden, en stor patroulle sås i nærheden af os på den høje tid at 
retirere uden at blive fanger.
7. feb. trak regimentet sig  igennem Flensborg. Skønt trætte og 
udmattede for hvile og søvn marcherede vi 1½ mil, hvor vi fik en kort
hvil og tog os da en kiks og en snaps, da vore brød allerede havde 
ende, og da måltidet var forbi, måtte vi atter på benene, da det 
sneede stærkt, og kort efter gik det atter langsomt frem ad vejen, som
lignede mere is end chausse, som forårsagede, at vi tit fik næsen mod
jorden, og nåede om en tids forløb til Gravensten, hvor vi havde hvil 
2 timer, og der fik jeg brød hos en fattig kone, det sidste hun ejede, 
og da tiden var udløben, måtte vi have tøjet på igen og fortsatte 
marchen, som i førstningen gik langsomt, da fødderne var dårlige, 
nogle gik istrømper og andre i tøfler, som de havde fået i byen. Efter 
møje og besvær nåede vi endelig Sønderborg. Den sidste mil var 
næsten spærret af ammunitions- og kanonvogne fra den forladte 
stilling, som gjorde vejen næsten ufremkommelig, og vejgrøfterne 
var næsten fulde af splittede vogne, heste og soldater formedelst den 
stærke islag, som var falden og gjort vejen så glat som et spejl. Vi 
var kun 3 mand i følge af vort kompagni, og vi søgte forgæves 
kvarter flere steder, men endelig traf vi en jyllænder, som havde 
været med i  sidste krig, og hos ham fik vi lov at sove på hans 
stuegulv om natten og fik lidt brød der, som allerede ikke var til at 
købe sig i hele byen formedelst den uhyre mængte militairer, som 
vrimlede i gaderne. Natten var rolig, og vi sov særdeles godt.

Den kommende tid gik med march fra deres indkvarteringer på Als til 
skanserne på Dybbøl, hvor de forskellige regimenter på skift havde vagten.
Den store katastrofe: Nederlaget ved Dybbøl, tager sig således ud i Milters 
dagbog. Slaget fandt sted 18. april, men vi lader ham fortælle fra

15. april blev vi afløst om aftenen kl 11 to timer senere end ellers, da 
16.og 17. regiment nægtede at gå over broen og indtage deres forpost
af frygt for den stærke kanonade, som rasede rundt omkring, uden at 
kunde udrette det mindste til sit forsvar. Ankommen til Osbek om 
natten kl. 2 og blev indkvarteret i byen 4 mand hos en husmand og 
havde plads i hans lade, hvor vi havde det ret godt.
16. Vi sov langt op på dagen, dernæst hentede jeg mælk i 
Augustenborg, om eftermiddagen stillede vi til lønning i Seplev, hvor  
kaptainen logerede.
17. Smukt vejr med solskin og varme. Pudseparade med geværerne i 
Seplev.
18. Vi sov til langt op på dagen og hentede dernæst 
naturalforplejning og hørte da den sædvanlige kanontorden, men 
snart opdagedes der stærk skydning med geværerne,og rygtet fortalte 
snart, at fjenden stormede stillingen og 5 skanser taget og siden det 
hele, som desværre også blev sandhed. Der blev blæst udrykning kl. 
12,og vi stillede  strax og marcherede ad Sønderborg og kom i 
nærheden af byen, men gjode derpå omkring, da kampen var til ende 
og fjenden herre over hele Sundeved. Vi kom tilbage i Vort forrige 
kvarter i Osbek. De  regimenter, der deltog i kampen var: 3., 9., 16., 
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17., 18. 20. og 22. reg. Alarmeret om natten kl. 12 og stillede strax og
marcherede til barakkerne ved Sønderborg, hvor vi havde hvil i nogle
timer og fik da fornyet ordre at marchere til højre fløj og afløse 
forposterne af 11. regiment lige ud for ruinerne af Rønhave. Fjenden 
var den dag rolig, og kun enkelte skud hørtes. Valpladsen blev ryddet 
samme dag af fjenden lige til sundet. De døde og såredes antal på 
begge sider var meget stort.

3. maj blev Milter sammen med 1400 andre sejlet fra Als til Fåborg, og hermed 
var krigshandlingerne for hans vedkommende forbi. Alligevel var det blevet 19. 
august, inden han igen var hjemme i Velling.

Hvis ikke man vidste, at det han havde været  med i var en af Danmarkshistoriens 
helt afgørende begivenheder, er det ikke nemt ud fra Milters dagbog at fornemme 
det. Der er heller ikke nogen steder i den, hvor han beklager sig over, hvad de 
bliver udsat for, eller i det hele taget stiller spørgsmål ved, hvorfor de er deltagere 
i krigen.
Senere på sine gamle dage indrømmer han, at turen fra Dannevirke var det værste 
han nogensinde havde været med til:

Naa, A fik siden prøvet det, der va´ værre ens som saa: Den Nat vi gik
fra Dannevirke, det va´ den værste Nat. Det er det strengest, A hå
´prøvet.
Og igen vandrer den gamles Tanker ad de isbelagte Sønderjyske Veje 
under den stadige Trussel under Fjendens Kanoner.

Senere blev han hædret  med 
Dannebrogsordenen som tak for sin  
indsats under krigen.

Efter Peder og Inger Kirstine i 1870 solgte deres gård til Knud Bonde Jacobsen1 
flyttede de ind hos datteren Mette og hendes mand Anders, der havde købt en gård
i Gammelssogn på Holmsland. 
Her døde Peder lørdag den 21 marts 1874. Han blev begravet på kirkegården i 
Gammelsogn lørdag den 28 marts.
I herredsfogedens protokol kan man ved Peder Miltersens død læse.2 

1 Velling sogn ved Ringkøbing Fjord s. 330.
2     B80A - 5142  fol. 267b.
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"afdødes enke Inger Kirstine Sand hensidder i uskiftet bo med hans 
livsarvinger, derer deres fælles børn: Milter Pedersen - Mette 
Pedersen og Ane Marie Pedersen alle myndige ifølge hendes 
skriftlige anmeldelse af 31. marts 1874 forsynet med påtegnet 
tilladelse ad S.D. fra de nævnte 3 myndige børn."

Ser vi i folketællingen fra 1870 fremgår det, at deres 3 piger der bor sammen i 
gården. Milter er flyttet, da han i 1871 er blevet gift og overtaget Ny Vennergaard 
i Velling.

FT 1870 Gammelsogn, Kloster.
Anders Jensen Noe, 31, g, Velling, husfader, jordbruger.
Mette Pedersen, 26, g, Velling, hans kone.
Inger Kirstine Jensen, 1, Gammelsogn, barn.
Jens Noe Jensen, u. 1, Gammelsogn, barn.
Peder Miltersen, 59, g, Velling, slægtning, formue.
Inger Kirstine Christensen, 57, g, Stauning, slægtning.
Ane Pedersen, 24, ug, Velling, slægtning.
Ane Marie Pedersen, 20, ug, Velling, slægtning.

Samme år, som Peder Miltersen døde – 1874 – købte svigersønnen Anders Jensen 
gården Vennergaard i Velling sogn, og hele familien flyttede dertil. 
Svigermoderen Inger Kirstine, som da var blevet 61 år flyttede med og levede som
aftægtskone på Vennergaard indtil sin død mandag den 21 maj 1888. Hun blev 
begravet mandag den 28 maj på Velling kirkegård.
Peder Miltersen og Inger Kirstine Christensdatters børn:

1.
Milter Pedersen, født 10. Dec. 1840 i Dalgaard, Klaptofte, Velling sogn, død 18. 
febr. 1937, Velling sogn. Gårdmand i Troldholm, Venner, Velling sogn. Blev 15. 
okt. 1871 gift i Velling kirke med Bolette Marie Mikkelsen, f. 8. sept. 1848 i 
Gammelsogn Mølle. Død 19. nov. 1931 i Velling sogn.
De fik 9 børn.

2.
Mette Pedersen, (ane nr. 3) f. 11. maj 1843 i Dalgaard, Klaptofte, Velling 
sogn.
Tipoldemor. Beskrevet ovenfor.

3.
Ane Pedersen, f. 28. maj 1845 i  Dalgaard, Klaptofte, Velling sogn. Hun døde 
ugift d. 23. maj 1870 i Gammelsogn.

4.
Ane Marie Pedersen, f. d. 14. nov. 1849 i  Dalgaard, Klaptofte, Velling sogn. 
Død 9. juni 1891 i Ølgod. Hun blev 28. maj 1875 gift med gårdejer, 
sognerådsformand og sparekassedirektør i Ølgod, Gravers Knudsen Birkmose f. 
8. juli 1849 i Ringkøbing.  Død 1. nov. 1915 i Ølgod.
De fik ingen børn.
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Vellig sogn. Fra Trap Danmark IV. udg.

Oldeforældre.

Ane nr. 8 Christen Jensen (o. 1763 – 1840).
Ane nr. 9 Mette Kirstine Christensdatter (1767 – 1842).

Christen Jensen er født omk. 1763 i Stadil sogn som søn af fæstegårdmand Jens 
Christensen i Højstadild og Karen Lauridsdatter.
Han blev den 30. juni 1793 gift i Hee kirke med pige Mette Kirstine 
Christensdatter, datter af gårdmand i Øster No, Christen Graversen og Anna 
Christensdatter. Mette Kjerstine var født 1767  i Ø. No, Hee sogn. Hendes 
faddere var Ingeborre Schovsdatter, Jens Nielsen, Lars Knudsen, Peder 
Christensen Noeby og Mads Simonsen.
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Med Christen Jensen drejer denne gren af slægten ind på de forfædre, som i 
generation efter generation har boet i sognet Stadil. 
Han er som nævnt født i Stadil sogn ca. 1763, men det nøjagtige tidspunkt lader 
sig ikke fastslå, idet kirkebogen mangler oplysninger om fødte midt i 1700-tallet. 
Ved moderen Karen Lauridsdatters død i 1778 angives han at være 15 år.
Ved folketællingen
1787 opholder han
sig som
tjenestekarl på
herregården
Rybjerg i Velling,
og så træffer vi
først igen ved
giftemålet 30. juni
1793 i Hee kirke,
hvor hvor han
bliver gift med
Mette Kirstine fra
No sogn.
I 1797 købte han
sin afdøde
svigerfars gård i
Østerno af
svogeren                 
Simon Christensen,
Christen Jensen Nos gård ses midt på kortet.
og denne ejendom på ca. 90 tønder land i No bliver familiens basis og giver ham 
navnet Christen No.

Kræ No den Ældre.
Med dette navn omtales Christen Jensen i diverse artikler og bøger om 
studehandel og handelsmænd. Den yngre Kræ No var jo hans barnebarn på 
Fjordvang, søn af mine tipoldeforældre Jens Christensen Noe og Ellads 
Christensdatter. 
Den 20 juni 1788 blev stavnsbåndet
ophævet, men for bønderne i den vestlige
del af Jylland, hvor kvægbruget var af større
betydning end kornavlen, var den vigtiste
begivenhed indtruffet ni dage forinden med
forordningen om kvæghandel i Danmark.
Handlen var dengang stærk statslig styret
med privilegier og bestemmelser. I
princippet hørte al handel hjemme i
købstæderne, mens handel og opfedning af
stude var privilegier der tilhørte
sædegårdsejere og købmænd. Bonden
kunne godt nok have stude på stald, men
den færdige fedestud måtte han afsætte til
sædegårdsejeren. Med frigivelse af
kvæghandlen indledtes en glansperiode for
studeopdrættere og studehandlere,
for som man sagde tidligere med et mundheld: 

”Det er bedre at trække end at age sit Korn af Gaard.”
Underforstået, at studeopdræt var bedre end kornavl. 
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Forordning af 11. juni 1788:

”Det skal være alle og enhver 
uformeent, at fede eller fore 
sine Øxen----.
Ligeledes skal det være alle 
og enhver tilladt at sælge 
sadant foret eller fedet
Qvæg til hvem han vil, samt at
uddrive det eller lade det 
uddrive til uden- og
indenrigsk Steder-----.”



Christen var en af de unge dynamiske vestjyder, som straks kastede sig over den 
indbringende handel. Ligeledes viser skøde- og panteprotokollerne, at han 
sideløbende drev omfattende handel med jord og fast ejendom.
Christen og Mette Kirstine fik 7 børn sammen, hvoraf 3 døde som helt små, så kun
Karen (1795), min tipoldefar Jens (1798), Christen (1804) og Dorthea (1805) 
nåede til skelsår og alder.
Ved folketællingen 1801 så husstanden således ud:

1801, Øster Noe.
Kristen Jensen, 38, Gift, Bonde og gårdbeboer, Husbonde 
Mette Kjerstine, 33, Gift, Hans kone 
Karen Christensdatter, 6, Ugift, Deres datter
Jens Kristensen, 4, Ugift, Deres søn 
Maren Klit, 76, Ugift, Nyder almisse af sognet, Opholdende      

Næste gang, der var folketælling i Danmark var 1834, og da er Mette og Christen 
gået på aftægt.

Christen havde i 1828 overdraget gården til sønnen Christen. Boet blev gjort op og
de 3  andre søskende måtte skrive under på, at de har fået ”fædrene og mødrende 
Arv”, som for hver udgør den ikke ringe sum af 320 rigsdaler sølv.
Samtidig blev der udfærdiget en aftægtskontrakt, så de ”gamle” kunne blive 
boende i gården. Det var på den måde, man dengang sikrede sin alderdom på. 
Aftægtskontrakten for Christen og Mette Kirstine lyder således:1

1.
Da min fader dags dato har skjødet mig hans ejendele og iboende gård 
beliggende i Noe sogn Hind Herred stående for hartk. 4 tdr. 7 skp. 3 fjk. 115/16 
alb. med påstående bygninger, jordejendom samt al besætning, samt al 
beholdning ude og inde, hvorved han har betinget sig og sin hustru ophold af 
gården deres livstid, så tilpligtiger jeg mig selv, mine arvinger, gårdens 
kommende ejere at give mine kære forældre den opvartning og pleje, svaghed og 
sygdom i alderdom behøver. Så længe de finder sig fornøjet med at være samlet 
med mig og min familie, beholder de fri og uhindret rettighed til huset til hvad der
er at finde af mad og drikke. Ingen af vore ting må låses eller tillukkes for dem. 
Jeg selv og min familie må  ingen arbejde påtvinge dem, men de skal have lov til 
at lade og gøre, hvad dem selv lyster.
2.
Skulle mine forældre være misfornøjede med at bo således hos os, da forpligtiger 
jeg mig til senest ½ år efter forlangende at indrette et værelse på 5 fag og i det 
mindste 2 alen pro fag, nemlig en stue med tvende sengesteder, 1 kjøkken med 
skorsten, 1 spisekammer med hylder og bord. Skal aftægtsnyderen forlange et 
værelse mere indrettet i de 5 fag, skal yderen indrette et sådant. Indgangen til 
værelserne bestemmer aftægtsnyderen. Disse værelser skal gårdens ejere stedse 
vedligeholde. Denne indretning anslås til værdi 10 rigsdaler sølv.
3.
Når mine kjære forældre indflytter i deres værelser, må de udtage af gården 2 
gode sengeklæder, de bedste som er og findes i gården, en jernkakkelovn, et 
stueur, 1 kobberkeddel, kort sagt alt, hvad de finder for godt at udtage. Efter 
deres død tilfalder samme aftægtsyderen.

1 Opholdskontrakt mellem Christen Jensen Noe og Sønnen Christen Christensen som        
aftægtsyder. (B 80 A, SP 120, fol. 160. Læst 7. maj 1828).
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4.
Skulle forævnte mine forældre blive til sinds at fraflytte gården for at nyde 
rolighed hos en anden familie eller fremmede, da skal benævnte værelser altid 
være til deres rådighed at de fri kan vende tilbage - om kort eller lang.
5.
Til mine forældre leverer gårdens ejere, hvad mine forældre bo her i gården eller 
er flyttet andet steds hen følgende årlig:
4 tdr rug - værdi 10 rdl. sølv.
2 --- byg - -------    4 ---  -----.
1 td 6 sk malt - værdi 4 rdl. sølv.
2 snese saltede og tørrede hvillinger - 6 snese om foråret og 2 snese om efteråret -
værdi 2 rdl. sølv.
6 saltede og tørrede torsk - værdi 1 rdl. sølv. 4 om foråret og 2 i efteråret.
8 snese sild om foråret - 3 skillinger.
5 sider flæsk - 4 rdl.
8 sider fersk oksekød - 6 rdl. sølv.
5 sk. smør - 10 rdl.
3 potter nymalket mælk daglig, bliver 1065 potter - 10 rdl.
26 karduser af "Nr. 4 Ringkjøbing Tobak" - 2 rdl, 2 mark, 2 skilling.
12 pund god hør - 3 rdl.
12 pund fåretælle - 2 rdl.
½ skæppe ærter - 2 mark.
1½ skæppe groft salt - 1 rdl. 3 mark.
1 skp humle - 3 mark 2 sk.
kaffebønner - 4 rdl.
6 pund sukker - 2 rdl.
12 pund cikorie - 1 rdl. 3 mark.
1½ potte godt dansk brændevin ugentlig - bliver 78 potter årlig - 10 rdl.
1 pund koeost - 1 rdl.
8 pund god uld - 2 rdl.
desuden betales skatter og afgifter. De nævnte skal leveres når de forlanges.
6.
Af gårdens fåreflok udtager mine forældre de tvende bedste, som gårdens ejer 
stedse skal føde og med sine lam lade græsse med sine egne. Mine forældre nyder 
deraf yngel og uld. Dør nogen er jeg forpligtet at indsætte nye i stedet. Værdi 
ansat til 4 rdl. årlig.
7.
Årlig skal gårdens ejere levere 6 læs klyne - læsset beregnet til 30 snese - og 10 
læs tørv, 5 læs af Synder og 3 læs af Nørre Heden, hvilket leveres og hjembringes,
gravet  og veltørret - værdi 6 rdl. årlig.
8. 
Mine forældres korn besørges frit til og fra mølle.
Når de forlanger det, skal gårdens ejere med hestevogn bringe dem til og fra kirke
og til kjøbsted eller andre steder til familie og venner to gange årlig.
9.
Til gårdens bryggerredskaber og bageovne som brød beholder mine forældre 
brugsret, ligesom brændsel til bagning og brygning leveres dem gratis, ligesom de
have ret til gårdens kålhauge.
10.
Flytter mine forældre mod min formodning bort leveres de i punkt 4 og 7 
naturalier ikke, men gives i penge, som sættes efter de tiders priser af uvildige 
mænd og den vurdering bliver at betale til mine forældre.
11.
Skulle mine forældre ikke være tjent med den opvartning de får, da skal de have 
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lov at tage et fruentimmer og denne skal gårdens ejer stedse føde, men lønnen 
bliver deres egen sag.
12.
Dør den ene ophører den halve aftægt med undtagelse af ildebrænde og tælle. 
Skulle min far dø først leveres kuns ½ potte brændevin pro uge.
13.
Gården ejere bekoster mine kære forældres anstændige jordfærd efter egnens skik
og brug. Begravelsen anslås for dem begge til 20 rdl. sølv.
14.
Skulle nogen tvist opstå om den kontrakt, da skal den afgjøres af uvildige mænds 
skjøn som voldgift, hvoraf hver vælger en, men skulle disse tvende mænds skjøn 
falde forskellig ud, vælger de begge ved lodtrækning en opmand, som bør tiltræde
 en af de tvende meninger.

Værdien af det foran anførte årlige afgift bliver 93 rdl. 2 mark.
Femdobbelt bliver                                        466 rdl. 4 mark.
Det engang for alle leverede                            30 rdl.

Med vor egenhændige undreskrift
Chr. Christensen       Christen Jensen Noe

Der er således ingen tvivl om at fordelingen af tobak og brændevin mellem de to 
gamle. Når Christen skulle have en pot brændevin om ugen, svarer det til 7 
daglige genstande. Dertil kom den gode øl, så Christen No og Mette har på deres 
gamle dage sikkert siddet indhyllet i røg fra sin lange pibe der i aftægtsstuen med 
brændevin og øl inden for rækkevidde. Direkte berusede har de sikkert ikke været,
men sådan var deres og de fleste andres forbrug af de stærke drikke dengang. 
Den 25. februar1840 døde Christen i følge kirkebogen af alderdom som 76-årig 
og blev begravet på Hee kirkegård d. 5. marts og samme år sælger sønnen 
Christen gården i Østerno til udskiftning. Han købte derpå en anden gård i Mejlby 
i Rindum sogn, og han tager sin gamle mor med til videre aftægt.
Mette Kirstine døde i Rindum den 24. juni 1842 og blev begravet på Rindum 
kirkegård d. 3. juli.

Christen Jensen og Mette Kirstine Christensdatters børn:

1.
Karen Christensdatter, f. 1793 i Øster No. Død sammested samme år.

2.
Karen Christensdatter, f. 1795 i  Øster No, død 16. juni 1851 i Velling. Hun 
blev gift i Hee kirke d. 8. dec. 1823 med gårdmand i Elkjær, Velling Peder 
Andersen, født omk. 1794 i Elkjær, Velling sogn, død 14. aug. 1851 i Velling.
De fik 7 børn.

3.
Jens Christensen Noe (ane nr. 4) tipoldefar, f. 1798 i Øster No, beskrevet 
ovenfor.
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4.
Anna Christensdatter, f. 1799 i Øster No, død 1801 sammesteds.

5.
En dødfødt dreng 1802.

6.
Christen Christensen, f. 1804 i Øster No. Gårdmand i Rindum. Gift 9. apr. 1843 
i Velling med Maren Andersdatter, f. 10. dec. 1811 i Vesttarp, Velling sogn. 
Død 9. dec. 1862.
De fik to børn der døde som spæde.

7.
Anne Christensdatter, f. 1805 i Øster No, død 3. nov. 1876 i Stadil. Gift 8. juni 
1835 i Hee kirke med gårdmand i Stadil Michel Espersen, f. 1804 i Halkjær, 
Stadil sogn, død 31. aug. 1875 i Stadil.
Ingen børn.

Ane nr. 10 Christen Iversen (1765 – 1834)
Ane nr. 11 Anne Cathrine Christensdatter ( 1777–1855)

Christen Iversen er født 1765 i Bjerregaard, Andrup, Stauning sogn som søn af 
fæstebonden Iver Jacobsen og Ellads Nielsdatter. Han blev døbt i Stauning 
kirke 3. feb. 1765 og døde 27. sept. 1834.
Den 9. okt. 1803 blev han i Hee kirke gift med pigen Anne Cathrine 
Christensdatter, datter af Chresten Gregersen og Kirsten Jensdatter i 
Bratbjerg, Hee sogn. Hun var født 17. nov. 1777 og blev hjemmedøbt samme dag. 
Senere blev hun fremstillet i Hee kirke d. 23 nov. Død 28. dec 1855.
Christen Iversen er tidligere delvis omtalt i forbindelse med datteren og 
svigersønnen (ane nr. 4 og 5).
Christens ungdomstid kendes der ikke så meget til, men formentlig har han haft 
forskellige pladser som tjenestekarl. Ved folketællingen 1801 er han avlskarl på 
herregården Voldbjerg i Hee, som ejedes af Birkedommer Peter Grønlund. Han er 
således leder af det landbrugsfaglige på godset, og det er karakteristisk for 
Christen Iversen, at han synes at have været en selvbevidst, stædig og stout mand, 
der stræbte opad.

..... Omkom i gårdens brønd.
Som nævnt  giftede Christen sig med Anne Cathrine Christensdatter fra gården 
Bratbjerg i No. Hun var eneste barn af bonden Christen Gregersen, hos hvem 
brylluppet også blev fejret 9. oktober 1803 med al den stads, som hørte sig til. 
Der har været pyntet op i gårdens stuer, og ved bordene har gæsterne taget for sig 
af den gode festmad med tilhørende drikkevarer. Festen har sikkert været planlagt 
til at vare flere dage efter tidens skik. Det gjalt om at benytte enhver lejlighed  til 
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at bryde dagligdagens monotomi.
Spillemændene var bestilt til at spille og ved dette bryllup var de kommet helt fra 
Ringkøbing for at kaste glans over gildet. Det ved vi, for præsten har skrevet det i 
kirkebogen. Her bliver vi nemlig delagtiggjort i en tragisk ulykke i forbindelse 
med med brylluppet: 

"Copulerede Christen Iversen af Stavning og Pigen Ane Kathrine 
Christensdatter af Bratbjerg d. 9. okt. Ved dettet bryllup indtraf 
den tragiske Ulykke, at Musikanten Christen Iversen Markmand 
udi Holm af Ringkøbing, et sædelig og ordentlig ungt Menneske 
satte Livet til i Christen Gregersens Brønd i Bratbjerg i Hee."

Det nøjagtige tidspunkt og de nærmere omstændigheder er desværre ikke 
beskrevet, så om ulykken er sket på første, anden eller tredjedagen er ikke godt at 
vide. Heller ikke præsten i Ringkøbing nævner dødsdagen. Kun at han er begravet 
14. oktober. 
Selv om den druknede betegnes som et sædeligt og ordentligt menneskke, er der 
sikkert baggrund for at antage, at uheldet er sket i en større brandert. På et 
tidspunkt må det animerede selskab have indledt en eftersøgning af den 
manglende spillemand, og det er ikke vanskeligt at forestille sig bestyrtelsen. 
Jo, Mine tip-tipoldeforældres bryllup er der blevet fortalt om i årtier i Hee og 
omegn.

Østergaard i Hee.
Christen ville ikke alene være selvejerbonde, han ville også være storbonde. Det 
kunne han opnå, da det blev muligt for ham at købe Østergaard i Hee.

Skødet lyder således:1

"Oktober 1804.
Anders Jepsen af Østergaard i Hee sælger til Christen Iversen af 
Bratbjerg. Bygningerne er forsikrede i brandkassen for 590 rigsdaler.
Hartkorn er 8 tdr, 4 sk, 2 fj, 1 alb med kirketiende og kvægtiende. 
Prisen er 1340 rigsdaler courant.
1.
I købet følger uden videre betaling en vogn, en plov, en harve, en sort 
hoppe og en ko.
2.
Da køberen har været i besiddelse af gården fra 1. maj og erholt den 
lagte rugsæd som betaling for skatter fra 1. januar 1804.
3.
Af købesummen har køberen betalt 240 rigsdaler. Resten betaler han 
til Viborg snapstings termin 1806, men forrenter dem til denne termin 
med 100 rdl. Til Abelone Morsings arvinger betales 1000 rigsdaler. 
Ved indfrielsen af disse betalinger indfries sælgerens panteobligation 
og skøde meddeles køberen. Skulle pantecreditor opsige de 1000 
rigsdaler til snapsting 1805 er det køberens pligt at skaffe udveje.
4.
Køberen opfører et syvfagshus til fri bolig for sælgeren og hans hustru
Else Thuesdatter. Chr. Iversen og senere ejere holder huset forsvarligt

1 B80A - Sp 160 fol. 160.
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vedlige. Efter død eller fraflyttelse tilfalder huset Østergaard.
5.
Sælger og hustru skal sålænge de lever bestandig have den næstbedste
ko af Østergaards køer at malke. Denne ko skifter de to gange om 
året, nemlig ved Mortensdagstider en såkaldt tidlig båren og ved 
Voldborgsdagstider en såkaldt sildigbåren. Dør Else Thuesdatter 
først, da forbliver det så, dør Anders Jepsen først, da får Else 
Thuesdatter ikkun en ko om året, nemlig en tidlig båren året rundt. 
Men i den tid den er sen, får hun af køberen to pund smør årligt og to 
potter mælk daglig. Valget af koen tilkommer sælgeren og hans kone. 
Chr. Iversen og efterfølgende ejere holder, fodrer og lader koen 
græsse som Østergaards øvrige køer.
Sælgeren indsætter 4 får, som årligen skal fodres på Østergaard. Dør 
nogen erstattes de med halvdelen af køber og sælger. Dør sælgeren 
tilfalder fårene gården.
6.
Køberen Chr. Iversen skal årligen uden betaling yde og levere 
sælgeren Anders Jepsen og kone Else Thuesdatter forsvarlig gode 
varer: 4 snese hvilling og 4 dusin torsk, 4 tdr rug, 2 tdr til Mortensdag
og 2 til Majdag, 2 tdr byg, en læs lyng, et læs mortørv, et læs klyne og 
ellers fornøden ildebrændsel af gårdens såkaldte dagligtørv. Kornet 
kører køberen til og fra mølle ligesom han giver sælgeren befordring 
til og fra kirke - og til Ringkøbing om forlanges.
7.
Når enten sælger eller hans kone dør, tilfalder gården 1,5 tdr rug og 
en halv tdr. byg og to får. Køberen og efterfølgende ejere bekoster 
Anders Jepsens og kones jordefærd efter egnens skik og brug, 
hvorunder dog ikke forstås kirken, betiente eller linnet.
8.
Fandt den længstlevende det forgodt at bortflytte da skal køberen og 
efterfølgende ejere levere det, som efter denne kontrakt er pligtig, 
nemlig 2½ tdr. rug, 1½ tdr. byg, 4 snese hvilling, 4 dusin torsk, istedet
for torsk leveres årligt to rigsdaler, 1 læs lyng, 1 læs mortørv, 1 læs 
klyne, hvorimod det øvrige bortfalder.

Således haver vi indgået og afsluttet en kontrakt og handel, som 
forpligter os at efterkomme og opfylde. Til bekræftelse har vi sammen 
med to vidner egenhændigt underskreven.

22. juli 1804

Christen Iversen                                      Anders Jepsen

Morten Thuesen                                      Christen Madsen "

På den ca. 150 tønderland store Østergaard levede Cathrine og Christen og her 
fødtes deres 4 børn - se nedenfor. 
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På matrikelkortet ses Østergaard med nr. 15a. og Christen Iversens navn er
skrevet på kortet.

Da Christen kom til års afstod han Østergaard til svigersønnen Poul Bendtsen og 
datteren Kirsten. Selv købte han en mindre gård kaldet Møllebakke, hvor han døde
27. sept. 1834. 
Ved Christen Iversens død blev der foretaget et skifte, som vidner om et 
velstående bondehjem. Her er tale om rede penge fra salg af Møllebakke, ligesom 
Christen Iversen har penge til gode som privat pengeudlåner. Det største enkeltlån 
er en panteobligation på 200 rigsdaler til Hans Justesen. 
Enken Anne Cathrine forbeholder sig 200 Rdl. på forhånd af boet, så der til 
arvedeling mellem de fire børn er 568 Rdl. Døtrene får efter loven hver en 
søsterlod på 113 Rdl., mens sønnen Christen ligeledes efter loven  arver en 
broderlod på det dobbelte 226 Rdl.
Ved skiftet fremlægges nu et arveafkald dateret den 25. febr. 1833 fra sønnen 
Christen, der nu opholder sig på Grønland. Han frafalder sin arvepart, som han 
overlader til svogrene Jens Christensen, Nagensgaard og Poul Bendtsen 
Østergaard til deling hver 113 Rdl.
Den yngste søster Else var endnu ugift. Om det er grunden til, at hun ikke 
betænkes med en arvepart af sin præstebror, kan vi ikke vide, men måske skal 
arveafkaldet, som tidligere nævnt, ses som en vis bitterhed over faderens 
manglende økonomiske støtte under sønnens præstestudie.
Da Anne Cathrine var blevet enke flyttede hun "hjem" til Østergaard til datteren 
Kirsten, hvor hun fik lov at opleve opvæksten af en stor og velbegavet børneflok 
på 10, hvoraf der blev lærere, præster,
grosserer, bønder og skipperkoner. 
Anne Cathrine døde d. 28.dec. 1855 og blev
begravet på Hee kirkegård 3. jan. 1856.
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Christen Iversen og Anne Cathrine Christensdatters børn:

1.
Christen Christensen Østergaard, f. 14. juli 1804 i Østergaard, Hee. Død 21. 
mart 1883 i Husby sogn. 
Han blev gift 1. gang d. 20.marts 1833 i København med Lovise Nicoline 
Hedevig Garnæs f. 30. marts 1802 i Norge. Hun fulgte med han til Grønland, 
hvor han virkede som missionær i Upernavik.
Her fødte hun 3 børn:
Jens Johan Østergaard f. 19. dec. 1833
Christen Østergaard f. 29.maj 1835, død 29. maj 1835.
Withe Elisabeth Østergaard f. 15. april 1836, død 26. juni 1836.
Året efter at havde født sit 3. barn døde Lovise d. 30. okt. 1837.
Kun det første barn – Jens Johan overlevede tiden i Grønland, og han fulgte 
faderen tilbage til Danmark. Han var da blevet 8 år.
Christen bliver gift 2. g. 13. marts 1844 med sin første kones søster Juliane 
Eleonora Garnæs. 

Jens Johan Østergård blev gift med Ellen Kathrine Lund, f. 1846 i 
Husby.
De bosatte sig i Herning, hvor Jens Johan blev handelsgartner.
De fik 6 børn.
Jens Johan Christensen døde i Herning 1907.

2.
Ellads Christensdatter (Ane nr. 5) f. 1805, Østergaard, Hee sogn.. 
Beskrevet ovenfor.

3.
Kirsten Christensdatter, f. 1810 i Østergaard, Hee, død 1887 i Hee. Gift  1831 i 
Hee med gårdmand Poul Bendtsen, f. 1808 i Ulfborg, død 1883 i Hee. 
De overtog Kirstens fødehjem, Østergaard.
De fik 10 børn.

4.
Else Christensdatter, f. 1814, Østergaard, Hee sogn, død 1870, Hee sogn. Gift 
1838 i Hee kirke med gårdmand Christen Aas Eriksen, f. 1808 i Hee sogn, død 
1856 i Hee.
De fik 4 børn.
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Hee sogn. Fra Trap Danmark IV. udg.

Ane nr. 12 Milter Pedersen (1774 - 1842).
Ane nr. 13 Mette Madsdatter (1776 - 1857).

Milter Pedersen er født 1776 i Plougsgaard i Ny sogn på Holmsland som søn af 
gårdmand Peder Gregersen Plougsgaard og Ane Miltersdatter. Han blev døbt 
21. januar 1776 i  Ny sogn kirke, hvor hans faddere var Jens Ølstrup, Jørgen 
Pugflod, Anders Pugflod og Niels Graversen. Han døde 4. febr. 1842 i Klaptoft, 
Velling sogn.
Milter blev gift i Rindum kirke 6. april 1801 gift med pigen Mette Madsdatter, f.
1776 i Rindum sogn som datter af selvejer i Rindum Mads Christensen og Mette
Laugesdatter.
Mette blev døbt i Rindum kirke 4. januar 1776, hvor hun blev båret af faderens 
søster Madame Karen Christensdatter. Hun døde 8. jan 1857 i Velling sogn.

Inden Milter kunne blive gift med Mette, måtte han en tur hen til præsten, hvor 
han i to forloveres overværelse måtte bede præsten om at der måtte blive lyst til 
ægteskab mellem ham og pigen Mette Madsdatter.
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Samtidig blev
det også
konstateret, at
der ikke var
noget slægtskab
mellem dem,
som kunne
være en
hindring for at
de kunne indgå
ægteskab.

Året efter, at
Milter og Mette
er blevet gift,
flyttede de til
Velling, hvor
de overtog
gården
Dalgaard i
Klaptoft matr.
nr. 36a. Det er
antagelig sket
ved auktion, da
det i skødet i
forbindelse med
Milters salg af gården til sin søn 1840 hedder
 "1802  ....d. 8. s. Maaned tinglæst Autionsskjøde". 
For at finansiere købet lånte Milter 800 Rdl. af Madame Bruun, Ringkøbing 
Mølle.1

Her i Dalgaard blev Milter og Mettes 5 børn født. Heraf overlevede de 4 de første 
farlige år for børn på den tid. Kun en af dem døde som spæd.
Ved folketællingen 1834 havde de deres to sønner hjemme. De har skullet hjælpe 
med i bedriften:

Velling, 1834, Klaptofte, En Gaard
Milter Pedersen, 61, Gift, Gaardmand, 
Mette Madsdatter, 61, Gift, Hans Kone,
Peder Miltersen, 23, Ugift, Deres Barn,
Mads Christian Miltersen, 11, Ugift, Deres Barn, 
Anne Jensdatter, 21, Ugift, Tjenestepige,

1 "Velling Sogn ved Ringkøbing Fjord" bd. 1, s. 194.
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Milter Pedersens gård ses midt på kortet.

Efter at have drevet gården i 38 år solgte de den til sønnen Peder. Forældrene 
sørgede dog for deres alderdom ved at oprette en aftægtskontrakt, som sikrede 
dem deres alderdom (se denne under Peder Miltersen, ane nr. 6).
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Skødet i forbindelse med salget 1840 lyder således:

Skøde læst d. 15. April 1840.         B80A – Sp14 fol. 711b.

Undertegnede Milter Pedersen af Klaptoft i Velling Sogn tilstaar 
herved og gjør vitterlig at jeg i henhold til det af mig under 12. Juni 
forrige Aar oprettet Selvejertestamente har afstaaet og overdraget 
ligesom jeg haver fra mig og mine Arvinger overdrager og Skjøder til
min Søn Peder Miltersen følgende mig tilhørende Eiendomme, nemlig
1. Min Gaard Klaptoft i Velling Sogn med Bygninger og tilhørende 
Jordeiendomme der bestaar af forskjelleige sammenkøbte Parceller 
til Hartkorn 2 Tdr. 2Fjk. 1½ Alb og af Ryeberg .... Hovedgaardtaxt  
Hartkorn 1 Skp. 1 Fjk. og 2 13/20 Alb saaledes som samme ere anført
i det til mig under 1. Sept. 1802 ind..... d. 8. s. Maaned tinglæst 
Auctionsskjøde og tilliggende til det førstnævnte Hartkorn hørende 
Anpart af Konge-, Korn- og Qvægtiende. 2. Min Gaard i Koustrup i 
Velling Sogn af Hartkorn 2 Tdr. 3 Skp. 1 Fjk. Hvorunder er 1 Tdr. 2 
Skp. 1½ Alb af Velling Kirkejord, hvoraf Aarlig ydes 1 Tønde 2 Skp. 
Byg til Kirken tillige med Gaardens Konge-, Korn- og Qvægtiende, 
samt Halvparten af en Arvefæste Jordlod, Vester Sætkjon kaldet, 
hvoraf Aarlig svares til Ejeren af Elkjær istedetfor Skatter og 
Landgilde 3 Rd r. S. alt efter mit Skjøde af 19. Juni 1837 tinglæst 28. 
s. Maaned.
Og da forannævnte min Søn Peder Miltersen har betalt den med 
Selvejertestamentets uden videre skriftlig Kjøbecontract bestemte 
Kjøbesum for disse Eiendomme med 800 Rd. r. Sølv ved at indbetale 
min paa samme havende Gjæld og ved til hans Broder Mads 
Christian Miltersen under Dags Dato at udstæde en lovlig 
Panteobligation for hvad ham istedetfor Fædrene og Mødrene Arv er 
af mig bleven tillagt, ligesom han og ligeledes under Dags Dato med 
mig og Hustru Mette Madsdatter særskilt har oprettet Contract  og en
Ophold og Underholdning vor Livstid; saa erklærer jeg herved for 
mig og mine øvrige Arvinger, at de ovenanførte Eiendomme tillige 
med alt derpaa værende Besætning af levende og dødt, Kreaturer og 
Avlsredskaber samt Alt mit Ind- og Udboe, fra nu af tilhører Peder 
Miltersen aldeles med de samme Herligheder, Rettigheder og Byrder,
hvormed jeg selv har ejet dem efter Loven i dette Skjøde nævnte 
herved overleverede Hjemmelsdokument, alt min ......Hjemmel efter 
Loven, - Saaledes ....... dette mit Skjøde herved under min Haand i 
Vidners Overværelse og maa samme til Tinge læses og Protokolleres 
uden videre Varsel til mig.
Klaptoft i Velling Sogn den 16. Marts 1840.
Milter Pedersen.
Til Vitterlighed Niels Christian Hansen

J. Hoffmejer.

Milter fik kun 2 år som aftægtsmand. Han døde i gården som 68 årig fredag d. 4. 
febr. 1842 og blev begravet søndag d.13. febr. på Velling kirkegård.
Mette levede noget længere. Ved folketællingen 1855 står hun nævnt som 
aftægtskone. Hun har således kunnet følge de fire børnebøn, der voksede op, mens
hun boede der, og hvor den ældste pige - efter tidens skik - er opkaldt efter sin 
farmor.
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FT 1855 Velling sogn, Klaptofte.
Peder Miltersen, 45, g, Velling, gårdmand.
Inger Kirstine Christensdatter, 42, g, Stavning, hans kone.
Milter Pedersen, 15, Velling, barn.
Mette Pedersen, 12, Velling, barn.
Ane Pedersen, 10, Velling, barn.
Ane Marie Pedersen, 6, Velling, barn.
Mette Madsdatter, 80, enke, Rindum, aftægtskone.

Mette Madsdatter døde af alderdom som 81-årig torsdag d. 8. januar 1857 og blev 
begravet søndag d. 18. jan. på Velling kirkegård.

Hendes død blev anmeldt af sønnen Peder til herredsfogeden. Han skriver i 
protokollen:

"at hendes efterladenskaber ikke overstiger 
Begravelsesomkostningerne".

Milter Pedersen og Maren Madsdatters børn:

1.
Mette Miltersdatter, f. 1803 i Dalgaard, Klaptoft, Velling sogn, død 19.juni 1871
i Astrup, Velling sogn. Hun blev 7. nov. 1824 gift i Velling kirke med gårdmand i 
Astrup Christen Jessen Knudsen, søn af gårdmand Knud Villumsen og Maren 
Christensdatter. Han er født omk. 1803 i Velling, og han overtog sin fødegård i 
Astrup. Han døde 12. feb. 1876 i Velling.

2.
Anna Miltersdatter, f. 1809 i Dalgaard, Klaptoft, Velling sogn. Hun er 
konfirmeret 1824. Derefter er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

3.
Peder Miltersen, ane nr. 6, f. 1812 i Dalgaard, Klaptoft, Velling sogn. 
Omtalt ovenfor.

4. 
Karen Miltersdatter, f. 1816 i Dalgaard, Klaptoft, Velling sogn, Død samme 
sted  4 måneder gammel.

5.
Mads Christian Miltersen, f. 1823 i  Dalgaard, Klaptoft, Velling sogn. Død 1871
i Hee sogn. Husmand i Voldbjerg Østermark, Hee sogn. Han var gift med Ane 
Persine Andersdatter, f. 1819 i Østerby, Rindum sogn, datter af Anders Jacobsen
og Barbara Nielsdatter.
Ingen børn fundet.
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Ane nr. 14 Christen Nielsen Sand (1781 - 1846).
Ane nr. 15 Anna Jespersdatter ( 1779 - 1846).

