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Slægt & Staun
1990 : t

»Der var spændinger i luften i Holmens Kirkefor snart
300 ar siden. To mænd gik og så skævt til hinanden.
Landets højesteret måtte gribe ind; et lille, men synligt
minde kan ses den dag i dag.« Læs historien i dette
nummer
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Der afholdes ordiner generalforsamling mandag den 12. marts 1990 kl.

19.00 med dagsorden efter vedtægterne.
På valg er: Inger Hetmar, Robert Oest-Larsen og Jørgen Aasberg.

Efter

generalforsamlingen

vil

oberst

Skovgaard

nogle

og

medlemmer

fortælle om, hvordan de har fået skrevet en slægtsbog.
Jørgen Aasberg
***** k'k-fek-it

Arkivbesøg
Det skal hermed endnu engang understreges,

at man skal bestille tid

for at kunne komme til at benytte de forskellige film og mikro fiche i
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Tidsbestilling

bedes

foretaget
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mellem

kl.

12

og

14 på

tlf. 42 17 92 51 til A. M. Krogh-Thomsen.

Arkivet er åbent

tirsdage og torsdage mellem kl.

15 og 20 samt fra

kl. 17 den mandag, hvor vi har foredrag.
Da

pladsen

ikke

er

særlig

stor,

er

det

meget

vigtigt,

at

man

respekterer tidsbestillingen.

Lone Wredstrøm
***********
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inden 1. maj 1990.
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5.694,25

Årsmøde SSF

1.035,50
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393,14
4.874,96

PASSIVER;

Egen kapital pr. 1.1.1989
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Lone Wredstrøm,kasserer

Mogens Rosenløv, revisor
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Slægtsforskning
skabe

for

interesse

Som det måske allerede er Dem be

fremmest

kendt, har Danmarks Radio sendt en

slægtsforskning og få sat "begyn

at

4

derne" i gang. Men bogen har også

gange i TV med titlen "Mit navn er

meget at byde på for den mere er

serie

over

slægtsforskning

om

Jensen".

farne .

Til TV-udsendelserne har DR's for

Foreningen

har

lag udgivet en bog, der er skrevet

bøger med

rabat

af en virkelig kapacitet på områ

dio,

det - og foredragsholder, kendt i

så

foreningen - nemlig

Bogen kan også købes hos den loka

kalhistorisk

leder af Lo

afdeling

ved

Køben

er

blevet

til

en

længe

et

eksemplarer
til

haves

oplag

boghandler,

antal

fra Danmarks Ra

men

er

så

sælges

kr.

prisen

særdeles

Bogen

bestilles

henvendelse

ved

udleveres

brugbar bog, fyldt med illustrati

til

Lone Wredstrøm,

oner og nyttige oplysninger - der

til

foredragene.

til morsomt og veloplagt skrevet.

des tillægges kr. 7,75 i porto.

Projektets

hensigt

var

først

85

kr. 98 pr. stk.

havns Universitet, Knud Prange.
Det

le

og disse

indkøbt

og

Skal

bogen sen

og
Lone

Wredstrøm

**********

Salgsannonce
I fortsættelse til ovennævnte bog

køb med

rabat

skal

jeg

gentage,

Kulturhistoria för släktforskare
Läsebok för släktforskare

hvad jeg nævnte på Januar-foredra

Ordbok för släktforskare

get .

Släkt forska - steg för steg

Da foreningen er medlem af Genea

Släktforskning för alla

logiske foreningen i Sverige, kan

Hembygdsforska - steg för steg

vore

medlemmer

købe

denne

fore
komplet

fortegnelse

nings bøger med rabat ved bestil

En

ling via undertegnede.

bladet GF-Aktuell,

Der kan nævnes følgende bøger som

kassette

eksempel :

bestand .

*********

blandt

findes

i

som står i en

foreningens

bog

Lone Wredstrøm
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En retssag fra 1704
En januardag i 1704 modtog patronen for
Holmens Kirke, general-admiral-løjtnant
Gyldenløve, et brev. Brevet var skrevet i
ydmyge, ja krybende vendinger; i indled
ningen blev han tituleret «nådige herre og
patron«, og brevskriveren sluttede af med
at kalde sig selv Deres »underdanige og allerpligtskyldigste ringe tjener«. Det var
klokkeren ved Holmens Kirke. Oluf Leth.
som havde skrevet brevet, og brevet inde
holdt en klage over nederste kapellan ved
kirken, Jens Lund. Kapellanen forlangte,
at Leth under aftensangen skulle gå rundt
med den tavle, som pengene til kapella
nen blev indsamlet i. Dette ønskede Leth
at være fri for. Ved de øvrige gudstjene
ster skulle han samle penge ind til kirken
og til sognets fattige. Som den egentlige
grund til at blive fri for det anførte Leth. at
han jo under hver eneste gudstjeneste
måtte gå rundt og samle ind, og han hav
de derfor aldrig tid til at sidde i ro og an
dægtighed og lytte til prædikenen. Dette
var begyndt at gøre ham dybt bekymret.

Da anmodningen ikke førte til noget, og
da et brev til biskoppen heller ikke hjalp,
valgte Leth simpelthen at lade være med
at samle penge ind. Så skete der til gen
gæld noget: kapellanen lagde sag an mod
ham.
Kirkens folk havde dengang deres egen
domstol, for Holmens vedkommende hed
den Skibskonsistoriet. Dommerne her var
Holmens provst og kirkens første kapel
lan. Det var altså klokker Leths og kapel
lan Lunds overordnede, og endda Lunds
to medpræster, der skulle dømme.
Under retssagen fremlagde kapellan Lund
vidnesbyrd fra nogle ældre, fremtrædende

medlemmer af menigheden. De erklære
de. at det i mands minde havde været
klokkeren, der samlede penge ind til ka
pellanen. Desuden - pointerede Lund havde Oluf Leth jo nu i seks år godvilligt
indsamlet pengene, og derfor var det for
sent at protestere.
Oluf Leths forsvarer fremlagde en skriftlig
erklæring fra kirkeværgen om, at der ikke
fandtes noget dokument i kirkens arkiv,
der sagde, at klokkeren havde pligt til at
samle penge ind for kapellanen. Oluf Leth
havde desuden skrevet til samtlige andre
klokkere i København og forhørt sig om
forholdene ved deres kirker. Forholdene
var rigtignok forskellige, men ingen andre
steder skulle klokkeren dog indsamle ka
pellanernes penge. De steder, hvor de alli
gevel gjorde det, skete det af egen fri vilje
og mod ekstrabetaling. Efter disse indlæg
faldt der dom i sagen den 28. marts 1704.

Dommerne måtte erkende, at det ikke
stod nogen steder, at klokker Leth havde
pligt til at samle penge ind. Til gengæld
havde Leth jo besørget indsamlingen i så
mange år, at det havde vundet hævd. For
holdene i byens andre kirker mente dom
merne var sagen uvedkommende. Leth
tabte altså sagen. Oluf Leth var selvfølge
lig ikke tilfreds med afgørelsen og appelle
rede til Landemodet, der var appeldom
stol i kirkelige sager. Dommerne her var
Sjællands biskop og stiftamtmanden. De
samme argumenter som under retssagen i
Skibskonsistoriet blev fremført for Lande
modet. Landemodet afsagde dom i juni
1704. Dommerne mente ikke, at der var
skygge af bevis for, at det var Leths pligt at
samle kapellanens penge ind. Leth skulle
altså være fri.

Så var det kapellanens tur til at appellere.
Sagen gik til Højesteret.
Inden sagen kom for retten igen sendte
Oluf Leth et brev til kapellan Lund. Leth
sagde, at han ønskede at undgå en kostbar
retssag, og opfordrede Lund til at droppe
sagen. Til gengæld tilbød Leth at indsamle
pengene til ham på alle helligdagene (men
ikke på søndagene), og det uden betaling.
Kapellan Lund afviste fnysende dette for
slag. Han anså det for bluff fra Leths side:

Leth ville gøre et godt indtryk på Højeste
ret ved at spille forsonlig. Yderligere påvi
ste han hulheden i tilbuddet. På helligda
gene plejede menigheden at give penge til
klokkeren, så da ville Leth jo under alle
omstændigheder skulle rundt i kirken og
samle ind. Herefter kom Lund så med den
virkelige grund til, at det var så vigtigt for
ham. at netop klokkeren besørgede penge
indsamlingen. Klokkeren var en anset
mand i menigheden, og når det var ham,
plejede menigheden at være mere offer
villig end hvis indsamleren var en mere
ukendt person. Sidst i brevet slog han en
mere forsonlig tone an: han tilbød Oluf
Leth fire rigsdaler om året for at forestå
indsamlingen. Oluf Leth ville ikke tage
imod de tilbud, og Højesteret gik i gang
med sagen. Begge parter fremførte sam
me argumenter som ved de to tidligere
retssager. Den 8. november 1704 faldt der
så dom. Højesteret bekræftede Landemo
dets dom, klokker Leth var fri for at ind
samle penge til kapellanen - han havde
opnået, hvad han ville.

Vi kan mene, at sagen drejede sig om en
bagatel. Dog må man huske, at præsterne
dengang ikke var på fast løn, men at deres
indkomster var svingende og især stam
mede fra frivillige bidrag fra menighedens
medlemmer. Indsamlingen under aften
sangen var altså i høj grad af økonomisk
betydning. Som nederste kapellan ved kir
ken var han usselt lønnet. Klokkerembe
det ved Holmens kirke var derimod velaf
lagt. Striden var umiddelbart en strid mel
lem to kolleger på en arbejdsplads. Lund
var klokkerens overordnede, men han

6 havde brug for en så anset mand som
Leth til at stimulere menighedens offervil
je
Leth anførte som hovedgrund til ikke at
ville forestå indsamlingen sine religiøse
samvittighedskvaler. Det kan ikke afvises,
at hans skrupler i den anledning var ærligt
mente, men argumentet var også velegnet
overfor dommerne, af hvilke flere var teo
loger; hvem vil vel nægte en mand lejlig
hed til at høre Guds ord. Men grunden til
Leths vægring kan også være af mere
verdslig art. En så velhavende mand som
Oluf Leth kan have fundet det ydmygende
at være stik i rend dreng. Oluf Leth var
nemlig - trods de ydmyge og krybende
vendinger i brevet til kirkens patron - en
mand med ambitioner; han opnåede med
tiden at blive værge for Holmens kirke.