Christen Nielsen Sand, f. 16. juli 1781 i Sand, Stauning sogn som søn af Niels 
Christensen Sand og Ellads Hansdatter. Han blev døbt i Stauning kirke 22. juli. 
Her blev han båret af Mariane Christensdatter [ant. faderes søster i Øster Høgil, 
Rind sogn], fadderne var Frands Olesen, Milter Krogsgaard, Ellads 
Christensdatter og Apelone ...datter.
2. oktober 1803 blev han i Velling kirke gift med pigen Anna Jespersdatter fra 
Venner i Velling sogn. Hun var født 1779 og døbt 24. maj samme år som datter af 
gårdmand Jesper Graversen og Inger Nielsdatter i Venner, Velling sogn.
Christen var kun 22 år, da hans far, Niels Christensen Sand døde, og han overtog 
da slægtsgården Sand, eller Nørkjærgaard som den også kaldtes, som den 4. i 
slægten.

Christen Sands gård - Nørkjærgaard - ses med matr. nr. 13 midt i billedet.
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I forbindelse med hans overtagelse af gården fik hans 4 brødre deres arv udbetalt. 
Brødrearven var på 645 Rdl. Det var en ret stor arv i de tider, så man forstår, at der
allerede da var velstand i gården.
Christen stod for at skulle ind som soldat, da han skulle overtage sin fædrene gård.
Han indgav derfor en ansøgning om fritagelse for militærtjeneste.
Svaret kom i form af en bekendtgørelse, som blev overbragt og oplæst for ham af 
sognefogeden:1

Velagte Lægsmand Henrich Schyt i Stavning     Kongl.
Tjeneste

Det Kongelige Danske Cancelli har under 15. Jan. 1803 
tilskrevet Landmilitse Sessionen for Ringkjøbing Amt 
saaledes:Da Christen Nielsen, Mejlby, af Ringkjøbing Amts 39. 
Lægd Nr. 30, der i Aar er udskreven som Soldat, er efter 
Landmilitse Sessionens Erklæring af 1 g f. M. kommen i 
besiddelse af sine afdøde Forældres Gaard, og Distriktet efter 
Sessionens Meldende ikke mangler Mandskab, saa skal man i 
Anledning af hans derom indkomne Begæring herved tjenstligt 
have velbemelte Session til  behagelig Efterretning og 
Bekjentgørelse for vedkommende tilmeldt, at Suplicanten kan 
gives Vedtegning: Gaardmand, imod at han betaler 30 
Rigsdaler til Landmilitseindretningens Fordel, hvilket Deres 
Velædelhed vil behage at bekjentgøre vedkommende til 
Efterretning.

Ringkjøbing Amtshus, d. 28. Marts 1803.
I Etatsraad og Amtmand Hansens Fraværelse

som Fuldmægtig
Mehl.

Tilstilles Lægsmanden i Stauning at overlevere Christen 
Nielsen i Mejlby til hans Efterretning.

Ringkjøbibng, d. 28. Marts 1803.
S. Bork.

Christen gik under flere navne. I ovenstående dokument kaldes han slet og ret for 
Christen Nielsen. I daglig tale er har sikkert blevet kaldt Christen Nielsen Sand 
efter gården, ligesom hans far blev kaldt Niels Christensen Sand. Yderligere er 
han også nogen steder blevet kaldt "den yngre Christen Sand", da han havde en 
ældre bror, der også hed Christen (han blev degn i Nysogn - mere herom senere).

I bogen: "Slægtsbog for SAND Stauning, 1946" skriver Chr. A. Søgaard følgende 
om gården.

"Gården Sand ligger i den nordvestlige del af det langstrakte 
Stauning sogn ind til det store engdrag, der benævnes under 
fællesnavnet "Velling Mærsk", i Mejlby.
Gården, som er en stor bondegård, ligger og har ligget i hundrede af 
år på en Sandslette. Dog er det knap nok, at jordsmondet nu er helt 
fladt; for vinden har år efter år tumlet med flyvesandet, så der 

1 Oplysningen stammer fra bogen: Slægtsbog for SAND, Stauning, 1946. Der er ingen 
henvisning til dokumentet i bogen.
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omkring gården er fremkommet ujævnheder i form af småbanker og 
lavninger.Før i tiden var disse mere eller mindre tilgroet af 
plantearter, der i  sommertiden kunne afgive sparsom græsning til 
nogle kobler får. Dog er  disse ujævnheder ikke nu iøjnefaldende, 
eftersom de er blevet dækket af plantage.
Tæt norden for gårdens lade og parallelt med denne går en byvej, og  
nord for denne igen ligger Mejlby sø. Mellem vejen og søen ligger en 
del parceller kaldet Søkær, og hvoraf hver gård i Mejlby har haft sin.
Det kan interessere at få kendskab til gården århundreder tilbage; 
men nok så bemærkelsesværdig er det, at samme slægt i sekler af år 
har været knyttet til den, hvad også den sidste ejer af slægtsgården 
sagde, da han solgte den for ikke mange år tilbage: "Min Slægt har 
haft denne Gaard i Halvfjerde Hundrede Aar". Der findes ikke 
skriftlige beviser for denne påstand så langt tilbage, men en mundtlig 
meddelelse derom må være gået fra generation til generation. 
.................
1638 indberetter præsten i Stauning, Hans Gregersen Hemmet: 
"Norden for Halby er en Agermark, og her ligger en liden Gaard, 
Nørkærgaard eller Sand". Ofte er udtalt, at den blot hed 
Nørkærgaard, og nabogården sydvest derfor hed Sand, men ifølge 
præstens indberetning og Stauning sogns ældste kirkebog i 
Landsarkivet henføres ejerne af gården snart til Nørkærgaard, snart 
til Sand, hvilket må bevise, at den fra gammel tid har haft begge 
navne.
I indberetningen kaldes den en liden gård. Ifølge  sognepræstens 
designationer [fortegnelse] 1651 var den en halvgård og benyttedes 
da af Jesper Madsen, og gården tilhørte Kongen og Kronen.
Ved matrikuleringen 1688 var den en helgård og fik da  hartkorn 8 
tdr. 4 skp. 2 fdk og 2½ alb."

1817 fik Christen Sand mulighed for at gøre sin gård større ved at købe noget 
jord. I  bogen on Slægten Sand er gengivet en regning på jord, der er købt ved 
auktion 1817:1

Regning.
Til Christen Sand, Stauning, for de ved Auktion 14. April 1817 hos 
Villads Pedersen købte Ejendom:
Underparcel Nr. 23, Hartk. - Td 1 Skp. - Fdk.   - Alb.

do.          24      "     -  " -    "   3   " 2½  "
do.          25      "    -  " 1   " -    " -      "
do.          26      "    -  " 1   " 1   " 1/4  "
do           27  " -  " 1   "  1   " 1     "

274 Courant, som er 438 Rbd. 38 2/5 Skill. rede Sølvmønt, hvoraf 1/8 
skal betales dette Års Snapsting 13. Maj med 55 Rbd. Sølv.
Resten samme Tid 1818 tilligemed et Aars Rente, alt til undertegnede 
Amtsforvalter og Tingsted.
Saa betales ogsaa ved denne Regnings Modtagelse 
Auktionsomkostningerne, som efter Sportreglementet beregnes 
saaledes:
Auktionsbuddet 274 Rdl., Hamb. Cour.
Auktions- og Tinglæsnings-Solarium      8   "    1 Mark  5 Sk.

282 Rdl. 1 Mark  5 Sk.

1 Slægtsbog for SAND Stauning, 1946, s. 66.
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Som modtages af mig i Navneværdi efter Dagens Cours.
Ringkøbing d. 19. Maj 1819.

Sponnech.

Her i Sand eller Nørkjærgaard blev der født 7 børn, som alle voksede op, og 
hvoraf de 6 nåede at blive voksne.
Christen Sand og Anna Jespersdatter døde næsten samtidig.
Anna døde tirsdag d. 8.september 1846, og Christen ugen efter tirsdag d. 15. 
september 1846.
De døde begge som aftægtsfolk i den gård, hvor de havde levet sammen i 43 år, og
som deres yngste søn Christen havde overtaget.

Christen Nielsen Sand og Anna Jespersdatters børn:

1.
Niels Ole Christensen Sand, født 1804 i Nørkjærgaard, Stauning sogn. Død som 
16-årig 27. april 1820 sammested.

2.
Jesper Christensen Sand, født 1806 i Nørkjærgaard, Stauning sogn. Død 21. 
november 1858 i Tarm Kro, hvor han hængte sig. Han var gårdmand i Nygaard, 
Koustrup, Velling sogn.
Han var den 31. marts 1834 blevet gift med Ane Marie Pedersen født omk 1797 i
Velling sogn og døde 11. november 1849 i Nygaard, Velling sogn. Efter hendes 
død giftede Jesper sig igen med Rebecca Hammerich Ganer Bech.
Der var 2 børn i første ægteskab, og 2 i andet.

3.
Gravers Christensen Sand, født 1808 i Nørkjærgaard, Stauning sogn og død 3. 
februar 1879 i St. Kragmose, Bølling sogn, hvor han var gårdmand. Han blev gift 
med Ane Pedersdatter, født 1823 i lille Kragmose, Bølling sogn, og død 29. 
december 1896 i St. Kragmose, Bølling sogn.
De fik 4 børn.

4.
Ellads Marie Christensdatter Sand, født 1810 i Nørkjærgaard, Stauning sogn og
død 5. juni i Skjern sogn. Hun var blevet gift i Stauning kirke 13. oktober 1833 
med Gårdmand i Korsgaard, Skjern sogn Mads Jensen, født 1805 i Ladekjær, 
Skjern sogn, søn af tidligere ejer af gården Jens Mikkelsen og Else 
Christensdatter.
De fik 9 børn, hvoraf de 8 blev voksne.

5.
Inger Kirstine Christensdatter. Ane nr. 7. Født 1813 i Nørkjærgaard, 
Stauning sogn og død 21. maj 1888.

6.
Peder Christian Christensen Sand, født 1816 i Nørkjærgaard, Stauning sogn og 
død 23. december 1897 i Dejbjerg sogn, hvor han havde været gårdmand i 
Kongensholm Mølle.
Han var 9. november 1851 blevet gift i Stauning kirke med Mette Kirstine 
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Jespersdatter født i Stauning 12. december 1817 og død 23. juni 1873 i Stauning 
sogn.
De fik 2 børn, hvoraf det ene døde som lille.

7. 
Christen Christensen Sand, født 1818 i Nørkjærgaard, Stauning sogn og død 
1871 sammested, hvor han havde været gårdejer. Han havde siden 27. oktober 
1850 været gift med Marianne Jensdatter, født 1828 i Østerby, Stauning sogn og
død 1891 sammested.
De fik 8 børn, som alle blev voksne.

8.
Nielsine Oline Christensdatter, født 31. okt. 1820 i Nørkjærgaard, Stauning sogn
og død sammested året efter 2. sept. 1821.

Stine. En vestjysk kvinde. Maleri i Ringkøbing museum.
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Tipoldeforældre.

Ane nr. 16. Jens Christensen (1721 - 1798).
Ane nr. 17. Karen Lauridsdatter (1736 - 1778).

Jens Christensen er født 1. Nov. 1721 i Stadil sogn på den fæstegård, som hans 
forfædre i flere generationer havde haft i fæste fra godset Søndervang.

 Fæstegården havde navnet "Høystadel", og gården er i dag kendt som "Høy" (på 
kortet "Høyen"). 
Han var søn af Christen Jensen og Ellen Kirstine Jensdatter, som i daglig 
omgang sikkert er blevet kaldt Elkirstin.
Jens blev trolovet med Karen Lauridsdatter i Stadil 1759. I kirkebogen er at 
læse:

"Formiddagen den 21. Juni trolovede jeg Jens Christensen af 
Stadil til Karen Lauridsdatter, Laurids Michelsens datter i Alrum.
Forlovere Laurids Michelsen og Anders Jensen."

Karen var født 4. juli 1736 i Alrum, Stadil sogn, som datter af Lauritz Michelsen
og Anna Nielsdatter Høy.
Vi er her tilbage i fæstebøndernes tid, hvor et ægteskab krævede en foregående 
trolovelse. I "Kirkeritualer for Danmark-Norge af 1685" står der om ægteskab 
bl.a.: 

Ingen maa til noget Ægteskab sammenvies, som ikke tilforn ere 
trolovede, undtagen de, som ere i Rangen eller af Adel. Trolovelse
skeer, enten i Præstens Huus, eller deris eget, ligesom de det 
begære i fem Vidnesbyrds Overværelse i det mindste, og det paa 
efterskreven maade: De, som skulle trolovis, staa hos hverandre, 
Fæstemanden paa den højre, og Fæstemøen, eller Quinden paa 
den venstre Side. Sa træder Præsten midt for dem, og med en kort 
Tale af Guds Ord holder dem den hellige Ægtestand for, hvorledis
og til hvad Ende, den er indstiftet af Gud, og hvad han 
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fornemmelig fordrer af dennem, som træder ind i denne Stand, at 
de maa blive Gud tækkelige og nyde den Velsignelse, som Gud har
lovet denne Stand. Derpaa tilspørger hand enhver af dem, og først
Fæstemanden saaledis:

Trolovelsens ceremoni:

N.N. Jeg tilspørger:
( 1). Om I har beraad med Gud i Himlen, dernæst med 
Eders Hiertelag, siden saa og med Slægt og Venner, at I vil
have denne Quinde, som hos Eder staar, til Eders trolovede
Fæstemø og i sin Tid til Hustru?
Hand svarer: Ja!

(2). Om I her vil leve med hende, baade i Medgang og 
Modgang, i hvad Lykke Gud Almægtigste vil Eder tilføje, 
som en Dannemand bør at leve med sin ægte Hustru?
Hand svarer: Ja!

(3). Om I ved Eder fri, at I ikke har givet nogen anden 
Quindes-person, som nu lever, Eders Ægteskabs Tro, som 
dette kunde være til hinder?
Hand svarer: Ja!

De selvsamme trende Spørgsmål Giøres i ligemaade til 
Fæstemøen strax derefter.

Indførelse af trolovelse som en lovbefalet handling, skal ses i det historiske 
perspektiv, hvor kristendommen forsøgte at hævde det kirkelige bryllup som 
indgangen til samlivet mellem mand og kvinde. Men fra Arilds tid var det skik og 
brug, at en mand blot tog en kvinde i sit hus uden hensyn til ceremonier. 
Kirkens mænd kæmpede stort set forgæves mod de gamle skikke, så præsterne 
måtte ved vielsen stadfæste et forhold som var påbegyndt længe før. Derfor 
indførtes trolovelsen som en indgang til ægteskabet, og i bondebefolkningen, men
ikke hos stat og gejstelighed, blev det almindelig anerkendt, at det seksuelle 
samliv påbegyndtes med trolovelsen.
Derfor var de fleste brude (høj)gravide ved vielsen, således også Karen 
Lauridsdatter, der blev gift med Jens Christensen d. 14. oktober 1759 i Stadil 
kirke.
Trolovelsen havde i øvrigt samme juridiske retsvirkning som vielsen. Ceremonien
blev ophævet ved lov 1799. I 1824 indførtes loven om tillysning inden ægteskab.

Jens - en fæstebonde.

Jens Christensen havde allerede gården "Stadilhøj" i fæste nogle år før sit 
giftemål. Hans far Christen var død 1755 og efterlod sig en del uforsørgede børn, 
en kone samt et minus på bundlinjen, når indtægter og udgifter over boet var gjort 
op.
Sådan set var den afdøde en typisk fæstebonde. Enken ønsker på trods af skyldige 
restancer at fortsætte fæstet, hvad herskabet bevilger, stadig har vi her en typisk 
fæstebonde. Nu anmoder enken så om, at hendes søn Jens må overtage fæstet i 
stedet, hvorefter han får udstedt fæstebrev  med fæstebetingelser af husbonden til 
Søndervang i Stadil.
Først omhandler et fæstebrev indfæstning, det engangsbeløb, som fæstebonden 
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skulle betale for at få fæstet. Er gårdens bygninger forsømte, ses der ofte bort fra 
indfæstning. Pengene kan så bruges til forbedringer eller nye bygninger. Derefter 
nævnes landgilden, som er det årlige beløb, som skal svares af fæstebonden til 
ejeren af gården for leje af jorden. Man kan groft sagt konkludere, at det er vore 
dages renter og afdrag til pengeudlånerne. Landgilden kunne ydes i rede penge, 
men ofte i form af naturalier som korn, kød, smør m.m. I fæstebrevet  blev også 
nævnt hoveriarbejde, som var betegnelsen for det arbejde, som fæsteren måtte 
udføre på godset. Der anføres sjældent eksakte tal for hoveriet, hvorimod der 
henvises forordninger eller udtrykket "hoveri som hidtil", eller "hoveri af en halv 
plov".
Skulle bonden stille med heste til f. eks. pløjning, var der tale om "spanddage", 
mens de øvrige dage kaldes "gangdage". I fæstebrevet blev det endvidere fastslået,
at fæsteren skulle betale alle udskrevne kongelige skatter samt være herskabet 
hørlig og lydig. Til gengæld blev det præciceret, at fæsteren skulle "nyde fæste 
for sin Livs Tid".
Jens er stadig en typisk fæstebonde. "Sin livs Tid" betyder, at han ikke kunne 
sættes ud. Jens Christensen var ikke retsløs, for så længe han opfyldte fæstebrevet,
var han urørlig. Men det kunne ofte have sine vanskeligheder, for hoveriet var 
blevet øget i tidens løb, og bønderne, der også måtte betale kongelige skatter og 
springe soldat, var sunket ned i fattigdom og elendighed. Særlig slem blev det i 
1733 med stavnsbåndets indførelse. Det betød, at fæstebonden og hans sønner var 
bundet til deres fødegods fra de var 14 til 36 år. Før den tid kneb det nogen steder 
for vanskelige herremænd at finde egnede fæstere og at stille med de soldater, han
skulle. Men med stavnsbåndet blev nakken knækket på de genstridige, så dele af 
1700-tallet fremstår som nogle af de mørkeste kapitler i den danske bondes 
historie. 
Med stavnsbåndets ophævelse i 1788 påbegyndtes udskiftningen af landsbyens 
jorde, ligesom mange bønder købte deres gårde fri til selveje. 
Bondens vanskelige kår ser man tydeligt i skifterne, som blev foretaget ved 
dødsfald. Det helt almindelige er, at fæstegården er en underskudsforretning med 
gæld til flere sider, men alligevel får den overlevende ægtefælle lov at fortsætte 
fæstet.
Sådan var vilkårene for mine forfædre Jens Christensen og hans kone Karen 
Lauridsdatter, der var født 1736 i Alrum, Stadil sogn. I 1778 døde hun i 
barselsseng efter en tvillingefødsel, hvorpå der blev holdt skifte med denne 
indførsel i Skiftebogen: 1

"Anno 1778 d. 14. aug. indfandt sig hos enkemanden Jens 
Christensen i Stadil Ritmester Brockdorff fra Syndervang som 
Hosbonde og Skifte=forvalter med tiltagne 2de Vitterligheds- og 
Vurderingsmænd, neml. Jens Høy og Gravers Bierg, begge fraStadil,
for at registrere og vurdere Stervboets Effecter efter bem.te 
Enkemand Jens Christensens næstafvigte 16. juli afdøde Hustrue 
Caren Laurids Datter til videre lovlig Skifte og Deeling imellem, 
Enkemanden og Hands med den afdøde Kone avlede Otte Børn, 
nemlig: 1 Pige, Ellen Kirstine, 17 aar, Anne, 16 aar, en Dreng, 
Christen, 15 aar, en Pige, Maren, 13 aar, en Søn, Laust, 11 aar, en 
Pige Else, 5 aar, og endelig tvende nyefødte Tvillings Piger, Maren 
og Kirsten. For disse Børn mødte deris Morbroder Niels Lauridsen 
fra Alrum, som af Skifteforvalteren blev beskikket til deris 
Formynder.

1 Kilde: Slægtsbog for efterkommere efter Knud Jeppesen Halkjær, f. 1831, gårdejer i Halkjær, 
Stadil sogn. Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1967.
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Registrering og Vurdering blev da foretaget, som følger:
Levende dyr:
4 Heste, 5 Køer, 3 Quier, 7 Faar, og 2 Svin.
I Gaarden:
2 Vogne, 1 Plov, to Harver, og nogle Markredskaber.
I Stuerne bl.a.:
1 Fyrbord, 1 Skammel, 2 gl. Stole, 1 par Mess. Lysestager, 20 sorte 
Sætter og 3 Senge med Klæder.
Den sal. Kones Gangklæder bl.a.:1 rød Skiørt, 1 blaa do., 1 sort do., 
1 sort og rød do., en rød do., 1 sor Kiol, 5 forsk. Trøyer, 3 
Undertrøyer, 1 Kattuns Kaabe, 5 Forklæder, 1 gl. Plysses Kyse, 4 
Fløjels Luer, 1 gl. Fløjels Pande Stykke, 1 par Hatte, 1 alen gl. 
Linettøj, 1 par gl. Handsker og 1 par gl. Sko.
Summa 127 Rdlr. 1 Mk. 2 Sk.

Enkemanden foreviste en Fyr-Kiste, som den sal. afdøde vidnefast 
har skænket til hendes Datter Anne.
Desuden gav Anne tilkende at have tilgode 1 Rdlr. og 2 Mk., som hun
vilde eftergive tilligened med hendes Sommerløn, om 
Skifteforvalteren derimod vilde lade Hende beholde den omtalte 
Kiste. Kisten blev Hende overdraget.

Fæstegården skulle afleveres i samme stand, som den blev modtaget. 
Derfor til udgift:

Boens Besvær:
Gaarden Besætning:
4 Bæster 80 Rdl 0 Mk. 0 Sk.
1 Vogn, 1 Plov, 1 Harve 23   -    0   - 0  -
Husenes Brøstfærdighed:
Salshuuset, Tømmer og Tag 16   - 0  - 0  -
Korn Laden Synder i Gaard 18   - 0  - 0  -
Hø Laden Vester i Gaarden 14  - 0  - 0  -
Fæ-Huset og Stalden Norden i
Gaarden 11  - 0  - 0  -
forf. Kongl. Skatter 10  - 5  - 4  -
for 1 Td. Rug til Husholdn.  2  - 1  - 0  -

_________________
Summa 173  - 0  - 4  -

Desuden skyldtes der penge til en lang række navngivne personer, så 
det er jo ikke vanskeligt at se dødsboets vanskelige stilling. 

Skyldig Gæld:
Michel Halkiær 2  - 2  - 0  -
Niels Dahl 2  - 4  - 0  -
Mons. Rasch 1  - 0  - 0  -
Christen Dalsgaard 0  - 2  - 0  -
Niels Lauridsen Alrum 0  - 5  - 8  -
do. 2  - 4  - 0  -
Gravers Bierg 1  - 0  -      10 -
Niels Thomsen 1  - 0  - 0  -
Maren Winge 0  - 1  -      12 -
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Anders Østergaard Eilstrup 1  - 0  - 0  -
Johanne paa Voldbierge 2  - 4  - 0  -
N. Jepsens Enke i Tim 1  - 3  - 0  -
Søren Tange i Ringkøbing 1  - 1  - 0  -
Anders Korsholm 0  - 1  - 8  -

Endvider angav Enkemanden, at være skyldig til Christen Toft, men 
han vidste ej hvor meget.

Skiftet blev derpå opsat til 2. November, hvor:

Niels Lauridsen [den afdødes broder] fra Alrum erklærede, at han i 
Betragtning af Stervboets fattige Omstændigheder og de smaa 
umyndige Børn vilde eftergive og skiænke saavel hans egen som 
hans Broder Niels Lauridsen Tilgodehavende, samme Erklæring 
giorde Michel Halkiær og seig. Rasch, iligemaade skiænkede Chr 
Dalsgaard, Niels Dahl fra Stadil, Graver Bierg, Anders Østergaard, 
Johanne fra Voldbierge og Niels Jepsens Enke fra Tim det halve af 
Deres Fordringer og lovede at betroe Enkemanden den øvrige halve 
Part til næste Paaske. 
Børnenes Formynder, Niels Lauridsen, indsaae meget vel, at ingen 
Arve Part for de Umyndige kunde ventes, dersom dette Skifte videre 
ved Auktion lovlig skulde udføres, allerhelst da Enkemanden overlod
den Salig afdøde Kones gang Klæder til Deeling imellem Børnene. 
Enkemanden erklærede at vilde modtage den hele øvrige Boe og 
forband sig derved at betale alle Creditorerne samt Faderlig, altsaa 
efter yderste Evne, at sørge for de umyndiges Opdragelse. Altsaa 
blev Klæderne med Skifteforvalterens Samtykke paa Stædet imellem 
Børnene uddelt. Drengen Christen og Pigerne Ellen, Anne og Maren
modtog Selv deris tilkomne Del.: Drengen Laust blev tillagt: 1 blaa 
damaskes Trøye, en sort Forklæde, en broget Kattuns Forklæde og 
en Hat, Pigen Else bekom: 1 sort Kiol, en sort Trøye og enbrun 
Klæde Trøy, en Fløyls Pande Styke og en Lærrets Hat, Pigen Kirsten
tilfaldt: 1 rød Kirsig Skiørt, en sort Klæde Trøye, en Blommet 
Silketrøye, en hvid Klæde og noget gammelt ubetydelig Linet. Over 
disse 3 sidste Børns Andeel blev meddelt Lod Seddeler til deris 
Formynder, som tillige med Faderen lovede, at disse Klæder skulle 
anvendes på beste Maader til de Umyndiges Nytte. Skifteforvalteren 
forlangde ingen Skifte Salarium og Vitterlighedsmændene ey heller 
noget for derisUmage.
Og da ingen efter Opraab videre ved dette Skifte havde at erindre, sa
blev samme saaledes sluttet under Løfte af Enkemanden Jens 
Christensen og Børnenes formynder Niels Lauridsen at holde 
Skifteforvalteren for dette Skifte Kraves- og Skades
løs.

At formeldte saaledes er passeret tilstaaes under vores Hænders 
Underteignelse.
Actum Skifte Stædet ut Supra.
d. 2. November 1778.
Brockdorff.
Skifteforvalter.

Jens Christensen enckemand.                      Niels Lauridsen, 
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Formynder.

Som Vitterlighedsmænd: Jens Høy.    Peder Jensen Staugaard."

Skiftet viser tydeligt det økonomiske aspekt: der er ikke  noget at hente. Jens 
sidder tilbage, forarmet og med 8 umyndige børn, men får altså af herskabet lov at
fortsætte fæstet. Et par år senere afstår han fæstet til svigersønnen Jens Knudsen, 
som gifter sig med datteren Anne.

Folketælling 1787, Stadel bye, en gaard

Jens Knudsen, 35, Gift, bonde og smed, hosbond.
Anne Jensdatter, 26, Gift, madmoder.
Karen Jensdatter, 7, Ugift, deres datter.
Peder Jensen, 5, Ugift, deres søn. 
Jens Jensen, 2, Ugift, deres søn.
Johanne Jensdatter, 1, Ugift, deres datter.
Jens Christensen, 68, Enke, aftægtsmand, konens fader.

På sine ældre dage oplevede han bondens frigørelse fra stavnsbånd og hoveri og at
se sin tidligere gård i selveje hos datter og svigersøn.
Jens døde fredag den 16. marts 1798 og blev begravet på Stadil kirkegård søndag  
den 25.marts.

Jens Christensen og Karen Lauridsdatters børn:

1.
Ellen Kirstine Jensdatter, f. 1760 Stadil sogn.

2.
Anne Jensdatter, f. 1761 Stadil sogn. Gift med Jens Knudsen f. omk 1751 i 
Fuglbjerg, Stadil sogn, som søn af Knud Jensen Dykier og Johanne Olesdatter. 
Han var bonde og smed i Annes fødehjem.

3. 
Christen Jensen f. 1763 Stadil sogn (ane nr. 16).

4.
Laust Jensen f. 1767 Stadil sogn.

5.
Anders Jensen f. 1768 Stadil sogn.

6.
Else Jensdatter f. 1773 Stadil sogn.

7.
Maren Jensdatter f. 1778 Stadil sogn.

8.
Kirsten Jensdatter f. 1778 Stadil sogn.
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En kvindedragt fra Ringkøbingegnen.

Pigen i Ringkøbingdragten er Johanne Thuesdatter f. 13. okt. 1809 i Nr. Esp, 
Torsted sogn. Hun var ugift syerske, og hun opholdt sig en stor del af tiden på Nr. 
Vosborg, hvor hun døde 17. aug. 1876. Hun blev begravet på Ulfborg kirkegård. 
På billedet ses Ulfborg kirke i baggrunden.
Hun var søster til mine tip3-oldeforældres barns hustru.
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Ane nr. 18 Christen Graversen (1711 - 1792).
Ane nr. 19 Anna Christensdatter ( ?  - 1793).

Christen Graversen er født 1711 i Østerno, Hee sogn, og døbt Dom 2. Post 
Trinitatis i Hee kirke. Hans forældre var Gravers Pedersen og Maren 
Christensdatter Elkjær.

Han blev gift med pigen Anna Christensdatter. Hun er født omk. 1726. Det 
vides ikke hvor.

Christen Graversen - den sidste fæstebonde.
Det var dog ikke i Danmark, men på sin gård i No, hvor faderen Gravers Pedersen,
farfar Peder Graversen og tidligere generationer havde levet som fæstebønder 
under Voldbjerg Hovedgaard. 
Christen Graversen døde her den 3. november 1792, 81 år gammel og helt efter 
loven samt skik og brug kom Voldbjergs ridefoged Mulvad til dødsboet 
(stervboet) sammen med 2 af sognets andre fæstebønder, som Mulvad havde 
udvalgt for at vurdere og registrere boet.1 
Der var 7 børn i ægteskabet, hvoraf kun de 3 levede på skiftetidspunktet. Gravers 
var 38 år, Simon 29 og Mette Kirstine 24. En afdød søster Maren havde været gift 
med Jørgen Toft i Stadil og efterlod sig 2 piger på 10 og 8 år.
Fogeden ser det sædvanlige ved den slags lejligheder på en middelstor fæstegård: 
Der er 3 gamle køer og et par kalve. Der er nogle gamle heste, 7 får, 4 gæs og 
mangelfulde markredskaber. I våninghusets stue er der et langbord, en stol samt to
senge med linned. I køkken og kælder er øltønde og forskellige kar. Bygningerne 
er overalt forsømte og trænger til udbedring, så da boets indtægter sættes op mod 
boets skyldige udgifter, kan fogeden for det første igen konstatere, at der ikke er 
noget som helst at arve, samt for det andet, at det ikke er muligt for herskabet at få
deres tilgodehavende, som udgøres af ikke betalte landgilder igennem flere år, 
samt udlån af såsæd og kreaturer i svære år. Sådan var fæstebondens kår. Fattige, 
plaget af skatter, hoveri, ineffiktive dyrkningsmetoder og ofte ofre af egen 
drikfældighed.
Med 1700-tallets oplysningstid hørtes både ude i Europa som i Danmark stadig 
stærkere røster med krav om en liberalisering af samfundet med større frihed for 
næringslivet og dermed også for bondestanden. De mest kendte fortalere for 
reformer her til lands var brødrene Reventlov, der var godsejere på Lolland, 
Colbjørnsen og A.P. Bernstoff, naturligvis alle tyskere, som kendte til udviklingen
uden for andegården. For eksempel var hoveriet forlængs afskaffet i 
hertugdømmerne, men i Danmark bilder vi os gerne ind, ydmyge naturligvis, at vi 
var de første i sådanne sager. Det mente vi også nogle år senere med afskaffelsen 
af det rigtige slaveri, som gjalt de mennesker, der var sorte i huden og levede i 
Caribien. 

1 LAV. Voldbjerg, G-445-2, fol. 148 ff.
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Den 20. juni 1788 kom dekret om stavnsbåndets ophævelse, som brød med 
godsejernes suveræne magt over bonden.

Satirisk tegning af fæstebonde, som gør oprør mod Godsejerens 
undertrykkelse. Bonden træder på sit åg og på ridefogedens pisk.

Regeringen opfordrede til og støttede nu reformer af landbruget: Overgang til 
selveje og udskiftning af jorden. 
Staten lånte penge til bønderne, så de kunne købe deres fæstegårde til selveje. Det 
gamle landsbyfællesskab med alle gårdene samlet side om side inde i landsbyen 
og med et udstrakt fællesskab omkring arbejdet skulle ophøre. Nu skulle der ikke 
lægges hindringer i vejen for fremskridtsvenlige bønder, der ønskede forbedrede 
dyrkningsmetoder. 
Det er jo en kendt sag, at mange bønder var imod at flytte ud fra landsbyens 
trygge rammer, ligesom også ret mange godsejere protesterede.
I Viborg samledes 103 jyske godsejere til protestmøde, som mundede ud i et 25 
sider langt "Tillidsskrift". Trods det positive navn var der tale om et langt 
klageråb til regeringen. Drivkraften til en ny tid for landbruget var ikke begrundet 
i en idealistisk-humanistisk omsorg for bønderne, men af noget, der er stærkere og
varer længere: Penge! De dygtigste og mest fremsynede godsejere mente at kunne
drive gårdens jord mere effektiv uden fæstebøndernes arbejdskraft.
Og landgilden fra fæstebønderne måtte han jo ofte se langt efter, ja imellem kunne
han ikke sige nej, når fæsteren henvendte sig for at få sædekorn eller en tønde mel 
til husholdningen derhjemme. 
De kongelige skatter skulle herremanden også indkræve, og når bonden ikke 
mente at have penge, måtte herremanden lægge ud med risiko for aldrig at kunne 
inddrive pengene igen. Når misvækst, kvægsygdomme og uvejr med 
bygningsskader hærgede, havde fæstebønderne kun en´ vej at gå: Til 
herremanden!
Når de mange jyske herremænd alligevel var rystede i deres grundvold, skyldtes 
det til dels bekymringen for hvordan arbejdet nu skulle udføres, men også en 
generende følelse af at have mistet sin magt over disse uvidende væsener.
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Men nu tilbage til skiftet efter Christen
Graversen. Boet var noteret ind i
protokollen, færdigt arbejde!

Men de nye tider viser sig nu.
Vurderingen var ikke gyldig, for siden
1787 havde godsejerne ikke ret til selv
at udtage et par bønder  fra deres eget
godts som vurderingsmænd. Så skiftet
måtte udsættes.
Vurderingsmændene skulle udnævnes
af retten, og her til stervboet i No
kommer et par måneder senere to
uvildige mænd fra Hoven sogn,
Voldbjergherren ikke havde nogen
klemme på. Men før de upartiske
Hoven-mænd går i gang, bliver det
oplyst, 

"at det ikke kans Skee, da Gaarden nu
skal være Selveyergaard."

Herremanden og fogeden kunne nu
tage hjem til andre opgaver. 
I No solgtes i løbet af kort tid alt
bøndergodset til selveje. Gården af
hartkorn 3 Tdr, 4 Skp, 1 Fjk solgtes for
324 rigsdaler til svigersønnen Christen
Jensen. 
Så hurtig gik overgangen til selveje og
udskiftning ikke alle steder.

I folketællingen får vi et øjebliksbillede af hvem der boede på gården 1787:

Hee, 1787, Østerhoe, En gaard
Christen Graversen, 71, Gift, bonde og gaardbeboer,  
Anne Christensdatter, 61, Gift, , 
Simon Christensen, 26, Ugift, deres søn, 

Nogle steder gik der hundrede år, inden reformerne var gennemført. Christen 
Graversen nåede ikke selv at blive selvejerbonde, han døde i vadestedet, men 
sønner og svigersøn tog med succes mod den nye frihed til selveje og til handel 
med stude.

Christen Graversen døde 1792. Præsten har tilsyneladende glemt at få det skrevet 
ind i Kirkebogen. Men fæsteprotokollen giver svaret. Behandlingen af boet 
indledes således:
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De 103 jyske godsejeres 
"Tillidsskrift"

Blandt disse var 14 fra Ringkøbing 
Amt: Quistrup, Lønborggaard, 
Ausumgaard, Voldbjerg, Kappel m.fl.

"Ikke desmindre viser følgerne strax, at 
Bønderkarlene, som er skikkede denne 
Frihed, førend de har forstaaet at bruge
den, rømme fra de Godser og Egne, som
høiligen trænger til deris Nærværelse. 
Og ere ligesaa trodsige som modvillige 
under Arbejdet, de agter ikke længere 
Befalinger om, hvad de skal forrette, 
men det er nu stedse vilkaarlig, om vi 
kan faa Jorden tilsaaet og Afgrøden i 
vore Huse."

Det var også galt med kvæghandelens 
frigivelse:

"I den Tid Bønderne ikke maatte stalde, 
og Øxenhandlerne var pligtige at kiøbe 
Staldstudene paa Herregaarden, kunde 
vi, ved at fore vores Korn i Øxene, 
nogenledes udbringe Revenüerne af 
Gaarden, men nu gaar Studene ud af 
Landet, førend de naar den rette 
Størrelse, til at stalde, og det gjør 
Staldningen, hvortil vi efter vore 
Privilegier og Landets forrige 
Anordninger vare berettigede, saa 
vanskelig, at de Speculationer, efter 
hvilke en Deel af os have sat vore 
Penge i Jordegods, aldeles 
tilintetgøres."



"Da det paa Woldbjerg d. 4. Novem. 1792 var bleven 
anmeldt, at Gaardfæsteren Christen Graversen i Øster Noe 
ved Døden var afgangen-----"

Ifølge skiftet er 30. dagen efter døden 3. december, så dødsdagen er således 3. 
november 1792.
Hans hustru Anna Christensdatter døde året efter og blev begravet 5. maj 1793.

Børn af Christen Graversen og Anna Christensdatter:

1.
Gravers Christensen, f. 1754 i Østerno, Heesogn og død samme år.

2.
Maren Christensdatter, f. 1755 i Østerno, Hee sogn. Død 1785 i Stadil. Hun 
blev gift 17. aug. 1780 med gdm. i Stadil sogn Jørgen Pedersen Toft (1747-1829.
De havde 2 børn.

3.
Gravers Christensen, f. 1758 i Østerno, Hee sogn. Ved fkt. 1787 tjente han i 
sognet.

4.
Simon Christensen, f. 1760 i Østerno, Hee sogn og døde samme år.

5.
Simon Christensen, f. 1762 i Østerno, Heesogn. Ved fkt. 1787 er han hjemme og 
ved fkt. 1834 bor han som enke og aftægtsmand hos en datter og svigersøn i 
Østerno.

6.
Mette Kirstine Christensdatter, (1767 - 1842), ane nr. 9.

85



Ane nr. 20 Iver Jacobsen (1730-1801).
Ane nr. 21 Ellads Nielsdatter (1728-1792).

Iver Jacobsen blev født i Vognslund i Ølgod sogn 1730. I kirkebogen kan man 
læse:

"Den 6. Marti blef Jacob Jerrigsens Barn af Vognslund døbt 
og kaldet Ifver. Helvig Jarg?? bar Barnet.
Vidner: Jerrig Agersnap, Niels Knudsen, Christen Ifversen, 
Niels Jerrigsens Hustru Kirsten Agersnap".

Hans mor var Else Iversdatter.
Den 27. oktober 1754 blev han som 24-årig gift med pigen Ellads Nielsdatter fra 
Stauning. Hun var født 1728 som datter af Niels Egeris og Aplone Jensdatter i 
Bjerregaard i Stauning sogn.

Efter giftemålet overlod svigerfaderen fæster af Bjerregaard til sin svigersøn og 
datter. Han blev nu fæster under Lønborggaard.
Herunder gengives fæstebrevet i sin fulde ordlyd:1

" Christen Hansen Til Lønborggaard bortfæster herved til 
ærlig og velagte Mand Iwer Jacobsen, barneføed i 
Wognslund i Ølgod Sogn min Gaard i Bierregaard i 
Stauning Sogen som hidtil hav wæret beboet af Niels 
Nielsen, skattende af Hartkorn 8tdr, 3 skp, så at han fra 
denne dag af samme med alle dens tilliggende i Mark og Bye
betræder og sin Liwstid bruger og beholder på efterskrevne 
Conditioner og Wilkaar: 
1. at han aarligen til rette Tiid alle Kongelige Skatter og 
Contibutioner.
2. Betaler aarlig Landgildepenge til Martini Dag 4 Rd, 3 
Mark og sware Redsel til Sankt Hansdag Aarlig 1 Lispund 
Smør, 2 Høns, og 2 Snese Æg.
3. Betaler Hoveri- og Frihedspenge til Howgaarden hver 
Aars 15. Marti saalænge ham Hovfrihed forundes, Penge 4 
Rd, 3 Mark.
4. Dyrker og driwer Jorden tilbørligen, aldeles intet af Agre 
eller Eng bortlejer, ej heller noget af Høe eller Halmforing 
sælger, men alt sammen til Gaarden bruger.
5. Lader sætte Bygningerne i fuldkommen Stand, conservere 
og forbedre Besætningen som nu befindes at wærre: 5 Heste,
1 Føll, 8 Køer, 4 par trefire aars Stude, 3 trende Ditto, 4 par
andet aars Ditto, 1 Qwie, 4 Par Kalve og 16 Faar.
6. Holder sig i øwrigt Kongelig Majestæts Love og 
Forordninger efterretteligen saawidt ham wedkommer, er 
mig eller efterkommende Eyere og Hosbonde hørig og lydig.
7. Forsyner forrige Beboer Niels Nielsen som godwilligen 
Gaarden til ham opladt hawe og hans Hustru med fornødne 
underholdning og Kost wed sit eget Bord, saaledes det ingen
Aarsag giwe til begrundet Klage og skal Niels Nielsen 
tildeles saadan som billigt wærre kan og Gaarden kan taale,
alt i almindelighed og i særdeleshed at efterkomme uden 
dette Fæstes Forbrydelse eller den påtegnede Gjenpart, 

1 LAV. Lønborggaard G-456-4-pagode 25.        
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nærværende Fæstebrew forpligter mig herved at efterlewe.
Iwer Jakobsen.
C. Hansen.
Skrevet 6. august 1754."