Sagen viser også noget ganske spændende
om tidens retsvæsen. Kirkens folk havde
deres egne domstole. Gad vidst om kir
kens to andre præster har været helt upar
tiske. Men sagens forløb viser også, at det i
enevældens samfund, der var skarpt op
delt i stænder og rangklasser, var muligt
for en underordnet kirkelig embedsmand
at føre sag mod sin overordnede og gå
helt til Højesteret — og vinde!

Kapellanen har altså måttet finde en an
den til at samle sine penge ind. Hvem han
har fundet, ved vi ikke, til gengæld findes
et synligt bevis på, at han har fundet en. I
kirken opbevares en smuk pengetavle af
skildpaddefiner med et billede af kirken
og dens grundlægger Christian IV, og
med en bjælde, beregnet til at vække so
vende kirkegængere med. Denne tavle
blev anskaffet af Lund i 1708. Tavlen er
forsynet med en lille sølvplade med et
digt, forfattet af Jens Lund. Desuden er
der et sølvrelief af et skib, hvorfra der bli
ver kastet penge ind til en mand, der står
på land og rækker sin hat frem. Digtet er
en formaning til menigheden om at give
præsten penge. Efter at have læst om
Lunds trængsler forstår man, hvorfor han
anskaffede netop denne tavle og forsyne
de den med netop det digt og det relief.
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Holt Skipper, holt. Stryg Seilet need!
Kast A nker udJor Borde!
Og siig os ajdin Sellings meed.
Ifald vi med dig toordc.
For Præsten ieg mit Skib nu foer
Hans Sold her i at sanke
Af dem som Prædiken her hoer’
Og see hvad der vil vanke.
Holt Skipper, holt! 17 med dig vil,
17 og vor Andeel reeder

For Guds Ord som her horis til
Af dend som for os beeder.
Far Skipper, far ijesu Xafn,
Din Lading ind at hente.
Far lykkeligen i din Hafn
Med Capital og Rente.
J. Lund

(Materialet, som artiklen bygger på, er fun
det i Landsarkivet for Sjælland m.m.)

Artiklen stammer fra:
ANKERKÆDEN : en hilsen
fra Holmens kirke
66. Årgang nr. 3 1989.

Cand. phil. Michael Bregnsbo
p.t. Holmens Kirke

Bogsamling
Da

foreningen har

fået mange nye

Släkt och hävd

fra

1981

og til i

medlemmer, vil jeg gøre opmærksom

dag.

på foreningens bogsamling.

Der findes en del arkivoversigter,

Samlingen

befinder

sig

på

samme

s lægsbogs fortegnel ser,
breve,

Skads

Danmarks

og

Sokkelund

etage som biblioteket i mormonkir

Riges

ken på Priorvej. Der er fri adgang

herreds tingbøger fra 1600-tallet.

under vore foredrag - BEMÆRK ALLE

Der findes en trykt oversigt over

REDE FRA KL. 17.

alle bøger fremlagt i mødesalen.

Vi

har

over

150

bøger,

som

for

Når man ønsker at låne, henvender

flertalles vedkommende er skænket

man sig til mig.

af medlemmer, men også Personalhi-

sidder der et kort,

storisk Tidsskrift fra 1971 og til

med Deres navn og udlånsdato. Man

i

kan

dag,

det

tilsvarende

svenske

så

låne

Bag

bogen

i

hver

bog

som udfyldes

indtil

næste

foredrag.

Lone Wredstrøm
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Mads Andersen Listo til
Skauhsgård i Vinduen og
hans nærmeste slægt 1. del
Slægten Listo har fælles oprindel

(3/1

se med slægten Lønborg, som alle

verste kapellan ved Århus Domkir

i

rede oplyst

af

1746

en "Slægtebog"

Hansen

Frederik

fra

Løn-

borg(1 ) .

gumentere

fra

ke. I biografien over denne giver

Fr.

Lønborg

Lønborg gerne vil

for,

ar

nedstammer

den

at

schweitzisk

en

våbenførende

sønnen

6

er

sender ham

år,

moderens

præsten Gregers

fætter,

i Hemmet-Sønder Vium.

familie "von Lønburg", er slægtens

Enevoldsen

Forældrene sætter ca.

kendte mand

sikkerhed

der som

dog HANS .JENSEN SKRIVER,

Carl

af

var

Langholz(2)

fra

Lønborggård et år på oplæring hos

ældste med

påvist

flere op

indirekte

lysninger om Hans Jensen, der, da

Fr.

Selvom

1607-11/7 1682), død som ø-

1617 dren

gen i Warde skole, men han tages

ud

igen for at modtage privatun

gift med MAREN IVERSDATTER HEMMET,

dervisning

en datter af sognepræst

stopher Gersdorffs børn på Sæby-

i

Hemmet

og Vium Hr. Iver Gregersen (præst

1601)

1559-17/8

ved

Jensen

Hans

han

var

der

udi

Fr.

ikke

undvære sønnens hjælp i handelen
med Holland og tog ham derfor med

Lønborg,

at

Aabenraae,

af

det

17^e

Ceculo saminested haver boet, hvis

Iffvers Datter.

huustro var Maren

1622

Om

udi

begyndelsen

i

Maren

14/8

"Skriver

Faderen kunne

Chri

Hr.

1601).

hustru

og

(død

Clausdatter

gård.

sammen med

sig til Amsterdam for at dygtig
gøre ham i regning og skrivning.