Bjerregaard, der ligger lidt nord for Stauning kirke,  var ikke nogen almindelig 
fæstegård, men tværtimod en ualmindelig stor og veldreven gård. Iver Jacobsen 
fik yderligere jord tillagt,  så det samlede hartkorn kom til at udgøre 11 tdr. og 3 
skp.

Fæstebrevet fortæller endvidere om en bemærkelsesværdig besætning med hele 8 
køer og 14 stude. De udgjorde dengang en formidabel kapital.
Det er også værd at notere oplysningen om frihedspenge som betaling for for 
frihed for hoveri. Jo, der var lyse udsigter for det unge par, som i løbet af de næste
12 år får 7 børn.
Ved folketællingen 1787 kan ses hvem der findes i gården:

Stavning, 1787, Stauning, Anderup
Ivar Jakobsen, 57, Gift, Bonde, Mand, 
Ellads Nielsdatter, 59, Gift,  Kone, 
Niels Ivarsen, 32, Ugift, Søn,
Else Ivarsdatter, 29, Ugift, Datter, 
Jeppe Ivarsen, 19, Ugift, Søn, 
Bodil Madsdatter, 16, Ugift, Tjenestepige, 
John Mouridsen, 12, Ugift, Tjenestedreng,
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I 1792 afgik Ellads ved døden,
og godsforvalteren mødte op for
at registrere til en skiftedeling
som skik og brug var. Her
bestyrkes indtrykket af en
veldrevet gård med bygninger i
en for fæstegårde usædvanlig
fornem stand:
Sønden i gården ligger
våningshuset (stuehuset), som et 14 fags bindingsværksbygning af eg og fyr med 
lervægge. Taget har rørtækning og loftskud samt to skorstene. Huset vurderes til 
at være i god stand.
Vest i gården  ligger et 17 fags bindingsværk ligeledes med lervægge og 
rørtække. Her er der stald (sikkert til stude), hø- og fårehus samt kornlade. I god 
stand.
Norden i gården ligger et 20 fags bindingsværk, som anvendes til kornlade og til 
redskaber. Ligeledes i god stand.
Østen i gården findes en 9 fags bygning, der tjener som stald for heste og køer.
Senere gik man over til at registrere husets indbo. Der var ikke de store ting:
I dagligstuen var bl.a. 1 bord med 2 stole, 4 gl. stole, 1 klokke, 1 
bilæggerkakkelovn, 1 spejl på fod 4 gl. bøger.
I køkkenet var der 3 gryder 1 gl. rist, 2 mælkebøtter, 1 spand, 1 kar, og 1 
trætønde.
I kælderen stod 1 gl. bord, 1 kærner og flødebøtte 5 potter og 2 fade, 10 
stentallerkener og en kande.
I brøggerset var 1 kobberkedel og 4 gl sættekar.
Af sengetøj var der dyner, puder og lagener.

Da hele boet er gjort op er der aktiver for                    145 Rd. 3 Mk. 4 Sk.
Gælden udgjorde                                                          156  ---  5  ---   8 ---
Boet skyldte                                                                    11  ---  2  ---   4 ---
Der var således intet til deling.

Da Iver var blevet enkemand, ønskede han at afstå fæstet til sin søn Niels. Det var 
ikke så ligetil, og det førte til en bitter strid mellem Von Jermiin til Lønborggaard 
og myndighederne på hver sin side og fæsterne og fæsterne midt imellem. Med 
landboreformerne var mange nye forordninger trådt i kraft - også for dem, der 
stadig forblev fæstere. Vurderingen af gården og fortolkningen af de nye regler 
gav anledning til mange møder, ja, Jermiin var en dag selv til stede på Gården, 
men det var herredsfogeden også. 
Jermiin var rasende i det konkrete tilfælde, for han mente, de nye forordninger var 
et indgreb i hans private ejendomsret. Han var iøvrigt rasende mod 
omvæltningerne generelt, og han var en af de 14 godsejere fra Ringkøbing Amt, 
der efter Viborgmødet underskrev en protestskrivelse til regeringen under navnet 
"Tillidsskrift".
Det endte da med, at Niels Iversen overtog fæstet, men friheden fra hoveri var 
slut. Bonden på Bjerregaard skulle nu udføre gangdage i hø- og kornslet. 
Altsammen efter tilsigelse dagen i forvejen. 
Iver gik nu på aftægt og levede på gården indtil sin død 1801.
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Året, hvor Ellads dør, er samme år som 
Danmark forbyder ved forordning dets 
indbyggere at deltage i eksport af slaver fra 
Afrika til Amerika.

Det er dog en forordning, der kun forbyder 
import af slaver til kolonierne og ikke slaveri 
som sådan.



Iver Jacobsen og Ellads Nielsdatters børn:

1.
Niels Iversen, f. 1755 og død 1815. Han blev gift omk. 1793 med Christine 
Nielsdatter f. omk. 1775.
Niels overtog Bjerregaard efter sin far 1792.
De fik 7 børn.

2.
Else Iversdatter, f. 1757, død eft. 1801. Hun blev 7. okt. 1787 viet i Stauning 
kirke med Jacob Willadsen, f. 1748,  gdm. i Hanning.
De fik mindst 4 børn.

3.
Aplone Iversdatter, f. 1759. Gift med Niels Andersen fra Halby i Stauning.
De fik mindst 4 børn.

4. 
Jacob Iversen, Gdm. i Andrup, f. 1761. 7. okt. gift med Kirsten Pedersdatter, f. 
omk 1762.
De fik mindst 7 børn. 

5.
Christen Iversen, 1765-1834. Ane nr. 10.

6.
Jeppe Iversen, gdm. i Andrup i Stauning, f. 1767. Død 31. jan. 1853 i Stauning.
30. sept. 1804 blev han gift med Maren Nielsdatter (1782-1853).
De fik mindst 3 børn.

7.
Giørre Kirstine Iversdatter, f. 1767. Gift før 1793 med Jens Nielsen 
Krogsgaard, gdm. i Bølling, Stauning sogn.
De fik mindst 6 børn. 
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Ane nr. 22 Christen Gregersen (1737 - 1807).
Ane nr. 23 Kirsten Jensdatter (o. 1744 - 1827).

Christen Gregersen var født i Sønderby, Hee sogn som søn af Gregers Pedersen
og Karen Jensdatter Meldgaard. Han blev fremstillet i Hee kirke 7. juli 1737.
I sit første ægteskab blev han gift med Anne Christensdatter. Hun døde efter 
kort tids ægteskab og blev begravet 20. marts 1776. Dødsårsagen har formentlig 
forbindelse med en barnefødsel, idet kirkebogen i Hee i februar fortæller om en 
begravelse af  "Christen Bratbjergs dødfødte drengebarn".
3. november 1776 gifter han sig igen. Denne gang med pigen Kirsten Jensdatter,
om hvem vi ikke ved noget. Noget tyder dog på, at hendes far har heddet Jens 
Jensen. Ifølge bogen: "Hee sogn" overtog Christen fæstet af sin svigerfaders gård i
Bratbjerg, matr. nr. 2a.

Da dette kort bliver tegnet 1808 har Christen Gregersen afhændet gården 2a til Chr.
Andersen.
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I forbindelse med at det unge par overtager gården, er der sikkert blevet indgået en
aftægtskontrakt, for ved folketællingen 1787, kan man se, at svigerfaderen har 
"ophold af gaarden".

Hee, 1787, Bratberg, En gaard
Christen Gregersen, 54, Gift, bonde og gaardbeboer, hosbond
Kirsten Jensdatter, 46, Gift, madmoder
Anne Cathrine Christensdatter, 9, Ugift, datter 
Jens Jensen, 70, Enke, har ophold af gaarden

Året efter Christen og Kirsten er blevet gift føder hun en pige, nemlig 
Anne Carhrine, der senere bliver gift med Christen Iversen Østergaard.
Fra folketællingen 1801, kan vi se at hun da er hjemme hos forældrene.

Hee, 1801, Bratberg, Mejerigaard
Christen Gregersen, 66, Gift, bonde og gaardbeboer, husbond, 
Kjersten Jensdatter, 56, Gift, hans kone,
Anne Cathrine Christensdatter, 23, Ugift,deres datter, 

Christen Gregersen var som nævnt fæstebonde i Bratbjerg, men da godset 
Voldbjerg i 1793 frasolgte bøndergodset, købte han sin fæstegård matr. nr.
2a på 3 tdr. hartkorn til selveje for 470 rigsdaler.

Da Christen døde 26. juli 1807, flyttede hans hustru Kirsten til sin datter 
og svigersøn i Østergaard i Hee. Her opholdt hun sig som aftægtskone 
indtil sin død 19. juli 1827.

Christen Gregersen og Kirsten Jensdatters barn:

Anne Cathrine Christensdatter, 1777 i Hee sogn. Ane nr. 11.
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Ane nr. 24 Peder Gregersen Plougsgaard(1739 -1842).
Ane nr. 25 Ane Miltersdatter (1741 - 1825).

Peder Gregersen Plougsgaard er født i gården Plougsgaard i Nysogn 1739 som 
søn af Gregers Pedersen Plougsgaard og Karen Iversdatter. Han blev døbt i 
Nysogn kirke 11. okt 1739. Han døde sammested 1790 og blev begravet 26. 
december 1796 på Nysogn kirkegård.
Han blev 27. nov. 1768 gift med pigen Ane Miltersdatter, datter af fæster i 
Klegod Milter Andersen. 
Ane var født 1741 i Klegod på Holmsland og døbt 29. okt. 1741 i Nysogn kirke. 
Hun døde i Plougsgaard 27. juni 1825.
Peder Gregersen overtog sin fødegård Plougsgaard, der ligger i Nørby, Nysogn, 
efter sin far - sandsynligvis 1768 i forbindelse med, at han var blevet gift.
Ved folketællingen 1787 boede følgende på gården:

Nysogn, 1787, 85, Nørbye Bye, Nørbye Bye
Peder Grejersen, 49, Gift, Bonde og gaardbeboer, Husbonde,
Anne Miltersdatter, 48, Gift, Hans kone,
Grejers [Grejersen], 18, Ugift, Deres barn, 
Ædel [Grejersen], 15, Ugift, Deres barn, 
Iver [Grejersen], 8, Ugift, Deres barn,

I Søgaard Hovedgaards Jordebog1 fra sept. 1788 fremgår det, at Peder Gregersen 
Plousgaards gårds konge- og kirketiende er på 2 skp 1 fjdk og 2 alb.

1 LAV G441-6.

92



Da Peder Gregersen døde i 1790
overtages gården af sønnen
Gregers Pedersen, og i
folketællingen fra 1801 kan vi se,
at enken Ane Miltersdatter stadig
bor i gården, antagelig på aftægt.

 Nysogn, 1801, 107083, Nørbye.
Gregers Pedersen, 32, Gift, Bonde og gaardbeboer, Huusbonde
Maren Pedersdatter, 35, Gift, Hans kone
Peder Gregersen, 6, Ugift, Deres børn
Mourids Gregersen, 5, Ugift, Deres børn
Anne Miltersdatter, 60, Enke, Husbondens moder
Mariane Pedersdatter, 17, Ugift, Huusbond: søskendebarn
Mads Nielsen, 37, Gift, Tjenestekarl
Anne Pedersdatter, 47, Gift, Hans kone
Jens Hansen, 17, Ugift, Tjenestedreng

Hun boede sandsynligvis her til sin død i 1825.

Peder Gregersen Plougsgaard og Ane Miltersdatters børn:

1.
Gregers Pedersen Plougsgaard. Født feb. 1769 i Plougsgaard, Nysogn. Død 
efter 1834. Han blev 1793  gift med Maren Pedersdatter født omk 1766 i Stadil 
sogn, død før 1834.
Han overtog fødegården ved faderen død, og hans mor Anne Miltersdatter kom til 
at bo hos ham som aftægtkone.
Gregers og Maren fik 3 børn: Peder, Mourids Gregersen og Ane.

2.
Bodil Pedersdatter. Født marts 1770 i Plougsgaard, Nysogn. Død samme år og 
begravet 29. sept. 1770 i Nysogn.

3.
Edel Pedersdatter. Født marts 1770 i Plougsgaard, Nysogn. Død samme år. Hun 
var tvilling med Bodil.

4.
Edel Pedersdatter. Født 1771 i Plougsgaard, Nysogn og døbt i Nysogn kirke 26. 
dec. 1771. Død 1811 og begravet 9. maj 1811 Hee kirke. Hun blev 16. sept. 1792 
gift med gårdmand i Hee sogn Jonas Larsen, født omk. 1738.

5.
Bodil Marie Pedersdatter. Født 1773 i Plougsgaard, Nysogn og døbt 5. dec. 
1773 i Nysogn kirke. Død 1774 og begravet 6. jan 1774 i Nysogn.
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I året, hvor Peder Gregersen døde og 
sønnen Gregers overtog Plougsgaard, blev 
den første dampmaskine opstillet i anker-
smedjen på flådens værft på Gammelholm.



6.
Milter Pedersen. Født 1774 i Plougsgaard, Nysogn og død samme år.

7.
Milter Pedersen. (1776 - 1842) Ane nr. 12.

8.
Iver Pedersen. Født 1778 i Plougsgaard, Nysogn og døbt 8. nov. 1778 i Nysogn 
kirke. Han blev før 1801 gift med Maren Olesdatter, der var født omk. 1781 i 
Sønderby, Nysogn.
Han var gårdmand i Sønderby i Nysogn.

9.
Bodil Marie Pedersdatter. Født 1781 i Plougsgaard, Nysogn og døbt14. maj i 
Nysogn kirke. Død samme år.

10.
Bodil Marie Pedersdatter. Født 1782 i Plougsgaard, Nysogn og døbt 15. sept. 
samme år. Hun døde umiddelbart efter og blev begravet 29. sept 1782 i Nysogn.
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Ane nr. 26 Mads Christensen (1740 - 1812).
Ane nr. 27 Mette Laugesdatter (1739 - 1802).

Mads Christensen blev født 12. sept. 1740 i Ringkøbing. I kirkebogen kaldes 
hans far Christen Markmand. Han døde 20. maj 1812 i Mejlby, Rindum sogn.
29. sept. 1769 blev Christen gift i Rindum kirke med pigen Mette Laugesdatter, 
der var født omk. nytår 1739. Hun var datter af Lauge Christensen. Hun døde 30.
april 1802 i Rindum sogn.
Mads havde forinden været gift med Mette Jacobsdatter, der døde 1768. Med 
hende fik han 2 børn, som begge døde som små. I sit første ægteskab boede han i 
Nygaard i Rindum sogn. Efter ægteskabet med Mette Laugesdatter overtog han 
fæstet af sin svigerfar gård i Mejlby. (På kortet kaldes det Medelby.)

Gården havde matrikel 16a og er den østre gård i Medelby.

I bogen "Rindum sogn" af Kr. Susgaard står der: 

"Næste mand i gården (16a, Korsgaard, Nr. Ringvej 11) var vist 
Lauge Christensen, hvis datter Mette Laugesen i 1769 bliver gift 
med Mads Christensen, der overtager fæstet. Mads, der var fra 
Ringkøbing, var enkemand, havde tjent på Nygaard, hvor hans første
kone var død, 31 år gammel.

Forinden havde han siddet som fæster i gården, som var ejet af Broderen 
Hans, men 1789 køber han gården fri.1

1 B80A-Sp8 forl 189b - 190a. Skøde.
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Jeg underskrevne Hans Christensen Holm Borger i Ringkiøbing 
tilstaaer hermed at have solgt og afhændet ligesom jeg og herved 
sælger, skiøder og aldeles afhænder for mig og mine Arvinger til min
Broder Mads Christensen og hans arvinger mit frifrelst og tilhørende
Bondegods beliggende udi Bøufling Amt, Hind Herred, Rindum Sogn,
Meilby beboes af forbemeldte Mads Christensen, Skatten efter nye 
Land Landmaalings Matricue af 5 Tønder 3 Skp. og 2 Alb., giver 
Landgilde efter Jordebog og Fæstebrev Aarlig 10 Rdl. hvilke 
foreskrevne Sted som det forefindes Hartkorn fem Tønder, Tre 
Skipper og Toe Album, med dennes befindende Huuse, Bygninger, 
Agger og Eng, Forte og Fællig, Vaadt og Tørt, Inden og Uden 
Markskiel, Landgilde, Ægt og Arbejde in Summa intet undtagen med 
ald den Ret og Rettighed Jordegods efter Loven følge bør og som ieg 
det selv nyet haver, skal herefter følge og tilhøre memelte Mads 
Christensen og hans Arvinger og Kiender ieg eller mine Arvinger fra 
denne Dag aldeles ingen Lod, Deel, Ret eller Rettighed til og udi 
Samme Sted og dets Herlighed i nogen optænkelig Maade at have 
siden ieg derfor i Dag har bekommet dend fulde accorderede 
Kiøbesumma 290 Rdl. Siger Toe Hundrede Halvfemsindstyve 
Rigsdaler - Og skulde det imod Formodning hænde sig at bemelte 
Gods eller nogen af dets Eyendomme ermeldte Mads Christensen 
eller hans Arvinger Formedelst min .... Hiemmels ..... Skyld ved Lov 
og Dom skulle blive fra Vunden, forpligter ieg mig og Arvinger at 
svare ham eller Arvinger /: Lige saa lydet og beleiliget Gods 6 Uger 
fra det til kiendegives:/ eller i dets Mangel sammes Værdi efter 
uvildige Mænds Sigelse, saa hand og Arvinger skal i alle Ting være 
skadesløs holden som bunden min Haand og Signet bekræftes 
Samt ......Sr. Christian Bendix i Ringkiøbing og Spandet i Rindom.
Dette ved mig til Vitterlighed vil det behage at underskrive og 
forseigle.
Datum Ringkiøbing den 4. May 1789.    Hans Christensen Holm.
Efter Begiering til Vitterlighed underskriver og forseigler
Christen Bendix            Spandet
At ingen Contract ved anmeldete Kiøb har været oprettet bekræftes 
med vore Hænders Underskrift og kand beediges.
Datum ut Supra læst i Retten den 10 juli 1793   Hans Christensen 
Holm.

I folketællingen fra 1787 kan vi se, at Mads og Mette har 4 børn hjemme på 
gården. Den ældste søn Lauge på 14 år tjener på dette tidspunkt på Nygaard i
Rindum som hyrdedreng.

Rindum, 1787, Rindum, Mejlbye

Mads Christensen, 45, Gift, selvejer gaardbeboer,  hosbonde
Mette Lauridsdatter, 46, Gift, hans kone
Christen Madsen, 12, Ugift, deres søn 
Christian Madsen, 8, Ugift, deres søn 
Mette Madsdatter, 10, Ugift, deres datter
Else Madsdatter, 7, Ugift, deres datter
Mads Olufsen, 60, Gift, tjenestekarl
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I 1798 solgte Mads gården i Mejlby til sin ældste søn Lauge Madsen, der samme 
år blev gift med pigen Karen Laustdatter.
Forældrene blev boende på gården, hvilket fremgår af folketællingen fra 1801:

Rindum, 1801, Meilbye, 

Lauge Madsen, 31, Gift, Gaardbeboer, Huusbonde
Karen Laugesdatter, 28, Gift, Hans kone
Mads [Laugesen], 2, Ugift, Deres børn
Mette Marie [Laugesdatter], 1, Ugift, Deres børn
Mads Christensen, 60, Gift, Mandens fader
Mette Laugesdatter, 60, Gift, Hans kone
Else Madsdatter, 20, Ugift, Deres datter 
Søren Christensen Vanting, 24, Ugift, Gevorben soldat, 
Tienestekarl

Lauge fik ikke lang tid som gårdejer. Han døde allerede 1810, hvorefter hans kone
Karen giftede sig med Tarben Jacobsen fra nabogården. 
Forinden var Mette Laugesen død i gården 30. april 1802 og hendes mand 
Mads Christensen døde 20. maj 1812. Begge blev begravet på Rindum 
kirkegård.

Mads Christensen og Mette Laugesens børn:

1.
Lauge Christian Madsen, selvejergårdmand i Meilby, Rindum sogn, f. 1771 i 
Rindum sogn, død 1810 i Meilby, Rindum sogn. Gift 16. sept. 1798 i Rindum med
Karen Laugesdatter, f. omk. 1773 i Rindum sogn.
Han overtog faderens gård.
De fik 6 børn.

2.
Christen Madsen, f. 1772, Mejlby, Rindum sogn, død 1773 sammesteds.

3.
Christen Madsen, f. 1774, Mejlby, Rindum sogn.

4.
Mette Madsen, ane nr. 13.

5.
Christian Madsen, f. 1778, Mejlby, Rindum sogn.

6.
Else Madsen, f. 1780, Mejlby, Rindum sogn. Gift med Iver Pedersen.
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Ane nr. 28 Niels Christensen Sand (1734 1802).
Ane nr. 29 Ellads Hansdatter (1739 - 1803).

Niels Christensen Sand var født 1734 i Sand, Stauning sogn. Han blev døbt 14. 
jan. 1734 i Stauning kirke, død i sept. 1802 i Stauning. Han var søn af Christen 
Andersen Sand og Mette Jensdatter.
Den 3. juli 1765 blev han trolovet med Kirsten Andersdatter, datter af Anders 
Nielsen, Halby i Stauning, og de blev viet 7. okt 1765. Hun døde allerede 27 år 
gammel i 1767. Et kig i kirkebogen viser, at hun ikke fik nogen børn.

Derefter blev Niels Sand forlovet med Johanne Mortensdatter af Holmsland. 
Trolovelsen var indgået omk. Sankt Hans 1769, men året efter søgte de kongens 
tilladelse til at hæve trolovelsen og anfører som grund, at de ikke har fundet nogen
oprigtig ægtekærlighed til hinanden, at hun var svag og skrøbelig, og at hun var 
overtalt og næsten tvunget til trolovelsen af faderen. Den 30. juli fik de den 
ønskede tilladelse. 

Historien om Niels Christensen Sand og Johanne Mortensdatters ophævede 
Trolovelse.1

Uddrag af Pastor Taftebergs Brev til Provst Borch i Vedersø.

- - - en meget skikkelig mand af Gammelsogn, navnlig Morten Nielsen, Fæster af 
Søgaards Gods, har ladet en Datter, Johanne Mortensdatter (en meget gudfrygtig 
og ærlig Pige) trolove en Enkemand af Stauning Sogn, navnlig Niels Christensen. 
Straks efter Trolovelsen tog Fæstemanden sin Fæstemø med sig, og alle Ting var 
meget godt. Nogen Tid efter faldt Høhøsten ind, da hun mest ene maatte være om 
at skaffe det hjemkørte Hø i Hus, malke 8 Kyer, rede Senge og lave Mad til Husets
Folk, hvorved hun ventelig har arbejdet mere end et ungt Menneske, der var 
kommet iblandt fremmede (hvis Kræfter des-uden var svage) vel kunne taale, 
hvorover hendes højre Arm enten blev sprængt eller fik et andet Tilfald, hvorved 
den for hende blev u-brugelig, saasom ingen Magt fandtes i den. Herover blev 
Fæstemanden bragt i Harnisk, da han saa denne sin Fæstemø ej kunne forrette 
noget, allerhelst han vel ikke saa meget for Personen som for Midlernes Skyld, 
han kunde faa hende, og Arbejdet han havde ventet af hende, vel noget ubetænk-

1  "Samling til Jysk Historie og Topografi", 3. Rk. 1. Bd. s. 386-97
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som omgikkes hende, hvorudover det arme Menneske faldt i en hæftig Svaghed, af
hvilket hun dog kom op igen, om end hendes Arm var og blev som før (al anvendt 
Møje uanset) ubrugelig. Men ved det Fæstemanden ej lod se imod hende mindste 
Kærligheds Bevisning, forsvandt og den Kærlighed hos hende, hun havde til ham, 
saa hun indstændig bad sine Forældre løse hende af dette møjsommelige Aag, 
som de og gjorde og hentede hende hjem til sig, hvor de paa hendes Helbredelse 
har anvendt al mulig Flid og Vindskibelighed. - - -
(Skrivelsen er dateret Holmsland Præstegaard, den 1. Decbr. 1769) 

Uddrag af Provst Borchs Brev til Biskoppen, hvoraf han sendte Kopi til Pastor 
Tafteberg. 

- - - Pigens Fader, Morten Nielsen har jeg haft for mig, som med Taarer i Øjnene 
har set sin Datters forestående Ulykke i Møde, naar hun skulle tvinges til at bo 
hos den Fæstemand, der ikke har undset sig ved, da hun ved paalagt usædvanligt 
haardt Arbejde havde mistet sit Helbred, at sige hende i Øjnene: Din Fader har 
bedraget mig som en Skælm, at han ikke har sagt mig, at du intet kunne bestille. 
Fæstemanden skal være af en haard Slægt og særdeles hengiven til Gærrighed, 
bemestret af hvilken han ikke har kunnet overtale sig til at anvende nogle af de 
Midler, som Pigens retsindige og bemidlede Fader har lovet til Medgift, at 
forskaane sin skikkeligt opdragne Fæstemø for strængt Arbejde. Pigen er kommen
hjem til Forældrene og vil, da hun har lært at kende sin Trolovedes Gemyt, paa 
ingen Maade bo hos ham. Fæstemanden er ligegyldig. Forældrene, bevægede af 
de Lidenskaber, som i slige Tilfælde plejer at ytre sig hos retskafne Forældre, 
have fattet den Beslutning, ifald Datteren og Fæstemøen skulle tvinges til at holde
Bryllup, at beholde hende stedse hos sig, for ikke at udstede hende til Maal for en 
saadan Ægtefælles Overilelse.
Fæstemanden Niels Christensen Sand af Stauning og Fæstemøen Johanne 
Mortensdatter af Holmsland indgav den 31. Januar 1770 en Memorial til Kongen 
om Ophævelsen af Trolovelsen. –          Hendes Fader underskriver. 

Ovenstående er fundet i det lokal-historiske arkiv i Kloster og er, som det frem-
går, et uddrag af en lidt større afhandling. 

Trolovelse eller jaord, som det også kaldtes, var en alvorlig ting. Det indførtes 
af Frederik II i 1582 og var et bindende ægteskabsløfte, der gik forud for lysning 
fra prædikestolen og den kirkelige vielse. Trolovelsen foregik aldrig i selve 
kirken, men hos præsten i overværelse af 5 vidner.
Trolovelse afskaffedes i 1799, men langt ned i 1800-tallet var det skik, når de 
trolovede havde bestilt lysning, da at afholde et gilde, som havde forskellige 
betegnelser som f. eks. jagilde, drikke jaord, lovningsøl eller fæsteøl.
Når man læser brevene, kan man næsten ikke undgå at komme til at tænke på 
arrangeret ægteskab, som man hører så meget om i vore dage i visse af vore 
indvandrerkredse.
Det er vel tvivlsomt, at den unge pige fra Gammelsogn har haft ret meget at skulle
have sagt med hensyn til trolovelsen. Mon hun har haft lyst til at flytte til en 
sandsynligvis noget ældre enkemand i Stauning? Det fremgår jo, at hun ikke var 
særlig robust, men hun var gudfrygtig og ærlig og har vel fulgt sin faders vilje 
som en lydig datter.
Hvad fæstemanden havde været ude efter, fremgår ganske tydeligt af brevene: 
Han havde brug for en gratis hjælper ved landbruget og i huset og samtidig få en 
god medgift, som hendes fader, sikkert i god tro, havde regnet med skulle være 
brugt til at aflaste pigen i arbejdet.
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Det skete ikke, og da pigen blev syg af det meget arbejde, støttede hendes fader 
hende i, at trolovelsen skulle ophæves.
Men det var tilsyneladende ikke så let en sag. I hvert fald har både sognepræst, 
provst, der begge talte godt for pigens sag, og biskop været indblandet, og i 
princippet har kongen, der jo på det tidspunkt var enevældig, sikkert skulle give 
sin tilladelse til ophævelsen af trolovelsen.

Kort efter den hævede trolovelse søgte Niels Sand atter Kongen, da han ville giftes
med sit næstsøskendebarn Ellads Hansdatter, datter af Hans Christensen i 
Halby, Kongens tilladelse fik de den 30. nov. 1770, og de blev gift 16. dec. 1770.

"Dom: 3 Advent d. 16. Decmbr: bleve Niels Xtensen Sand og Ellads Hansdatter, 
som varenær Søskende Børn copulerede, efter derpaa erholdte Kongl: 
Allernaadigste Ægteskabs bevilling Dat: Paa kristiansborg Slot udi d. Kongl: 
Residentz-Slot Kiøbenhavn d. 30 Novmgr: 1770."

Ellads Hansdatter var født 1739 og døbt 27. sept samme år, død 1803. 

Det er vel sandsynligt, at Christen Sand allerede ved sit første ægteskabs indgåelse
har overtaget fæstet at gården Sand, også kaldet Nørkærgaard, og at han har fået 
udstedt fæstebrev af på Lundenæs hovedgaard, hvorunder gården hørte.
Af en jordebog over det under hovedgården hørende fæstegods, dateret den 6. maj 
1782 fremgår det, at Niels Christen Sand sad som fæster på Sand med et samlet 
hartkorn på 6-4-3-1 og en årlig landgildeydelse på 8 Rdlr.

På en auktion over en del af fæstegodset den 15 sept. 1774 ses Niels Christensen 
Sand derpå at have erhvervet gården Sand til selveje formedelst 430 Rdlr., og den 
29. maj 1775 er det endelige skøde udstedt til ham med følgende ordlyd:

"Thomas Montagne Deres kongelige Majestæts raadmand og 
byfoged i Ringkiøbing, saa og herredsfoged over Bølling herred, 
giøre vitterligt, at have sidstleden dens 15de septembris 1774 ved 
offentlig auktion i Schierne-broe-huus tilslagen velagte Niels 
Christensen Sand, som højestbydende, dend gaard, som hand self 
beboer og ifæste haft haver i Lundenæs amt, Bølling herred, i 
Stauning sogn beliggende Sand kaldet, og høyædle, velbaarne hr. 
etatsråd Kleippe, herre til Lundenæs, forhen tilhørende, bestaaende
efter landmaalingens matricul af hartkorn eex tønder, fier skipper, 
tre fjerding kar, een albom, aldt sfter de på auctionsstedet 
indrettede og oplæste conditioner. Og om merbemeldte Niels 
Christensen Sand købesum 430 Rdlr., skriver firehundrede og 
tredieve rixdaler, med et halvt aars renter rigtig betalt haver, ifølge
auctionsincassator, vel viise hr. birkedommer Thomas Christensen 
til Schierne-Birk,hand qvittering af 18de hujus. Saa bliver samme 
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gaard og stæd i ovenmeldte amt, herred og sogn beliggende, i kraft 
af dend allernaadigste forordning af 19de december 1693, og mit 
embede som auctionsdirecteur i ovenmeldte herred, ved dette mit 
udstæde auctions-skiøde, skiødet og afhændet fra forrige ejere 
høystbemelte hr. ettatsraad Kleippe og hans høyrespective 
arvinger, ligesom det nu forefindes af ovenmeldte hartkorn med 
derpaa værende og befindende huuse, bygning, ager og eng, forte 
og fællig, mose, tørveskier og fæfdrift, vaadt og tørt, ægte og 
arbeide, item dend stædet tilhørende reserva Jesper Christensen; 
insumme intet i nogen maade undtagen, med ald den ret og 
rettighed jorde-goeds efter loven følge bør i hvilken aldt skal følge 
og tilhøre ovenmeldte Niels Christensen Sand og hands arfvinger 
som et frit og uigenkaldeligt kiøbt kiøb og eindom, saa at 
tilbenævnte Niels Christensen Sand herefter maa giøre sig samme, 
paa en lovlig maade saa nyttig, som hand self best veed vil og kand,
efter di oven høyt bemeldte forrige ejere og høy-respective 
arfvinger fra denne dag aldeles ingen lod, deel, heller rettighed til 
og udi ovenmeldte gaard Sand kaldet og dets herlighed i nogen 
optænkelig maade haver. Og maae dette mit udgifne 
auctionsskjøde, uden nogen videre given kald og varsel, til tinge og 
ved retterne læses og protocolleres. Til yderligere bekræftelse 
under min haand og hostrykte seigl af Ringkiøbing den 29. maj
 1775."

Den 11. marts 1789 opkræves en ekstraskat i Stauning, en formueskat, og det 
fremgår deraf, at Niels Sand da er sognets 3. rigeste mand. Han er ansat til en 
formue af 1000 Rdl.
Den 22. februar 1793 var Niels Christensen Sand på auktion. Han købte her 
selvejer Terkel Laursens gård i Østerby, Stauning sogn, og som højestbydende 
erhvervede han for knap 100 Rdlr. 6 agre og et engareal med et samlet hartkorn på
2skp. 2 alb.

Allerede den 13. juni 1797 ses han derpå at have videreskødet disse jordarealer til 
sin broder Jesper Christensen i Østerby.
Den 6. januar 1794 blev der på begæring af landinspektør Lütken foretagen 
auktion over hele Stauning sogns kongetiende. Auktionen varede i flere dage, og 
den 7. januar ses Niels Christensen Sand at have købt sin gårds anpart af denne 
tiende  for 125 rdlr. trods en vurdering på 200 Rdlr.

Folkemindesamleren som er oldebarn efter Niels Christensen Sand har skrevet om
sin oldefar i bogen "Minder og oplevelser":

"Der er fortalt mig, at Niels Sand var så forfærdelig nap og nøje. 
Engang, da hans kone skulle hen og årelades, gav han hende en 4 
Skilling med, men indskærpede hende, at hun skulle have 2 Skilling 
tilbage, da det ikke kostede mere end 2 Skilling. En anden gang, da 
sønnen Christen, der var degn på Holmsland, med familie besøgte 
sine forældre i Sand, havde hans moder Ellads ikke andet at give 
dem og kusken end et fad tyk mælk med brød på, men hun skulle 
først have fløden skummmet af.
Det huede ikke sønnen, der nok holdt af at få en god føde."

Niels Sand har sikkert også haft sine gode sider. Blandt dem, der i Stauning sogn i
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pastor Balslevs tid sluttede sig til Hernhutterne, er nævnt 3 mænd, og deraf er de 
to Niels Sand i Nørkjærgaard og hans svoger Niels Andersen i Halby. 
Det kan måske have noget med hans religiøse opfattelse at gøre, at han bekostede 
seminarieuddannelsen til to af sine sønner, hvilket ikke var ret almindeligt for en 
vestjysk bonde i den tid.

Folketællingerne, som de oplevede i 1787 og 1801 fortæller om, hvem gårdens 
beboere var:

FT 1787 Stauning sogn, Mejlbye.

Niels Christensen, 53, g. 2.g, bonde.
Ellads Hansdatter, 47, g 1. g, kone.
Hans Nielsen, 13, barn af 2. ægteskab.
Anders Nielsen, 11, barn af 2. ægteskab.
Kristen Nielsen, 7, barn af 2. ægteskab.
Jens Nielsen, 5, barn af 2. ægteskab.
Mette Jeppesdatter, 6, et barn at opdrage.
Else Ofvesdatter, 22, ug, tjenestepige,
Maren Christensdatter, 20, ug, tjenestepige.

FT 1801 Stauning sogn, Mejlbye.

Niels Kristensen, 67, g 2. g, bonde og gårdbeboer.
Ellads Hansdatter, 61, g 1. g, hans kone.
Hans Nielsen, 27, ug, barn.
Kristen Nielsen, 19, ug, barn.
Maren Jespersdatter, 22, ug, tjenestepige.
Mette Pedersdatter, 17, ug. tjenestepige.
Kirsten Kathrine Pedersdatter, 10, plejebarn.

Niels Christensen Sand døde i Stauning i sept. 1802 og blev begravet på 
Stauning kirkegård 26. sept 1802.
Ellads Hansdatter døde i starten af 1803 og blev begravet 30. jan. på Stauning 
kirkegård.

Niels Christensen Sand og Ellads Hansdatters børn:

1.
Christen Nielsen Sand, f. 8. apr. 1773, Sand, Stauning sogn, død 12. okt. 
Kloster, Nysogn. 3. jun. 1798 blev han gift med Ane Cathrine Tafteberg, f. 
1775, Kloster, Nysogn, død 1845 sammested. Hun var datter af degnen i Kloster 
Jens Pedersen Tafteberg og Ane Cathrine Munch.
Christen Nielsen var 3 år på Blaagaard Seminarium i København og dimitteredes 
herfra som lærer med karakteren "meget sædelig" for opførsel og "duelig" til et 
skolelærerembede. Derefter var han i ½ års tid konstitueret organist ved Buttrup 
kirke på Sjælland, hvorefter han blev kaldet til skolelærer i en af baroniet 
Løvenborgs skoler, hvor han var i ½ år. I 1798 blev han derpå af kancelliråd og 
assessor H.P.Amnitsbøl til godset Søgaard kaldet til degn på Holmsland, idet den 
gamle degn Jens Pedersen Tafteberg samme år valgte at trække sig tilbage. Det 
var den gamle degns ønske, at Christen Nielsen Sand skulle have været gift med 
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hans ældste datter Rebekka Christina, men hende ville han ikke have, men valgte  
i stedet lillesøsteren Ane Cathrine, med hvem han nu flyttede ind i degneboligen i
Kloster by i Nysogn. Her fungerede han til 1848.
Han var meget interesseret i nye landbrugsmetoder, og han var den første 
kartoffeldyrker på Holmsland.1

De fik 9 børn hvoraf de 7 levede og fik familie. 
Den yngste af børnene var Ane Persine Sand (1813-1891). Hun blev gift med sin 
faders hjælpelærer, Anders Christensen Skaderis (1811-1846). Han fik 
lærerstilling i Nr. Bjert, hvor de fik sønnen, den senere folkemindesamler 
Andreas Evald Tang Christensen (1843-1929).

2.
Hans Nielsen Sand, f. 1774, Sand Stauning sogn, død 18. juli 1825 i Østerby, 
Rindum sogn. Gårdmand i Rindum.
Han blev gift med Karen Pedersdatter den 18. okt. 1801 i Rindum kirke.
De fik 2 børn.

3.
Anders Nielsen Sand, f. 1775, Sand, Stauning sogn, død 7. marts 1856 i Nysogn. 
Han blev sindsyg og brødrene fik ham anbragt hos en slægtning, Jens Nikolai 
Christensen Sand i Bandsby, Holmsland. Der levede han helt afsondret fra alt og 
alle i et lille bagværelse ved siden af bryggerset. Han kom aldrig ind til folkene og
døde der som gammel ungkarl.
I kirkebogen står: 

"Han var Aftægtsmand af Østertoft i Bandsby, og faderen var 
Gaardmand Niels Sand i Stauning, død af Alderdom 79 Aar gl."

Aldersangivelsen passer ikke helt. Han var 81 år, men det er noget man tit ser, at 
der ikke var helt styr på, hvor gamle folk var.

4.
Maren Nielsdatter, f. 1777, Sand, Stauning sogn. Hun er sandsynligvis død som 
lille, da hun ikke optræder i folketællingen 1787, men hendes død er ikke fundet.

5.
Jens Nielsen Sand, f. 1779, Sand, Stauning sogn, død 15. juni 1834, Hals sogn. 
Han blev gift med præstenken Karen Smith Kofoed (1782-1844).
Jens Nielsen Sand var kirkesanger og lærer ved Søndre skole i Hals.
De fik 4 børn, hvoraf den ældste datter, Else Christiane Sand blev gift med Mads 
Christian Als. De har en stor efterslægt.

6.
Christen Nielsen Sand, f. 16. juli 1781, Sand Stauning. Ane nr. 14.

1 Læs mere i: "Slægten Sand fra Stavning sogn" Nordisk Slægtsforskning 1988.
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Ane nr. 30, Jesper Graversen, (1743 - 1813).
Ane nr. 31, Inger Nielsdatter, ( omk. 1739 - 1805).

Jesper Graversen blev født omk 17431 i Vesttarp, som søn af Gravers Jespersen 
og Anna Jensdatter Dejgaard Velling sogn, død 1813 i Velling. Han blev 5. sept. 
1775 gift med enkekonen Inger Nielsdatter i Velling kirke. Hendes fødsel har det 
ikke været muligt at finde, da kirkebogen er næsten umuligt at læse på den tid.
Det fremgår af folketællingen fra 1787, at Inger Nielsdatter er i sit 2. ægteskab 
med Jesper Graversen:

Velling 1787, Wenner 4. fam.
Jesper Graversen, husbonde, 46, i 1. ægteskab.
Inger Nielsdatter, madmoder, 48, i 2. ægteskab.            
Niels  Nielsen, madmors søn af 1. ægteskab.
Niels Jespersen, 10, søn af 2. ægteskab.
Anne Jespersdatter, 7, datter af 2. ægteskab.
Anne Katrine Jespersdatter, 5, datter af 2. ægteskab.

Hun har en søn fra sit 1. ægteskab og 3 fra sit 2. ægteskab. Hun havde også fået 2 
dødfødte piger.
Jesper var gårdejer i Venner, Velling sogn, hvor han boede i gård matr. nr. 3a. På 
kortet kan ses, at det på det tidspunkt, hvor det er tegnet, er det sønnen Niels som 
ejer den. Han overtog den 1803.

I den forbindelse udbetaler han arv til de øvrige børn mod at de til gengæld
 udsteder et arveafkald.2

1 Kirkebogen er nærmest ulæselig på den tid. Det samme gælder for tidspunktet for han hustrus 
fødsel.

2    Skøde- og panteprotokol for Bølling Herred nr. 2 1803-16.
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"10. jan. 1804.
Underskrevne Kristen Nielsen Sand i Stauning, giør Vitterligt, 
at min kiære Svigerfader Jesper Graversen i Wenner haver 
betalt mig for min Hustru Anna Jespersdatter, for hendes 
Fædrene og Mødrene Arv 150 Rdl, hvorfor ieg hermed quitterer
og give gyldig Afkald for mig og min Hustru, og vore Arvinger 
fødte og ufødte, saa at velbemelte min Svigerfader frit for mig 
og mine kand overdrage med hvad han eyer og har til hans Søn 
Niels Jespersen, og derfor kand jeg eller Hustrue ey haver mere 
i Fædrene eller Mødrene Arv at fordre efter min Svigerfader 
Jesper Graversen og Hustrue Inger Nielsdatter, uden i eneste 
tilfælde: at min Svigerfader havder tilfaldt Arv efter nogen 
inden han dør, da hvad han i saafald deraf kunde efterlade, 
deeles mellem hans Arvinger efter Loven.
Til Stadfæstelse under min Haand i Dannemænds overværelse.
Dette Afkald maae tinglæses uden .....
Sand i Stauning 19. dec. 1802"

Derefter er Jesper og Inger sikkert rykket ind i
aftægtsboligen på gården med alt hvad det indebar af
fordele og ulemper.
Inger fik dog kun kort tid som aftægtskone. Hun
døde allerede i februar året efter og blev begravet 24.
februar 1805 på Velling kirkegård.
Jesper levede endnu 8 år, inden han døde i 1813 og
blev begravet 25. april 1813 på Velling kirkegård.