1624-29 var

tinskole,

i

sønnen

hvor

Odense La

fik

han

"udi welvisse Raadmand

ophold

lens Mic-

Men som høyædle og welbaarne Hr.

helssens Huus"(3). Derfra kom han

Christopher Gersdorff, Hr. til Sæ-

til Københavns Universitet, hvor

bygaard og Lønborg Bispgaard, med

fra han dog

for

1630

om mel te

Hans

Jenssen

haver

fik

fra August

afbrudt

ført en fortrolig Correspondance,

måtte drage hjem

haver hand paataget sig at forpag

på grund af pest.

af

Gersdorff

1629-1/3

studierne

til

og

forældrene

disse

Hans Jensen og Maren Iversdatter

2^e forbemelte Gaare og haver med

lever altså begge endnu i 1630 og

te

sin Negoti

til

Hr.

welb.

(af Øxne)

sinn Døde

1607
ældste

3/1
søn

paa Holland

Dag samme beboet".

fødes

Johan

i

Åbenrå
Hansen

deres
Lønborg

forpagtningen

af

Lønborggård

i

Lønborg Sogn, Nørre Horne Herred,

Ringkøbing Amt må være
nest 1613.

sket

se

9

I 1616 var Hans Jensen Skriver paa
Lønboriggaardt
Bolle

slået

blevet

Christensen

Styg

i

med

hvorefter

brændevinskop,

Skriver havde værget

havde en dødsdømt dokumentfalsk

en

ner, Christen Olufsen fra Kær, i

Hans

sig mod

for

1634,

frikendt ----- Men samme år,

af

sine

sidste

fængslet

i

timer

Bolle Christensen med en ost og en

omstændighederne omkring en

lysekærte og udslaget to lys(4). I

dring fra Hans Skriver på 11

sagen

var

Jens

indstævnet

også

Christensen i Egvad Præstegård(5),

selvom et

af Løn

sandemandstoug

Byting

borg

d.

1/10

1616

havde

på

Lundenæs travlt med at nedskrive
for

ro-

senobler af pastor Oluf Clausen i
Den hjælpsomme mand

Bork.

havde

til præstens favør ændret et ord

til ”bevises'* un

fra ”befindes"

svoret ham fri for sagen.

der præstens påsyn, samt haft bi

Endnu i

stand

1627 er Hans Jensen Skri

ver forpagter af Lønborggård, men

i

1634 bebor han en gård i Bøel

by, Lønborg sogn(6). Dette år hav

de

i

borger

Iver Jensen,

Varde,

stævnet birkedommeren Peder Hansen

i Varisbøl,
ham

til

ved

forfalskningens videre

finesser af herredsfogeden i Nør-

re-Horne Herred, Las Lauridsen i
Bork, der ligeledes havde overvæ
ret den højtidelige handling(7).

Med

dokumenter

disse

fra

1634

fordi han havde dømt

klinger Hans Skrivers saga ud: en

betale

gældsbunden

at

tingskriveren

mand,

længere

ikke

Søren Nielsen 50 rdlr. og 18 dl. i

selv aktiv deltager i sager, hvor

rente efter en kontrakt, Iver Jen

man kunne have sprugt ham selv.

sen

for 7 år siden havde udstedt

til

den

skriver

forrige

på

Løn

borggård Hans Jensen, der nu boede

I 1645 var der i Bøel by 11 går

de,

1

bol

og

2

i Bøel. Han skulle fodre Vardebor

Blandt

gerens stude,

halve besætning

i behold

påstod,

havde

halve

betalt,

desuden

Iver

Lønborggård.

fordringen

som var

staldet

Jensen

forlængst

var

på

dem,

sået

at

forøvrigt nævntes de 50 dl.

HanskoneC 8).

ikke i kontakten, og Hans Skriver
var

siden

den

tid

gældsbunden mand,
derligt,
pengene

nogle

han

før,

kendt

som

en

så det var un

ikke

havde

krævet

hvis han havde haft

tilgode.

Iver

Jensen

blev

så

som

den

kun

ikke havde

og fremviste sin regnskabsbog, og
slet

8

gadehuse.

af

gårdene havde 2 fæstere på hver.

vårsæden,

havde

den

og kun

sæd,

.samt

korn nok til

nævnes:

Maren

Torstensson-krigen

havde tæret på mangt og mange, og
præstedatteren fra Hemmet overle
vede godt nok sin mand----- Bedre

gik det byen efter Carl
krigene

1657-60,

men

Gustav-

da

sønnen Iver Hansen gård med

deler

Jens

10

Pedersen. Fr. Lønborg nævner Hans

Rentemester

Skrivers og Maren Iverdatters børn

Gårdens

i

følgende

rækkefølge:

Johan

1.

Hansen Lønborg (med fyldig biogra

fi),

Jens

2.

"apostocerede

ham",

Hansen

vides

og

Møller(lO).

i hartkorn til 3 1/2 Td. 3 Skæp

per,

hedder dens

1688(1 la)

i

og

(StroIle)

fæstere Niels Pedersen og Willads

intet

Jensen.

om

Iver Hansen (Liste eller

3.

Henrich

jordtil1iggende vurderes

3

til

Hartkornet nyvurderes da

Td.

2

Lønborg-Egvad

Alb.