De fik følgende børn:

1.
Niels Jespersen, f. 1776, Venner, Velling sogn, død 1826, sammested. Han blev 
gift med Karen Eskildsdatter (1780 - 1849) fra Egvad sogn. 
Han overtog sit fødehjem 1803.
De fik 5 børn.

2.
2 dødfødte piger (tvillinger) i 1778.

3. 
Anna Jespersdatter (1779 - 1846), ane nr. 15.

4.
Anne Kathrine Jespersdatter, f. 1781, Venner, Velling sogn, død 1869, 
Stauning sogn. Hun blev 1803 gift med gårdmand i Østerby, Stauning sogn Hans 
Thomsen (1775 - 1865).
De fik 7 børn.
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Tip2-oldeforældre.

Ane nr. 32, Christen Jensen (1691 - 1755).
Ane nr. 33, Ellen Kirstine Jensdatter (1697 - 1763).

Christen Jensen var født 22. feb. 1691  i Stadil sogn, død 30. maj 1755 i Høy i 
Stadil.
Han var født på gården Høy i Stadil, hvor fadenen Jens Christensen og hustru 
Maren Andersdatter var fæstere.
1721 blev han gift med den 23-årige pige Ellen Kirstine Jensdatter fra Dybkier i
Stadil sogn. 

Dom: 22 Trin: d. 17. Oct. Copul. Christen Jensøn af Stayel til Chirstine 
Jensdatter af Fohlbiere.

Hun, der i daglig tale kaldtes 
Elkirstin, var datter af bonden Jens 
Espersen og hustru Ane 
Knudsdatter i Dybkjær i Stadil - 
eller Stayel, som der står i 
kirkebogen.
De unge overtog det halve fæste af 
gården Høy, medens fadere beholdt 
den anden halvpart.

Christen Jensens død i 1755 med 
efterfølgende Skifte1 er det eneste 
dokument, som lader os ane et omrids
af livet på Høy i Stadil.
I skiftet får vi navne og alder på de 8 
børn, hvoraf den ældste er Jens på 34 
år (ane nr. 16), mens Bodil er yngst 

på 16 år.
Vurderingsmændene er nøjeregnende; alt af værdi bliver skrevet op. 
Her skal kun nævnes en mindre part med tidens stavemåde: I stuen:

"en Eege Bor-skive med en liden Skub, 10 Stk Træ Tharlerchener, en 
rød Øllpot ...."

I kælderen bl.a.:

"Tvende gamle heele Øll Tønder og en liden gamel Bimpel."

1 Søndervang skifteprotokol 1711-1787 (G442-2) fol.167
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I køkkenet: 

"En Kaaber Kiedel, 2 Brøg Kare".
 

Der nævnes beklædningsgenstande, og hvad der er i gårdens udhuse: 5 heste, 3 
køer, 2 kvier og 1 stud, 15 får og 2 svin. Det hele gøres op til en indtægt på 86 
rigsdaler, men så kommer modregningen: Der hører heste og markredskaber til og 
gårdens bygninger skal repareres for en pæn sum, så udgifterne er 93 rigsdalere, 
altså de helt normale røde tal på bundlinjen, når fæstebondens bo skulle gøres op.
Fra slutningen af skiftebrevet citeres ordret:

"Og ellers var enken begærende og declarerede at forblive ved 
gården med hendes børn og udrede påkommende udgifter til 
kongen og husbonden. Item var enken forlangende, at når hun ved 
døden afgik, hendes yngste datter Bodil Christensdatter måtte ene 
være hendes gangklæder nydendes, hvilket og de øvrige børn deres 
kjære moders begæring bejaede og ikke var imod. Endog vilde hun 
efter sine tanker forunde sin ældste søn Jens Christensen gården i 
fæste, da hun gerne, om bemeldte søn hans vilkår og lejlighed det 
kunde tåle og tilstrække, vilde, at han af broderlig kærlighed vilde 
se at være sine ugifte søstre behjælpelig ved trolovelse og bryllup, 
så meget han af egen god vilje og evne kunde formå."

Efter at Christen døde har Ellen Kirstine så overtaget fæstet, og hun fik 8 år som 
gårdkone, inden hun også døde 22. oktober 1763 i gården Høy i Stadil.

Christen og Ellen Kirstines børn:

1.
Jens Christensen (1721- 1763), ane nr. 16.

2. 
Maren Christensdatter, f. 1725, Høy, Stadil sogn, død 1763, Holmsland. Hun 
var gift med Thomas Miltersen.

3.
Jens Christensen, f. 1726, Høy, Stadil sogn, død 1728 sammested.

4.
Anne Christensdatter, f. 1728, Høy, Stadil sogn, død 1802, Stadil sogn. Hun 
blev 1750 gift med Jeppe Michelsen (1717-1779), Stadilø.
De fik mindst 6 børn.

5. 
Maren Christensdatter, f. 6. juni 1730, Høy, Stadil sogn, død 23. juli 1757 i 
Stadil sogn. Hun blev 1756 gift med Christen Hansen (1733-1802) i Mejlby i 
Stadil sogn.
De fik en datter, Maren (1757-1829), der blev gift med Niels Christensen Toft 
(1740-1817).
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6.
Anne Marie Christensdatter, f. 1732, Høy, Stadil sogn, d. 1790, Stadil sogn. 
Hun blev 1761 gift med Niels Lauridsen (1733-1807) i Mejlby, Stadil sogn.

7.
Jens Christensen, f. 1735, Høy, Stadil sogn, død 1742 sammested.

8.
Lars Christensen, f. 1737, Høy, Stadil sogn, død før 1755 sammested.

9.
Bodil Christensdatter, f. 1739, Høy, Stadil sogn, død 1820, Stadil sogn. Hun 
blev 1765 gift med Michel Espersen Halkjær (1738-1805) i Halkjær, Stadil 
sogn.
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Ane nr. 34 Lauritz Michelsen (1701 - o.1780).
Ane nr. 35 Anna Nielsdatter Høj (1721 - o. 1780).

Lauritz Michelsen er født 1701 i Alrum, Stadil sogn og død omk 1780 ant. i 
Stadil sogn. Han var søn af  fæstebonde og delefoged Michel Christensen og 
Karen Lauridsdatter i Stadil.
Han blev d. 25. juni 1730 gift i Stadil kirke med pigen Anna Nielsdatter Høj, der
var født 23. nov. 1701 i Høj, Stadil sogn som datter af Jens Nielsen Høj og 
Maren Nielsdatter.

Lauritz overtog fæstet af faderens gård i Alrum i Stadil, men han havde også - 
ligesom sin far - stillingen som delefoged på Søndervang Gods.
Senere arvede han det halve af forældrenes gård "Hover Kirkegaard". Den anden 
halvdel arver hans bror Christen Michelsen. De beslutter, at ingen af dem må 
sælge sin halvdel, uden først at tilbyde den anden sin part på lovlig måde.
Besiddelsen af gårdens halvdel må nok alligevel have været for besværlig for 
Laust Michelsen i Alrum, så han solgte i 1762 sin halvdel i Hover Kirkegaard til 
velfornemme Niels Jensen Høy i Stadil [det må være hans svigerfar] for 170 rdlr. 
curant. Om gården hedder det i skødet, at den beboes (fæstes) af en Morten 
Pedersen, den står i hartkorn td. 2-3-2-½ og skylder årlig efter fæstebrevets 
formelding 2 td.  2 skp. rug, 1 lispund smør og 1 rdlr. 2 mk. Dette er gårdens 
landgilde1.
Som tidligere nævnt overtog han arbejdet som delefoged på Søndervang gods efter
sin far.
En delefoged var herskabets og ridefogedens hjælper over for fæstebønderne. Det 
var hans pligt bl.a. at efterse bøndergodsets tilstand og give melding herom. Han 
skulle indkassere udskrevne skatter og afgifter og afregne samvittighedsfuld.
Delefogeden skulle ved fæstebønders dødsfald deltage som vurderingsmand og 
vidne.
Det var i det hele taget et job, der krævede en vis portion tillid og kundskab. Til 
gengæld for fogedjobbet var Lauritz og hans far fritaget for det byrdefulde 
hoveriarbejde, så det gjalt nok om at holde sig på god fod med herskabet på 
Søndervang.
Derfor er herskabet da også faddere ved de fleste barnedåb for Lauritz Michelsens 
7 børn.

Brændevinsbrænding i Stadil.

"Det syder af fusel....."
Jeg bor her i Stenhøj i et skævt lille hus
alene, rent bortset fra rotter og mus.
I gården et lokum og bagved et skur, 
og i det står mit brændevinsapparatur.
Det syder af fusel og bobler af gær,
din lever ta´r skade og øjet får stær.
Det smager som rævepis og terpentin, 
- men det ´r billigt
- og så bliver man fuld som et svin.

Sådan indledes en vise, som for nogle år siden på en lystig og fyndig måde 

1 "Hover sogn"  af Alfred Kaae s. 194-95
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beskrev hjemmefremstillingen af brændevin, som atter var kommet på mode. For 
vore forfædre var hjemmebrænding en noget speget sag. Privat brændevins-
fremstilling var i princippet forbudt i flere århundreder, med mindre man var 
priviligeret kroholder eller købstadsbrænder med bevilling. Mange steder i landet -
og i hvert fald i Vestjylland - betragtede man fremstilling af brændevin til eget 
brug som en menneskeret. 

Og hvad: der var 
jo langt til 
købstadens 
betjente og 
toldere, og selv 
den ringeste rug 
med klinte kunne 
blive til i det 
mindste drikkelig 
brændevin. Så 
man brændte, og 
remedierne var 
yderst simple. I 
Vestjylland var 
brændevinstøj, 
som apparaturet 
til fremstillingen 
kaldtes, af 
jydepottekeramik 
på nær svalerøret,

hvor et gammelt bøsseløb kunne gøre fyldest. 
Myndighederne så imidlertid med stadig større alvor på, at store dele af korn-
høsten blev brugt til fremstilling af øl og brændevin, så i 1621 blev brændevinen 
for første gang et beskatningsobjekt, hvorfor hjemmebrænding blev ulovlig, uden 
at myndighederne dog for alvor greb ind. I 1734 i pietismens fromme tid blev der 
til det skattemæssige aspekt desuden anlagt et moralsk - religiøst, så fra det 
tidspunkt blev hjemmefremstilling af brændevin forbudt i Danmark, hvorefter 
myndighederne jævnligt gik på jagt efter de forbudte sager. Selv om kontrollen og
reglerne de næste hundrede år jævnligt blev strammet, ændrede det alligevel ikke 
meget på tingenes tilstand. Man fortsatte med at brænde og brændevinsdunken 
hørte til på bondens bord til hverdag og til fest.

......et par Potter Brændevin.

I retsprotokollerne findes i snesevis af beretninger om kontrollører på jagt efter 
ulovlig brændevin hos bønderne. Men de snu narrer jo ofte de mindre snu, og det 
var mest reglen, at kontrollørerne intet fandt. Der findes beretninger om, hvordan 
rygtet om kontrollørernes ankomst til sognene løb som en steppebrand forud. 
Beretninger om, hvordan skolebørn blev sendt hjem for at advare mod de 
ankommende kontrollører. 
Der findes beretninger om brændevinstøi og brændevin gemt/nedgravet under 
lyng, klyner, i kålgårdsdiget eller smidt i mergelgraven.

Den 27. maj 1751 var der stor ståhej i Stadil, for rygterne løb i forvejen om, at en 
større forsamling af brændevinsjægere var på vej. Det kan nok være, at der blev 
travlhed med at skaffe brændevinsremedierne af vejen. 
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Sagen oprulles i Ulfborg-Hind herreders retsprotokoller i 17511. 
Alle vidste jo, at de stadilbønder var særlig flittige ved hjemmebrænderiet, men nu
havde myndighederne fået en anmeldelse fra kromanden på Holmsland, som var 
godt gal i hovedet over, at stadilbønderne fremstillede brændevin for så at drage til
Holmsland Klit, hvor de afsatte de liflige og populære dråber på den kornløse egn.
Det var en givtig måde at anvende sit korn på for stadilboerne.
Optoget til Stadil den 27. maj 1751 var da heller ikke til at overse. Selveste 
amtmandens fuldmægtig Jørgen Sørensen fra Lemvig sammen med 
herredsfogeden selv, skriveren og en hob hjælpere var til stede den forårsdag i 
Stadil. Det første besøg var hos "den store fisk"" handelsmanden Knud Dyrekjær. 
Her finder man da også forbudte varer som salt, sæbe, tobak og især brændevin. 
Derefter går det slag i slag rundt i sognet, men næsten alle steder gik man 
forgæves, for bøndernes fantasi i gemmelegen var veludviklet, så det var næsten 
alle steder som at lede efter den berømte nål i høstakken. 
Også Lauritz Michelsen i Alrum får gården indvaderet. Der var bare det uheldige 
for Lauritz, at han netop selvsamme formiddag, som rygtet løb, var i færd med at 
fremstille brændevin på gården. Det boblede og sydede, så han nåede kun at få 
brændevin og det varme brændevinstøj gemt i en stak tørv, og det var jo ikke et 
godt sted. Det var alt for ordinært for lovens øvede håndlangere. 
Til min 4 x tipoldefars undskyldning skal da oplyses, at hans gård nu også blev 
besøgt som nummer to på ruten. Jo, kontrollen havde gjort sit hjemmearbejde og 
vidste nok, hvor der var størst chancer for fangst!
Det ser ud, som om det hele bliver endevendt på gården, og man finder da også 
brændevinstøiet, som er helt varmt endnu ligesom spølet. Og som der står i 
justitsprotokollen:

Lauritz Michelsen vilde da heller ikke nægte, at han engang maaske 
havde solgt et Par Potter Brændevin."

Sådan hedder det jo med ægte vestjysk underdrivelse om en rigtig god forretning i
store mængder. Mere kunne man ikke få anklaget Lairtiz for, beviserne manglede, 
så hele postyret endte med en mindre mulkt på en mark til Lauritz, hvorimod 
Knud Dyekjær ikke slap så billigt med alle de varer, han havde på lager. 
Dengang hørte al handel i princippet til i købstæderne, så Knuds handel med sæbe,
tobak m.m. var ulovlig og kaldtes forprang. Men den sag og mange andre har 
naturligvis kun afsløret toppen af isbjerget, og kampen endte først, da handlen 
blev frigivet og liberaliseret. Indtil dette tidspunkt var forprang mere reglen end 
undtagelsen, i alt fald i Stadil!
Men kampen om brændevinsfremstillingen fortsatte, og den tabte "manden på 
gulvet". Statsmagt, kirke, religiøse bevægelser og afholdsforeninger var de 
førende modstandere. I 1843 blev der udstedt dekret om frit lejde til at aflevere 
brændevinstøi - mod at der i fremtiden ville vanke betydelige bøder bare for at eje 
noget sådant! 1845 blev bøderne ansat til 100-200 Rdl., er beløb, som for mange 
ville betyde fallit. Godt 11 000 stk brændevinstøi blev afleveret til 
myndighederne.  Bestemmelsen strider jo helt mod anstændige retsprincipper og 
svarer til, at den, der ejer et brækjern, anklages for indbrud. Men herefter måtte 
selv sindige vestjyske bønder erkende, at slaget var tabt, og endnu en del af deres 
kultur var blevet dem berøvet.
Da Lauritz Michelsens fader døde i 1749, skulle der gøre skifte og deling med 
hans eneste broder Christen, men skiftet måtte udsættes, for Christen er i følge 
skiftebrevet "paa Rejse til Østkanten". Hvor er det? København? Han kommer 
hjem et par måneder senere fra det, der sikkert var en forretningsrejse, hvor han 
har solgt varer og til gengæld medbragt returgods, der kunne afsættes i Vestjylland

1 B80A-5 fol 52b-54b. Det er også omtalt i Hardsyssels Aarbog 1948 s. 50 ff.
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med fortjeneste.
Tilsammen giver disse episoder indtryk af selvstændige og aktive bønder og 
handelsfolk, der på trods af myndigheder i høj grad forstod at tage vare på egne 
økonomiske forhold.

Lauritz Michelsen døde omk. 1780 i Stadil sogn, og hans hustru Anna 
Nielsdatter Høj er død omtrent samtidig1.

Lauritz Michelsen og Anna Nielsdatter Højs børn:

1.
Ude Lauritsdatter, f. 1731, Alrum, Stadil sogn.

2.
Niels Lauridsen, f. omk 1733, Alrum, Stadil sogn. Død 1807 i Stadil. Gift 1761 
med Anne Marie Christensdatter (1732 - 1790).
Han overtog fæstet af sin fødegård i Alrum, Stadil sogn.
De fik mindst 7 børn.

3.
Karen Lauridsdatter, (1736 - 1778) ane nr. 17.

4.
Maren Lauridsdatter, f. 1738, Alrum, Stadil sogn. død 1752 i Stadil

5.
Kirsten Lauridsdatter, f. 1740, Alrum, Stadil sogn. Død 1740 sammesteds.

6.
Kirsten Lauridsdatter, f. 1741, Alrum, Stadil sogn. Død 1741 sammesteds.

7.
Michel Lauridsen, f. 1743, Alrum, Stadil sogn. Død 1754 sammesteds.

8.
Niels Lauridsen, f. 1745, Alrum, Stadil sogn.

1 Kirkebogen for Stadil sogn har en lakune på dette tidspunkt.
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Ane nr. 36, Gravers Pedersen (o. 1665 - 1738).
Ane nr. 37, Maren Christensdatter ( ? ).

Gravers Pedersen er født 1665 i Øster No, Hee sogn, død 1738 sammesteds. Han
var søn af Peder Graversen.
Han blev gift 1711 med pigen Maren Christensdatter fra Elkjær.
Da de blev trolovede 11. febr. 1707 skriver præsten:

 "Trolovede jeg Gravers Pedersen af Noe og Maren 
Christensdatter i Elkiær sammen".

Sammen fik de 7 børn sammen som fæstebønder på gården Skovgaard i Øster No, 
Hee sogn, matrikel nr. 43.

Kortet her er tegnet efter Gravers havde gården. Ejeren på dette tidspunkt hed Niels
Madsen.

Her var hans fader Peder Grauffersen fæster 1664, medens farfaderen Graffurs 
Oluffsen nævnes 1650 som fæster.
Gravers døde 1738 og blev begravet 15. jan. 1738 på Hee kirkegård.
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Det har ikke været muligt at finde Marens død, men i kirkebogen er der en Maren 
Christensdatter på 84 år, der er begravet 11. sept. 1737. Hun nævnes som værende 
fra huset ved kirken. Det kan muligvis være hende, der er nævnt her.

Deres børn:

1.
Christen Graversen, (1711 - 1792) ane nr. 18.

2.
Mette Graversdatter, f. 1713, Øster No, Hee sogn, død 1765 i Røgen Mølle, Hee
sogn.

3.
Peder Graversen, f. 1716, Øster No, Hee sogn, død 1791 No sogn. Han var gift 
med Mette Thomasdatter f. omk. 1732.

Det var børnearbejde at hjælpe hyrden med at vogte svin og mindre husdyr.
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Ane nr 40, Jacob Jerrigsen, (o.1700 - 1759).
Ane nr. 41, Else Iversdatter, (o.1695 - 1737).

Jacob Jerrigsøn er født omk. 1700, antagelig i Ølgod sogn. Død 1759, 
Vognslund, Ølgod sogn. Han blev gift 1. gang den 28. okt. 1725 i Ølgod kirke 
med pigen Else Iversdatter, f. omk 1695 i Vognslund, Ølgod sogn og død 1737 
sammesteds. Han var gift 2. gang omk. 1738 med Christine NN, død 1744, 
Vognslund, Ølgod sogn. Derefter gift 3. gang 25. juni 1745 i Sønder Omme kirke 
med Johanne Hermansdatter, datter af Herman Davidsen.

Vognslund ligger i dag øst for Ølgod.

Dydens smalle sti.

"5. Julli 1725 blef Jacob Jerrigsen og Else Iversdatter trolovede 
udi Vognslund"

står der i kirkebogen for Ølgod sogn. Senere samme år fortæller samme bog, at de 
blev gift den 28. oktober. 
De fæstede den gård i Vognslund, hvor Else var barnefødt som datter af 
fæstebonden Ifver Pedersen og Kirsten Christensdatter, så tilsyneladende gik alt 
som gammel skik og brug foreskrev. Men kun tilsyneladende, for mellem 
trolovelse og vielse viser en notits i kirkebogen, at Jacob havde haft garnet ude 
hos en anden pige:

"16 Søndag efter Trinitatis [16. sept] blef døbt udi Ølgod Kirke et
uægte Barn kaldet Jens. Povel Jensens Hustru bar det. Vidner ved
Daaben: Povel Jensen, Hans Nielsen, Maren Christensdatter, 
Karen pedersdatter.
Moderen til samme Barn er Kirsten Jensdatter og blef Jacob 
Jerrigsen af Vognslund udlagt som Barnefader."

Kirsten Jensdatter og Jacob Jerrigsen havde altså avlet et uægte barn og overtrådt 
det 6. bud, for samkvem uden for ægteskabet var hor, og det medførte både en 
verdslig og gejstlig straf. Den gejstlige straf bestod i, at synderen skulle udstå 
"Kirkens Diciplin", eller som det også kaldes: "Kirkens Afløsning" eller 
"Aabenbar Skrifte".
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Synderne bortvistes fra nadveren og kunne først igen blive delagtiggjort i denne, 
når han/hun havde udstået "Kirkens Diciplin" foran menigheden i kirken. I vore 
dage ville en sådan bortvisning måske være til at bære, men for datidens 
mennesker var der ingen vej udenom. Søgte man ikke regelmæssig nadveden 
(mindst 1 gang om året), blev man udelukket fra borgerlige rettigheder: Man 
kunne ikke opnå skudsmål og erhverve sig rettigheder som f.eks. til trolovelse, 
giftemål og flytning. Og skulle en forhærdet synder i længere tid stå åbenbar 
skrifte i kirken, trådte næste trin i kraft: Han/hun lystes i band og den, der døde 
som bandlyst kunne f.eks. ikke begraves i indviet jord på kirkegården, men 
sidestilledes med mordere og selvmordere. Udøvelsen af den gejstlige straf blev 
lagt i hænderne på præsteskabet, der havde opsyn med, at folks færden ikke var 
hjemfalden til straf ifølge "Guds Lov". I alle landets kirkebøger findes talrige 
notater om folk, der har stået offentlig (åbenbar) skifte for forhold, der især faldt 
ind under denne "Guds Lov", hvor jagten på syndere mod det 6. bud havde første 
prioritet. 

Lønlig skrifte.
For mange er det sikkert en overraskelse, at den lutherske danske kirke tidligere 
opererede ikke alene med åbenbar skrifte, men også med "Lønlig Skriftemaal". 
Herom siger kirkeordinansen fra 1685 bl.a., "at, de, som ville bruge det hellige 
nadvers sakramente, skulle melde sig til præsten dagen i forvejen eller samme 
dag før prædikenen, indstille sig for præsten i skriftestolen, bekende deres 
synder og bede om afløsning".
Derefter skulle præsten sige nogle velvalgte ord, inden han med håndspålæggelse i
Den Hellige Trefoldigheds Navn tilsagde synderen afløsning. Man skulle altså 
gøre sig fortjent til den hellige nadver, som man på den anden side var tvungen til 
at søge. 
I ordinansen hedder det videre:
"---På landet skal Degnene stædse være tilstæde i Kirken og nøje give Agt paa, 
hvo de ere, og hvor mange, som gaa til Skrifte ved Navn og Dag i en dertil 
forordnet Bog, rigtig af dennem skulle anteignis, paa det man kan kiende de 
Forsømmelige."
Og de forsømmelige ved det lønlige skriftemål og nadver var hjemfalden til 
kirkens straf med åbenbar skrifte til følge.

Publice Absolveret = Åbenbar skrifte.
Den cerimonielle straf, som Jacob Jerrigsen på grund af "sit lejermaal" med pigen 
Kirsten Jensdatter nu var henfalden til, havde sit grundlag i "Danske Lov", hvor 
det om  Kirkens Diciplin hedder:
"Til det lønlige Skriftemaal maa de ikke stædis, som efter Loven ere skyldige til 
at udstaa Kirkens Diciplin, men slige bør deris Forseelse aabenbare for 
Menigheden og aabenbare afløses".
Før det åbenbare skrifte kunne finde sted, skulle mødrene til de uægte børn angive
en barnefader. Det har givet anledning til mange mystiske og usandfærdige 
indførsler i kirkebøgerne for at dække over en far, som havde indflydelse til at 
påvirke kvinden til at fremkomme med opdigtede oplysninger om faderskabet. 
Der er påstande om voldtægt, men ofte får en soldat pålagt faderværdigheden med 
udsagn som: "Faderen til dette Barn var en Soldat, men Moderen vidste ej hans 
Navn". Eller "Faderen var en Person, som hun havde mødt en Aften mellem 
Ringsted og Ortved".
Af og til ser man også, at navngivne fædre til de uægte børn nægter paterniteten, 
og i nogle tilfælde benytter sig af lovens mulighed for unddragelse ved at aflægge 
ed på sin uskyld. Hvilke hændelser kunne ligge bag en sådan situation? Var det 
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rænkespil fra pigens side eller lumpenhed fra karlens?
Der er næppe tvivl om, at tilstrømningen til kirken var særlig intens den søndag, 
da rygtet ville vide af en forestående offentlig fremstilling af en sognefælle. 
Menigheden måtte dog væbne sig med tålmodighed, thi først skulle de jo påhøre 
præstens timelange prædiken, hvorpå det offentlige skriftemål kunne tage sin 
begyndelse:
Fra prædikestolen kundgjorde præsten nu, at en "bodfærdig Synder" indstillede sig
for Guds menighed for offentlig at "afbede sin begangne Forseelse". Derefter 
trådte degnen ind i koret og istemte salmen "Beklager al min Sinde". Imens gik 
synderen op i koret og knælede ned, og når sangen var slut, stillede præsten sig 
ved hans/hendes side og forklarede menigheden den "begangne Synds Veder-
styggelighed", og hvor groft dette menneske havde forset sig, såvel imod Gud 
som mod hans menighed. Derefter formanede han den skyldige til en sand alvorlig
omvendelse og stillede en række spørgsmål, som alle skulle besvares med et 
lydeligt: Ja.
1.
Saa tilspørger jeg Eder på Guds Vegne, om I ikke her for Gud og denne hans 
Christne Menighed alvorligen bekiender, at I, foruden andre Synder endog 
særdeles med denne Eders Synd, haver højligen fortørnet Eders Himmelske Fader 
og forarget Eders Jævnchristne og Næste, men allermest denne Guds menighed, 
som I har været en Lem udi?
2. 
Om I og stadig tror, at Gud formedelst sin eneste og uskyldige Søns, Jesu Christi 
Skyld og Fortieneste vil være Eder naadig og ikke tilregne Eder denne Synd?
3.
Om I af Hjertet fortryder denne af Eder begangne grove Forseelse, hvormed I 
haver fortient Guds Vrede med timelig evig Straf?
4.
Om I har det gudelige og alvorlige Forsæt, at I herefter ved Guds Naade vil fly og 
sky af saadan og anden motvillig Overtrædelse, og beflitte Eder paa et bedre og 
skikkeligere Levnet efter denne Dag?
5.
Om I hjertlig længis efter at anamme til denne Guds Menigheds Samqvem, som I 
ved Eders grove Synd og Forargelse selv har skilt Eder fra, og nu med andre Guds
Børn inderlig attraar og begiærer at blive deelagtig i Jesu Christi helligste Legeme 
og Blod i Sakramentet?

Herhos skal især agtis, at om det er for Horeri eller Letfærdighed, da spørgis en 
Synderinde, hvo der er Fader til barnet, hvilken hun da Sandfærdigen har at 
angive.

Efter de 5 gange Ja skulle den skriftende rejse sig, vende ansigtet mod 
menigheden og sige: der, at I Guds Børn vil forlade mig denne min begangne 
Forseelse og ikke støde Eder paa mig eller tage Forargelse af mig mere". Efter 
disse ord knælede den bodfærdige atter, for at præsten kunne give synderned 
forladelse, hvorefter menigheden istemte sidste vers af salmen "Af dynsens Nød", 
som lyder således:
Og er vort Syndemaal end stort
dog større er Guds Naade.
Hans stærke Haand, som alt har gjort
kan vel os fri af  Vaade.
Han er den gode Hyrde,
som sin Hjord fra Synd, fra Død og Dom
i Naade vil forløse.
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Efter denne ydmygende tur i den gejstlige gabestok var Jacob Jerrigsen atter 
værdig til at modtage nadveren og til at indtræde i menigheden. Det var en tur, 
som man ikke satte pris på, og som også drev unge piger til selvmordets rand.

Den verdslige straf.
Fremstillingen i kirken kunne først finde sted efter afregningen af den verdslige 
straf. Drejede det sig om overtrædelse af det 6. bud, foreskrev Danske Lov ifølge 
6-13-1 de såkaldte "lejermålsbøder". Mænd skulle betale 12 rigsdaler og kvinder 
halvdelen til deres herskab, og kunne man ikke betale, idømtes en forvandlings-
straf med fængsel eller tvangsarbejde. I virkelighedens verden kunne de fleste ikke
betale så store beløb, så praksis blev en afstemning med virkeligheden, så man 
aftingede bøden, der blev kraftig nedsat og afstemt med mulighederne for en 
betaling. Der kunne være 1 rigsdaler eller 1 mark.
Hvis forseelsen gik ud over det simple lejermål mellem ugifte, f.eks. hvor en gift 
person var partner, takseredes straffe af et ganske andet omfang. Ligeledes steg 
straffen markant i gentagelsestilfælde. Mænd kunne ifølge loven risikere livet, 
mens kvinder, som tre gange mødte op som horere, skulle "stryges til kagen", altså
piskes offentlig.
I 1751 blev denne straf ændret til tugthus i 6 til 8 år.

En Taxation.
Jacob Jerrigsen kom til at mærke både stat og kirkes magtbrynde. Men lad os 
følge ham lidt tættere på efter sin udståede straf 1725. Han var blevet fæstebonde 
under Lindbjerg gods i Vognstrup, Ølgod sogn. Godsets forvalter aflægger 
gårdene i Vognslund et besøg for at vurdere bøndergodset. Jacob Jerrigsens gård 
besøges som nummer 2, hvorfor der i protokollen står:

"---Derfra til JacobEricksens dend anden 1/3 Gaard. Dens 
Hartkorn er 4 Tdr, 2 Fjk og skylder (betaler) aarligen Avgifter 
ligesom hans Naboer 2 Ørter Rug, 4 Skæpper Byg, 1½ Lispund 
Smør og for Smaa??? (ikke læseligt) 8½ Mark Penge, giør 1/3 
Gaards Hoveri, Bygningerne paa Stædet er 7 Fag Vaaningshus 
og 10 Fags Ladehus, ichun i maadelig og slæt Stand, haver ei 
heller mere end tvende Bæster og tvende Stude til Besætning, 
deraf det ene Bæst u-tjienlig, kand iche uden Hosbundens hielp 
selv drifve og besaa sin Jord. Haver en Søn gammel 2 Aar, 
nafnlig Erich Jacobsen.
Hans Fæstebrev sagde han, ei at have bekommet, hafde heller 
ingen Qviteringsbog, siger at restere een Deel Kongelige Skatter 
og Landgilde, som hand selv iche vidste Rigtighed for eller kunde
betale".

Jacob og Else er altså fæstere på en betydelig gård i samme dårlige stand, som 
mange andre fæstegårde. Bygningerne er i slet stand - desuden kun to heste, 
hvoraf den ene er ubrugelig, så herremanden må hjælpe til med driften. Med 
skatter og landgilde er han i restance til godsejeren uden at kende beløbets 
størrelse, men det var også af mindre betydning, for han havde nok ingen chance 
for at betale.
Det alvorligste var sikkert manglen på fæstebrevet, for det betød, at han var retsløs
og overladt til husbondens nåde, men intet tyder dog på, at de mistede fæstet  af 
gården.
Han sad stadig som fæster i gården 1753, og efter hans død står enken Johanne 
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Hermandsdatter i 1760 for gården1.
Og så er det mærkeligt, at fogeden bruger navnet Jacob Ericksen om faderen. 
Endnu mærkeligere, at sønnen, som i kirkebogen indskrives som Jerrig, her kaldes
Erich.

I gabestokken - igen!
Hos Else og Jacob i Vognslund kom der 4 børn til verden, nemlig Jerrig (1727), 
Iver (1730),  Peder (1732) og Christen (1735). I november 1737 døde Else, men 
Jacob bringer snart en ny kone til huse.
Deres vielse er ikke fundet i kirkebogen og hun kaldes "Jacob Vognlunds Hustru".
Såfremt Jacob har fulgt de uskrevne regler for opkald efter en afdød hustru, hed 
hun Christine Madsdatter. 
Med kone nummer to får han datteren Else og sønnen Mads, inden vi kommer til 
året 1744, hvor Jacob må siges at fylde godt op i præstens protokol. Se blot:

Den 23. februar: "Jacob Vognslunds Barn jordet."

Langfredag den 27. marts: "Blef et u-ægte Barn af Dorthe 
Povlsdatter i Østbech døbt, Barnet kaldet Mads. Hendes søster 
bar det. Fadderne vare: Christen Chrasborg, og hendes Broder 
Hans Povlsen, Peder Jensen, som tiener mig hos, Christen 
Nørgaards Hustru og Anne Povlsdatter. Dend, som bar Barnet 
sagde, at Jacob Erichsen i Vognslund var Fader til Barnet."

6. Søndag efter Paaske den 10. Maj: "Blef Jacob Vognslunds 
Kone begrafet.

"Dend Søndag imellem Nytaar og Hellig Tre Kongers Dag 
1745: "Blef Jacob Erichsen af Vognslund efter, dend af Hans 
Majestæts ham paalagte och udstaaede Straf for hans begangne
Lejermaal med Enkekonen Dorthe Povlsdatter af Østbech, 
publice absolveret i Ølgod Kirke. Bemelte Straf bestod i at sidde
8 Dage paa Vand og Brød."

Publice absolveret er det latinske ord for "Åbenbar Skrifte". Denne gabestok 
havde Jacob Jerrigsen jo før stiftet bekendtskab med, men denne gang var det jo 
en skærpende omstændighed at være en gift mand. 
Når det trækker så længe ud med det offentlige skriftemål, skyldes det antagelig, 
at han har slået sig i tøjret, måske søgt om frifindelse. Det var der mange, der 
gjorde, og nogle havde da også held med at få forvandlet den kirkelige straf til et 
offer til fattigkassen, men Jacob måtte som verdslig straf en tur i fangehullet, 
inden den kirkelige straf ventede i Ølgod kirke.

Pietismen - den nye fromhed.
De 8 dage på vand og brød var egentlig en forholdsvis mild straf, for hans brøde 
fandt nemlig sted i den pietistiske periode, som kuliminerer med Kristian den 
Sjette fra 1730-46.
Pietismen - den nye fromhed - var kommet til Danmark fra Tyskland i 
begyndelsen af århundredet. I begyndelsen havde myndighederne været 
mistænkelige over den nye religiøse bevægelse, som krævede et fromt og helligt 
liv med udførelse af gode gerninger. 
Pietismen førte meget godt med sig: Der blev oprettet skoler og børnehjem, der 

1 Ringkøbing Amtsarkiv, Dokumenter vedr. Landvæsen 1736-1776, B8-1057.
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kom focus på hjælpen til fattige og syge. Om pietisternes udsendelse af 
missionærer var et gode, er en personlig vurdering. F.eks. sendtes Hans Egede til 
Grønland.
Deres omsorg for andre endte blot i megen hykleri og tvang, da den enevældige 
monark selv blev bevægelsens ivrigste fortaler. Tidligere havde de enevældige 
konger bestemt, hvad deres undersåtter skulle tro, men nu ville majestæten også 
bestemme, hvordan de skulle leve og hvor fromme, de skulle være. Gamle 
forordninger blev nu præciseret og nye blev vedtaget. Der blev bl.a. lavet 
bestemmelser om, at alle skulle gå til gudstjeneste under trusler om bøder og 
gabestok. Nye helligdagslove forbød al selskabelighed på søn- og helligdage, 
ligesom spil, druk, banden, tobaksrygning m.m. blev fremhævet som ugudeligt og 
syndigt. Straffe og overtrædelse af Guds bud og især det 6. bud blev pudset af og 
præsiseret. Alle disse bestemmelser til fremme af den rette og fromme levevis 
blev samlet i en lov under navnet "Sabbatsforordningen" i 1735. 
Året efter blev konfirmationen indført som tvang. Alle unge skulle nu om 
søndagen før gudstjenesten møde op for at lære, hvad sand kristendom var. 
Konfirmationen blev en eksamen, som det var vigtig at bestå, for kun den 
konfirmerede kunne blive gift, få rejsepas eller borgerlige rettiger i øvrigt. 
Det blev præsternes opgave at vogte nøje over menighedens levevis, så derfor ser 
man i den periode større nidkærhed med mange notater i kirkebøgerne om 
bodfærdige syndere, der har forbrudt sig mod lovene. Den enkelte præsts 
nidkærhed i sit embede var naturligvis forskellig, men kongen fik nedsat et fint 
"Generalkirkeinspektions-kollegium" til at rejse rundt i riget for at holde 
præsterne i ørerne. Imens trippede dronningen og den lille spinkle, spidsnæsede, 
sygelige Christian den 6. rundt på det nybyggede Christiansborg Slot, fjernt fra sit 
folk. 
Da han døde, sagde man åbenlyst, at han blev "begrædt af få".

Den virile Jacob Jerrigsen i Ølgod har nok ikke befundet sig godt i denne 
fromhedens periode. Han blev et af ofrene for en tid, hvor tvang, formynderi og 
ufrihed var allerværst. Vi kender jo kun Jacob i korte glimt gennem de efterladte 
papirer. Var han særlig umoralsk og et sølle pjok?? Næppe! Socialt set tilhørte han
den brede gårdmandsstand, og livet igennem beholdt han sin gård i fæste. Hans 
børn synes da også at være initiativrige og dygtige, således hans søn Iver Jacobsen
i Bjerregaard i Stauning.

Tredje ægteskab.
Jacob havde på trods af gabestok og folkesnak tilsyneladende ikke besvær med at 
finde en ny hustru. Den 25. juni 1745 blev han i Sønder Omme kirke gift med den 
langt yngre pige Johanne Hermandsdatter. Året efter fødtes deres første fælles 
barn, en dreng som med navnet Hermand opkaldes efter morfaderen i Sønder 
Omme. 
Johanne var ikke til stede i kirken ved sit barns båb, for det var mødre i 
almindelighed ikke dengang. Mange børn blev hjemmedøbt straks efter fødslen, 
mens de øvrige efter tidens skik og brug blev døbt snarest muligt, som oftest 
søndagen efter.
På dette tidspunkt efter fødslen måtte en barselskone ikke lade sig se offentlig og 
slet ikke i kirken.
Barselskvinden blev anset som uren. Derfor skulle hun renses ved en særlig 
ceremoni, hvorved hun blev introduceret (indledt) i menigheden. Kirkebøgerne 
er derfor spækket med indførsler om kirkegangskoner, som de også benævntes. I 
Ølgod kirkebog står der også nogle uger efter Hermands dåb:

"Jacob Vognslunds Hustru introduceret."
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I Kirkeordinansen af 1685 gøres der rede for denne introduktionsceremoni i 
kapitlet: "Om Qvindernis kirkegang efter deris Barselseng" bl.a.:

Barselsqvinder skulle holde sig nogle Uger inde af Kirken efter 
deris Barnefødsel og siden af Præsten indledis....."

Og videre hedder det:

"De, som skulle indledis, give sig an for Præsten Dagen tilforn og
lade antegne deris Navne i en vis Bog. Om Morgenen efter 
kommer hun med nogle faa Qvinder betimeligen til Kirken, saa 
snart Gudstiensten begyndis, men bliver saa længe staaende i 
Vaabenhuset indtil Præsten kommer til hinde og med en kort 
Formaning minder hinde om hindis Taksigelse imod Gud, som 
har hjulpet hinde af den Nød, hun var udi og givet hinde Glæde 
for Sorrig formedelst en god Forløsning".

Derefter går hun ind i kirken til sit sædvanlige stade, og efter prædikenen skal hun
med sit følge gå til alteret for at ofre til præst og degn. For mødre til u-ægte børn 
var fremgangsmåden noget anderledes:

"Uægte Qvinder, som føder deris Børn i Hoer og Ukydskhed 
uden et ærligt Ægteskab, blive ikke af Guds Tienere indledt i 
Kirken, ej heller have noget Følge med sig i Kirken".

Disses "indførsel" bestod jo i åbenbar skrifte foran menigheden. I de følgende år 
får Johanne og Jacob yderligere fem børn, så summen af hans børneflok ifølge 
kirkebogen bliver på 14: 12 ægte børn med 3 hustruer og to såkaldte uægte børn 
avlet i "Hoer og Ukydskhed".
Børnedødeligheden var jo dengang stor. Det mærkede de også i Vognslund i 
Ølgod især i Jacobs senere år. I 1748 fortæller kirkebogen således:

"4. Post Epiph. blef Jacob Vognslunds tvende Børn jordet",

og nogle år efter i 1759:

"19. August begraven Jacob Vognslunds mindste Barn".

Senere på året 1759, den 19. december, afgik Jacob Jerrigsen selv ved døden efter 
et  liv, der blev mere turbulent end de flestes. Men livet går jo videre for de 
efterladte, og for enken Johanne Hermandsdatter bliver enkestanden som det sig 
hør og bør kun af kortere varighed, for det var vigtig for såvel hende som 
herremand, at gården kunne drives videre, så familien kunne få det daglige brød 
og derudover helst betale landgilde og skatter samt gøre hoveriarbejde. 
Herremanden havde ofte en finger med i spillet, når der skulle nye fæstere i en 
gård. Var fæstet og enkekonen ikke så atraktive, kunne fæstet gå til folk, som 
almindeligvis ikke havde den store chance for et gårdfæste. Her var en mulighed 
for soldater i militsen. I dette tilfælde er der tale om en enke og en masse børn, så 
soldaten Jens bliver Johannes nye mand, hvad kirkebogen beretter om den 6. 
februar 1760:

"Trolovet Jens Jensen Soldat og enken Johanne Hermandsdatter
i Vognslund. Jens Jensens Stieffar og Jochum Hermandsen, den 
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første af Schoulund, den anden af Aadum bevidnene, at intet 
Slægtsskab mellem disse, ej heller andet var, som hindrede disse
at komme i Ægteskab tilsammen. Cautioner for Skiftets Holdelse
efter dend afdøde, og for at han som Soldat maatte gifte sig, saa 
of hans Skudsmaalbog, ligger i mit Skab med alle de andre 
Skudsmaal".