Listoe, skal omtales nedenfor) og

Kirkebog

4. Abeil Hansdatter (ca. 1615-28/5

1815 ff. - så hvad der siden sker

1688),

med

Iver

Fr.

Lønborg Slægtebog, der note

IVER HANSEN LISTE eller LISTO (ca.

rer

følgende:

1611/13

borg,

død

som enke

Kolding(9)

i

efter Iver Smed (død 20/10 1680).

1688)

efter

-

hvis

om

trentlige fødselsår kan sluttes ud

fra, at det er sandsynligt, at Fr.
nævnt

er

bevaret

først

kun

Hansen ved vi

dereffter

"Iwer

siden

blev

fra

fra

Løn

Hanss

og

Ridefoged

forpagter

Liste,

paa

tog sig siden det Tilnaun Liste,

efter

gif ft med...." - samt andetsteds:

alder, har vel overtaget fæste på

"Iffver Hansen, var siden Ridefo

har

Lønborg

gård

den

Bøel,

i

moder

hans

børnene

Sogn,

get og siden effter Forpagter paa

beboede,

Liste, der udi Egteskab haver væ

Lønborg

som

enke

straks efter 1645. Antager man, at

ret

moderen kun har fået lov at sidde

haf ft

ene for gården i "nådsensåret", -

Sønn var Madtz Anderssen, Hr. til

d.v.s. ét år efter ægtefælles død

Schavengaar,

(men

en Dell Børn".

der

undtagelser),

findes

hvorefter hun enten må gifte sig

Fader

til

adskillige

een Anders

Børn,

Iffversen hvis

der haver

og hafft

Om List i Ølgod sogn, Øster Horne

igen eller give afkald på gården -

Herred oplyses i en præsteindbe-

1644/45!

retning til Ole Worm(llb), at det

er

død

faderen

senest

Iver Hansen overtager fæste på en

oprindelig

"en

var

by

haffde

idet Jens Pe

1/2 gaarde oc

dersen

har

brøtt saa ner som 2 gårde".

formodentlig

fæste

på

1

6

boel, bleff af-

såkaldt "halvgård11,

den anden halvdel af gården alle

Dette skete i 1628 da herregården

rede 1645, da han nævnes blandt de

Lindbjerg

skadelidte

lund,

Frøsig

gen 1643-45.

under

hovedgården(12).

1664 bebor "Jens Pedersen og samb

statning for tab af tiende modtog

efter Torstensson-kri-

Ifver

Hanssen"

•.ind or

Lønborggård,

1

gård
hvis

i

"Bølle"

ejer

er

præsten

hvert

år

inddrog

i

og

gårdene

en del

Tor

af List
Som

Ølgod-Strellev

er

siden

fra Lindbjerg 20 Skpr.

11

Rug og 24 Skpr. Byg(l3).

I

1631

nævnes(14),

Lindbjerg

på

at

Peder

i

bor

Friis

og Torben

Lillelund

Rigmor
Fuldmægtig

siger(16b),

at

Marcus

Skov

Jensen

o-

vertog embedet som fuldmægtig ef

List.

ter

svigerfaderen,

Ordene, at Iver Hansen var ridefo

kan

være

ged og forpagter på Liste, må sna

Jensen af Haf flund" i Ølgod, som

af

datter

men

Lisbeth

den

"Iffver

rest udlægges således, at han har

døde 24. maj 1701, 70 år gammel.

boet i List, mens han var ridefo

På den anden side kan Fr. Lønborg

ged og siden

huske

ful smægt ig på

Lind

bjerg i Ølgod. I 1664 bebor Peder

gård

Andersen

og Hans

Jensen

(5 Tdr.

i List

den

ene

Skp.),

6

Mads

og

fejl

om sit

Andersen

slægtskab med

så

Listo,

det

i

virkeligheden har været via den
nes moder.

første mand

Lisbeths

Magdalene Jensdatter(15) "2/3 Part

kunne så evt. have heddet Anders

gaard" (4 Tdr. 6 Skp. 1 Alb.). Det

Madsen????

Part gaard",

er den såkaldte "2/3

der senere kaldes Øster Listgaard

Ifver Hansen er

(16a),

fæster af

Af Lisbeth Ifversdatters børn i 2

ægteskaber kendes:
1. Mads Andersen Listo (se næste

frem til 1688, da vi mister sporet

nummer).

af ham (Hartkorn: 6 Tdr. 1 Skp. 2

2.

Fier.).

Den

Listgaard,
Jensen

(ny

anden
beboes

gård,

af

1688

Hartkorn:

Vester

5

Peder

1

Tdr.

Sophie

1702

8/5

t r o1.

Marcusdatter,
med

Jep

Andersen

i

Deres datter Lisbeth bares

List.

6/7 1709 til dåben af Lene Marie

Skp.).

Marcusdatter. Som faddere

Iver Hansens hustru kendes ikke.

Niels

Pedersen, Simon Oil ufsen i
Jens

Sønnen ANDERS

fra

Fr.

nævnes

IVERSEN kendes

kun

List,

Slægtebog.

Han

bjerrig Mølle og Kirsten Rasmus-

Lønborgs

må være født i Bøel, Lønborg Sogn

Mullers

Kone

i

Lin-

datter.

efter 1645 og død på Øster List i

3. Lene Marie Marcusdatter Listo

Kan tidligst ca.

(ca. 1684-1765 i Sorvad, Gjessing

Ølgod

før

1675

have

LISBETH

1684.

indgået

ægteskab

IFFUERSDATTER

(ca.

med

1657-

1704, begr. 12/10), g. 2 m. MARCUS
JENSEN på
på

Øster List,

Lindbjerggård,

som

begr. 16/4), g. 1. 1706 med gård
mand

i

01god

Peder

Lauridsen

Fønss (død 21/4 1727).

Fuldmægtig

På enkens vegne mødte ved skiftet

1705

hendes

17/5

broder

Mads

Listo

til

indgår nyt ægteskab i Ølgod Kirke

Skaunsgaard(17).

med Kirsten Rasmusdatter.

Elisabeth Margrethe (20 år), Hans

Af

børn

nævnes

12

(15 år), Marquar (13 år), Niels (8

Schaunsgaard d. 2 Octob 1712. M:

år), Iver (6 år) og Peder Pedersen

Andersen Listo".

(1 år). Lene Marie gifter sig igen

Vanskeligheden ved umiddelbart at

1736 med degn i Borris og Faster

identifisere nr. 4 med nr. 2 lig

Hans Jensen Brun.

ger i, at halvbroderen ikke næv

1747

er

Degnen

24/11

tilstede

Holstebro(18) sum svoger

i

og nær

ner noget ægteskab med Jep Ander
sen. På den anden side nævner han

meste frænde til afdøde guldsmede

heller

svend Jens Marcussen Listo.

egen halvsøster.

En

4.

yngre

1713

noterer

I Ølgod Kirkebog

præsten

følgende:

1713

January

"dend

Marcusdatter

Sophia

(eller = nr. 2).

var

Peder

ikke,

Sophie

at

er

5. Jens Marcussen Listo (

tog

borgerskab

hans

-1747)

Ringkøbing

i

som

guldsmed 19/1 1720, blev gift med

Margrethe

som

Carstensdatter,

Lauridsen Fynboe (vel - Fønns) hos

forlod ham og rejste til Amster

fremlagt Sophia Marcusdat-

dam. Selv flyttede Listo til Hol

mig og

som lyder Ord

ters Pass,
saaledes:

"No

fra Ord

Skilling

Tholf

19

stebro

efter

22/9

i Ringkøbing(19).

dersøn Listo,

I

paa

gaard,

kuendis

Sophie

Marcusdatter

at

Schum-

svend hos Jens Isachsen Lindschou

hafver

tient

(død 1745) og hjalp derefter den

paa it

Aars Tid, blyvver det fra Ao Mic

1711 til Aarsdagen 1712,

Tieneste

hun
har

Elskelig

og

forholt,

desaarsagen

bedes

vel

Sognepræsten

sig

i

Erlig,

skikket

og

t ienstligen

for

Ølgod

og

Strellef Meenigheder ærværdig Hr.

Christensen

Jens

Broch ville be

hage at meddele hende sit

maal,
de,

han guldsmede

Holstebro blev

omh:

gaard (= landsbyen Gaarde)

hvilken

have

Naadigt

mig paa mit godtz i Tistrup Sogn i

haelis

at

solgt forskellige ting på auktion

20742 1712" "Underskrefne Mads Anboendis

1735

Skuds-

sin Saligheds Sag anlangen-

saa som hun sig mest

nes enke på værkstedet.
I

1747

tet (20)
datter

13/10

døtrene
Listo,

på

skif

Elisabeth

Jens

og

Maren

nævnes

28

år,

Jensdatter Listo, 22 år, der beg

ge opholder sig

i Amsterdam hos

moderen, samt sønnen Marcus Jen
sen Listo,

19 år, der bor i Bor

ris hos sin faster Lene Marie.
Guldsmed Listos enke flyttede si
den tilbage til Ringkøbing,

hvor

hun blev begravet 5/9 1760.

tilforn

Bjørn Sommer

hos sin Fader Marcus Jensen i List

Åboulevarden 14, 5. tv

i

2200 Kbhvn N

Ølgod

Sogn

opholdte.

Datum

•Å-irJtk-IrkJrJiif >< £•
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NOTER

1.

Frederik Hansen Lønborgs Slægtebog fra 1746: "Lønborg", publ. af

E. Marquard i Persh. Tidsskr. 5.

Rk.

IV,

s.

52

i

ff.

artiklen

"Slægtebogsoptegnelser og Stamtavle" vedrørende Lønborg, Listov,

Strolle, Harlev og Trønner" s.

51-85 samt s.

166-78. I det føl

gende vil Fr. Lønborgs værk blive omtalt som "Slægtebogen".

2.

Hemmet i fem led". Persh. Tidsskr.

Carl Langholz: "Præs tes lægten
J985:2, s. 201.

3.

Odense-rådmanden "lens Michelssen" må være Hans Mikkelsen, nævnt
som rådmand og død før 1633 23/4. Først gift med Anne Tomesdatter

(død før 1618) og derfter med Anne Jespersdatter (død 1653). Hans

Mikkelsens forældre var rådmand Mikkel Hansen Bager (død 1578) og

Maren Hansdatter (død sen. 1590. Anne Jespersdatters forældre var
apoteker Jesper Themmesen i Odense (død 1602) og Kirsten Jørgens-

1603). Svend Larsen,

datter Mule (lev.

fynske Rådsaristokrati i det

1965:

17de Århundrede"

"Studier over det

II,

Tavle XXVIII,

s. 121 ff. Slægtsskab kan ikke påvises til Johan Hansen Lønborg.