Da stedmoderen Johanne Hermandsdatter fik sig en yngre fæstemand, var Jacob 
Jerrigsens børn fra de to første ægteskaber voksne og fløjet fra reden. Min tip-3 
oldefar Iver Jacobsen var som 24-årig blevet gift med Ellads Nielsdatter i 
Bjerregaard i Stauning (se ane nr. 20).

Jacob Jerrigsen og Else Iversdatters børn:

1.
Erich Jacobsen, f. 1727 og døbt 21. sept. i Ølgod kirke. Begravet 25. maj 1796 i 
Ølgod. Han blev gift med Kirsten Jensdatter, f. 1735, død 1830 i Ølgod.
Han fik Vestergaard i Vognslund i fæste. Han køber den fri ved en auction 20. okt.
1785. Prisen er 475 rdlr. Samme dag køber han også et lille udflyttersted.
De fik mindst 13 børn hvoraf de 6 døde som ganske små.
Efter Erichs død overtager sønnen Jens Christian Erichsen gården1.

2.
Iver Jacobsen, ane nr. 20.

3.
Peder Jacobsen, f. 1732 og døbt 9. nov. 1732 i Ølgod kirke. Død 1803. Han blev 
gift med pigen Maren Poulsdatter fra Bøllundgaard i Ølgod. Parret overtog 
gården efter hendes forældre Poul Pedersen og Ingeborg Sofie 
Christoffersdatter. Med hende fik han 6 børn, inden hun døde 1771.
Derefter blev Peder gift igen 1772 med Marie Poulsdatter, født 1740, død 1808. 
Hun var søster til hans første hustru. 
Med hende fik han 3 børn.
Da Peder Jacobsen døde 1803 afhændede enken Bøllundgaard til sønnen Jacob 
Pedersen for 599 rdlr. Gården er på 3-4-0-1 tdr. hartkorn2.

4.
Christen Jacobsen, f. 1735 og døbt 20. marts 1735 i Ølgod kirke.

1 Oplysningerne stammer bl.a. fra bogen "Ølgod sogns gård- og slægtshistorie".
2 Oplysningerne stammer bl.a. fra bogen "Ølgod sogns gård- og slægtshistorie".
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Ane nr. 42, Niels Nielsen Egeris (o.1690 - 1763).
Ane nr. 43, Aplone Jensdatter (o.1690 - 1759).

Niels Nielsen Egeris er født omk. 1690. Det vides ikke hvor, men det kan have 
været i Nørre Vium sogn i Bølling herred, da der her findes en bebyggelse med 
navnet Egeris. Han døde 18. dec. 1763 i Bjerregaard, Stauning sogn og blev 
begravet på Stauning kirkegård.
Hans hustru var antagelig Aplone Jensdatter, født omk. 1690 - uvist hvor.  Det 
var muligvis hende der døde i Stauning sogn 2. juni 1759, hvor præsten i  
kirkebogen havde skrevet den korte notits: "Begrafvet gammel Aplone".
Oplysningerne om ham og hustruen er sparsomme. De var fæstere i Bjerregaard i 
Stauning sogn, som sandsynligvis også på det tidspunkt var fæstegods under 
Lønborggaard.

Som fæstebonde måtte Niels uden tvivl også udføre hoveriarbejde for godsejeren 
på Lønborggaard.

Hovbonden på pløjearbejde,

Det vides ikke, hvor mange børn de fik, men de fik en datter Ellads Nielsdatter 
(ane nr. 21), der blev født 1728, og som blev den næste kone i Bjerregaard, da hun
blev gift med Iver Jacobsen (ane nr. 20).
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Ane nr. 44, Gregers Pedersen (o.1687 - 1747).
Ane nr. 45, Karen Jensdatter (1711 - 1775).

Gregers Pedersen er født omk. 1687, men hans fødesogn er uvis. Hans navn 
optræder første gang i Hee kirkebog i 1719, da Gregers Ladefoged optræder som 
fadder ved en barnedåb som 32-årig. Han nævnes ofte som fadder i de følgende år 
under dette navn, både hos den "almindelige befolkning" og hos "de fine folk" på 
Voldbjerg gods. Han er sikkert ikke født i sognet, da han først optræder i bogen i 
så "høj" en alder, men måske nyansat som ladefoged på Voldbjerg gods og 
kommet  fra et andet sogn.
Som det fremgår var Gregers ladefoged. 
At være ladefoged på hovedgården (forvalter for herremanden) var ikke altid et 
populært arbejde. En af hans opgaver var at holde øje med bønderne under 
hoveriarbejdet, da han også fungerede som arbejdsleder. Det kunne være en stor 
opgave i sig selv, idet hoveriarbejderne ofte gjorde, hvad de kunne for slippe for at
"overanstrenge" sig. Det var almindeligt, at bønderne under dette upopulære 
arbejde var langsomme, tog for lange spisepauser. Det var et jævnligt 
tilbagevendende problem, og  ofte nølede de, hvis opsynet vendte ryggen til. 
Gregers Ladefoged kunne således være en udsat person, hvis bønderne følte sig 
misbrugte i hoveriet, samtidig med at han skulle få det bedste ud af deres besøg. 
Ladefogeden gjorde et dybt indtryk på bondens hukommelse, enten i strenghed 
eller mildhed. Det vides naturligvis ikke, hvordan Gregers Ladefoged forvaltede 
sit job. 
Han har muligvis kunnet lide arbejdet, da han fungerede som ladefoged i næsten 
20 år, inden han som 51-årig blev gift med den unge enkekone Karen Jensdatter 
i Sønderby i Hee sogn. 
Han var 51 år, da han 1736 trolovede sig med med den unge enke Karen (hun var 
da 26 år) på gården i Sønderby. De giftede sig senere på året efter Karen 
Jensdatters sørgetid, der officielt var et halv år. 
Hun var født 1711 i Meldgaard i Hee og giftede sig som 17-årig med Christen 
Laugesen, som blev far til hendes første fire børn Lauge, Christen, Kirsten og 
Kirstine. 
Efter mandens død blev hun i 1736 så gift med Gregers og fik med ham 4 børn, 
nemlig Christen (ane. nr 22), Maren, Peder og Jens.
Gregers døde i 1747 og atter giftede hun sig snart efter. Denne gang med Jens 
Iversen, og i dette Ægteskab fødte hun 3 børn, Iver, Gregers og Niels.
Karen Jensdatter døde 1775 i Hee.

Gregers Pedersen og Karen Jensdatters børn:

1.
Chresten Gregersen, ane nr. 22.

2.
Maren Gregersdatter, døbt 6. dec. 1739 Sønderby, Hee sogn. Død maj 1742, 
Hee sogn.

3.
Peder Gregersen, f. juli 1742, Sønderby, Hee sogn, død 14. nov. 1814, Kallerup, 
Hvidbjerg sogn, Refs herred, Thisted amt. Gift med Johanne Nielsdatter, f. omk 
1756, død 19. maj 1826 sammesteds som manden.
Peder Gregersen havde ved folketællingen 1787 en går i Hellerød, Søndbjerg sogn
i Thy.
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Thisted, Refs, Søndbjerg sogn, 1787, Hillerøe Bye, 
Peder Gregersen, 43, Gift, Bonde og gaardbeboer, Huusbonde,
Johanne Nielsdatter, 31, Gift, madmoder,
Niels Pedersen, 5, Ugift, barn 
Karen Pedersdatter, 4, Ugift, barn 
Dorethe Pedersdatter, 3, Ugift, barn 
Gregers Gregersen, 38, Ugift, tjenestefolk, [mandens halvbror]
Poul Nielsen, 30, Ugift, tjenestefolk,
Maren Christensdatter, 24, Ugift, tjenestefolk, 

Ved folketællingen 1801 var familien flyttet til nabosognet Hvidbjerg.

Thisted, Refs, Hvidbjerg sogn, 1801, Kallerup Bye,
Peder Gregersen, 59, Gift, Bonde og gaardbeboer, Huusbonde,
Johanna Nielsdatter, 45, Gift, hans kone, 
Niels Pedersen, 19, Ugift, deres barn, 
Karen Pedersdatter, 17, Ugift, deres barn, 
Dorthe Pedersdatter, 10, Ugift, deres barn, 
Maren Pedersdatter, 9, Ugift, deres barn, 
Anna Pedersdatter, 7, Ugift, deres barn, 
Jens Pedersen, 4, Ugift, deres barn, 
Christen Pedersen, 22, Ugift, tjenestefolk, 
Kirsten Pedersdatter, 22, Ugift, tjenestefolk,

4.
Jens Gregersen, f. marts 1745, død april 1745.

5.
Jens Gregersen, f. juni 1746, Sønderby, Hee sogn. Der er ikke fundet yderligere 
om ham.

125



Ane nr. 48 Gregers Pedersen Plougsgaard (o.1703 - 1790).
Ane nr. 49 Karen Iversdatter (o.1712 - 1742).

Gregers Pedersen Plougsgaard blev født i gården Plougsgaard i Nysogn omk 
1703 som søn af Peder Iversen Plougsgaard og Maren Gregersdatter. Han døde 
sammested 1790.
Han blev omk.1732 gift med pigen Karen Iversdatter, der var født omk. 1712 - 
antagelig i Nysogn. Død 1742.
De overtog Gregers fødehjem efter faderens død.

I "Jordebog over Søegaards Hovedgaard1" fremgår det, at gården har et hartkorn 
på 3 tdr. 1 skp. 2 fjdk. 3/4 alb. Desuden er der kirkegods på 2 tdr. 1 fjdk. og 2 alb.

Ægteskabet med Karen blev ikke langt. Allerede 1742 døde Karen, og hun blev 
begravet på Nysogn kirkegård 15. apr. 1742. Hun døde sandsynligvis i 
barselsseng efter at have født en dreng, som først blev døbt efter moderens død.
Karen nåede at føde 7 børn i de 10 år hun var gift med Gregers. Af de 7 børn var 
der kun 2, der blev voksne.
Efter Karens død giftede Gregers sig igen året efter. Denne gang med Edel 
Jensdatter, der var født omk. 1704 i Rindum sogn. Med hende fik han også 7 
børn, hvoraf kun 1 overlevede de første år. Også dette ægteskab blev relativ 
kortvarig. Edel døde 1765 i Plougsgaard, hvorefter Gregers levede som enkemand
i 25 år, inden han døde og blev begravet d. 9. maj 1790. Præsten skrev, at han da 
var 86 år og 9 måneder.

Børn efter Gregers Pedersen Plougsgaard og Karen Iversdatter:

1.
Maren Gregersdatter, født omk 1733 i Plougsgaard, Nysogn og døbt 23. aug. i 
Nysogn kirke. Død 1809 og begravet 27. jan. 1809 på Hee kirkegaard. Hun blev 
gift 20. apr. 1769 i Nysogn kirke med Laust Jonasen, der var gårdbruger i Hee 
sogn.

 Hee, 1787, Heeager by, En gaard
Lars Jonasen, 49, Gift, bonde og gaardbeboer,  hosbond, 
Maren Gregersdatter, 54, Gift, madmoder
Jonas Larsen, 19, Ugift, deres søn
Jonas Larsen, 71, Enke, mandens fader
Hedevig Høyer, 65, Enke, lever af pension, en apothekers enke 
Peder Nielsen, 9, Ugift, mandens brodersøn

2.
Else Gregersdatter, født 1735 i Plougsgaard, Nysogn, død samme sted 1744.

3.
Zidsel Gregersdatter, født 1736 i Plougsgaard, Nysogn, død 1744 samme sted.

4.
Peder Gregersen, født 1738 i Plougsgaard, Nysogn, død samme år.

1 LAV G441-6.
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5.
Peder Gregersen Plougsgaard, ane nr. 24 (1739 - 1790).

6.
Iver Gregersen, født 1741 i Plougsgaard, Nysogn, død 1742 sammested.

7.
Niels Gregersen, født 1742 i Plougsgaard, død 1744 sammested.

Derudover fik Gregers 7 børn med sin 2. hustru Edel Jensdatter. Heraf 
overlevede kun datteren Maren Gregersdatter, født 1751 og død 1838 i Hee sogn. 
Hun var gift med gårdmanden Christen Pedersen.

Hee, 1801,Hvingel, En gaard
Christen Pedersen, 52, Gift, bonde og gaardbeboer, husbonde
Karen Gregersdatter, 50, Gift, hans kone 
Peder Christensen, 24, Ugift,deres søn
Gregers Christensen, 22, Ugift, Hvingel, deres søn
Anders Christensen, 14, Ugift, deres søn
Christen Christensen, 12, Ugift, deres søn
Jens Christensen, 5, Ugift, deres søn
Mariane Larsdatter, 20, Ugift, tjenestepige
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Ane nr. 50, Milter Andersen (o.1688-1776)
Ane nr. 51, NN.

Milter Andersen er født omk. 1688 i Klegod på Holmsland, død 1776. Han var 
søn af Anders Andersen og Karen Miltersdatter.
Milter var ligesom sin broder Peder fæstegårdmand i Klegod.
Han var gift 2 gange. Hans første hustru hed Kirsten. Hun var født omk. 1691 og 
døde 1728. Med hende havde han 5 børn.
Efter Kirstens død giftede Milter sig igen. Vi kender ikke navnet på hans 2. 
hustru, og vielsen ses ikke at havde fundet sted i Nysogn. 
Med sin 2. hustru fik han også 5 børn, som alle overlevede den farlige barndom 
med høj børnedødelighed.
I godsprotokollen fra Søgaard godsarkiv1 fremgår det, hvad Milter skulle betale i 
tiende. I 1721 var han sat til 2 Rigsdaler. 1725 er han sat til 6 lam og 1 Mk og 2 
skilling.
I Søgaards Godsarkivs "Lægds Jorde-Bog for Søegaards underliggende 
Bøndergods i følge allernaadigste Forordning af 14. Septermber 1774" kan ses, at
Milter Andersens gård i Klegod er ansat til 1 tdr. 2 skp, 2 fjk, 1½ alb.2

Milter Andersen døde i januar 1776 i Klegod og han blev begravet 20. januar på 
Nysogn kirkegård.

På dette matrikelkort fra 1817 - langt senere end Milter levede - matr. nr. 199,
som var den gård, som Milter Andersen boede i. Dens jord strakte sig fra havet i

vest til fjorden i øst.

Milter Andersens børn med NN:

1.
Anders Miltersen, 1713 i Klegood på Holmsland, død 1771 samme sted. Han 
overtog fødegården som nu var under Voldbjerg Gods.
Han blev gift med Kirsten Jensen, f. omk 1736, død 24. dec. 1817. Efter Anders´ 
død 1771 giftede Kirsten sig igen. Denne gang med Poul Hansen, som overtog 
fæstet af gården i Klegod.
Anders og Kirsten fik 2 børn.

1 Søgaard Godsarkiv G441-24.
2 G441-23.
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2.
Mette Miltersdatter, født omk. 1721 i Klegod på Holmsland. Hun døde efter 
1801. Antagelig i Dejbjerg sogn, hvor hun var gift. Først med gårdmand i Vester 
Rabjerg Lars Thomsen. Efter hans død blev hun 1767 gift med Erik Eriksen, 
der rykkede ind i gården.

3.
Karen Miltersdatter, født 1728 i Klegod på Holmsland, død 1780 i Klegod. Hun 
blev 1756 gift med fæstegårdmand Christen Jensen (1723-1787) i Klegod.

4.
Kirsten Miltersdatter, født 1740 i Klegod på Holmsland, død 1790 i Nysogn. 
1768 blev hun gift med fæstegårdmand Peder Graversen i Kiergaard.

1787 Nysogn, Synder Bansbye
Peder Graversen, 53, Gift, Gaardbeboer og bonde, Husbonde
Kiesten Miltersdatter, 48, Gift, Hans kone
Johanne [Pedersdatter], 19, Ugift, Deres barn 
Milter [Pedersen], 13, Ugift, Deres barn 
Maren [Pedersdatter], 11, Ugift, Deres barn
Mariane [Pedersdatter], 2, Ugift, Deres barn

De fik 8 børn.

5.
Ane Miltersdatter, ane nr. 25 (1741-1825).
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Ane nr. 52  Christen Markmand (? - 1743)
Ane nr. 53  Ingeborg Christensdatter (? - 1775)

Det vides ikke hvornår Christen Markmand er født, men han døde 18. dec. 1743
i Ringkøbing, og han blev begravet 21. dec. 1743.
Han var gift med Ingeborg Iversdatter, som døde 29. marts 1775 i Ringkøbing.

Efter hendes død blev der afholdt Registrering og vurderingsforretning, og senere 
var der skiftesamling:
Hun havde sine sidste år boet hos sin søn Hans i Ringkøbing, men efterlod sig 
ikke noget af særlig værdi, så alle søskende afstod fra at kræve arv, mod at Hans 
overtog, hvad der var i boet og så samtidig ville forestå og bekoste begravelsen.

Skifte efter Ingeborg Iversdatter. 1

Anno 1775 Den 29. Martii indfandt sig efter Dødsfaldets Anmeldelse 
i Stervboen efter afgangne Borger Ingeborg Iversdatter, forhen gift 
med Christen Andersen, som allerede er afgangen, Neml. Raadmand 
og Byfoged Thomas Montagne og Byskriver Hviid, som 
Skifteforvaltere med tiltagne 2de Mænd, Sr. Jep Kolbye og Nicilai 
Lundberg, hvor da tillige i Stervboen var nærværende den Afdødes 
Søn Hans Christensen, Borger her i Byen, og en ugift Søster, 
navnlig Anne Christensdatter, og en fraværende Søn Mads 
Christensen gift i Rindom Sogn og en Datter Elisabeth Maria 
Christensdatter, gift med Iver Christensen, for efter ovenmeldte 
Afdøde efter Loven at holde Registrering og Vurdering i følge Loven,
og fandtes da i et lidet Kammer en Jern Kakkelovn, 4 Tin Tallerkner,
5 Steen Ditto, 1 Pyramide [en hængehylde til pynteting], derpaa 5 
Par grove Thee Kopper og en Potte, 1 liden Kobber Fyrfad, 1 
Kobber Thee Kiedel, en Messing Stryg Jern, 2 Træe Stole, 1 liden 
Fyrbord med Skab under, I en Alkove Seng en Overdyne af hviid 
Vadmel og en Ditto Under Dyne, 1 gl. Ege Bord, 2 gl. Stole. 
I Dagligstuen en Kakkelovns Plade indmuret, 1 Ege Skab hvori vare 
Sømme og Haandværktøye, 1 Træe Læhne Stol som Datteren beretter
er hendes. 1 Pyramide med 4 Par Thee Kopper, 1 Thin Theepotte, 1 
brun Ditto, 1 The Poese, 2 Spidsglas og 2 Ølglas, der berettes at 
være Datterens, 3 Thin Lysestager, 2 Messing Ditto, 1 Messing Kaffe
Kande, 1 Tabolette med 10 Glas, 1 blaae og hviid Kruus med Thin 
Tag, 1 brun Ditto, 2 Thin Tallerkner, 10 Steen Ditto, 4 Ditto Fade, 1 
gl. Spand, den Salig Kones Kiste som blev forseiglet, 1 liden Rød 
Skrin hvorudi intet andet end Datteren Klæder. Paa en Seng 2 
Dyner, 3 Puder og 1 Par Lagner. En grøn Stabel Seng hvorpaa var 3
Dyner og 3 Puder, 1 gl. Fyr Bord, 1 gl. Skænk, Kiister, 1 gl. Kaaber 
Bryg Kiedel.
I Kiøkkenet et gl. Skab, hvorpaa stoed en Kierne og en Spand, 2 
Skytter, 1 .....Pande uden Bund, 1 Vift og 1 Jernklemme, 1 
Jernlampe, 1 Kobber Kiedel i Grue, 1 Malm Fyrefad, adskillige 
gamle Træe Wahrer.
3 Giæs og en Gase, 2 Kiøer, 4 Faar med Lam.
Videre fandtes icke at Forseigle eller Registrere, og beroer saaledes 
Skiftet til 30-dagen som bliver den 28. April næstkommende, og at 
saaledes er passeret.

1  Skifteprotokol for Ringkøbing By 1761-1807. B80-126.
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Actum Sterfboen ut Supra.
Montagne    Hviid
Som Vitterligheds Mænd Jep Kolbye   N. Lundberg.

Anno 1775 dend 28. April vare vi atter her samlede, Neml. 
Skifteforvalteren Raadmand og Byfoged Montagne og By Skriver 
Hviid i Raadmand Montagnes Huus, hvorpaa Comparerede den 
afdøde Ingeborg Iversdatters Søn, Borger her i Byen Hans 
Christensen Holm, som foruden een af ham under 22 hujus [dennes] 
indgivne Pro Memoria tilkiendegav os som Skifteforvaltere, at den 
ringe Deel som fandtes i Huuset optegnet og endnu under Rettens 
Forseigling tilhørte ham og ingen derudi Lodtagne af de øvrige hans
Søskende, og til saadant at oplyse og beviise fremleverede 3de Afkald
paa behørig Stemplet Papir, alle 3de af een Dato, Neml. dend 9 
hujus. Neml. 
No.1. Et Afkald fra Broderen Mads Christensen [ane nr 26], boende
paa en Bondegaard i Rindom Sogn, fra Søsteren og den afdødes 
Datter Anne Christensdatter over 36 Aar gammel og for ovenmeldte 
sin Broder for nærværende Tid som værende. Et Afkald hvorved 
bemte. Søster med sin Broders og Formynders Mads Christensens 
Underskrift og 2de os bekiendte Borgers Haand og 2de andre Mænd 
tilstaar intet at have i Sterfboen efter sin Moder at fordre, heller det 
noget hende tilhørende.
No. 3. ligeledes et Afkald fra Iver Christensen i Breining Sogn og 
Fæster af Breininggaard, som har til og.... Elisabeth Maria 
Christensdatter, en Datter af den Afdøde, og en Søster til Hans 
Christensen Holm, og flere Sødskende var der icke, end ovenmeldte.

Samme 3de Afkald tillige med Borgeren Hans Christensen Holm 
Begiæring til os lyder saaledes:
No. 18060, 1775 Kiendes ieg underskrevne Mads Christensen Holm 
boende i Mejlby i Rindom Sogn og hermed tilstaar ved dette mit 
udgivne Afkalds Brev, at ieg efter min Salig Moder Ingeborg 
Iversdatter ud af Ringkiøbing, at ieg aldeles slet ingen Arf  eller 
Arfepart efter hendes Død har at fordre eller kræve siden ieg ved at 
det kan falde min Broder dyrt nok at bekoste hende til Jorden for 
hvad der kand efterlades efter hende og ieg til Bekræftelse vil 
ombede tvende gode Mænd, at de til Vitterlighed med mig vilde 
underskrive.
Datum Ringkiøbing 9. April An. 1775.
Mads Christensen.
Efter Begiæring til Vitterlighed underskriver
A. Balling    N. Bucholtz.

No. 18059. 1775.
Kiendes ieg i lige Maade Mads Christensen Holm boende i Mejlby, 
Rindom Sogn, at og paa min Søster Anne Christensdatter Holms 
Vegne som Formynder for hendes Salig Moder haver at fordre eller 
kræve eftersom ieg Mads Christensen paa hendes Vegne giver Afkald
for hende naar vor Broder Hans Christensen Holm bekoster hende i 
Jorden...........

No. 17. 18057.
Kiendes ieg under 1775 skrefen Iver Christensen i Breining og 
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hermed tilstede ved dette mit udgifen Afkald fra mig og mine Børn 
som os ..... kunde efter hendes Sal Moders Død tilfalde til min Svoger
Hans Christensen Holm eftersom hand vil tage sig paa og skaffe 
hende til Jorden paa egen Bekostning, skal ieg holde ham gandske fri
og ... løs og vil ieg have, vi det til Vitterlighed med mig vilde 
underskrive.
Ringkiøbing 9. April An. 1775.
Iver Christensen
Til Vitterlighed underskriver Laurids Hansen.,  S. Rindom.

Da Jeg underskrefen efter min Pligt og Skyldighed i mange Aar 
haver forsørget min afdøde Salig Moder Ingeborg Iversdatter med 
hendes Værelse og fornøden ophold som og ladet hende i 
Sømmelighed  til Jorden begrave og hvis ringe og lidet Klæder hun 
sig haver efterladt, ieg deels deraf hende have givet, saa hun ey var 
Eiere Inde af noget som kunde bekoste at holde Skifte og Deling 
over. Siden det lidet Bohave i min iboende Huus tilhører mig self og 
ingen Andre. Paa mine Sødskendes Neml. En Broder og 2 Søstre 
derudi ingen Lod og Del haver, og til dette at bevise erviises herved 
bemte. mine Sødskendes Bevis og som Afkald, at vi haver intet hos 
mig som Arf efter deres Moder at kræve og alt saa er ærbødigt som 
ydmygt begierende Denne Bys Kiære Magistrat lader mig være 
raadig over det lidet jeg ejer og haver til min Villie og 
gotbefindende, og hvor ieg i anledning af Deres Forseiglings 
Forretning paa mit Boehave, ydmygt beder Deres gode tilstaaelse for
at maae aftages og ophøre, da ieg nest i ydmyghed henlever.
Deres allerunderdanigste Tiener.
Ringkiøbing 22. April  1775.      Hans Christensen Holm.

Og da vi saaledes haver nok fra Arvingerne til vores Sandhed baade 
nu og i Tiden og Borgeren Hans Christensen  Holm er villig at holde 
Skifteforvalteren for ald tiltale og Ansvar efter hands afdøde Moder, 
frelst og frie i alle optænkelige Maader.
Saa blef vores Seigle fratagne, Huuset og dets liden Indboe, bemte. 
Hans Christensen Holm til frie Defprofition og Behandling avleveret 
som bekræftelse under vore Hænder.
Ringkiøbing ut Supra.
Montagne  -  som medunderskriver Hans Christensen Holm.

I kirkebogen fra Ringkøbing står der i 1755: 

"29. May blev Ingeborre Markmands Moder begravet".

Vi ved således ikke hvad Ingeborgs moder har heddet.

Som Christens navn viser, så har han sandsynligvis været opsynsmand for 
købstadens marker og enge.

På dette gamle matrikelkort kan ses, at Ringkøbings markjorde strakte sig helt til 
Velling, så han har haft meget jord at holde opsyn med.
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Som det fremgår af skiftet havde de 4 børn:

1.
Hans Christensen Holm, født 16. febr. 1738, død april 1804 i Ringkøbing. Gift 
med Karen Jensdatter med hvem han havde mindst 1 barn.
Han var murermester i Ringkøbing.

2.
Mads Christensen, Ane nr. 26 (1740 - 1812).

3.
Ane Christensdatter, død efter 1775, hvor hun var ugift.

4.
Elisabeth Marie Christensen, død efter 1775, hvor hun var gift med 
fæstegårdmand i Brejning sogn.

Det må være denne familie:

Brejning, 1787, Vanting, 
Iver Christensen, 40, Gift, Vanting, 2, boelsmand,
Lisbeth Christensdatter, 62, Gift,1, , hans kone, 
Christen Iversen, 10, Ugift, søn af boelsmand Iver Christensen,  
søn af mandens 1. ægteskab,
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Ane nr. 54 Lauge Christensen.
Ane nr. 55 NN

Vi ved ikke meget om Lauge Christensen. 
I Rindum Kirkebog kan man læse:

"Søndagen mellem Nytaar og Hell. 3 K. 4. jan. [1739]Lauge 
Christensen ..... sin datter og kaldet Mette.
Baaret af Faderens Søster Madame Karen Christensdatter."

Og i  Kr. Susgaard: "Rindum
sogn" står der om 16a,
Korsgaard (under
Vennergaard), nr. Ringvej
11.:".....Næste mand i gården
var vist Lauge Christensen,
hvis datter Mette i 1769 bliver
gift med Mads Christensen,
der overtager fæstet. 

Gården matr. 16a var på et senere tidspunkt en ret stror gård

Lauge Christensens barn:

1. Mette Laugesdatter, ane nr. 27 (1739 - 1802).
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(1739) indfører Christian 6. ved forordning den
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grundbegreber og læsning, hvorimod 
forældrene selv må betale for undervisning i 
skrivning og regning.



Ane nr. 56 Christen Andersen Sand (o. 1697-1776).
Ane nr. 57 Mette Jensdatter ( ? - 1751).

Christen Andersen Sand blev født omk 1697 i gården Sand i Stauning sogn som
søn af Anders Christensen Albeck. Han døde 29. maj 1776 samme sted og blev 
begravet i Stauning.
Han blev gift med pigen Mette Jensdatter, som døde 1751 i Sand, Stauning og 
blev begravet 11. juli 1751 i Stauning.
Det har ikke været muligt at finde hendes fødsel og ægteskab.

Christen overtog efter faderen gården Sand i fæste, den kaldes også Nørkærgaard. 
Han nævnes med flere efternavne: Christen Andersen af Nørkærgaard, Gamle 
Christen Sand, Christen Albeck og Christen Andersen i Mejlby.

Gården havde et hartkorn på 6 tdr. 4 skpr. 3 fjdkr. 1 alb. og hørte under Lundenæs
Gods, hvorfra der desværre ikke er bevaret arkivalier fra den tid. Vi ved 
imidlertid, at Christen Andersen drev gården indtil 1765, da fæstet overgik til 
sønnen Niels, og han kom til at sidde på aftægt.

Kirkebogen oplyser, at han døde 16 dage før sin 79 års fødselsdag, og derpå blev 
der holdt skifteforretning:
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Skiftebrev efter Christen Andersen i Meilby i Stauning sluttet den 8. 
junü 1776.1

Anno 1776 den 8 junü mødte paa Amthuset i Ringkiøbing Niels 
Christensen af Meilbye og procuderede en af Sognefogeden i 
Stauning Sogn Christen Christensen i Sønderby med tiltagne 
Vitterlighedsmænd Mads Hansen og Anders Jespersen efter .............. 
holde Registrering og Vurderingsforretning over hans Fader Christen
Andersens Efterladenskaber, som fandtes i bemte. Niels Christensens 
Gaard i Stauning bemte. Registreringsforretning lyder saaledes under
No. 1. I følge Deres .... var ieg underskrevne Christen Christensen 
Synderbye tillige 2de Vurderingsmænd hos Niels Christensen Sand i 
Meilbye, for at registrere og vurdere hans sl. Fader Christen 
Andersens Efterladenskaber, som bestaar af hans Gang Klæder, Seng 
og Disk og dette foretages saaledes som efterfølger:

                         Rd Mk Sk
1 Kiste, 1 Kjortel, 1 Vest, 1 Lædervest, 1 hvid 
Vadmelspels, 1 stribet Undertrøje        3 5 -
1 Læder Brøstdug, 1 Blaae Ditto, 1 gl. brun Buxer, 
1 sort Vadmels Dito, 1 blaae Fodstrømper 1 - 12
1 Hørgarns Skjorte, 1 Blaaegarns Dito, 1 gl. 
Skoe med Spænde, 1 Hat           1 - 8
1 hvid Krave og 2 lange Halsklude, Den Salig 
Mands Seng, 1 rødstribet Overdyne           1 5 8
1 Vadmelsunder Dito, 2 Hover Puder, 
2 Blaaegarns Lagner, 1 Blaae Vant           1               5             10  
                                                                                                                
Summa

                      9 Rd      5 Mk     6 Sk

Som er den Sl.Mands ganske Efterladenskaber, som ieg og begge 
Vurderingsmænd attesterer og underskriver, datum ut supra Meilbye 
den 6 junii 1776, Christen Christensen, Hans Andersen, som 
Vitterligheds og Vurderingsmænd underskriver Mads Hansen og 
Anders Jepsen.

Hvor han i mange Aar efter foreviste Contract under No.2 
saalydende: 1764 Eftersom den Allerhøjeste Gud efter sin 
usandsynlige Viisdom og Vilje ved Døden haver hiemkaldt min 
elskede Hustrue Mette Jensdatter til sit Himmelske Rige og Herlighed
og sætte mig Christen Andersen i den bedrøvelige Enkestand med saa 
mange Børn, da haver det været min Faderlige Omsorg at faa dem 
opfød og forsynet dem ene efter den anden af de som Gud vil og styrer
alle Ting ved sin Forstand, og da eig nu haver opladt og afstaaet min 
iboende Gaard og Sted til min Søn Niels Christensen, da forlanger 
ieg af dig skriftlig, hvad du godvilligen vil give dine Brødre og Systre 
til Arv efter Deres Forældre. Herpå erklærer eig Niels Christensen og
dertil forbinder ieg mig udi den hellige Trefoldigheds Navn saaledes 
som følger: - Jeg underskrevne Niels Christensen i Meilby i Stauning 
Sogn, med min Faders velberedte Hue indestaaer og hermed 
forpligter mig een for alle og alle for een at give hver af mine Systre 

1  Lundenæs og Bøvling Amters Skifteprotokol 1773-76,  B8-1081.
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Marie Anne Christensdatter og Mette Christensdatter til hver af dem
13 Rd. og 2 Mk, skriver tretten Rigsdaler toe Mark Courant i 
klingende Mønt som ieg betaler naar forlanges enten til Jens Albech 
og Morten Ulkier, eller til mine Systre selv ifald disse ....... Mænd 
skulde ved Døden afgaae, da naar mine Systre kunde trænge dertil, 
saa og bekoster ieg derforuden deres Trolovelse og Bryllup saaledes 
som kan ...... anstaae en retsindig huld og Broder efter Bønders 
stand,dog nyde eig selv Brudestanden og dersom nogen af mine 
ovenmeldte Systre skulde saaledes blive imod forhaabning svage, at 
de ei for Helbredes Skyld vilde begive sig udi Ægtestanden, da lover 
ieg Niels Christensen i Steden for Trolovelses og Bryllup at give dem 
hver 10 Sdl, skriver tie Slettedaler, herforuden giver ieg hver af mine 
Brødre til Arv efter mine Forældre hver af dem 26 Rdl 4 Mk, skriver 
Syv og Tyve Rigsdaler fiire Mark Curant i klingende Mønt, tilsammen 
forpligter eig mig til at betale til hver af dem, naaer de bliver 22 Aar, 
men de 2de Brødre Peder og Jesper beholder ieg gerne hos mig, og 
skal høre mig til indtil de ere 22 Aar, og imidlertid de forbliver hos 
mig, da udi den tiide nyde de af mig uden nogen afkortning udi deres 
Arv forsvarlig Klæde baade til daglig Klæde, saa og til Kirke Klæde, 
ligesom deres andre Brødre før dem have nydt, og om nogen af mine 
ovenmeldte Søskende Brødre eller Systre skulde naar det ere Tide for 
Fremmede at tiene, eller hiemme hos mig selv blive syge, da skal det 
staae dem frit for at have og tage Tilflugt hos mig i deres Svagheds og
Sygdoms Tid, uden nogen Bekostning eller Afkortning i deres tilfaldne
Arv. - Hvorimod hver af mine Sødskende imod den fulde Betaling og 
Godtgørelse af mig, som her forskrevet staarer, uvægerlig saa ere 
pligtige til at give mig det fuldkomne Afkald baade af Fædrene og 
Mødrene Arv. Og naar denne skriftlige Contract, som her staaer, i 
Dag med min gode Villie og Samtykke avsluttes pa dette sit Behørreje 
tinglæste Papir, hvilchen ovenmeldte Contract ieg underskriver, Niels
Christensen og allene selv godvillig har indgaaet, men endog 
fuldkommen skal og vil holde i alle maader uden nogen ........ 
eller ....... Stauning udi Meilby i Sand d. 30. maj 1762 Niels 
Christensen. 
Til Vitterlighed saaledes som oven er meldt, er i alle maader indgaaet
og Lovet af Niels Christensen som her forfindes ord fra ord, Testes Vi 
underskrevne Mads Hansen, Anders Jespersen.
Ved denne ovennævnte Contract som vor Broder Niels Christensen 
har indgaaet og lovet ere vi alle underskrevne paa vor side fornøiget 
med, og har intet imod at sige eller indvende Tester vi underskrevne 
Peder Christensen, Jesper Christensen. Christen Andersen Sand og 
Jens Madsen Albech begge som formyndere og Værger for de 
umyndige, som her meldes i denne skriftlige Contract. -
Denne her forestaaende Contract, indgaaet af Niels Christensen Sand
og hans Søskende, er eig underskrevne Anders Nielsen i Meilby 
fornøiet med i alle Maader, og hermed er min alvorlige Villie at 
samme vi alle .... skal ubrødeligen og uvægerligen holdes og opfyldes 
fuldkommelig af Niels Christensen Sand, men enddog som Fader paa 
min Datter Kirsten Andersdatters Vegne, der nu agter at indtræde udi
Ægteskab med bemte. Skikkelige og  Ærlige Ungkarl Niels 
Christensen lover tillige, som hun hermed min Kiære ..... Datter 
Kirsten Andersdatter skal være forbunden at opfylde og efterkomme 
samme Contract i hendes Mands Sted, safremt hendes Mand skulde 
ved Døden afgaae fra hende, førend denne Contract var fuld og lovlig
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efterkommet, da skal Kirsten Andersdatter efter sin Mands Død 
indestaae derfor i alle Maader fuldkommen uden nogen Forvandring 
eller Forhindring derudi atgiøre, Testers Anders Nielsen - 
havde siddet paa Aftægt, ved døden have afgangen den 29. May, 
endvidere fremlagde Næls Andersen Afkald fra sine Brødre Anders, 
Christen, Jesper og Peder Christensen samt Systre Maren og 
Marianne Christensdøtre deres Mænd Morten Jepsen af Ulkier og 
Frank Olesen af Vester Ganner, som derved haver qviteret for, 
saavel Mødrene som Fædrene Arv, der paa en Systerlod i alt til alle 
de andre har været 13 Rd. 2 Mk. hvilket har været efter den nøiste 
berejning over den afdødes form... det yderste som Børnenes Arv 
kunde naae og som Niels Christen til dem alle haver udredt, imod at 
beholde den Afdødes efterladenskaber, som efter Forretningen og saa 
kuns beløb sig til 9 Rd. 5 Mk. 6 Sk. Videre var ved Forretningen 
tilstede den afdødes ældste Broder Hans Andersen af Herning Sogn 
der som ilsynsværge for den ugifte Datter Mette Christensdatter gl. 
33 Aar ceilarede af ham paa hendes Vegne, ligesom og hun selv var 
veltilfreds med den hende tillagte Arv 13 Rd. og 2 Mk., som er hendes 
systers Mand Beboer af Ulkier i Velling Sogn betroet. Niels 
Christensen forbinder sig til at give sit Afkald for sin Arv og at 
forsk.... Oberformynderen Sikkerhed for den Datteren Mette 
Christensdatter tilfaldne Arv 13 Rdog 2 Mk, hvorimod han beholder 
den Afdødes Efterladenskaber, og for Resten forbinder jeg at holde 
Oberformynderen Anger og ...løs for alt, hvad af dette Skifte eller 
Aftægtscontract bemaatte sepandere for hvilket end ydermere indstod 
Sr. Jens Biergh Rindom som dette til bekræftelse underskriver og 
forseigler. Hvormed dette Skifte saaledes i Minde er sluttet, derom 
vidner vores Underskrift med hostrykte Signet attum ut antea.- paa 
Hr. Justitsraad og Amtmand Hansens Vegne som Fuldmægtig Lang.
Som Tilsynsværge for min afdøde Broders Datter, Hans Andersen - 
Niels Christensen. Til forseigling som melt underskriver og forseigler.
T: Rindom
Som overværende til Vitterlighed A. Falck og J. Tranberg.

Børn efter Christen Andersen Sand og Mette Jensdatter:

1.
Anders Christensen Sand, født 1751 i Sand, Stauning sogn og døbt 15. aug. 
1728.

2.
Jens Christensen Sand, født 1732 i Sand Stauning sogn og død 17. juli 1749 
sammested.

3.
Niels Christensen Sand, ane nr. 28 (1734-1802).
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4.
Maren Christensdatter Sand, født 1736 i Sand, Stauning sogn.
20. sept 1761 blev hun gift med gårdmand i Ulkjær i Velling sogn Morten Jepsen.

5.
Christen Christensen Sand, født 1738 i Sand Stauning sogn.
Han bliver 11. juni 1769 gift med Marie Lisbeth og senere i 1778 med Kirsten 
Christensdatter

6.
Mariane Christensdatter Sand, født 1741 i Sand, Stauning sogn, død 28. dec. 
1829 i Øster Høgild, Rind sogn.
Hun blev gift den 25. sept 1774 i Skjern kirke med selvejergårdmand i Ganer 
Frands Olesen (1731-1789). De fik mindst 3 børn.

7.
Mette Christensdatter Sand, født 1743 i Sand, Stauning sogn.

8.
Peder Christensen Sand, født 1746 i Sand, Stauning sogn. Han blev gift 1778 i 
Vorgod kirke med Anna Thomasdatter. Han blev gårdmand i Vorgod og de fik 
mindst 2 børn.

9.
Jesper Christensen Sand, født 1746 i Sand, Stauning sogn og død 18. juni 1823 
i Stauning. Han var gift med Maren Jensdatter (1758-1810),  som døde som 
almisselem i Østerby i Stauning. De havde 3 børn, hvoraf kun den ene levede.

Stauning kirke.

139



Ane nr. 58 Hans Christensen (o.1711 - 1787).
Ane nr. 59 Else Pedersdatter (o. 1710 - 1791).

Hans Christensen er født omk 1711, død 1787 og begravet 26. marts 1787 i 
Stauning.
Han var gift med Else Pedersdatter, der var født omk. 1710 og død 1791 i 
Halby, Stauning sogn og begravet 1. maj.

Hans Christensen er sikkert født i Halby, muligvis som søn af den på skiftet efter 
Jep Hede nævnte Christen Christensen i Halby, der vel igen var en søn af den i 
matriklen 1688 på gård nr. 1 i Halby nævnte Christen Christensen. 
Heller ikke om konen Else Pedersdatters herkomst vides noget sikkert, men det 
forekommer yderst sandsynligt, at hun var en datter af den Ellads Christensdatter, 
der døde 17. jan. 1773 i Langkær, Stauning sogn, og blev begravet d. 24. jan.,92 
år gammel. 