4.

"Viborg Landstings Dombøger" (trykt udg.)
134; samt 1617 C s.

135-36, nr. 24.

1616 C s.

330-31, nr.

Sagen omtalt hos H. K. Kri

stensen: "Nørre Horne Herred", 1975, s. 353.

5.

Lønborg og Egvad sogne blev slået sammen til ét pastorat i 1593
(H. K. Kristensen: Nørre Horne Herred",

1975, s. 91). Den sidste

præst i Egvad : Hr. Jørgen virkede her ca.

1564-1592 og efterlod

sig ifølge vidnesbyrd fra 1634 med sin hustru Kirsten Jørgensdatter 6 børn: Niels, Jørgen, Dynes,

Ingeborg, Maren og Doret (H.

K. Kristensen 1975, s. 381, samt "Hardsyssels Årbog 1925, s. 28).

Præster i Lønborg i det relevante tidsrum var iflg. W. Wiberg,
107 Hr. Dines Nielsen, nævnt 1574 og 1584, der efter

bd. IV, s.
fulgtes

atter

svigersønnen Lauge Pedersen Trellund

af

præst

som

i

Lønborg-Egvad

følges

af

1574-1619,

Christen

der

Trøllund.

Sidstnævntes efterfølger Peder Iversen Hemmet, søn af Ribe-bispen

Iver Iversen Hemmet - og Hans Jensen Skrivers nevø, må flygte fra

fjenderne

i

1629

som følge af,

at Jylland var besat af henved

50.000 mand kejserlige tropper på grund af Christian IV's

vention

i

Trediveårskrigen.

-

Sandsynligvis

har

inter

fjenderne

ved

samme lejlighed fravristet Hans Skriver de stude, der var opstå 1det på Lønborggård, og som var grundlaget for hans rigdom.

14

6.

H. K. Kristensen, 1975: "Nørre Horne Herred", s. 354.

7.

H. K. Kristensen, o. anf., s. 45.

8.

H. K. Kristensen, o. anf., s. 359.

9.

Carl. Langholz: "Rettelser og tilføjelser til "Præs te s læg ten Hem
met i fem Led". Persh. Tidsskr. 1987:

1, s. 82.

10. Fr. Ill's Matrikel 1664, Nr. 1820, fol. 129 b.
lla. Chr. V's Matr. 1820 A, fol. 74 a.

llb. "Præsteindberetninger til Ole Worm" (trykt udg. 1974) I, s. 232.

Oplysningen stammer sandsynligvis fra 1638.
12.

Gunnar Olsen, 1957: "Hovedgård og bondegård",

s.

13.

H. K. Kristensen, 1944: "Øster Horne Herred",

s.

329.

14.

H. K. Kristensen, 1944: "Øster Horne Herred",

s.

301 ff.

15.

Fr. Ill's Matr. 1664, nr. 1820, fol. 92 a.

321.

16a. Chr. V's Matr. 1688, nr. 1820 B, fol. 26 b.

16b. Rigmor Lillelund og Torben Skov, FRAM 1982: "Guldsmede i Ringkø
bing indtil år 1800", s. 66-67.
17.

Lund-Bøvling Amters Skifteprotokol 1727. Skifte nr. 202.

18.

Holstebro Købstads Skifteprotokol 1747, fol. 180 a.

19.

Rigmor Lillelund og Torben Skov, FRAM 1982: "Guldsmede i Ringkø

bing indtil år 1800". Samme: "Guldsmede i Holstebro i 1700-årene.

En

foreløbig

orientering",

Holstebro Museum Årskrift

113-14.
20.

Holstebro Købstads Skrift protokol 1747, fol. 179 ff.

ARTIKLEN SLUTTES I NÆSTE NUMMER

**********
Illustration fra:

FRAM : Fra Ringkø
bing Amts Museer 1982

Guldsmed Listos signet.

1979,

s.
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UDSKIFTNINGSKORT i 1:4000 over Søllested by og sogn.

1796

Alle kort er gengivet med tilladelelse fra arkivar Hans Ejner
Jensen, Matrikelarkivet

16

Matrikelarkivet
Matrikelarkivet, der er beliggende Titangade 13, 2200 København N, er

oprettet 1804, da man begyndte på forarbejderne til det nuværende ma

trikelsystem, der trådte i kraft 1844 og således afløste matriklen af

1688.
Forud for 1844-matriklen havde man flere matrikler - Ideen med matri

kulering af jorden var den, at man kunne skaffe sig et skattegrundlag.

Frederik III, der var konge af Danmark og Norge 1648-1670, blev - ef
ter nogle uheldige krige mod Sverige:
Stændermødet

"Jeg vil dø i min rede" -

på

1660 tilbudt Arvekongedømme i stedet for Valgkongedømme.

Det var Stændernes forsøg på at stække Adelens magt.

Han tøvede i 3 dage, hvorefter han den 11. oktober 1660 indvilgede, og
arvehyldningen fandt sted den 18. oktober.