Hans Christensen var i følge godset Lønborggaards jordebog fra 1742 fæster af en 
halvgård i Halby af hartkorn 3 tdr. 6 skpr. 1 fjdkr. 1 alb., hvoraf han i årlig 
landgilde svarede 4 rdlr, 1 lispund smør, en høne og 20 æg. Desuden sad han som 
fæster af et gadehus i Halby af hartkorn 3 fjdkr., hvoraf han svarede 1 mk. i 
landgilde.  

1780 ses fæstet
på halvgården,
hvis hartkorn nu
stod til 3 tdr. 7
skpr., at være
overgået til Hans
Christensens søn
Peder Hansen,
der i årlig
landgilde
svarede til
Lønborggaards
ejer 8 rdlr. 1 mk.
Som nævnt, var
det sønnen Peder
Hansen, der
overtog gården I
Halby, og her
kom moderen
Else Pedersdatter
så til at sidde
som                   Halby ses nordligst i Stauning sogn
aftægtskone.

Hans Christensen døde i marts 1787 og blev begravet 25. marts:
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Da Hans Christensen døde 25. marts 1787, nåede han netop ikke at komme med i 
den første folketælling, der blev afholdt i Danmark. Den tælling fandt sted 1. juli 
1787, så hans efterladte hustru Else Pedersdatter står opført som enke på 83 år.

 Stavning, 1787,  Halbye.
Peder Hansen, 43, Gift, Bonde, Mand, [ant. en søn)
Mette Andersdatter, 50, Gift, Kone, 
Else Pedersdatter, 15, Ugift, Datter, 
Anders Christensen, 20, Ugift, Tjenestekarl, 
Ane Christensdatter, 26, Ugift, Tjenestepige, 
Else Pedersdatter, 83, Enke(mand), Opholdende,

Hans Christensen og Else Pedersdatters børn:

1.
Ellads Hansdatter, ane nr. 29, (1739-1803).

2.
Peder Hansen, født omk 1744 i Halby, Stauning sogn, død efter 1801. Han blev 
gift med Mette Andersdatter. 1780 overtog han fæstet af sin fødegård efter 
faderen.
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Ane nr. 60 Gravers Jespersen (1701-1763).
Ane nr. 61 Anna Jensdatter Dejgaard (1708-1787).

Gravers Jespersen er født 19. maj 1701 i Velling sogn som søn af Jesper 
Graversen og Christine Jensdatter. Han døde 1763 og blev begravet 13. feb. på 
Velling kirkegård. Den 15. marts 1733 blev han gift i Velling med pigen Anna 
Jensdatter, født 1708 i Velling sogn, hvor
hendes far Jens Markvardsen var fæster i
Dejgaard. 
Anna Jensdatter døde i Vesttarp, Velling 1787
og blev begravet 17. februar.
Gravers var fæster i Vesttarp på en gård under
Vennergaard Gods.
I Vennergaard godsskifteprotokol1 er indført
skiftet efter Gravers Jespersen. Som det er
sædvane med skifterne fra den tid, så er der
ikke meget for arvingerne at komme efter. Det
var der heller ikke her, men gården var dog
solvent, så der blev lidt til arvingerne.

Anno 1763 d. 16. Marti indfandt ieg Holger Sehested mig som Skifteforvalter i 
Stervboen efter afgangne Salig Gravers Jespersen, for at afholde lovlig Skifte 
imellem Enken Anne Jensdatter paa den eene Side og deris i Ægteskab 
sammenavlede Tvende Sønner og fiere Døtre, navnlig Olle Jespersen Graversen 
gammel 22 Aar, og Jesper Graversen 20 Aar gammel, Kirsten Graversdatter 28 
Aar, Mette Graversdatter 25 Aar, Inger Graversdatter 18 Aar, Anne Cathrine 
Graversdatter 15 Aar gammel, som ere de sidste rette Arvinger som den afdøde 
Salig Gravers Jespersen har efterladt sig, og mødte ved Skiftet som Lauværge for 
Enken Nels Krogsgaard af Velling, og som Kurator for de tvende Sønner og 
Formyndere for de 4 Døtre mødte som fød Værge efter Laaven deris Farbroder 
Nels Jespersen af Velling.
Og som Vorderings og ved Skiftet til vitterligheds overværelses Mænd var tilstæde
Nels Andersen Melgaard og Nels Smedegaard bægge af Velling og blev da 
foretaget som følger, og blev da begyndt med Vorderingen saaledes i Stuen.

1 Grønt Omhæng til en Sæng - 4 -
I Sængen 2 Dyner, 3 Puder, 2 Lagen 6 - -
Et langt Bord 1 - -
Et Skab             1 - -
Een Kakkelovn 4 - -
Een Teepotte og 6 Par Kopper - - 10
Eet Speil - - 1
6 Mælkesetter og 4 ---kar             - 1 -

I Kammeret.
3 stk Dynevor, 3 Puder og en Lagen 1 - -

I Kiælderen.
2 Ølfiærringer - 1 -
Een Kiærne             - - 4
Een Spinde Rok             - - 8

1 Vennegaard Gods Skifteprotokol G-444-1 fol. 438-441.
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Året efter Gravers og Anna 
blev gift i 1733 udstedte 
Christian 6. en forordning, der 
indskærper forbudet mod at 
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Formålet var at hindre 
landmændene i at blive forført 
til liderlighed og drukkenskab 
og samtidig beskytte byernes 
handel.



Den Salig Mands Klæder bestaaende af
4 Kioler            5 - -
2 Veste - 4 -
2 Boxer             - 3 -
2 Trøier             - 2 -
2 Par Stømper og Vanter             - 1 -
6 Blaaelærets Skiorter - 4 -
2 Sæt Lintøi             - 2 -
1 Par Støvler, 1 Par Skoe og et Par Skoespænder 1 - 8

I Brøggeset.
Een Kiedel 2 4 -
Een Bøtte - - 4
Et ---trug - - 4
Et Sold - - 6
Een Ildklove             - - 6
2 smaae gamle kar - 1 -
Een Ballie - - 4

I Fæehuuset.
2 Kiøer 8 - -
9 Faarehøveder 3             -              -  

Sum 37           1             -  

Derpaa tilspurgte Skifteforvalteren Enken og Lauværgen 
vad de beviselig og forsvarlig hafde at angive som skulle 
komme Boen til Indgiæld og tilkiendegav da Enken og 
Lauværgen som følger:
Hendis Salig Mands Begravelsesomkostninger 
at beløb sig 14 - -
og paastod sig ligeledis i følge Loven godtgiort sin egen 
Begravelse                                                    14 - -
Derpaa lod Hosbonden Brøstfælden vordere og paastod 
sig samme efter Vorderingen godtgiort med 5             2             -  

Sum 33           2             -  

Derefter tilspurgte Skifteforvalteren Enken med Lauværge og de tvende 
Formyndere om der var mere at angive som kunde komme Boen enten til Indtægt 
eller til Udgift og Byrde, hvortil de samtligen svarede, at der indtet var som kunde
komme Boen til Krav eller Udgift og til Boens bedste var allene til gode af.
Derpaa fremkom Sønnerne tillige med Formynderne for Pigerne og erklærede sig 
at være tilfredse med Vorderingen og begiærede at hele Boen uden Auction for 
Vorderingssummen maatte overlades Enken deris Moder, som Skifteforvalteren 
icke ville nægte men foretog Skiftet saaledes efter deris forlangende, at da af 
anførte Forretning sees at Boens hele Gode allene beløb sig til Syd og trædve 
Rdlr. og Een Mark og Boens Besvær derimod udgiør Tree og trædve Rdlr. toe Mk 
bliver igien til Deling Een Rigsdaler og Een March, finder de 2 naf. som er 
angivet Stervboen til gode icke kand beregnes til deling dels findes det er uvist om
de kand indkomme, dels kand Enken icke have ringer godtgjort til Skiftets 
Omkostning, som hund laaved at paatage sig og fornøye Skifteforvalteren for og 
holde Børnene frie for ald Omkostning og tager da Enken i følge Laaven den 
halve Boe nemlig 1 Rdlr. 5 March 8 sk. og da hun erklærede icke at forlange 
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noget Broderlod bliver der til deling ------- Elleve March og aate Sk. efter Loven 
saaledes deelt.
Olle Jespersen 2 Mk 1 Sk.
Jesper Graversen                 2 Mk 1 Sk.
Kirsten Graversdatter 1 Mk 7 Sk.
Mette Graversdatter 1 Mk 7 Sk.
Inger Graversdatter 1 Mk 7 Sk.
Ane Cathrine Graversdatter 1 Mk 7 Sk.
Uggør Boens Summa 1 Rdlr. 5 Mk. 8 Sk. og da Arveparten icke af den betydenhed
at den til Børnenes Beste eller ....... kunde indsættes saa blev dette Skifte saaledis 
sluttet siden ingen hafde mere at erindre, Og laavede Enken med Lauværge og 
Arvingerne med Formyndere at holde Skifteforvalteren frie og ansvarsløs for 
ald ... og tilstaar som i Tiden kunde flyde af dette Skifte  ------- de og som 
Forretningen med Skifteforvalterens Underskrift. Skiftestædet ut supra.
Anne Jensdatter
som Lauværge Nels Krogsgaard Nels Jespersen
Nels Andersen Melgaard Nels Smedegaard

Gravers og Anna fik mindst 8 børn:

1.
Kirsten Graversdatter, født 17. okt. 1734 i Velling sogn.

2.
Mette Graversdatter, født 25. juli 1736 i Velling sogn og død samme år.

3.
Mette Graversdatter, født 1738 i Velling sogn.

4.
Oluf Graversen, født 1739 i Velling sogn og død 1809 i Velling sogn.Han blev 
1771 i Velling kirke gift med pigen Maren Bertelsdatter, og han ernærede sig som 
boelsmand og skrædder i Vesttarp, Velling.

5.
Jesper Graversen, ane nr 30 (1743-1813).

6.
Kathrine Graversdatter, født 1745 i Velling sogn.

7.
Inger Graversdatter, født 1745 i Velling sogn.

8.
Anna Kathrine Graversdatter, født 1747 i Velling sogn og død 1839 i Velling 
sogn. Hun blev 1799 gift med Christen Pedersen Bøndergaard, der var 
gårdbestyrer i Velling.
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Tip-3 oldeforældre.

Ane nr. 64, Jens Christensen, (1664-1723).
Ane nr. 65 Maren Andersdatter, (1666-1748).

Jens Christensen er født 1664 i Fuglbjerg i Stadil sogn som søn af Christen 
Jensen Fuglbjerg og Karen Jensdatter. Han døde 1723 og blev begravet 10. 
januar i Stadil. Han blev 9. juni 1689 gift med Maren Andersdatter, der var 
datter af Anders Madsen og Maren Christensdatter. Maren var født i Højstadil 
1666 og døbt 9. september. Hun døde 21. januar 1748 og blev begravet 26. januar 
på Stadil kirkegård.

Jens Christensen overtog
fæstet af Højstadil efter sin
svigerfar ved giftemålet
med Maren Andersdatter i
1689. 
I 1720 blev det fra
statsmagtens side
indskærpet, at der skulle
afholdes skriftlige
optegnelser ved
vurderingen af dødsboet.
For fæstebøndernes
vedkommende var ejeren
af jorden rette
skiftemyndighed, hvilket
vil sige det gods, som         
ejede gården. Fra 1720       
findes derfor massevis af   Fuglbjerg ses nordvest for Stadil Kirke.
kilder, som giver et godt 
indblik i forfædrenes livsvilkår. 

Så, da Jens Christensen døde  1723, er bestemmelsen slået igennem, og her skal 
gengives det fulde skifte efter ham.1

"Anno 1723 den 25, januar holdtes skifte og deling udi Stadil efter Afgangne Jens 
Christensen, som boede og døde sammesreds, imellem hans efterladte hustru 
Maren Andersdatter på den ene og begge deres efterladte børn på den anden side,
somer 2 sønner og en datter, nemlig Christen Jensen, som er sine myndige år og 
har den halve gård udi fæste og fællesbo med moderen, Anders Jensen, ligeså sine
myndige år, er soldat ved landmilitsen, og begge var overværende, datteren Anne 
Jensdatter er gift med Niels Christensen i Mejlby, som på hendes vegne var mødt. 
Enken har taget til lavværge Jens Nielsen Bjerg, som og comparerede. På 
højvelbårne herskabet, Fru Christiane Furien, sal. Geheimeråd Hr. Jens Harboes 
frue til Søndervang og Støvringgaard, hendes vegne som fuldmægtig var mødt 
Friedrich Ravn med 2 vurderingsmænd, navnl. Michel Christensen i Alrum og 
Niels Graversen i Stadil.
Der blev forrettet som følger:

Levende kvæg og bæster: rdlr. mk.   sk.
1 brun blisset hoppe, 8 år 12 0 0

1    Søndervang skifteprotokol 1711-87 (G442-2) fol 30b.
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1 brun blisset dito, 4 år 10 0 0
1 sort blisset hesteplag, 2 år 5 0 0
1 sort hoppe, 14 år 7 0 0
1 brun ditto, 18 år 4 0 0

Kvæg:
1 gråhjelmet ko, 6 år 5 0 0
1 ditto, 4 år 4 0 0
1 sorthjelmet, 7 år 4 0 0
1 ditto, 9 år 3 0 0
2 sorte kvier, 2 år 5 0 0
1 gråhjelmet stud, 2 år 3 0 0
2 kalve 2 1 0

Får (m.m.)
10 gamle får a 3 mk. 5 0 0
2 unge svin a 4 mk. 1 2 0
4 gamle gæs a 1 mk. 0 4 0

I Gaarden:
1 trævogn med sin behør 4 0 0
1 ditto 2 0 0
1 plov og harve med sin behør 1 2 0
1 hakkelseskiste med kniv 0 4 0
2 grebe 0 0 6
2 spader 0 1 8
2 river 0 0 8
1 naver, 1 buesav, 1 spægerbor, 1 økse, ialt 0 2       10
1 høle 0 5 0
2 gamle dito 0 1 0

Indbo i stuen:
1 gl. egebord med en lukket fyrfod 0 1 8
1 ditto bænk 0 0       12
2 fyr ditto 0 1 0
1 vognskrin 0 1 0
2 gl. mælkehylder 0 0 4
10 mælkesætter 0 0       10
7 små hollandske fade 0 1       12
1 balje 0 0 8
3 lerfade 0 0 6
1 tintallerken og 1 ditto (salsichen?) 0 0

8
4 trætallerkener 0 0 4

I en lukket seng:
2 dyner af vadmel og hjemmegjort olmerdug, 2 gl. hovedpuder
og 1 blårgarnslagen 2 4 0

I kælderen:
2 øltønder 0 4 0
1 gl. degnesåe og 1 selde 0 0       10
1 kærne 0 0       12
1 drift-trug, 2 solde 0 1 8
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4 gl. sække 1 0 0

I bryggerset:
1 bryggerkedel i grue 4 4 0
1 ølkar 1 0 0
1 mindre ditto 0 1 0
1 spand 0 1 0
1 mæske-tønde             0 0       10
1 strippe 0 0 6
1 ildklemme 0             0       10  

__________________
Summa al boens formue bedrager sig til penge 93           3       11  

Friedrich Ravn tilspurgte enken med hendes lavværge og så vel som børnene, om 
de vidste videre, som kunde komme boen til nytte og indtægt, hvortil de samtlige 
svarede nej, at de ej vidste videre end allerede foran anført er.
Udi forberørte indtægt summa bliver så følgende at decontere:
Først bekostning efter kongl. forordning af dato 13. februar 1722
4 dygtige bæster a i ringeste 12 rdlr. 48 0 0
2 vogne med sin behør a 5 rdlr. 10 0 0
1 plov og 1 harve med sin behør 2 2 0
Som rugsæden allerede er sået, byg og havre findes utorsken
tilstrækkelig til til vårsæden og ej videre,
beregnes det ej videre til indtægt eller udgift
I alt          60              2             0  

Alle bæsterne, som efter vurderingen bedrager sig 38 0 0
Vogn, plovredskaber med andet videre, som i gården er anført,
efter vurderingen for 9 5 0
Alt andet indbo, boskab, i stuen, i kælderen, i bryggerset,
ligeledes alt efter vurderingen 12           3             0  

           60            2             0  

Dernæst blevfordret resterende landgilde til højvelbårne herskab for år 1709:
rug 1 tdr. efter capitels-taksten samme år 4 rdlr., men af nådige
herskabet tillads at betale halvparten med 2 0 0
byg 4 skp. af 24 sk. er 1 0 0
havre 1 tdr. 4 skp. a 6 mk. er 1 3 0
For år 1717:
landgilderug 1 td a 14 mk. efter samme års capitals-takst 2 2 0
byg 4 skp. a 20 sk er 0 5 0
havre 1 td. 4 skp. a td. 6 mk. er 1 3 0
for 1 svin 1 0 0
la... havre 2 skp. a 12 sk. er 0 1 8
og budder på 1 sk. 0 0 3
For år 1718:
landgilderug 1 td. efter samme capitals-takst 2 4 0
byg 1 td 1 4 0
havre 1 td. 4 skp. a 5 mk. er 1 0 0
for 1 svin             1 0 0
som penge             0             0       13  
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          17             1             0  

_________________
Dertil udlagt følgende:
1 gråhjelmet ko, 6 år 5 0 0
2 sorte kvier, 2 år             5 0 0
1 gråhjelmet stud, 2 år 3 0 0
2 kalve 2 1 0
2 unge svin a 4 mk. 1 2 0
4 gamle gæs a 1 mk. 0             4             0  

        17               1             0  

Gårdens brøstfærdighed:
Er af 2 indførte uvildige mænd eragtet og ansat, nemlig:
stuehus på tømmer og tag 8 0 0
fæhuset og stalden ligeså            4 0 0
ladehuset ligeledes          12              0             0  

         24              0             0  

Dertil blev udlagt såvidt af boens midler, som er til overs,
og tilstrækkelig, nemlig:
1 gråhjelmet ko, 4 år 4 0 0
1 sorthjelmet ko, 7 år 4 0 0
1 ditto, 9 år             3 0 0
10 stk. gl. får a 3 mk 5             0             0  

16           0             0  

Videre blev angiven anden bortskyldig gæld til rådmand
Peder Boesen i Ringkøbing for salt og deslige 1 2 0

Som boen ikke er tilstrækkelig på 8 rdlr. gårdfælden nær, og anden bortskyldig 
gæld 1 rdlr. 2 mk., der gør ialt 9 rdlr. 2 mk., vidste skiftets forvalter ej at gøre 
vedkommende tilstrækkelig udlæg eller betaling for de i så måde anførte krav, så 
tilstår da enken og hendes søn, Christen Jensen, som har den halve gård i fæste, i 
fremtiden at svare og betale rådmand Peder Boesen i Ringkøbing hans fordring, 
som er 1 rdlr. 2 mk. Det udlæg, som til nådige herskab er gjort, forbliver hos ham 
til foder og græs, nemlig: 1 gråhjelmet ko, 6 år, vurderet for 5 rdlr., og en 
gråhjelmet stud, 2 år, vurderet for rdlr., som gør ialt 8 rdlr., til førstkommende 
Sankt Hans, som da skal betales, så og ligeledes 2 sorte kvier, 2 år,vurderet for 5 
rdlr., 2 kalve ligeså for 2 rdlr. 1 mk., 2 ungsvin for 1 rdlr. 2 mk., 4 gl. gæs for 4 
mk., som gør 9 rdlr. 1 mk., til marts førstkommende 1723, som til samme tid skal 
stå til løsning, hvilket enken med hendes lavværge som cautionist, såvel som 
sønnen Christen Jensen, så og Michel Christensen i Alrum som cautionist, hermed
forsikrer, at samme restance til nådige herskabet eller betroede fuldmægtig, som 
er i alt 17 rdlr. og 1 mk., skal rigtig blive betalt til forommeldte tider. Imidlertid 
må enken eller hendes søn Christen Jensen ej sælge eller borthandle noget af  
forermeldte udlæg, førend pengene er betalt, undtagen det sker med nådige 
herskabets eller begge cautionisters vilje, hvorved dette skifte således er sluttet og
til ende bragt, stadfæstes med vores underskrevne hænder.
Actum stervboet ur supra
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Således så altså boet ud efter fæstebonden Jens Christensen i Stadil i 1723.
Forholdene er typisk for mange fæstebønder: Der skyldes for skatter og landgilder 
til herremanden og bygningerne skal sættet i stand for et større beløb, så alt i alt er
boet i gæld, men alligevel får enken eller en søn lov at fortsætte fæstemålet. I dette
tilfælde får de efterladte tilsyneladende tommeskruerne på, idet man gør udlæg i 
dyreholdet med en angivet betalingsfrist. Grunden kan være, at der ikke er bedre 
fæstere på markedet, men der kan også være tale om social ansvarlighed fra 
herremanden over for en måske kendt og agtet gammel slægt på egnen. Endelig 
kunne der hos nådigherren være begrundet mistanke om penge på kistebunden. 
Rede penge er et særsyn ved skifter, men nogle steder må de have været til stede. 
Hvordan Maren og sønnen Christen afvender de økonomiske problemer, ved vi 
ikke, kun at Christen forbliver på gården Høy, som han videregiver til sin søn Jens
i 1755. 
Maren Andersdatter døde som aftægtskone i Høy i Stadil den 21. januar 1748.

Jens Christensen og Maren Andersdatters børn:

1.
Anne Jensdatter, født 1689 i Høystadil, Stadil sogn, død 13. dec. 1765 i Mejlby, 
Stadil sogn. 20. oktober 1720 blev hun i Stadil kirke gift med fæstegårdmand i 
Mejlby Niels Christensen født 1694 og død eft. 1768.

2.
Christen Jensen, Ane nr. 32 (1691-1755).

3.
Anders Jensen, født 1695 i Høystadil, Stadil sogn.

4.
Las Jensen, født 1703 i Høystadil, Stadil sogn og død sammested 1706.

5.
Maren Jensdatter,  født 1703 i Høystadil, Stadil sogn og død sammested 1706
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Ane nr. 66, Jens Espersen Dykier (1667-1733).
Ane nr. 67, Ane Knudsdatter (1670-1701).

Jens Espersen er født 1667 i Kamp, Stadil sogn som søn af Esper Jensen Kamp 
og Elle Jacobsdatter, og han døde 8. okt. 1733 i Fuglbjerg, Stadil sogn. Han blev 
gift 1. g. med Ane Knudsdatter 28. maj 1693 i Stadil Kirke.
Hun var født 1670 i Kolby, Stadil sogn som datter af degn Knud Lauritzen og 
Karen Christensdatter. Hun døde 15. februar 1701 i Fuglbjerg, Stadil sogn.

Jens Espersen Dyekier er født 1667 på gården Kamp i Stadil sogn. Det var sognets
største bondegård. Han blev gift med degnens datter Ane Knudsdatter, med 
hvem han fik 5 børn, inden hendes død i barselsseng 1701. Samme år giftede han 
sig igen med Ane Matzdatter, som han fik 3 børn med.
Han var fæster i Dyekier og senere Fuglbjerg.
Jens Espersens første kone Ane Knudsdatter døde 15. feb. 1701 i barselsseng. 
Kirkebogen beretter:

"Døde uforløst Kl. 11 om Natten"

Allerede 2. okt. samme år fik Jens sig en ny kone. Det blev Ane Madsdatter, der 
var født i Stadil 1666 og hun døde 23. nov. 1738 i Fuglbjerg, Stadil sogn.

Den yngste af Jens Espersen Dyrkiers sønner, Knud Jensen Dyrkier var en kendt 
mand på egnen, idet han foruden bondeerhvervet gav sig i kast med en omfattende
handelsvirksomhed, der gjorde ham til en holden mand, der kunne opkøbe jord og 
gårde og udlåne penge. Han opkøbte blandt andet svin, som han drev til 
hertugdømmerne for at blive solgt. 

Svin af gammel dansk landrace. I gode oldenår åd de sig fede i skoven. Ellers levede de
af affald og de rødder, som de rodede op af jorden.

Desuden drev han handel med varer, som det dengang var forbudt at omsætte uden
for købstæderne. 

I 1751 fik han, som tidligere omtalt, besøg af amtmandens fuldmægtige, 
herredsfogeden med svende og toldere, som skulle afsløre, hvad der egentlig 
foregik hos stadilbønderne generelt, men hos Knud Dyekjær i særdeleshed. Det er 
tidligere beskrevet i forbindelse med Lauritz Michelsen, nr. 34, men for Knud 
Dyekjær resulterede sagen i en ikke ubetydelig udgift: 20 Rdl i bøde og 16 Rdl. i 
sagsomkostninger. 
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Han fik 1730 den halve
part af sin far Jens
Espersens gård i fæste. 
Ved indgåelse af et
gårdfæste blev der i
Godsets protokol skrevet
en mere eller mindre
detaljeret aftale, som
kaldes et fæstebrev. I
dette tilfælde er dets
ordlyd:

"Paa sit naadige Herskabs Højædle og Velb. Frue Christina 
Furien sal. Geheimeraad Hr. Jens Harboes Frue til Søndervang og
Støvringgaards hendis vegne som Fuldmægtig haver jeg Sted og 
Fæst, saa som jeg hermed og fæster til Knud Jensen barnefødt i 
Stadil, Fougelbjerg, sin Fader Jens Espersen, hans iboende Halve 
part, som han fornævnte sin Søn Knud Jensen godvillig opladt 
haver. Samme Halve part af indbemeldte Gaard staar for Hartkorn
Tønder 2-7-3 og skylder Aarlig til Landgilde: Rug 1 Tønde, Byg 1 
Tønde, Havre 4 Skp., Smør en halv Lispund, et Halvt Svin, et Halvt 
Lam, en halv Gaas og en Høne. Den Halve Part af forbemeldte 
Gaard maa Knud Jensen sin Livstid udi Fæste nyde, bruge og 
beholde med dens rette Tillæg udi Bye og Mark, naar han af 
fornævnte Hartkorn svarer og betaler alle paabudte og herefter 
paabydende Kgl. Skatter og Kontributioner samt yder bemeldte 
Landgilde efter Jordebogen i lovlig Tiid og forretter sin Andel af 
Rejser og Hoveriet tilligemed sin Fader som de andre Søndervangs
Bønder af samme Vilkaar og holder Gaarden ved god Hævd og 
Bygning og den forbedre, at den alle Tiider kan staa for et fuldt 
Syn efter Forordningen, og ikke leje eller fæste fra samme Gaard 
Ager eller Eng eller noget af dens Tilliggende i nogen Maade, ikke 
heller nogen Afgrøde derfra bortføre eller bortføre lade. I det 
øvrige haver bemeldte Knud Jensen efter Hans Kgl. Majestæts 
allernaadigste udgangne Lov og Forordning sig som en ret 
Fæstebonde at rette, skikke og forholde og være hans Herskab og 
dens Sendebud hørig og lydig alt under dette Fæstebrevs 
Fortabelse. Til Indfæstning har han givet og betalt 8 Rdl.
Til Bekræftelse under min haand og Signet.
Søndervang den 9. Okt. 1730, P. Lund"

Jens Espersen var foruden at være bonde også smed. I skiftet efter ham kaldes han 
Jens Espersen Smed. Det må have betydet, at han var i stand til at smede lidt, så 
han har kunnet reparere sine og naboernes redskaber når de gik i stykker. Måske 
har han også kunne beslå et par heste, hvis man brugte det over i Stadil, hvor der 
jo kun var marker og markveje.

Efter hans død 8. okt. 1733 i Fuglbjerg, blev der holdt skifte1:

1  Uddrag fra Søndervang Skifteprotokol 1711-87. (G442-2) fol. 54.
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Når Knud Jensen Dyrkier på den tid kunne rejse 
rundt og handle, skyldtes det, at han var født allerede 
i 1706. 

I 1733 - samme år som hans far døde - indførtes 
stavnsbåndet. Nu måtte ingen bondekarl herefter 
forlade det gods, hvor han var født, medmindre han 
er uden for indrulleringsalderen, dvs. mellem 18 - 36 
år, eller har været soldat. Godsejeren skal udvælge 
værnepligtigt mandskab blandt bondebefolkningen 
og for at sikre, at der var nok mænd at vælge mellem,
må befolkningen ikke flytte fra godset.



"Anno 1734 d. 15. februar var jeg underskrevne på mit Naadige 
Herskabs, Højædle og Velbårne Frue Christina Furien, Sal. 
Geheimeraad Hr. Jens Harboes Frue til Søndervang og 
Støvringgaard hendes Vegne som Fuldmægtig, tillige med 2 
uvildige Takserings- og Vurderingsmænd, navnlig Michel 
Christensen af Alrum og Anders Hansen af Mejlby, mødt og 
forsamlede i Fuglbjerg efter ved døden afgangne Jens Espersen 
Smed som boede og døde sammesteds for der at holde og forrette 
Registrering og Vurdering imellem forbemeldte Jens Espersen 
Smeds Enke Anne Madsdatter i hendes Laugværge Anders 
Andersen i Fuglbjerg hans overværelse på den ene side og den 
Sal. mands efterladte Børn og Arvinger på den anden Side, som 
er 3 Brødre, navnlig Niels Jensen, boende i Enkens hus, 39 år, 
Hans Jensen, boende i bemeldte Fuglbjerg, 38 år, og Knud 
Jensen, har den halve gaard i Fæste, 28 år, og 2 Søstre, navnlig 
Karen Jensdatter, gift med Mads Graversen i Fuglbjerg, og Ellen 
Jensdatter, gift med Christen Jensen i Stadil, som samtl. efter 
loven ere myndige og efter Advarsel vare tilstede og 
overværende, neml. en hver af Søstrene deres Mand."

Herefter kommer en lang opremsning af gårdens indtægter og udgifter, og 
resultatet viser, som det næsten altid gjorde, at der ikke bliver noget at uddele til 
arvingerne.

Jens Espersen Dyrkier og Ane Knudsdatters børn:

1.
Karen Jensdatter, født 1693 i Dykier, Stadil sogn, død 1769 i Stadil. Hun var gift
med fæster i Fuglbjerg Gravers Madsen.

2.
Niels Jensen, født 1694 i Dykier, Stadil sogn, død 1783. Han blev gift 1717 med 
Karen Iversdatter fra Kamp i Stadil. Niels overtog sin hustrus fødehjem.
De fik 8 børn.

3.
Hans Jensen, født 1696 i Dykier, Stadil sogn, død 1761 i Fuglbjerg, Stadil. Han 
blev 1737 gift med Anne Christensdatter med hvem han fik 4 børn.
Hans var gårdmand i Fuglbjerg, Stadil sogn.

4.
Ellen Kirstine Jensdatter, ane nr. 33 (1697-1763).

5.
Anne Jensdatter, født 1700 i Dykier, Stadil sogn, død samme år.

Jens Espersen Dyrkier havde derudover 3 børn med sin 2. hustru, Ane 
Madsdatter (1666-1738).
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Ane nr. 68, Michel Christensen (1675 - 1749).
Ane nr. 69, Karen Lauridsdatter (1677 -  ? ).

Michel Christensen er født 1675 i Stadil sogn som søn af Christen Lassen og 
Kirsten Andersdatter. Han døde 4. okt. 1749 i Alrum, Stadil sogn.
Han blev i 1700 gift med Karen Lauridsdatter, der var født 1677 i Stadil sogn.

Michel Christensen var
fæstebonde i Alrum i Stadil
under godset Søndervang,
hvor Michel virkede som
delefoged, hvad der er
beskrevet i forbindelse med
sønnen Lauritz, ane nr. 34.
Desuden drev han en
betydelig handel, så hans
økonomiske situation var i
forhold til andre
fæstebønder usædvanlig
positiv. Ved
skifteforretningen efter
hans død i 1749 nævnes, at
han har en betydelig sum
rede penge, som de to
efterladte børn, Lauritz og Christen deler mellem sig. Det var et særsyn, at skifter 
dengang overhovedet beskæftiger sig med rede penge, så der må have været tale 
om et større beløb, der ikke uden videre over for omverdenen lod sig skjule i 
sengehalmen.
Et andet særsyn er det faktum, at Michel som fæstebonde også ejede gården 
Kirkegaard i Hover sogn af hartkorn 4 tdr. 7 skp. 1 fjk. og 2 alb., altså en 
betydelig ejendom. De to brødre forklarer ved skiftet, at de vil dele ejerskabet lige,
og at ingen af dem måtte sælge deres part uden først at tilbyde den anden købet 
heraf. Derefter nævnes det, 

"at efter den Sal. Mands Begiæring er Skjødebrevet overleveret til 
Lauritz Michelsens Kone i Bevaring, hvor den i fornøden Tilfælde 
bliver at kræve."

Jo, der står kvinder bag alt, og den betroede Anne Nielsdatter må have været en 
med "bukserne på". Det var jo et særsyn, at kvinder udstyredes med en sådan 
myndighed i en tid, hvor enhver kvinde var retslig umyndig hele livet igennem. 
Denne Alrum-gren af slægten var dynamisk og udstyret med kundskaber, som kun
de allerfæreste bønder magtede dengang. De kunne både læse, skrive og regne. Ja, 
Michel Christensen skrev endog sammenhængende og smukt.

Michel Christensen og Karen Lauridsdatters børn:

1.
Lauritz Michelsen, ane nr. 34.
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Dette år, hvor Michel Christensen blev gift, 
var nettop det "runde år", hvor der i Danmark 
blev gennemført en større revolution af 
kalenderen. Næsten overalt i Europa havde 
man forlængst erstattet Den Julianske 
Kalender for tidsregningen med Den 
Gregorianske Kalender. Det var jo besværligt 
og generende, at man ikke havde samme 
datoer som det øvrige kontinent. Overgangen 
til og harmoniseringen med den nye kalender 
betød, at 11 dage simpelthen forsvandt, idet 
man den 19. februar 1700 sprang frem til 1. 
marts. Michel og Karen blev først gift 7. 
november, så de nåede sikkert alligevel alle 
bryllupsforbereddelserne. 



2.
Christen Michelsen, født 1702 i Alrum, Stadil sogn og død samme sted 1756. 
Han blev 1730 gift med Anne Graversdatter (1711-1785), datter af Gravers 
Jepsen og Maren Andersdatter i Alrum, Stadil sogn.
Christen overtog sin kones fødehjem i Alrum, Stadil sogn, som han drev til sin 
død 1756.
De fik 10 børn, hvoraf de 8 overlevede bardommen.
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Ane nr. 70, Niels Jensen Høy (1674 - 1739).
Ane nr. 71, Maren Nielsdatter (o.1660 - 1731).

Niels Jensen Høy var født 1674 i Høy i Stadil sogn, døbt i Stadil kirke 21. juni 
1674. Han døde samme sted 13. dec. 1739. Han var søn af Jens Knudsen Høy og 
Karen Nielsdatter i Stadil.
Han blev gift i Stadil kirke 22. oktober 1695 med pigen Maren Nielsdatter. Hun 
var født omk 1660 i Opstrup, Stadil sogn som datter af Niels Pedersen og Anne 
Christensdatter.
Hun er tilsyneladende ikke til at finde i kirkebogen, men følgende kan ses:

 "16.8.1702 troloves i Stadil Anders Nielsen fra Opstrup og 
enken Karen Espersdatter i Fuglbjerg, forloverne er Jacob 
Espersen, hendes broder, og Niels Jensen Høj gift med hans 
søster."

Hendes død ses tilsyneladende heller ikke i kirkebogen, men skiftet efter hende 
angiver, at det har været i begyndelsen af 1731.
Niels var fæstebonde under Søndervang Gods. Det gjalt forøvrigt for de fleste 
bønder i Stadil sogn, at det var Søndervang, der havde fæstegodset i sognet. 
Enkelte gårde var dog under Aabjerg i Vedersø.
Da hans hustru døde 1731 skulle der holdes skifte over boet, og skifteforvalteren 
fra Søndervang dukkede op og foretog skifteforretningen, som i protokollen lyder 
således:1

Anno 1731 d. 3. Marty var jeg underskrevne paa mit Naadige Herskabs Høyædle 
og Velbaarne Frue, Fru Christine Furien Sal. Geheimeraad Sl. Jens Harboes 
Frue til Søndervang og Støvringgaard hendes Vegne, som  Fuldmægtig mødte 
Peter Lund tillige med 2de Villige Vurderingsmænd navnl. Michael Christensen af
Allerum og Anders Jensen i Stadil efter ved Døden afgangen Maren Nielsdatter, 
som var og døde i Kaalbye Fiering paa Høyen hos hendes Søn Jens Nielsen for 
der at holde og forrete Registrering og Vurdering samt Skifte- og Deling imellem 
hendes efterlevende Mand Niels Jensen Høy paa den ene side og deres 
sammenavlede fælles Børn paa den 2den side, som er 1 Søn navnl. Jens Nielsen 
34 aar, som har Stedet i fæste efter sin Fader paa bemte. Høy og 2de Døtre, 
navnl. Anna Nielsdatter 29 Aar gift med Laurs Michelsen i Allerum paa hendes 
Vegne comparerede hendes Mands fader forbemte. Michel Christensen i Allerum 
og Karen Nielsdatter, som er hjemme hos sin Fader og Broder. Til Formynder for
hende blev ...... forordnet Christen Jensen i Stadil. Alt blev saa i forbemte. samt 
med deres Overværelse forrettet og forefunden som følger:
Vurdering.

Rdl. Mk. Sk.
Indboe i Stuen:
1 Fyr Bord m. Buktfoed - 2 -
2 stk fyr Mælkefutter - - 6
16 stk Do. - - 8
2 Stk. ....Fade - - 8
2 røde Leerfade - - 6
5 gl. Lysestager - - 4
5 pot Boutillier [flasker] - - 6
8 gl. Træ Tallerkner - - 4

1 Søndervang Gods G442-2  fol. 49a ff.
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I Brøggerset:
1 gl. ½ fierdings Kiedel 2 3 -
1 Ild Klemme - - 6
1 Rist - - 2
1 gl. Jern Ølkar - 2 -
1 liden dito - 1 -
3 gl. dito - 2 -
2 gl. Vand Spande - 3 -
2 smaa Mælkestripper - 5 -
1 ......... - - 8
2 gl.Solde - - 12
5 gl. Gaardspande - 5 -
2 Træegrebe - - 4

I Kielderen:
5/2 Øltønder         -        1 8
1 gl. dito ubrugelige - - 8
1 gl. Øll Fierding - - 8
1 Dejekar - - 6
1 Sæ..... - - 4
1 Kierne   - - 8
1 Flødeb....             -  - 4
1 kube til Gryn             - - 6
3 gl. Kornsække             - 3 -

Den gamle Enkemands Seng hvorudi fandtes:
1 gl. stribet Overdyne 3 2 -
1 gl. Underdyne - 4 -
2 gl. Hoved Puder      - 1 - 
2 gl. Blaaegarns Lagner - 2 -
1 Stribet Sengeklæde - 3 8

Snedker Redskaber:
1 Haand Bor - 3 -
1 gl. Krum.... - - 6
2 Bue Save - 1 4
2 smaa Høvle - - 6
1 Stryger ditto - - 8
2 Huggejern - - 4
1 Spiger Boor m. Boor - - 6

Levendis Creaturer:
1 Rød Koe 4 Aar             4 - -
1 Graae Broget dito 6 Aar 3 - -
1 Graae dito 12 Aar 2 4 -

Faar:
10 stk Faar a' 2 Mk 8 Sk 4 1 -

Svin:
2 aarings Svin 1 4 -

Vogn Redskab:
1 gl Vogn med sin Behør 1 2 -
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________________________________________________________
Summa paa et Boes Formue som er 26 5 4
________________________________________________________

Peter Lund tilspurgte Enkemanden Niels Jensen Høy samt Arvingerne og 
Formynderen om de vidste noget videre at angive i nogen Maade som kunde 
komme Boen tilgode og Indtægt, hvortil de samtlige svarede Nej. Hvorfor i 
Anledning af Hans Kgl. Majs. Allerunderdannigste Forordning afgaar til 
Besætning som følger:

1 drægtig Bæst 10 - -
½ Vogn  2 - -
½ Plov  1 - -
________________________________________________________
Summa Besætning 13 - -
________________________________________________________
Gaarden Brøstfældighed som af forberørte Vurderingsmænd er skiønnet og 
anført at mangle nemlig:

Stuehusets Fortømmer og Tag i Alt 10 - -
Ladehuset og Fæhuset 4 - -
________________________________________________________
Summa Brøstfældighed 14 - -
________________________________________________________

Naadige Herskabs Restance blev fordret   2 3 -
________________________________________________________

Anden bortskyldig Giæld angives nemlig:

Til Laurids Mikelsen i Allerum Penge 9 3 -
Anders Laursen paa ØsterToft 1 5 8
Peder Lakier i Ringkiøbing for tømmer 
og varer            13 4 8
________________________________________________________

Summa paa Boens afgang som er i Penge            43 1 8
________________________________________________________

Naar forestaaende Boes afgangs... og Liqvideris imod dens Formue befindes det , 
at den er ikke tilstrækkelig paa 16 Rd 2 Mk 4 Sk, hvorfor intet kand blive til Skifte 
og Deling imellem Enkemanden og Arvingerne, ..... som forbemelte Karen 
Nielsdatter er hjemme i fælles Boe hos sin Fader og Broder ugift, og har icke nødt
noget til Løn Hjemme hos dem, saa og icke heller har nydt nogen Lighed imod de 
andre hendes Søskende. Des Aarsager tilstaaer hendes Broder Jens Nielsen 
Høyen, som har Stedet i Fæste og har all hendes Forældres Boe og Jorde, at give 
hende medgift efter ...... til nogenledes Liighed imod hendes Søster, neml. at gjøre 
hende et skikkelig Trolovelse og Bryllup i sin Tiid, saa skal hun og beholde resten 
af hendes Sl. Moders Klæder, samt hendes Væv, som hun nu strax til sig haver 
annammet, og deres paa begge sider ere vel Fornøyede. Hvad det sig angaar med
Naadige Herskabets Restance da belover Jens Nielsen Høye den det snarest 
muligt er, at betale.-
Hvormed dette Skifteer saaledes sluttet og tilendebragt som vi med underskrevne 
Hænder bekræfter.
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Actum Skifte Stedet ut Supre
C.J. (initialer for Christen Jensen)
Jens Nielsen Høy     Anders Jensen Stadell    Michel Christensen

P. Lund.

Endnu engang viser det sig, at boet ikke kan udrede nogen arv. Det er det samme 
hver gang. Der er ikke noget at dele. Nok var de fattige efter nutiden målestok, 
men de var dog i stand til at overleve, og på et tidspunkt var fæstebønderne i bl.a. 
Stadil i stand til at overtage deres fæstegårde. Mon ikke der har været noget 
kapital gemt under madrassen - eller andre steder. 
Det er typisk, at der aldrig er rede penge i forbindelse med bønderbefolknings 
skifter, men de har vel ikke været dummere end som så. Hvad, der fandtes af 
penge og andet ædelt metal, var nok delt inden skifteforvalteren dukkede op.

Niels Jensen Høy og Maren Nielsdatters børn:

1.
Jens Nielsen Høy, f. omk. 1697 i Høy, Stadil sogn, død 1755 i Stadil. Han blev 
gift i Stadil 1730 med Maren Nielsdatter (1700-1761).
De boede i Høy, Stadil, hvor de fik 5 børn.

2.
Niels Nielsen, født omk. 1699 i Høy, Stadil og død sammested 1701.

3.
Anna Nielsdatter Høy (1701-1780), ane nr. 35.

4.
Karen Nielsdatter Høy. født 1705 i Høy, Stadil sogm og død 1745. 
Hun blev 1731 gift i Stadil kirke med Anders Lassen i Skelmose, Stadil sogn.
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Ane nr. 72, Peder Graversen.
Ane nr. 73, NN.

Der vides ikke meget om Peder Graversen.
Han nævnes som fæstebonde på Skovgaard i Øster No i Hee sogn.1

Hans hustru er ukendt.

De havde sønnen Gravers Pedersen (o.1665-1738).

1 Kr. Susgaard: No sogn gennem skiftende tider, 1974.
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Ane nr. 82, Ifver Pedersen (o.1650 - 1725).
Ane nr. 83, Kirsten Christensdatter (o.1659 - 1716).

Ifver Pedersen er født omk. 1650. Det vides ikke, hvor han er født. Han døde 
1725 i Vognslund, Ølgod sogn.
Ifver var gift med Kirsten Christensdatter, der var født omk. 1659 og død 1716.

En eftersøgning i Viborg Landstings
skøde- og panteprotokoller under
ejerskifter på Lindbjerg gods for
eventuelt at finde ud af, hvornår
svigersønnen Jacob Erichsen blev
fæster, og om det var hans far der havde
været fæster før ham viser, at det sidste
ser det desværre ikke ud til.1

I 1705 var fæsterne i Vognslund: Ifver
Pedersen - Laurits Knudsen - Christen
Pedersen.
I 1726 var svigersønnen Jacob blevet
fæster sammen med Christen Ifversen og
Niels Pedersens Enke.

Af børn kendes kun datteren Else Iversdatter (ane nr. 41).

På den tid måtte mange gamle mennesker tigge brød og mælk hos bønderne.

1 B24-668 5.del side 513a.
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1659, som er ca. året hvor Kirsten 
Christensdatter bliver født, er også 
året, hvor svenskerne den 11. 
februar kort efter midnat forsøger 
at storme København. Alle 
våbenføre mænd i byen er på 
voldene og kæmper bravt. 
Erobringsforsøget mislykkes, og 
svenske tropper indleder i stedet en
gurillakrig i Danmark. 
Snaphanerne under ledelse af 
Kaptajn Svend Poulsen Gønge 
kæmper mod arvefjenden i Skaane 
og i det sydsjællandske område.



Ane nr. 90, Jens Christensen Meldgaard (o.1671 - 1749).
Ane nr. 91, Barbara Jensdatter (o.1683 - 1763).

Jens Christensen Meldgaard er født omk. 1671 i
Meldgaard i Hee sogn som søn af Christen Andersen og 
Karen Jensdatter. Han døde 1749 og blev begravet 8.
januar.
1709 blev han i Tim kirke gift med pigen Barbara
Jensdatter, der var datter af Jens Christensen Møller og 
Anne Pedersdatter. Hun var født omk. 1683 i Timgaard
Mølle i Tim sogn, og hun døde 1763 og blev begravet 28.
april 1763.
Jens Christensen Meldgaard var fra 1707 selvejergårdmand
i Meldgaard i Hee sogn sammen med sin broder Anders
Christensen. De havde købt hver deres halvpart af gården
efter faderens død.1

Kr. Susgaard skriver i sin bog: "Hee sogn": Jens
Christensen giftede sig vist til en betydelig medgift med en
mølledatter fra Tim". 
Det bekræftes af kirkebogen, hvori der står: 

"1709 Dom: 12. p. Trinit. blef Jens Meldgaard og Barbara i 
Møllen Viede".

Barbara var som nævnt møllerdatter fra Tim, og opkaldt efter sin farmor. 
Hun stod i året 1702 fadder for første gang som 19-årig. Fra den tid er hun flittigt 
benyttet som fadder i sognet. Det er også et tegn på, at der var en vis status over 
folkene i Meldgaard.
Da Jens Christensen Meldgaard døde i 1749 overtog sønnen Christen Jensen 
gården. Han var gift 2 gange, men efterlod sig ingen børn.

Jens Christensen Meldgaard og Barbara Jensdatters børn:

1.
Karen Jensdatter (1711-1775), ane nr. 45.

2.
Anne Jensdatter, født 1712 i Meldgaard, Hee sogn og død sammested 1797.

3.
Maren Jensdatter, født 1715 i Meldgaard, Hee sogn og død før 1797,  antagelig i
Tim sogn.

4.
Christen Jensen Meldgaard, født 1717 i Meldgaard, Hee sogn og død 
sammested 1797. Han overtog gården efter sin far og var gift 2 gange, men 
efterlod sig ingen børn.

1 Kr. Susgaard: Hee sogn.
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Omkring samme 
tid som Jens og 
Barbara bliver gift
afsender Danmark
uden nærmere 
begrundelse en 
krigserklæring 
mod Sverige. 
Regeringen 
anfører som 
eneste grund, at 
Sverige altid har 
villet dets naboer 
ruin.



5.
Anne Kirstine Jensdatter, født 1720 i Meldgaard, Hee sogn og død 1784 i 
Rindum sogn.
Hun var gift med Laurits Christensen i Rindum og de fik 4 børn.

6 og 7.
Jens Jensen og Peder Jensen, født som tvillinger i Meldgaard, Hee sogn 1722, 
og begge døde samme år.

8.
Jens Jensen, født 1725 i Meldgaard, Hee sogn og død et halvt år efter.
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Ane nr. 96, Peder Iversen Plougsgaard (o.1666 - 1747).
Ane nr. 97, Maren Gregersdatter (o.1657 - 1737).

Peder Iversen Plougsgaard er  født omk. 1666, og han døde i Plougsgaard i 
Nysogn 1747 og begravet 25. juni 1747.
Han var gift med Maren Gregersdatter, der var født omk. 1657 og døde 1737 i 
Plougsgaard, hvorpå hun blev begravet 26. maj 1737 på Nysogn kirkegård.

Det er stort set
de eneste
oplysninger,
vi har om
dette ægtepar.
Men Peder har
helt sikkert
været fæster i
gården
Plougsgaard,
som så hans
søn Gregers
overtog efter
ham.
I  Søgaard
godsarkiv1

findes dog lidt
om ham.
I en opgørelse af tiende kan ses, at Peder Plougsgaard står anført til 2 Rdlr.
Sammested ligger også en optegnelse over Restance af Kvægtiende for år 1725. 
Heri kan ses at Peder Plougsgaard er i restance med en ko. 

Peder Iversen Plougsgaard og Maren Gregersdatters børn:

1.
Iver Pedersen, født omk. 1694 i Plougsgaard, Nysogn og død 1770. Det nævnes i 
kirkebogen, at han er "af Plougsgaard", hvilket må betyde at han boede der ved sin
død. Muligvis har han boet på gården med broderen Gregers.

2.
Gregers Pedersen Plougsgaard (1703-1790), ane nr. 48.

1 Søgaard Gods G441-24.
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Ane nr. 100, Anders Andersen ( ? - 1723-33).
Ane nr. 101 Karen Miltersdatter ( o.1651 - 1737).

Det vides ikke hvornår Anders Andersen er født, men
han er søn af fæster Anders Jensen i Klegod, og han
døde  før kirkebogen i Nysogn starter, men hans død
ligger mellem 1723 og 1733.
Han var gift med Karen Miltersdatter, født omk. 1651 i
Houvig på Holmsland og døde 1737 og begravet i
Nysogn 20. febr. 1737. Hun var datter af Milter
Pedersen, som vist må regnes som Milterslægtens
stamfader. Han var fæstegårdmand i Houvig på
Holmsland.
Anders Andersen overtog fødegården matrikel nr. 199 i
Klegod som fæster. Den havde et hartkorn på 2 tdr. 5 skp.
1 fjk. 0 alb., hvoraf han årlig svarede 5 torsk og 3 snese
hvilling i landgilde.

Lokal- og slægtshistorikeren Thorvald Lodberg har i sine efterladte arbejder1 flere 
steder omtalt Milterslægten. Han skriver bl.a.:

"En søn af Anders Jensen var Anders Andersen, gift med Karen 
Miltersdatter, overtog fødegården i fæste. 
Vidner 1701 angående et af Søbygårdsejer opført hus i Søndervig på
Holmsland Klit.
Han siges da at være født i Klegod og kunne mindes 30 år tilbage i 
tiden.
Året efter indstævnes han sammen med hustruen Karen Miltersdatter
som vidne angående dumdristige og uskikkelige forhold på klitten, 

1 Befinder sig på Lokalhistorisk Arkiv i Kloster.
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natten mellem 9. og 10.  februar vedrørende en del indstrandet 
vraggods. Samme år giver Voldbjergs ejer ham tilladelse til at tage 
for 4 rdl. vraggods, indstrandet fra havet til at bygge et stuehus af, 
som dertil kunne være tjenlig og mindst til skade, 1723 vidner han 
angående fædriften og sandflugten på klitten".

Om Karen Miltersdatter skriver Thorvald Lodberg1:

"Slægten er udgået fra Houvig på Holmsland Klit, hvor Karen 
Miltersen er født. Hun døde i Klegod. Milterslægtens gård har været
i slægtens besiddelse i 310 år (1944).
Oprindelig bestod Klegod af en helgård, delt i to halvgårde, med 
hver sin fæster.
1723 skulle hun for herredstinget vidne angående sandflugt,  fædrift
m.m. på Holmsland Klit, men da hun var syg og sengeliggende, blev
hendes tingsvidne optaget af Peder Petersen og Søren Andersen, til 
hvem hun forklarede, at da hun var en snes år "eller derover" blev 
hendes faders sted i Houvig ødelagt af sandflugt. Endvidere 
forklarede hun, at så langt hun kunne huske tilbage havde klitboerne
fået tilladelse til at indtage ny grønjord, når deres gamle var 
ødelagt af sandflugten."

I Søgaard Godsprotokol2 fremgår det, at Anders Andersen var kommet i 
restance med sin kvægtiende for 1725. Han står anført til at skylde 1 lam og
3 skilling. Sønnen Milter skylder 6 lam og 1 mark og 2 skilling.

Ud over at være gårdfæster havde Anders Andersen også stillingen som 
strandfoged for en del af stranden på Holmsland. 
Holmsland Klit stranden hørte til Søgaard Forstrand, der strakte sig fra 
Nymindegab i syd til Houvig, der var den nordligste by på Holmsland. 
Denne strand tilhørte fra 1667 til 1770 herremanden på Voldbjerg i Hee 
sogn. Derefter kom den under godstet Søgaard i Nysogn. 
Stranden var inddelt i strandlen, som hver havde sin strandfoged, og en af 
dem var Anders Andersen. Han havde til opgave at holde stranden under 
opsyn og bjærge, hvad der kom af strandingsgods, således, at herremanden 
kunne få det. 
Det var ikke småting der blev skyllet i land i sejlskibenes tid. Der kom 
meget tømmer, planker, brædder, tønder med vin, rom og tjære. Desuden 
kunne man være "heldige", at der kom direkte strandinger af skibe. Alt 
dette var en indbringende forretning for ejeren af stranden.3

Lokalbefolkningen har helt sikkert også holdt øje med stranden, når det 
blæste op i de mørke efterårs- og vinteraftener, så det er nok ikke alt 
strandingsgods, der fandt vej til herremanden. Det fremgår tydeligt af   
foregående tekst:

dumdristige og uskikkelige forhold på klitten, natten mellem 9. og 
10. februar vedrørende en del indstrandet vraggods.

Men i de øde og fattige egne har havet været en indtægtskilde, selvom det 
ikke altid gik lige regelret til.

1 Fra "Milter-Slægten fra Houvig" af Thorv. Lodberg, København i Vestkysten 5. febr. 1944.
2 Søgaard Gods G441-24.
3 Hardsyssels Aarbog, bind 41, 1947 s. 55.
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Anders Andersen og Karen Miltersdatters børn:

1.
Milter Andersen (o.1688-1776), ane nr. 50.

2.
Peder Andersen, født 1689, Klegod på Holmsland og død sammested 1734. Han 
blev 29. marts 1715 gift med Sidsel Laustdatter, født 1681 i Klegod og døde 
1747 sammested.
Peder var fæstegårdmand i Klegod.
Thorvald Lodberg skriver:

"Den 16. marts 1728 var Peder Andersen sammen med de andre 
fæstebønder beordret til Aargab, for at hente indstrandet tømmer til 
Herskabet på Voldbjerg. Medens Peder Andersen ..........(ordene 
mangler)  tog Peder Rømer, skolemester, uden videre hans vogn og 
heste og kørte til havet. Peder Andersen blev vred og løb efter 
skolemesteren og sagde: "Det er ikke ret, at I tager min vogn og mine
heste, gjorde jeg min ret, gav jeg Eder et slag med tømmen". Det 
skete dog ikke. Skolemesteren blev hidsig og slog Peder Andersen om
øret med sin målestok, greb sin kårde og truede med at parere som 
en bonde, hvortil han svarede, "Skolemester! Hold inde" Vi samtlige 
vil gøre hovbondens arbejde, og ikke være Eders dragne gevær 
huggen eller slagen". Skolemesteren satte derefter kården i bælgen 
og gik i vrede til Aargab, idet han lovede, at de ikke skulle få læs den
dag. For at få klarhed over skolemesterens mening vendte Peder 
Andersen og hans medhjælpere tilbage til Aargab, men da de ankom 
dertil, kom skolemesteren ud af huset og råbte at djævlen skulle 
regere dem allesammen, at de alle var nogle tyve og skjælme, 
hvorefter han i sin ivrighed trak sin kårde ud og slog Anders 
Mogensens søn Christen Andersen med 3-4 hug, muligt flere. Anders 
Mogensen lod sønnen komme under lægebehandling hos 
regimentfeltskærer Gerritz i Ringkøbing, der udstedte sin 
lægeerklæring, og skolemesteren indstævnes for herredstinget den 
31. marts. Han blev opråbt 3 gange, men var ikke mødt, ej heller var 
nogen mødt på hans vegne. Siden høres ikke mere til sagen."

Peder Andersen og Sidsel Lauridsdatter fik en søn Torben Pedersen, født 1717 i 
Klegod og død 6. apr. 1794.
Han overtog fødegården og blev gift 18. okt. 1744 i Nysogn med Kirsten 
Jacobsdatter, f. 1715 i Ledgaard i Gammelsogn og død i Klegod 1790.
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Ane nr. 112, Anders Christensen Albeck (o.1660 - 1738).
Ane nr. 113. NN
Anders Christensen er født omk. 1660, antagelig i Skjern sogn, men det 
nøjagtige tidspunkt kendes ikke, da Skjern kirkebog først begynder 1707. Han 
døde i Stauning sogn 1738.

Anders Christensen blev gift første gang ca. 1690 med Else Jensdatter fra den 
store Enestegård Hede i Stauning sogn. Hun døde vist allerede omk. 1695, 
hvorefter Anders Christensen indgik nyt ægteskab, men navnet på hans anden 
hustru kendes ikke.
Vi ved om Anders Christensen, at han sammen med sin første hustru var bosat i 
Albæk i  Skjern sogn, hvor han må have haft en gård i fæste. Går man til de gamle
skattemandtal omk.1700, findes en Anders Albeck i Mejlby. Navnet forsvinder i 
Skjern omkring 1690 og nævnes i Stauning 1696, så heraf kan måske sluttes, at 
han er kommet fra Albæk i Skjern.
Efter sin første hustrus død ca. 1695 flytter han derpå til Mejlby, hvor han fik 
fæste på en gård af hartkorn 6 tdr. 6 skpr. under Lundenæs. Denne gård drev han 
nogle år, hvorpå han overtog fæstet på gården Sand også kaldet Nørkærgaard, 
ligeledes i Mejlby.
Anders Christensens første hustru Else
Jensdatter var som nævnt fra den store
Enestegaard Hede, som havde et hartkorn
på 13½ tdr., og hvor hendes far Jens
Jepsen nævnes i matriklen 1688. Efter
ham overgik gården til sønnen Jep Jensen,
der døde barnløs 1719. Den 13. sept. det
år blev der afholdt skifte efter ham
mellem enken Apollone Pedersdatter og
afdødes søskende, hvoriblandt nævnes 
"en afdød søster Else Jensdatter i Albæk,
Skjern sogn, efterlader af sit ægteskab
med Anders Christensen, nu i Mejlby i
Stauning sogn, en datter Karen
Andersdatter". 
Skifteforretningen ses underskrevet af Anders Christensen selv på datterens 
vegne, og bl.a. her har han anvendt navnet Anders Christensen Albeck. Det er 
først og fremmest fra dette skifte vi ved, at Anders Christensen i sit første 
ægteskab var bosat i Albæk i Skjern sogn, og at han derefter er flyttet til Mejlby. 
Her blev han som nævnt fæster af en gård af hartkorn 6 tdr. 6 skpr., hvilken gård i
øvrigt ved matrikuleringen i 1688 og ligeledes tidligere var bortfæstet til Mads 
Jespersen. Det er da nærliggende at antage, at Anders Christensen har overtaget 
fæstet ved at indgå ægteskab med en datter på gården, således at hans anden 
hustru sandsynligvis har været en datter af Mads Jespersen. 
Anders Christensen må i øvrigt have siddet temmelig længe på gården i Mejlby, 
for hans efterfølger blev sønnen Jens af andet ægteskab, der tidligst kan være født 
ca. 1695. Enten efter ham eller faderen fik gården navnet Albækgaard, og fra Jens
gik den i arv til dennes søn Anders Jensen, fra ham videre til sønnen Jens 
Andersen og derpå til dennes søn Anders Jensen, der døde barnløs 1890. Da 
Anders Christensen afstod fæstet på gården i Mejlby flyttede han i stedet ind på 
nabogården, der dels kaldes Sand og dels Nørkærgaard, og som ved 
matrikuleringen 1688 var en helgaard med et hartkorn på 8 tdr. 4 skpr. 2 fjdkr. 2½
alb. Senere ses hartkornet reduceret til 6 tdr. 4 skpr. 3 fjdkr. 1 alb.
Man kan umiddelbart undre sig over, hvorfor Anders Christensen i en alder af 
øjensynlig omkring 55 år valgte at afstå gården i Mejlby (Albeckgaard) til sønnen 
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Jens for at overtage en ny gård, nemlig den gård, som vi også kender under navnet
Sand. Den mest nærliggende forklaring er dog vel nok, at Anders Christensen kan
have været en søn af den Christen Jespersen, der senest 1705 nævnes som fæster 
af Sand, således at denne omkring 1715 er afgået ved døden, hvorved Anders 
Christensens slægtsgård er blevet fæsteledig. Spørgsmålet er herefter, om Christen
Jespersen på Sand og Mads Jespersen på nabogården var brødre, for i så fald må 
Anders Christensen have været en fætter til sin anden hustru, hvilket på de tider 
ikke var helt ualmindeligt, men blot krævede kongelig bevilling ved ægteskabs 
indgåelse. Desværre lader denne hypotese om Anders Christensens herkomst sig 
ikke bevise, og en anden mulighed er jo den, at han ikke bare i sine unge år har 
boet i Albæk i Skjern sogn, men at han også er født der, og da nok som søn af den 
Christen Pedersen, der i matriklen 1688 opføres som fæster af gård nr. 1 af 
hartkorn 5 tdr. 4 skpr. 2 fjdk., i øvrigt den eneste person i Albæk med fornavnet 
Christen. Den mulighed, at han gifter sig ind i gården med en af Christen 
Jespersens døtre, kan vel også tænkes. Men det vides ikke med bestemthed, da 
hun ingen steder nævnes.

I sin slægtsbog over slægten Sand fra Stauning (1946) Indleder Christian A. 
Søgaard med følgende om gården Sand:

"Gården Sand ligger i den nordvestlige del af det langstrakte Stauning sogn ind 
til det store engdrag, der benævnes under fællesnavnet "Velling Mærsk", i Mejlby.
Gården, som er en stor bondegård, ligger og har ligget i hundreder af år på en 
sandslette. Dog er det knap nok, at jordsmonnet nu er helt fladt, for vinden har år 
efter år tumlet med flyvesandet, så der omkring gården er fremkommet 
ujævnheder i form af småbanker og lavninger. Før i tiden var disse mere eller 
mindre tilgroet af plantearter, der i sommertiden kunne give sparsom græsning til
nogle kobler får. Dog er disse ujævnheder ikke nu iøjnefaldende, eftersom de er 
blevet dækket af plantage.
Tæt nord for gårdens lade og parallelt med denne går en byvej, og nord for denne
igen ligger Mejlby sø. Mellem vejen og søen ligger en del parceller, som kaldes 
Søkær, og hvoraf hver gård i Mejlby har haft sin.Det er mærkelsesværdigt, at det 
er den samme slægt, der i sekler af år har været knyttet til den, hvad også den 
sidste ejer af slægtsgården sagde, da han solgte den for ikke mange år siden: 
"Min slægt har haft denne gård i halvfjerde hundrede år." Der findes ikke 
skriftlige beviser for denne påstand så langt tilbage, men en mundtlig meddelelse 
herom må være gået fra generation til generation.1638 indberetter præsten i 
Stauning, Hans Gregersen Hemmet: "Norden for Halby er en agermark, og her 
ligger en liden gård, Nørkærgaard eller Sand." Ofte er udtalt, at den blot hed 
Nørkærgaard, og nabogården sysvest for denne hed Sand; men i følge præstens 
indberetning og Stauning sogns ældste kirkebog i Landsarkivet henføres ejerne af 
gården snart til Nørkærgaard , snart til Sand, hvilket beviser, at den fra gammel 
tid har haft begge navne.
I indberetningen kaldes den en liden gård. I følge sognepræstens notater 1651 var
den en halvgård og benyttedes da af Jesper Madsen. Gården var da kongens og 
kronens.
Ved matrikuleringen 1688 var den en helgård og fik da hartkorn 8-4-2-2½.
I det syttende århundrede havde gården 2 og til tider 3 ejere eller fæstere.
I lensregnskaberne nævnes 1619 Peder Jespersen i Nørkærgaard, i 1664 Peder 
Jensen og Peder Hansen, men gården tilhører da Peder Nielsen og Eske 
Pedersen.

Ekstraskattemandtal 1677. Mads Jespersen (søn af Jesper Madsen) skulle da 
svare skat af 3 ildsteder, 2 heste og 2 køer.
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Samme 1686. Niels Jensen og hustru: 1 plag, 1 får.
Samme 1689 - 1690 - 1692. Niels Jensen i Sand og hustru: 1 ildsted.
Samme 1699. Sands gård: Niels Christensen og Christen Jespersen, er gamle og 
skrøbelige og er fri for kopskat.
Samme 1705. Sandsgaard: Niels Christensen, Christen Jespersen , Maren 
Dalsgaard, væver lidt. (Rigsarkivet).

1770 er Sand fæstegård til Lundenæs. (bruger: Niels Sand.) Der måtte i årlig 
landgilde betales 8 Rdlr. og ydes hoveri, årlig 2 spanddage og 2 hånd og 
gangdage."1

Anders Christensen Albecks barn med sin første hustru Else 
Jensdatter:

Karen Andersdatter, f. o. 1695 i Albeck, Skjern sogn. Død efter 1719.

Anders Christensen Albecks børn med sin 2. hustru (NN):

1.
Jens Andersen, født efter 1695 i Mejlby, Stauning sogn. Han overtog sin 
fødegård, da faderen flyttede til Sand.

2.
Christen Andersen Sand, ane nr. 56.

3.
Else Andersdatter, født omk 1700 i Mejlby, Stavning. Hun er sandsynligvis først
død efter 1743, da det muligvis er hende, der optræder som fadder ved broderens 
datter Mettes dåb dette år.

1 Oplysningerne om Anders Christensen Albeck er hentet fra bøgerne "Slægtsbog for SAND 
Stauning, 1946, af Chr. A. Søgaard og " Slægten Sand fra Stavning sogn", Nordisk 
Slægtsforskning. 8832, Skals, 1988.
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Ane nr. 120, Jesper Graversen (1670 - 1727).
Ane nr. 121, Christine Jensdatter (1673 - 1755).

Jesper Graversen er født 18. februar 1670 i Velling
sogn som søn af Gravers Nielsen Smedegaard og 
Maren Jensdatter. Han døde 1727 og blev begravet 22.
juni på Velling kirkegård.
Han blev gift 27. februar 1698 med pigen Christine
Nielsdatter f. 26. august 1673 som datter af Jens
Christen Boling og Karen Olufsdatter. Hun døde
1755 og blev begravet 19. november på Velling
kirkegård.

Jesper Graversen var fæstebonde i Aastrup i Velling
sogn under Vennergaard gods. I skiftet efter hans død i
1727 får vi et indtryk af, hvilke forhold han og hans
familie har levet under. Gården må have været en
middelstor fæstegård med et hartkorn på 2-2-1-2, men
det var ikke et stort husdyrhold, som havde været på
gården.
Her følger skiftet i hele sin udstrækning:

Anno 1727 d. 9 July var paa Velbr. Cancelli Raad og Amptsforvalter Hellevad til 
Vennergaard, hans Vegne som Hosbonde og Skifteforvalter, mødte JacobLassen 
tillige med 2de til sig tagne Vurderingsmænd nafnlig Niels Andersen og Niels 
Enevoldsen i Aastrup udi Velling Sogn for at holde Registrering og Vurdering 
sampt Skifte og Deling efter Afgangne Sl. Jesper Graversen som boede og døde i 
bemte. Aastrup paa et bemte. Hr. Cancelliraad tilhørende Sted ansat for hartkorn
2 tdr. 2 skp. 1 fjdk. 2 alb. imellem bemte. Sl. Mands efterladte Enke Kirsten 
Jensdatter, som med hendes tiltagne Lauværge Olle Christensen i Nørby paa den 
ene Side var tilstede, og den Salig Mands med bemte. Kirsten Jensdatter aflede 5 
Børn nemlig: Niels Jespersen 29 Aar, Gravers Jespersen 26 Aar, Jens Jespersen 
23 Aar, Olle Jespersen 20 Aar og Datteren Karen Jespersdatter, hvilche Børn 
selv tilstæde sampt forbmte. Olle Christensen paa de Umyndiges Vegne som 
Værge paa dend anden Side, hvor da blev foretaget og forrettet som følger:

Bæster og Creaturer.
1 Brun Plag i 4. Aar 10 - -
1 Sort Brun Hoppe 10 Aar 4 - -
2 gl. Sortbrune lamme paa Benene 17 Aar 4 - -
1 Quie 3 Aar og Graae 2 2 -
1 Koe Graae 8 Aar 2 - -
1 Sort Ditto faaet 3 Kalve 3 - -
1 Liden Kalv 12 Uger - 2 -
2 Anden Aaringes Stude 4 - -
1 Griis 7 Uger gammel - 1 8

Vogn og Ploug Redskaber.
1 Vogn med haver, Hamler, Seler, Kolber og Puder 4 4 -
1 Vogn med Møg Fiæler sampt behørige Hamler og ... 1 - -
1 Ploug med behørig Jern og kniv 2 - -
1 Harve med TræeTænder - 1 -
1 KakkelsKiste med knief - 2 -
1 Stie - - 8
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4 River - 1 -
2 gl. Pleile - - 4
2 gl. Grebe - - 6
1 Spand - 1 8
2 Høeleer - 4 -
1 Bærbaar - - 6
2 Vandspande med jerngreb og 2 Jern Giorde - 1 -

Indboeschab i SalHuuset.
I Dagligstuen:
1 Lang Fyr Bord med Fod og Trimer - 1 4
1 Eegekiste med Laas og nøgle 1 2 -
1 Fyr Kiste - 5 -
1 Lugt Seng der paa 2 Uldne Dyner, 2 Hovedpuder af 
Olmerdug                                                            3 2 -
1 Anden Lugt Seng med 1 Dyne og 2 Sengklæder 1 
Lagern                                                         2 - -
2 Stoele - - 8
1 Liden EegeSkrin uden Jern - - 8
2 Hønder - - 12

I Brøggerset.
2 Brøgkar - 5 -
2 Baller af 6 sk. - - 12
1 Brøgge Kiel 3 - -
1 Kierne - - 10
1 Fløde Bøt - - 6
1 Deige Trug - - 8
1 meelTønde - - 4
1 Seel - - 8
2 Fieringer - - 8
2 Løf - - 8
1 Seel Løb - - 4

I Udhuset.
4 Kornse..... - 4 -
1 Par Hartøy - 2 -
1 Kniv, 1 Sav 1 ..... - 2 8
1 Vognskrin - 1 -
1 Forch - - 6
1 Vandkar - - 2
1 Drag Tønde - - 8
3 Sigter - 1 8
1 Uldsax - - 8
1 Rock - 3 -
1 Stige - - 4

I Køkkenet.
2 SteenKrus med Tinlaag - 1 8
1 Træe Kand - - 4
12 Træe Tallerkner - - 8
6 Steen Fade Hollandsk - 2 4
2 Træe Fade - - 8
8 Sorte Gryder - - 10
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3 Koe Bøtter - - 4
1 Tin...... - - 8
2 daglig Steen Fade - - 4
2 ..........kar - - 4
1 Messingstage - - 12
1 Mindre Træe Stag - - 2
3 Glas - - 6
1 liden Spiegl med sort Ramme - - 8
1 Mangletræ - - 2
1 Ildklem - - 2
1 Rist - - 4

Paa Loftet.
1 tdr. Malt 2 - -
2 tdr. Rug 4 4 -
1 tdr. Byg 1             4             -  

Boens Midler bedrager 55           -              12  

Dernæst blev Enken tilspurgt om mere at være Boen tilhørende om noget 
Andensteds af Boens Middel var indsat med Begiæring, hun da der om vilde give 
Oplysning, hvortil hun svared, hende intet videre var bevidst Boet tilhøre eller 
være berettet, end forhen er specificeret.

Derimod Boens Besværing.
1. Til efter Kongl. Allernaadigste Forordning af 
Boen til Gaarden forlods bør udtages 
4 Bæster a 8 rdlf.           32 - -
1 Vogn med Tilbehør af Langhamler, Kaaber, Seler, 
Puder og Tøm Skauler og Læstræ           6 4 -
1 Plou og Harve med Tilbehør           3 - -
Gaarden Huuse og Bygning behøver Reperation.
Vester Laden fattes følgende:
10 Traver Tag a 1 Mk. 4 Sk 1 5 8
4 Sparer - 4 -
24 Lægter - 4 -
Sønder Laden behøver:
12 Traver Tag a 1 mk 4 Sk 2 1 12
32 Lægter 1 2 -
4 Spar - 4 -

Kooehuset fattes:
5 Sparer
16 L Tylt Fiel til Loftet 1 2 -
4 Sparer - 4 -
20 L - 3 -
4 Traver Tag - 5 -

Hosbonden tilgode sidste Aar:
Landgilde 1 4 -

Saa og udtages til forn det Korn fra dennes
Tid og til Kornet er inde til den falde som for om er malet og 

172



Gaardens Auling drives skal 
1 Tdr. Malt 2 - -
2 Tdr Rug 4 4 -
1 Tdr Biug 1 4 -

Skiftets Bekostning til baade Parier, Salarium og 
Skrivepenge                                                                    2             4             8  
Videre blev tilspurgt Enchen om hun var videre 
bortskyldig der til hun svared Nej.

 Summa 67           1             -  

Og som forbemelte Boens Midler icke kunde strecke sig til Gaardens Bekostning, 
sampt Byghold og resterende Landgilde så blev samme ved Stedet, imod at 
Encken, eller dend som Stedet efter hende tager det ved gaarden beholder og 
derimod skaffer Gaarden i stand sampt Hosbonden saavel for dend resterende 
Landgilde sampt Skifte Salarium fordring og betale.
At dette er saaledes forrettet og sluttet, bekræftes  under vores Hænder.
Sterbboen ut Supra.
Paa Hosbonden Kr. Cancellie Raad og Amtsforvalter Hellevads Vegne 
J. Lassen.
Som Vurderingsm   Niels Andersen og Niels Enevoldsen.
Som Lauv og Formynder Niels Jespersen, Gravers Jespersen.

Jesper Graversen og Christine Jensdatters børn:

1.
Niels Jespersen, født 1698 i Nørby, Velling sogn og døde 30. maj 1784 i Velling 
sogn. 
Han blev 15. juni 1732 gift med pigen Anna Kjeldsdatter i Velling.
Han var fæstegårdmand i Velling.
Deres søn Kield Nielsen overtog senere gården.

2.
Gravers Jespersen, ane nr. 60.
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Ane nr. 122,  Jens Markvardsen.

Jens Markvardsen er sandsynligvis far til ane nr. 61 Anna Jensdatter.
Han var fæster i gården Dejgaard, Koustrup i Velling sogn under Vennergaard 
Gods, matr. nr. 22. 4 tdr. 3 skp. hartkorn.

Barn: Ane nr. 61.
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4 x Tipoldeforældre.

Ane nr. 128, Christen Jensen Fuglbjerg (1623 - 1699).
Ane nr. 129, Karen Jensdatter (o.1625 - 1699).

Christen Jensen Fuglbjerg er født i maj 1623 i
Fuglbjerg i Stadil sogn som søn af fæstegårdmand Jens
Nielsen. Han døde i Fuglbjerg 7. oktober 1699.
Christen blev gift omk 1657 med Karen Jensdatter,
der var født omk. 1625. Hun døde i Fuglbjerg 31. marts
1699.

Christen overtog antagelig fæstet af sin fødegård i
Fuglbjerg i Stadil sogn.
Ved matrikuleringen 1688 blev hans gård ansat til 3 tdr.
5 skp. 1 fjk. og 1 alb.
Gårdens besætning i 1735 bestod af 5 heste, 4 stude, 4
køer, 1 kvie, 10 får, 2 grise og 4 gæs.1

Fuglbjerg ses midt på kortet.

Ved hans død ses i kirkebogen bl.a. indført følgende : 

1 "Stadil sogn" af Svend Aa. Nielsen, Løgstør.
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Da Christen og 
Karen bliver gift 
omk. 1657 er det 
samtidig med at 
landet bliver hærget 
at svenke soldater og
udenlandste 
lejetropper. Mange 
vestjyske sogne 
bliver ribbet af alt af 
værdi.



"Og var dend sl. Mand tredie aff Medhielperne her i Sognet som i
dette Aar ere døde". 

Dette betyder, at han må have været en af sognets betroede mænd, idet han som 
præstens medhjælper blev taget i ed og skulle føre tilsyn med forskellige laster, 
der ikke ved almindelig rettergang kunne bevises og afskaffes.
Ved hans død overgik fæstet af gården til hans ældste søn Jens Christensen 
Fuglbjerg.

Christen Jensen og Karen Jensdatters børn:

1.
Dødfødt dreng, 1658 Fuglbjerg, Stadil sogn.

2.
Maren Christensdatter, født 1660 og døbt 8. apr. i Stadil kirke, død 3. marts 
1738 i Graversgaard, Stadil sogn. 
Hun blev gift 14. feb. 1686 i Stadil med Jeppe Knudsen Graversgaard (1656-
1715) søn af Knud Espersen og Kirsten Jepsdatter. Jeppe var   fæstegårdmand 
i Graversgaard i Stadil 1685-1718.
De fik 7 børn, hvoraf flere overlevede barndommen.

3.
Jens Christensen Fuglbjerg, født 1662 i Fuglbjerg, Stadil sogn og død samme 
sted 31. dec. 1734. Han blev gift 5 juni 1701 i Staby kirke med Johanne 
Christine Lauridsdatter. Hun døde kort tid efter giftemålet, for Jens blev gift 2. 
gang i Stadil kirke 9. sept. 1703 med Ellitz Graversdatter, f. 1683 i Stadil sogn 
og død 1760 i Fuglbjerg, Stadil sogn. Hun var datter af  Gravers Pedersen og 
Maren Pedersdatter i Mejlby, Stadil sogn.
De fik 9 børn, hvoraf de 3 døde som små.

4.
Jens Christensen, Ane nr. 64.

5.
Niels Christensen Toft, født 1666 i Fuglbjerg, Stadil sogn og død 16. marts 1737
i Søtoft, Stadil sogn. Han blev 23. okt. 1698 i Stadil kirke gift med Anne 
Jensdatter (1674-1720), datter af Jens Pedersen Toft og Maren Graversdatter 
i Søtoft, Stadil. Jens overtog sin hustrus fødegård.
De fik 7 børn, hvoraf i hvert fald 4 overlevede barndommen.

6.
Sylvester Christensen, født 1669 i Fuglbjerg, Stadil sogn og døde samme år.

7.
Birgitte Christensdatter, født 1669 i Fuglbjerg, Stadil sogn og død samme sted 
1727. Hun var antagelig ugift.
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Ane nr. 130, Anders Madsen (o.1623 - 1706).
Ane nr. 131, Maren Christensdatter (o.1637 - 1705).

Anders Madsen er født omk. 1623. Det vides
ikke hvor, men han døde 28. februar 1706 i
Høj, Stadil sogn. Han var gift med Maren
Christensdatter, der var født omk. 1637. Det
vides heller ikke, hvor hendes fødested var.
Hun døde også i Høj, Stadil sogn d. 17.
november 1705.

Anders Christensen var fæstegårdmand i Høj,
Stadil sogn.
1688 var hans gård på 3 tdr. 7 skp. 3 fjk. 2 alb.
Nogle år senere - i 1723 - var gårdens
besætning på 5 heste, 1 stud, 4 køer, 2 kvier, 2
kalve, 10 får og 4 gæs.

Anders Madsens og Maren Christensdatters børn:

1.
Anne Andersdatter, født 1663 i Høj, Stadil sogn og begravet 3. januar 1725 i 
Stadil sogn. Hun blev 23. februar 1698 gift i Stadil kirke med fæstegårdmand i 
Stadilby Anders Christensen (1664-1718), søn af Christen Lassen og Kirsten 
Andersdatter i Stadilby.
Anders Christensen var bror til ane nr. 68 Michael Christensen.
De havde 1 søn, Christen Andersen, som blev fæster i Kolby, Stadil sogn.

2.
Maren Andersdatter (1666-1748), ane nr. 65.

Tærskning med plejl.
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På samme tid som Anders 
Madsen dør, modtager 
Frederik d. 4. en skriftlig 
ansøgning fra en ung Peter 
Wesel (Tordenskjold), der 
anmoder om at blive optaget 
i Marinen. Der er dog ikke 
plads, og ansøgningen 
afvises. Senere på året 1706 
på mønster han som yngste 
skibsdreng på skibet 
Christianius Quintus, der 
sejler til Vestindien.



Ane nr. 132, Esper Jensen Kamp (1628 - 1711).
Ane nr. 133, Elle Jacobsdatter (o.1636 - 1715).

Esper Jensen Kamp, født 1628 i Kamp, Stadil
sogn, død 21. november 1711 i Kamp, Stadil sogn.
Han var født på den store gård Kamp, som hans far 
Jens Espersen Kamp havde i fæste, og som Esper
overtog fæstet af omk. 1660.
Han havde gården til 1697, da datteren Kirsten og
hendes mand Niels Andersen overtog den.
Gården havde efter matriklen 1688 10 tdr. 2 skp. 3
fjk. 0 alb.
Han blev omk. 1660 gift med pigen Elle
Jacobsdatter, der var født omk 1636 og død 5.
marts 1715 i Kamp. Hendes forældre kendes ikke,
men der knytter sig en familietradition til hendes
oprindelse. 
Enhver slægt har sine traditioner om eventyrlige
skikkelser. Her er så denne slægts: Elle skulle ifølge traditionen være datter af en 
strandet spansk sømand.
Det kunne jo have været spændende at skrue tiden tilbage til den stranding. Var 
det et skib fra datidens mægtige flåde "Den Store Spanske Armada"? - og var hun 
i givet fald frugten af et kortere ophold i den forblæste egn? Svarene blæser i 
vinden, for vi ved det ikke. Vi ved heller ikke, hvor det danske navn Jacobsdatter 
måtte komme fra.

Esper Jensen Kamp og Elle Jacobsdatters børn:

1.
Jacob Espersen Østergaard, f. 1662 i Kamp, Stadil sogn, død 4. december 1728 
i Østergaard, Stadil sogn. 
Han blev gift 1. gang 2. december 1683 i Stadil kirke med Anne Jensdatter 
(o.1646-1696), og gift 2. gang 5. september 1697 i Stadil kirke med Anne 
Lydersdatter (1671-1727).
Ved hans første ægteskab i 1683 med enken i Østergaard overtog han fæstet af 
denne gård.
Han fik et barn med sin første hustru, og 9 med sin anden.

2.
Karen Espersdatter, f. 1664 i Kamp, Stadil sogn, død juni 1731 i Fuglbjerg, 
Stadil sogn.
Hun blev gift 1. gang 18. april 1686 i Stadil kirke med gårdmand i Fuglbjerg 
Anders Graversen (o.1642-1699), søn af Gravers Nielsen og Maren NN i 
Fuglbjerg. Efter hans død giftede hun sig 2. gang med Søren Hansen Halkier 
(1666-1702), søn af Hans Jensen Halkjær og Kirsten Christensdatter. Han 
overtog fæstet af gården i Fuglbjerg, hvor han også døde 1702. Derpå giftede 
Karen sig 3. gang 24. sept 1702 med Anders Nielsen.

3.
Jens Espersen Dyrkier, (1667-1733), ane nr. 66.

4.
Jørgen Espersen Kolby, f. 1670 i Kamp, Stadil sogn, død. 10. februar 1742 i 
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Esper Jensen var ikke 
den eneste, der døde 
1711.

På samme tid i 
København florerede en
pestepidemi, som tog 
livet af ca. 20 000 
mennesker, hvilket 
svarede til ca. en 
trediedel af byens 
befolkning. Resten af 
landet slap nådigt fra 
epidemien.



Kolby, Stadil sogn. Han var fæstegårdmand i Kolby, Stadil sogn.
24. januar 1692 blev han i Stadil kirke gift med Øllegaard Graversdatter 
(o.1664-1745), datter af Gravers Jørgensen og Edel Christensdatter fra Stadilø.
De fik 7 børn, hvoraf de 5 overlevede.

5.
Esper Espersen, f. 1673 i Kamp, Stadil sogn. død 18. december 1751 i Stadil 
sogn.
Han blev gift d. 24. oktober 1700 i Stadil kirke med Maren Graversdatter 
(1657-1729), Hun var søster til Anders Graversen, som blev gift med Espers 
søster Karen. Deres far var Gravers Nielsen.
Esper og Maren fik et barn som døde som lille.

6.
Kirsten Espersen, f. 1675 i Kamp, Stadil sogn. Død 19. december 1741 i Kamp, 
Stadil sogn.
Hun blev gift 24. oktober 1697 i Stadil kirke med Niels Andersen Kamp (1667-
1739). Han overtog fæster af kones fødegård, som han drev fra 1697 til omk 1730.
Han var søn af Anders Jensen Dalsgaard og Mette Nielsdatter  i Dalsgaard.
De fik 3 børn.

7.
Hans Espersen, f. 1679 i Kamp, Stadil sogn. Død 1683 sammested.
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Ane nr. 134, Knud Lauritzen (o.1636-1709).
Ane nr. 135, Karen Christensdatter ( ? - 1675).

Knud Lauridsen er født omk. 1636. Det vides ikke
hvor, og han døde 24. novenber 1709 i Stadil sogn.
Han blev 1666 gift i Stadil kirke med Karen
Christensdatter, der var født på et tidspunkt før 1645 i
Stadil sogn.
Knud Lauridsen var degn i Kolby, Stadil sogn.
I 1682 havde Knud Lauridsen 1 ko, 1 ungnød og 3 får.
Ifølge matriklen af 1688 havde degneboligen et
tilliggende på 6 skp. 1 fjk. 1 alb.
De fik en datter:

Ane Knudsdatter (1670-1701), ane nr. 67.

Fra 10-års alderen måtte pigerne både strikke og vogte dyr.
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Året, hvor Knud 
Lauritzen døde var 
vinteren meget 
hård. Der var flere 
der kørte på slæde 
fra Sjælland til 
Bornholm.



Ane nr. 136, Christen Lassen (o.1622 - 1707).
Ane nr. 137, Kirsten Andersdatter (o.1634 - 1699).

Christen Lassen var født omk. 1622. Det vides
ikke hvor, men han døde i Høj, Stadil sogn 12.
januar 1707.
Han blev gift 13. april 1651 med Kirsten
Andersdatter, der var født omk. 1634, antagelig
i Stadil sogn. Hun døde 28. april 1699 i Stadilby,
Stadil sogn.
Christen var fæster i Stadilby, og ved matriklen
1688 blev hans gård sat til 1 tdr. 3 fjk. 1 alb.

Kristen Lassen og Kirsten Andersdatter fik mindst 3 børn:

1.
Jep Christensen, f. 1659 i Stadil sogn. Død 1736 i Alrum, Stadil sogn, hvor han 
var fæster i Aagaard. Hans gård havde efter matriklen 1688 1 tdr. hartkorn.
Han var gift med Anne Jensdatter (1650-1734).
De havde to børn: Inger Kirstine Jepsdatter (1687-1741) og Anne Jepsdatter 
(1691-1694).

2.
Anders Christensen, f. 1664 i Stadil sogn. Død 3. august 1718 i Vondaa ved 
Ringkøbing og begravet 7. august på Rindum kirkegård.
Han blev gift i Stadil kirke 23. februar 1698 med Anne Andersdatter (o.1663-
o.1725).
Han var fæster af gården Dahl i Stadilby, Stadil sogn, der ved matriklen 1688 
havde et hartkorn på 1 tdr. 3 fjk. 1 alb.
Anders og Anne havde en søn, Christen Andersen (1697-1736).

3.
Michel Christensen, (1675-1749), ane nr. 78.
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Christen og Kirsten bliver 
gift samme år (1651) som 
Corfitz Ulfeldt bliver 
anklaget for forræderri og 
underslæb og sammen med 
Leonora flygter fra 
København til Holland.



Ane nr. 140, Jens Knudsen Høj (o.1620 - 1696).
Ane nr. 141, Karen Nielsdatter (o. 1634 - 1693).

Jens Knudsen Høj er født i Stadil omk. 1620. Han er antagelig søn af Knud 
Jensen Høj, der blev begravet i Stadil 5. februar 1663.
Han blev gift med Karen Nielsdatter i Stadil kirke 6. november 1664.
Jens var fæster i Høj i Stadil sogn, og efter matriklen af 1688 var hans sted ansat 
til 1 tdr. 2 fjk. 2 alb.

Jens Knudsen og Karen Nielsdatters børn:

1.
Christen Jensen, f. 1666 i Høj, Stadil sogn.

2.
Sidsel Jensdatter, f. 1668 i Høj, Stadil sogn, død 1723 i L. Bjerregaard, Stadil 
sogn, hvor hendes mand Poul Jensen Bjerregaard var fæster. De var blevet gift i 
Stadil kirke 1699.

3. 
Knud Jensen, f. 1671 i Høj, Stadil sogn. Han flyttede til Vedersø.

4.
Niels Jensen Høj (1674-1739) ane nr. 70.

5.
Anne Jensdatter, f. 1678 i Høj, Stadil sogn, og død 1756.
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Ane nr. 142, Niels Pedersen (o. 1607 - 1681).
Ane nr. 143, Anne Christensdatter (o.1620 - 1686).

Niels Pedersen, f. omk. 1607, død
november 1681. Han er muligvis
født i Opstrup, Stadil sogn, hvor han
var fæster. Hans gård er efter 1688
matriklen sat til 2 tdr. 4 skp. 2 fjk. 2
alb.
Han blev 1650 gift i Stadil kirke
med Anne Christensdatter
(o.1620-1686).

Niels Pedersen og Anne Christensdatters børn:

1.
Peder Nielsen, f. 1651 i Opstrup, Stadil sogn, død 1735 sammested.
Han blev gift i Stadil kirke 1696 med Maren Lasdatter (1655-1717), hvorefter 
han overtog fæstet af gården i Opstrup efter sin far.

2.
Christen Nielsen, f. 1653 i Opstrup, Stadil sogn.

3.
Moust Nielsen, f. 1655 i Opstrup, Stadil sogn.

4.
Eskild Nielsen, f. 1658 i Opstrup, Stadil sogn.

5.
Maren Nielsdatter (o.1660 - 1731) ane nr. 71.

6.
Anders Nielsen, f. 1663 i Opstrup, Stadil sogn.

7.
Jens Nielsen, f. 1665 i Opstrup, Stadil sogn.
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1681 er året, hvor Niels Pedersen dør, 
men det er også året, hvor der opsættes 
trangadelygter i København. Ole Rømer
står bag ideen, og han udnævnes til 
politimester i hovedstaden, da denne 
skal føre tilsyn med de nye lyskilder. 
Derudover skal politimesteren sørge for
ro og orden i byen samt holde opsyn 
med borgernes moral og sædelighed.



Ane nr. 144, Gravers Olufsen.
Ane nr. 145, NN.

I følge Kr. Susgaard: "No Sogn" er Gravers Olufsen nævnt 1650 i Skovgaard i 
Øster No. 
Hans hustru er ukendt.

Han havde mindst en søn:

Peder Graversen, ane nr 72.

Fæstebonde på vej til hovarbejde.
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Ane nr. 180, Christen Andersen (o.1640 - 1702).
Ane nr. 181, Karen Jensdatter (o.1645 - 1707).

Christen Andersen er født omk. 1640 i Meldgaard, Hee sogn og begravet 9. maj 
1702 i Hee sogn.
Han var gift med Karen Jensdatter (o.1645-1707).

"Christen er fæster på Meldgaard med
hartkorn 3-5-2-2½ .
1683 er ejeren Jens Poulsen til Sæbygaard
ved Randers.
Ved Christen Andersens død 1702 var
vistnok hele ejendomsretten i Meldgaard
tilhørende Sæbygaard.
Efter Christen Andersens enkes død køber
i 1708 sønnerne Jens og Anders
Christensen hver sin halvpart af gården.

A. Anders havde imidlertid
søskendearveparter, delvis som skødeparter stående i gården. (se s. 123 i Hee 
sogn.)
Han gifter sig 1722 og dør barnløs 1725. Enken Anna Jørgensdatter gifter sig igen,
med Peder Pedersen, begge døde i 1754, uden at efterlade sig børn. Ny mand i 
gårdparten er Ib Jensen. 1792, søn Christen Ibsen.

B. Jens Christensen giftede sig vist til en betydelig medgift med en møllerdatter 
fra Tim. Ved mandens død i 1749 tiltræder sønnen Christen Jensen. Han var gift 2 
gange, men efterlod sig ingen børn.
Efter hans død bliver Christen Ibsen vistnok 1799 eneejer af Meldgaard."1

Christen Andersen og Karen Jensdatters børn:

1.
Jens Christensen Meldgaard (o.1671-1749) ane nr. 90.

2.
Anders Christensen Meldgaard, f. omk. 1675 ant. i Meldgaard, Hee sogn, død 
11. feb. 1725 samme sted. Han giftede sig med Anne Jørgensdatter, men fik 
ingen børn.
Han købte halvpart i sin fødegård sammen med broderen Jens.

3.
Mads Christensen Meldgaard, f. omk 1677 ant. i Meldgaard i Hee sogn. Han 
døde 1758 i Vistrup, Velling sogn. Han var gift med Inger Lasdatter fra Vesttarp
i Velling.

4.
Johanne Christensdatter, f. omk 1664 ant. i Meldgaard i Hee sogn, død 1732 i 
Sønderby, Hee sogn. Hun var gift med Hans Thomsen, der døde 1725 i 
Sønderby, Hee sogn. De havde en datter, Karen Hansdatter, der blev gift med 
Jens Nielsen Astrup (o.1694-1772). Han døde i Hvingel, Hee sogn.

1 Kr. Susgaard: "Hee sogn".
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Christen må have oplevet at få 
besøg af opmålere, der skulle måle 
hans jord op. Christian d. 5. indførte
matrikelsystemet i Danmark 1688. 
Al jord skulle opmåles og vurderes 
efter dens bonitet og værdien af 
græsningsarealerne. Matriklen kom 
til at danne baggrund for ensartet 
skatteudskrivning de næste to 
århundreder.



Ane nr. 182, Jens Christensen Møller ( ? - 1693).
Ane nr. 183, Anne Pedersdatter (o.1654 - 1725.

Jens Christensen Møller er født på Timgaard Mølle, men det vides ikke hvornår. 
Han var søn af Christen Larsen Møller og Barbara Pedersdatter i Tim Mølle. 
Han døde og blev begravet 25. maj 1693 i Tim sogn. Omk. 1682 var han blevet 
gift med Anne Pedersdatter, der var født o. 1654 - det vides ikke hvor -  hun 
døde i februar 1725.
Jens Christensen var møller på Tim Mølle, som hørte under Tim Hovedgaard.
Matriklen fra 1691 fortæller, at Tim Mølle har agre og jord på 8 tdr. hartkorn og 4 
skp. og et øde møllested med agre og eng der blev ændret fra 1 tdr. hk. 2 skp. 
2fdk. 2 alb. til 0.2.0.2. dvs. at Jens Møller skulle betale lidt mindre i landgilde.
I øvrigt siger matriklen:

"Bøvling Ampt, Hing Herert, Thim Sogn oc Bierch.
Thim Hoffvetgaard: tilhør Velærv. Axel Senested oc ligger til 
Samme gaard, en Mark kaldis Wester Mark, hadis beskaffenhed 
ved Maal og Taxt, sampt Jord Beskafning udi efterfølgende 
Forretning. Vider findes procificeret- Skout eller Meirgel intet.  
Offerdrefet på Heede.
Tørferskær til fornødighed. Engbunden taxer aff de 8te Taxer 
Mænd.
Angaaende Fiskeri da ligger ved Gaarden 3de Damme besat med
Carper oc Gedder.
Lader mahle paa Gaardsens Mølle. Kaldis Thim Mølle oc ligger 
under Gaardens Taxt., som bebos aff Jens Christensen.
Samme Mølle bestaar udi Et hiul som in Diameter er 6½ all. høy,
oc Steenen 2 1/4 Allen bred oc 1½ tyk.
Vandfaldet til Møllen kommer af et Bierg Kaldis Aschou Bierg oc
det ligger Sønder af Klibacken, adskillige rænder Heeden oc 
andre Steder- Vandets dybhed udi Rands med ½ all. oc hafter Et 
Underfald.
Benevntes oc, samme Mølle icke kand bruges, mens forhindres 
undertiden af Tørcke, om Somren, oc Frosten om Vintren, oc 
naar Torden Rayn eller stor Vandfald kommer, staar fork. Mølle i
Bagflod: och er kun ringe Søgning til samme Mølle af Thim 
Sogen. Till goirdten  er ing Forstranding -
Ellers findes nogle faa Agre til samme Mølle som i østerparts 
Forretning findes indført-"

Selv om Tim Mølle til tider har været ude af brug, har mølleren sikkert haft det 
som mange andre møllere dengang: At være fæster af en mølle var et attraktivt 
job, som økonomisk placerede mølleren i toppen blandt sogneboerne. 
Kirkebogen viser da også, at Jens Møller og hustruen Anne Pedersdatter står 
fadder ved de fleste af barnedåbene i sognet. Det var jo rart at stå sig godt med 
folk, der havde penge og  indflydelse.

Poul Martin Nødskov skrev 1787 i bogen: "Beskrivelse over Thimgaard og Thim 
Sogn" om Møllen:

"Møllen, som ligger under Hovedgaarden, er berømt formedelst 
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sin færdighed i Maling, ved det altid overflødige Vand. I 
Landmaalingens Tid 1683 laae den paa et andet sted, nemlig 
Østen for Hovedgaardens Mark, hvor der endnu sees det gamle 
Aaested og Mølledam. Vandfaldet kom da af Askø-Bierg og Klie-
Bakken meget sparsom, saa Møllen om Sommeren undertiden stod
stille; ligesom den og i Regne- og Tøe-Væjr stod af Bagflod, 
hvilket alt forvoldte dens Flytning."

Jens og Anne er vel gift omkring 1682, men nogle år forinden bliver han udlagt 
som barnefader til et "uægte" barn, som bliver døbt 26. september 1675. Moderen 
er en Kirsten Olufsdatter. I ægteskabet med Anne var der 2
døtre og 3 sønner. 
Vielsen med Anne Pedersdatter ses ikke i Tim kirkebog, så
de er sikkert blevet gift hos hendes forældre i et andet sogn,
hvor festen også holdtes i følge skik og brug.
Efter Jens Møllers død 1693 gifter enken sig med Christen
Eskildsen, som så driver møllen videre, og med hvem hun
får børnene Eskild og Karen.

Jens Christensen og Anne Pedersdatters børn:

1.
Barbara Jensdatter (o.1683-1793), ane nr. 91.

2.
Karen Jensdatter, f. omk. 1684 i Tim Mølle, Tim sogn, død sammested juni 
1688.

3. 
Christen Jensen Møller, f. 1687 i Tim Mølle, Tim sogn.

4.
Peder Jensen, f. 1689 i Tim Mølle, Tim sogn, død 1690 sammested.

5.
Peder Jensen, f.1691 i Tim Mølle, Tim sogn.
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dør samme år som
den sidste 
hekseafbrænding 
finder sted.



Ane nr. 200, Anders Jensen ( ? - eft. 1664).
Ane nr. 201, NN.

Anders Jensen er født i Klegod på Holmsland, men fødselstidspunktet kendes 
ikke. Han var søn af fæstegårdmand og strandfoged Jens Espersen i Klegod. Det 
vides ikke hvem hans hustru var.
Anders overtog 1634-35 halvparten af fødegården i fæste som faderen overlod 
ham. Han betalte 5 rdl. i indfæstning til kronen.1

Thorv. Lodberg skriver, at 1664 skulle han - Anders Jensen - som medfæster have 
Torben Jensen og Iver Jensen, der begge rimeligvis var hans brødre, men sidste 
må ikke have indbetalt indfæstning på sin gårdpart. 
1649 optages der tingsvidne angående sandflugten på Holmsland Klit og det 
fremgår af vidneudsagnet, at der hos Anders Jensen og Torben Jensen fandtes et 
gammel lukkedige, der nu var ødelagt af sandflugt. Det havde tidligere været eng 
og måltes til 190 gange 60 skaft. Samtidig udtalte vidnet, at der var to gamle 
diger, 120 gange 110 skaft [1 skaft omk 2 alen], som ligeledes var ødelagt af 
sandflugt, et stykke jord, som Laust Christensen tidligere havde haft i fæste. Disse
jorde blev ombyttet med andre brugbare jorder, og det sidste stykke betalte Anders
Jensen og Torben Jensen 1652-53 i indfæstning for til kronen.

I "Husby Klit" af Niels Iversen Klit, 1987, læses følgende:

"I 1643 ses listen over sagefald (retsbøder), at 4 mand fra Hing Herred er blevet 
overbevist om strandran og aftinget at bøde derfor efter deres yderste formue, 
heriblandt Anders Jensen i Klegod med 30 Rd.
I listen over "Skyldfisk" fra 1645 nævnes i Klegod, at Jesper Jensen, Tarben 
Jensen og Anders Jensen skylder 100 hvilling og ½ snes torsk.
I  1646 er Anders Jensen fæster sammen med Jesper Jensen og Torben Jensen, 
og det  må antages, at de hver har en trediedel af en helgård. 
I 1649  findes oplysning om, at gamle enge, der tilhørte brødrene Anders og 
Torben Jensen i Klegod, var ødelagt ved  sandfygning, så de blev fordrevet derfra.
I 1653 får Torben Jensen og Anders Jensen et stykke eng i fæste, som tilhørte 
Laust Christensen i Ringkøbing.
Torben Jensen i Klegod på Holmslands Klit nævnes sammen med Anders Jensen 
og Jesper Jensen "ved Klegaard" da Kronen skøder Sønderklitten til Salig Otto 
Krags enke (Voldbjerg) 1667."

Det kan se ud som om, Anders Jensen er død
inden 1677, og hans enke blev gift med Peder
Christensen, der 1688 havde den part af gården,
som Anders Jensen tidligere havde i fæste.
At Peder Christensen kommer ind i gården
mellem Anders Jensen og hans søn Anders
Andersen synes dog stærkt at tyde på dette
forhold.
I skødet kaldes ovennævnte Iver Jensen for
Jesper Jensen, hvilket bestyrker formodningen
om, at han var en søn af Jens Espersen, opkaldt
efter farfaderen, idet Esper og Jesper er samme navn. Gården kom nu til at ligge 
under Voldbjerg, og ved matr. af 1680 matrikuleres de som to selvstændige gårde.

1 Th. Lodbergs optegnelser, der findes  i Lokalarkivet i Kloster.
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Det er ikke til at vide, 
hvordan budskabet om 
enevældens indførelse er 
kommet frem til det yderste 
Vestjylland, men da den 
blev indført i 1660 ville 
Anders Jensen kunne have 
oplevet at få beskeden.



Anders Jensen havde en søn:

Anders Andersen, ane nr. 100.

Strandfogedgaarden i Klegod.

"På Holmsland ses endnu nogle af de gamle gårde, der er så typiske for 
byggeskikken langs hele vestkysten. Lave og sammenhængende, faste og sluttede, 
med skrå gavle for bedre at modstå vindens pres ligger de uden haver omkring og
lader mur og mark mødes i klare harmoniske linier. 
Alligevel virker de frem for alt store, med deres brede lade til den store høslæt, og
et stuehus, hvis rummelige salslænge var indrettet på, at der tit med kort varsel 
skulle skaffes plads til skibbrudne.
Til gengæld var det også havet, der bragte det tømmer, som satte klitbonden i 
stand til at bygge så stort og godt som han gjorde. De kraftige huse er præget af 
fint murerarbejde, med smukke hvide indfatninger omkring salsets hjørner og 
døre og taktfaste vinduesinddeling. Det er en pryd, der gerne vender mod syd og 
gør alverden til forskel , om man tager turen gennem det ensformige landskab 
sydfra eller nordfra."1

1 Gyldendals egnsbeskrivelser, Vestjylland s. 58.
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Ane nr. 202, Milter Pedersen.
Ane nr. 203, NN.

Det vides ikke hvornår Milter Pedersen er født, men han er død efter 1678.
Han var fæstegårdmand i Houvig, Nysogn.
Slægtens stamfader er Milter Pedersen (eller Christensen - Th. Lodberg mener han
hed Pedersen), hvis fødsel må ligge i begyndelsen af det 17. årh. I 1664 var han  
fæstegårdmand i Houvig på Holmsland Klit med 2 tdr. Htk., hvoraf han årlig 
skulle svare 400 Hvillinger til hovedgården Voldbjerg. 
Ifølge optagne tingsvidner var han 1656 så forarmet, så han ikke formåede at svare
den påbudte kornskat og halve pengeskat. Den 9. juli 1663 vidner han for 
herredstinget, at han fiskede med båd på havet, og han skulle herfor svare en lod 
fisk i sandtold, som han kunne mindes var sket 40 år tilbage i tiden. 
I sidste fjerdedel af det 17. årh. satte sandflugten ind i Houvig, og hans gård blev 
ødelagt. Ifølge datteren Karen Miltersdatters vidneforklaring, fik han af 
Voldbjergs fuldmægtig, Iver Lauridsen, tilladelse til at flytte gården og indtage så 
megen ny grønjord, som han havde mistet.1 
1668 kaldes han "Gamle Milter Christensen", hvilket sikkert må bero på en 
skrivefejl, da der næppe har boet to Milter i Houvig på samme tid.2 

De mest udførlige
beretninger om sandflugten
får vi i retsmøderne fra
1728, da gamle mænd og
kvinder stod frem for
herredstinget og vidnede om
de naturulykker, der var sket
i deres "Mindetid". Nogle af
vidnerne var dog så gamle
og skrøbelige, at de ikke
selv kunne møde i retten,
men lod deres tingsvidne
optage af andre, der under
eds tilbud forelagde det for
retten. Blandt disse var
Karen Miltersdatter i
Klegod, der var "70 Aar og
derover". Hun vidnede om
sandflugten på hendes
fødegård i Houvig. Broderen
Laurids  Miltersen i Houvig,
vidnede ligeledes om
sandflugten, der fordrev ham
fra hus og ejendom.

Houvig ligger i Nysogn - nord for Søndervig. Det er i dag et sommerhusområde.

1 Kronik i "Ringkøbing Amts Dagblad" 12/5 1938.
2 Kronik i "Vestkysten" 5/2 1944 af Th. Lodberg.

190



Milter Pedersen havde en del børn, hvoraf der i hvert fald kendes disse:

1.
Laurids Miltersen f. omk. 1647 i Houvig, på Holmsland.
Han overtog fødegården, der ved matrikulationen 1688 sattes til  1-2-2-1. Det var 
en nedsættelse i forhold til tidligere. Hvorvidt det er sandflugten der var årsag til 
nedsættelsen, kan man ikke skønne noget om. Han vidnede selv for herredstinget, 
at sandflugten omk. 1683 fordrev hans hus og ejendom, hvorfor husbondens 
fuldmægtig, Iver Lauridsen, gav ham tilladelse til at flytte gården og indtage så 
megen ejendom, som han havde mistet, "men der var intet at tage af", så det er 
muligt, han ikke har indtaget så stort areal med grønjord, som sandflugten havde 
ødelagt. 
Af markbogen fremgår det, at jorden var ond bygjord, der af sandet ved de tætved 
liggende klitter var bleven ubrugelig til sæd, og den blev takseret til 1 års byg, 
hvorefter den måtte hvile i 7 år. Han svarede landgilde til Voldbjerg og sandtold 
til Ryssensten. 
1677 beskattes han af 2 ildsteder, 2 heste, 2 køer, året efter af hustru, 1 pige, 1 
hest, 1 ko, 4 får og 1 svin. 1683 siges han at være ungkarl, da han skattes af 1 
pige, 1 hest, 1 ko og 2 får. Muligvis skal ungkarl i den forbindelse betyde, at han 
var enkemand, ialtfald får vi 1699 fortalt, at han var gift med en søster til Laurids 
Nielsen på Hingø. Hans hustru levede endnu 1717, da hun indkaldtes som vidne 
angående strandingstyverierne ved Søndervig, hvor også datteren Kirsten 
Lauridsen vidner.
Der kendes 1 barn: Kirsten Lauridsdatter.

2.
Laurids Miltersen, født i Houvig på Holmsland.
Han var fæster af et gadehus uden hartkorn i Houvig, som Axel Mogensen 
Sehested til Nøragergaard 1700 skøder til den "hæderbaarne og gudelskende 
Matrone, salig Hr. Jens Mortensens i Møeborg", hvis søn, præsten Christen 
Jensen Møeborg til Thim og Madum menigheder, blev ejer af. Pastor Møeborg 
lader i 1729 optage tingsvidner for at bevise, at hans tilhørende steder i Houvig 
med ager og enge på få år fuldstændig blev ødelagt af sandflugt, så der i samfulde 
tre år ikke kunne sås en håndfuld korn, og det tegnede til, at jorden aldrig mere 
ville blive frugtbar.
Laurits Miltersen betaler skat i 1678 og 1683 af en hustru og en søn, men ikke af 
nogle kreaturer.

3.
Niels Miltersen, født i Houvig på Holmsland.
Han var bosiddende i Houvig og fæster til Axel Sehested, og hans fæstested blev 
også ødelagt af sandflugt, ligesom det det er fortalt under broderen Laurids 
Miltersen.
Han betaler i 1678 og 1683 skat af hustru, men ikke af nogen kreaturer. Da 
Laurids døde inden 1697, havde enken fortsat stedet.
Han havde mindst 3 børn.

4.
Karen Miltersdatter, ane nr 101 (0. 1651 - 1737).
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Ane nr. 240, Gravers Nielsen Smedgaard (o.1607 - 1697).
Ane nr. 241, Maren Jensdatter (o.1628 - 1701).

Gravers Nielsen Smedgaard var født omk. 1607, antagelig i
Velling sogn.
Det er sandsynligvis hans gård som sønnen Jesper Graversen
overtager i Astrup i Velling sogn.
Gården var en fæstegård under Vennergaard Gods.
Han blev gift med Maren Jensdatter.
Vi kan ikke vide, hvor mange børn de havde, da kirkebogen
først starter 1668, men vi ved, at de fik en søn:

1.
Jesper Graversen (1670 - 1727), ane nr. 120.
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Ane nr. 242, Jens Christensen Boling (o.1630 - ?)
Ane nr. 243, Karen Olufsdatter (o.1632 - 1686).

Jens Christensen Boling er født omk. 1630 i Vester Venner i Velling sogn, hvor 
faderen Christen Nielsen Boling var fæstegårdmand. Han giftede sig med pigen 
Karen Olufsdatter, antagelig omk.1663, hvor hun fødte sit første barn.
Jens Christensens død er ikke fundet. Der er afsnit i kirkebogen, som ikke kan 
tydes, men sandsynligvis er han død i Velling, ligesom Karen, der døde 6. maj 
1686 og blev begravet på Velling kirkegår 19. maj 1686 som 54-årig. 
Ved hendes sidste fødsel skrev præsten:  "som hun skal have født i hendes 50. 
år"

Jens og Karen boede i Nørby i
Velling, hvor han var fæster i
gården matr. nr. 4a. Her fik de
mindst 8 børn:

1.
Oluf Jensen Boling, f. o.1663 i Nørby, Velling sogn og død samme sted 4. maj 
1687.

2.
Niels Jensen Boling, f. omk. 1667 i Nørby, Velling sogn og død dagen efter sin 
storebror Oluf - 5. maj. De blev begge begravet 8. maj i Velling.

3.
Mads Jensen Boling, f. 1669 i Nørby, Velling sogn og døbt 13. juni. Må være 
død helt lille, da det næste barn får samme navn.

4.
Mads Jensen Boling, f. 1670 i Nørby, Velling sogn og død 11. jan. 1671 samme 
sted.

5.
Anna Jensdatter Boling, f. 1671 i Nørby, Velling sogn og død 1713 i Velling.
Hun blev 23. okt. 1692 gift med fæstegårdmand Christen Nielsen Dejgaard 
(o.1668-1713). Han overtog svigerfaderens fæstegård og blev derefter også kaldt 
Bolling.
De fik 7 børn.

6.
Christin Jensdatter, (1673-1755), ane nr. 121.

7.
Mads Jensen Boling, f. 1. nov. 1676 i Nørby, Velling sogn.

8.
Christen Jensen Boling, f. 3. nov. 1682 i Nørby, Velling sogn.
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5 x Tipoldeforældre.

Ane nr. 256, Jens Nielsen (o.1590 - 1666).
Ane nr. 257, ukendt.

Jens Nielsen er født omk 1590, antagelig i Stadil. Han døde i 1666 og blev 
begravet 16. feb 1666 på Stadil kirkegård.
Han blev fæster af en gård i Fuglbjerg. Den havde efter matriklen 1688 - 22 år 
efter hans død - et hartkorn på 3 tdr. 5 skp. 1 fjk. 1 alb.
Sammen med sin hustru, som vi ikke kender navnet på fik han 2 børn:

1.
Christen Jensen Fuglbjerg (1623-1699), ane nr. 128.

2.
Sylvester Jensen, f. 1629, i Fuglbjerg, Stadil sogn, død 10. aug. 1707, Stadilø, 
Stadil sogn.
Han blev gift med Kirsten Pedersdatter (o.1664-1731) med hvem han fik 3 børn:
Johanne (1671-1759), Jens (1674-1730) og Peder (1676-1737).

194



Ane nr. 264, Jens Espersen Kamp (o.1602 - 1662).
Ane nr. 265, Kirsten Jørgensdatter (o.1602 - 1690).

Jens Espersen Kamp, f. omk. 1600 i Øster Kamp i Stadil sogn som søn af Esper 
Dynisen Kamp. Han døde 1662 og begravet 16. december 1662 i Stadil.
Jens var gift med Kirsten Jørgensdatter, der var født omk. 1602 og døde 1690.
Vi er med Jens Espersen bevæget os uden for kirkebøgernes rækkevide. Vor viden
om ham stammer fra skattelister og pantebøger og er noget spredt og diffust. 

Der blev 1611 givet påbud om, at præsterne skulle føre kirkebøger, men det skete 
sikkert kun få steder. I  1646 blev anordningen gentaget under trusler om embeds 
fortabelse, så efter dette tidspunkt er præsterne mange steder gået i gang, men der 
findes ikke mange kirkebøger fra 1600-tallet bevaret. Almindelig forfald, 
ildebrand, sløseri, præstebørn, mus m.m. er sikkert nogle af årsagerne.
 
Når Stadil-slægten  som bondeslægt kan føres helt tilbage til 1500-tallet skyldes 
det, at Stadil Kirkebog med start i 1646 er en af landets ældst bevarede. I andre 
sogne kan slægtsforskeren være så uheldig, at bevarede kirkebøger kun rækker 
tilbage til år 1800. 
I nabosognet Vedersø starter den først 1815.
Lidt af det vi ved om Jens Espersen er følgende:1

Jens Espersen var fæstebonde på gården
Kamp sammen med Gravers Jepsen. Her fik
Jens og Kirsten i 1628 sønnen Esper og har
sandsynligvis fået endnu flere børn. 
Endnu i 1654 nævnes han som fæster i
Kamp, og her døde han i 1662. Han blev
begravet den 16. dec. 1662 på Stadil
kirkegård; 
Kirsten derimod levede endnu mange år som
aftægtskone i Kamp, hvor hun døde i 1690.
Hun blev begravet den 5. feb. 88 år gammel.

Jens Espersen og Kirsten Jørgensdatter fik
mindst en søn:

1.
Esper Jensen Kamp (1628-1711), ane nr. 132.

1.    Landstingets Skøde- og Pantebøger 29.12.1652 og 10.10.1654
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årskrigen og tabt i slaget ved 
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Ane nr. 364, Christen Larsen Møller ( ? - 1686).
Ane nr. 365, Barbara Pedersdatter ( ? - 1671).

Christen Larsen Møller var født, gift og fik sine børn før kirkebogen i Tim tager 
sin begyndelse i 1660. 
Han var møller i Tim Mølle og gift med Barbara Pedersdatter.
Christen døde 1686, 15 år senere end Barbara, der døde 1671.

Første gang mølleparret optræder i kirkebogen er 1664, hvor det nævnes at: 

"Barbara Pedersdatter i Møllen og Christen Larsen Møller er 
fadder til Søndergaards søn Thamis."

Senere samme år benævnes hun som "Barbara i Møllen". 
De havde 4 kendte børn med navnene Maren, Niels, Anne og Jens (ane nr. 182), 
som senere overtog møllen. Der har sikker også været en Peder og en 
Lars/Laurits. De kan være døde før kirkebogens indførelse eller have giftet sig i 
andre sogne. I hvilken rækkefølge børnene er født vides ikke, da præsten fra Tim 
på dette tidspunkt ikke brugte at skrive alder ved dødsfald. De kendes, fordi de på 
skift står fadder til hinandens og andres børn.
Når øvrigheden til alle tider har manglet penge, blev der blot udskrevet en skat. 
Somme tider var skatten meget målrettet, og pengemanglen kunne have 
forskellige årsager. Den kunne skyldes kongens nye slotte, krige, prinsesse-
bryllupper og lignende. Den sidstnævnte form for skat kaldtes forøvrigt for 
"Prinsessestyr".
Efter Den skaanske Krigs afslutning var kassen tom, og Christian den 5. lod 
udskrive en engangsskat, nemlig en "Ildsted og Qvægskat". Det ses, at 59 
familier i Tim blev berørt af denne, idet 4 familier havde 3 ildsteder, 36 familier 
havde 2 ildsteder og de sidste 1 ildsted. Om Christen Larsen hed det: 

"Christen Larsen i Timb Mølle 3 Ildsteder oc 2 Køer. 1 Rd oc 2 k.".

Poul Mathias Nødskov, der var degnesøn, arbejdede på Timgaard i 1787. Han har 
skrevet om stedet og beretter bl.a.:1

"Da Thim Sogn kun ligger 1 Mil fra Nordsøen, som her kaldes 
Vesterhavet, saa har samme megen indflydelse paa Vejrliget. 
Kornet kunde blive beskadiget af den stormfulde Dunst, hvormed 
Havet undertiden besvangrer Luften (Havsue kaldet i disse Egne 
og visende sig som en tyk Taage). Skaden var almindelig ved 
Nørre Jyllands heele vestre Side, og mest tydelig i de Sogne, som 
grændse næst til Havet. Dette Havs Naboskab pleier i Thim og 
omliggende Sogne at gjøre ustadige Vintre, og jevnligen afvexle 
Frost og Tøvejr. Om Aarets værligt i Olddage vides intet videre 
anmærkelsesværdigt, end at den strenge Vinter i Aaret 1709, med 
udbrud af Frost og overordentlig mængde Sne fra Juul til Paaske, 
også Indfald her i Sognet, og her, saavelsom overalt i disse Egne, 
gjorde saadan Indtryk paa Almuen, at gamle Folk endnu derfra 
regner deres Alder, da det hedder: "saa eller saa gammel var jeg 
den store Vinter, eller saa og saa mange Aar før eller efter den 
store Vinter er jeg fød."

1 Hardsyssel Aarbog 1968 s. 3-107.
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Nødskov fortæller også om en begivenhed, der
viser møllerens position i sognet. Sognepræsten
pastor Svendborg døde 1677, og nu havde man
indkaldt to kandidater til det ledige embede til
prøveprædikener. Nødskov skriver: "Christen
Jensen Aulum prædikede paa Valg i Thim Kirke
tillige med sin Medbeiler, og da Hr. Axel
Schestedt tilspurgte Menigheden, hvem af disse
tvende, de helst vilde have til Præst, fremstod
Mølleren Christen Larsen og raabte: "Aulum,
Aulum!" Han blev Præst."

Sønnen Jens Christen Møller d. 1693 ane nr. 182.

Kvindedragt fra Ringkøbingegnen. I baggrunden Ulfborg kirke.
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Ane nr. 400, Jens Espersen, (o.1580 - ? ).
Ane nr. 401, Ukendt.

Jens Espersen ved vi ikke meget om, og den smule, der vides, er fremdraget af 
genealogen Th. Lodberg, hvis materiale nu findes på Lokalarkivet i Kloster.
Jens Espersen har haft en gård (matr. nr. 199) i fæste i Klegod på det forblæste 
Holmsland Klit, hvor der jævnlig var sandstorme, som ødelagde den smule 
agermark, som fandtes. Derfor har det uden tvivl været en kærkommen opgave 
for ham at blive udnævnt til strandfoged på Kronens strande.
Om det skyldtes dårlige tider og trange kår eller andet, så blev han taget i at have 
forsynet sig med strandingsgods, som tilhørte Kronen.
1609-10 måtte han betale 30 rdl. i bøde, fordi han havde taget en indstrandet 
kiste, og i 1631-32 var det atter galt med ham, da han måtte betale 10 rdl. i bøde, 
fordi han havde taget et vinfad med hjem på gården fra stranden.
1630 strandede den hollandske skipper Jochim Thomisen, to af skibsfolkene 
druknede, en del af lasten blev bjærget og taget i forvaring af strandfogeden Jens 
Espersen i Klegod.
Hvor mange børn Jens Espersen havde vides ikke, men da Anders Jensen (ane 
nr. 200) og Torben Jensen hver fik en halvpart af hans gård i fæste,  hvoraf første 
udtrykkelig siges at være en søn, kan vi skønne at begge disse må være sønner af 
Jens Espersen.

En stranding på Holmsland Klit.
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Ane nr. 484, Christen Nielsen Boling (o.1582 - 1683).
Ane nr. 485, Karen Jepsdatter (o.1596 - 1678).

Christen Nielsen Boling er født o. 1582. Muligvis
stammer han fra gården Boling i Lem sogn, men
1580 - omk. det tidspunkt hvor Christen blev født,
hed manden på denne gård Jens Jepsen1, så den
forbindelse er ikke tydelig. Han ville naturligt få en
søn, Jep Jensen, som kunne være far til Christens
hustru Karen Jepsdatter, og de kunne have boet i
Boling, før de flyttede til Velling.

Da Christen døde 29. sept 1683 og blev begravet 3. oktober 1683, skrev præsten: 

"  1683 fest.Mich. ved 4 slet efter middag døde Gammel 
Christen Nielsen Boling i Vester Venner oc blef begaven 
d.3.octob. æt. 101".

Karen var død 5 år forinden, d. 21. august 1678.
Christen og Karen havde 2 børn:

1.
Jens Christensen Boling, f. omk 1625 og død 14. marts 1707 i Vester Venner, 
Velling. Han blev o. 1668 gift med Karen Andersdatter (1628-1686), med hvem
han fik 1 barn: Oluf f. 1669.
1687 blev han gift med Else Lauridsdatter (o.1652-1727) med hvem han fik 3 
børn: 1. Christen (1689-1758) der overtog fødegården og blev gift med Johanne 
Pedersdatter, 2. Else Kirstine  f. 1724, 3. Peder (1729-1788) gårdmand og 
sognefoged i Vester Venner, Velling, gift med Maren Kirstine Sørensdatter.
 
2.
Jens Christensen Boling o.1630 Ane nr. 242.

1 Alfred Kaae: "Lem sogn" s. 323.
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Samme år som 
Christen dør udstedes 
Danske Lov som 
danmarkshistoriens 
første samlede lovbog.



6 x Tipoldeforældre.

Ane nr. 528, Esper Dynisen Kamp (o.1570 - før 1646).
Ane nr. 529, Ukendt.

Med Esper Dynisen Kamp er vi ved den ældste fra den del
af slægten der stammer fra Stadil sogn. Han er antagelig
født o. 1570 og død før 1646.
Han var fæstebonde i Kamp i Stadil. 1610 nævnes han i
Bøvling Amts jordebog som fæster på Øster Kamp i Stadil.
Han betalte ekstraskatter af bl.a. en tjenestedreng, mandtal
samt en pengeskat (formue).

I en jordebog over Hardsyssel Provsti nævnes i 1639, at: 

"....af det Ejendom, Niels og Esper Kamp tilforne i Brug havde 
og deraf havde givet en Ørte Byg (12 skæpper), medens eftersom
af Kirkens Regnskab for 1639 erfares, det af Havflod at være 
fordærvet, gives nu Byg 3 skp."1

Kampgårdene skal efter sagnet være en gammel kongsgård, og der er meget der 
tjener til støtte for sagnet. Gårdene ligger på landtungen mellem højdedragene i 
sognets sydlige og nordlige del. Mod syd, vest og nord er denne landtunge 
omgivet af lave marker, enge og moser. Men i oldtiden, da landet blev bebygget, 
var landtungen omgivet af vand. Herom vidner det gamle navn Skelmose, Mose 
og Engkjær, der på ovennævnte tre sider omslutter Kampgårdenes marker og 
danner en naturlig fæstning.2

I 1623 har Esper Dynisen afstået fæstet af gården, der var på hartkorn 5-1-1-2 til 
sønnen Jens, idet denne ses at betale skatter og afgifter af gården.
Hvor mange børn Esper Kamp havde, vides ikke, men foruden sønnen Jens, der 
overtog Kampgaard, var han sandsynligvis også far til Niels Espersen Bjerg 
(1609-1682), der 20. feb. 1653 i Stadil blev gift med Inger Jensdatter, og som 
navnet antyder blev fæster i Bjerg. I hvert fald måtte Niels Espersen Bjergs 
sønnesøn Niels Jensen Bjerg, og Jens Espersens Kamps oldebarn, Ellen 
Nielsdatter Kamp, have kongelig tilladelse, før de kunne blive viet den 2. nov. 
1721 i Stadil, fordi de var beslægtede i 3. led.

Esper Dynisen Kamps børn:

1.
Jens Espersen Kamp, ane nr. 264.

2.
Niels Espersen Kamp, født omk. 1609 i Kamp, Stadil sogn, dør 1682 i Stadil. 
Han blev 1653 gift med Inger Jensdatter.

1 Hardsyssel Aarbog 1909 s. 17.
2 Hardsyssel Aarbog 1941 s. 67-68.
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samme tid som 
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