Der

skabtes

en

ny

forvaltning under Hannibal

Sehesteds

ledelse med

Kollegiestyre, Gehejmeråd, Amter og Hartkornsskatter.
Der blev 1660-61 indkaldt Jordebøger fra Lensmænd, Domkapitler og pri

vate Godsejere,

ligesom Præsterne skulle indsende

indberetninger om

udsæd og Landgilde i deres pastorater - Med baggrund i disse forskel

lige indberetninger blev der udarbejdet en Matrikel i 1662.
Forarbejderne og selve matriklen opbevares i Rigsarkivet.
Den viste sig meget hurtigt at være uegnet til

formålet - Nemlig at

danne grundlag for en ligelig og retfærdig jordbeskatning, hvorfor den

blev erstattet af en Matrikel 1664.
Disse 2 Matrikler havde en Hartkornsansættelse, der hvilede på de gam

le Landgildeydelser efter en bestemt takst, der ikke kunne siges at

være særlig retfærdig.
1688 kom der en ny Matrikel, der var udarbejdet på baggrund af en ganske vist

ret

ufuldkommen - opmåling og vurdering af de enkelte

jordstykkers bonitet - Den gav grundlag

for en langt mere retfærdig

jordbeskatning.
] 688-matriklen har
brugsnavn,

derfor nemt

gårdene

i

hver

by

opført

samt har tkornsansæt tel sen for både

med

nummer,

1664 og

1688.

ejer-

og

Man kan

følge gårdene fra 1688-matriklen tilbage gennem 1664 til

1662-matr iklen.
1688-matriklen, med forarbejder f. eks. Opmålingsprotokoller og Mark-

17

bøger 1682-83 (1 bind pr. sogn), beregningsprotokoller eller Modelbø
gerne (1 bind for hvert af de daværende amter) opbevares i Rigsarki

vet .
1664 og 1688-matriklerne blev ud førdiget

i 2 eksemplarer, hvoraf det

til Mat rikulsarkivet - nu som nævnt opbevaret

ene blev indleveret

i

RA, der har udarbejdet en registratur over selve matriklerne forsynet
med mikrofilmnumre,

således at

filmene kan hjemlånes

til

det

lokale

arkiv eller bibliotek. Det andet eksemplar blev afleveret til de loka
le Amtsstuer - De bevarede bind kan findes på Landsarkiverne, der iøvrigt også har en del bind fra herredernes 1844-matrikel.

1844-matriklen (1 bind pr. herred) med forarbejder f. eks. Konceptbe
skrivelsesprotokoller

ca.

1804-37,

Hartkornsekstrakler,

Beregnings

eller Sogneprotokoller (1 bind pr. sogn) opbevares i Matrikelarkivet.

Det kan være besværligt at

følge en gård tilbage fra

1844-matriklen

til 1688. De matrikelnumre, som man brugte i 1688 gik hurtigt af brug
og er næsten altid

forskellige

fra de

løbenumre, som man brugte op

gennem 1700-tallet.

1844-matriklen med forarbejde nævner både nyt og gammelt hartkorn, men

det gamle er ofte resultatet af reguleringer, der skete gennem 1700årene således, at landsbyernes gårde fik samme hartkornsangivelse.
Matrikelarkivet indeholder endvidere en stor samling af kort fra ud
skiftningstiden d.v.s. sidste halvdel af 1700-tallet og første halvdel
af 1800-tallet - Hvilket nok kan have Slægtsforskeres interesse - Man

kan finde forfædrenes jord på kortene og måske ved et besøg i området

lokalisere den jord, som for fædrene har vandret på.
Der er visse afvigelser i matrikuleringen, f. eks. blev Bornholm først
matrikuleret i 1844, men der findes i Rentekammeret (RA) en fuldstæn

dig Jordebog fra 1664.
Rigsarkivet har Jordebøger fra Bornholm 1624-25,

ligesom man har Jor-

debøger i Hammershus Lensregnskaber over Krongodset fra 1596.

Landsarkivet

for Sj. m.v.

har under Bornholms Amtsstue

fuldstændige

Jordebøger fra 1662 og senere.
København og købstæderne er ligeledes afvigelser fra matriklerne, idet
de ikke fulgte det øvrige land.

Over købstæderne blev der i

1682 udarbejdet Grundtakster, hvoraf en

del er bevaret i rentekammeret (RA),

ster fra 1790-erne.

ligesom enkelte byers grundtak

18

Matrikelarkivet

indeholder

forarbejderne til matrikuleringen af køb-

stædernes bygrunde fra 1863.

Da Matriklen 1844 trådte i kraft, blev det gamle Landmålingsarkiv fra
1693

inddraget

under

Matrikelarkivet.

Fra dette gamle

arkiv

findes

kort over Vordingborg og Antvorskov Rytterdistrikter og nogle mindre

områder nord for København 1768-82. Man har ligeledes udskiftningskort

fra

tiden

for Landboreformerne,

samt kort

fra Hedekoloniseringen

i

Jylland, ligesom man har en del udskiftningssager.
Selve protokolværket - Landmålingsmatriklen - der var Landmålingsarki

vets hovedbestanddel blev i 1935 afgivet til Rigsarkivet.

Matrikelarkivets materiale kan studeres på dets læsestue, og der vil

mod betaling være mulighed for at få kopier - dog ikke fotokopier af
det ældste materiale - her bruges kun den dyrere fotografiske teknik,
der er mere skånsom mod arkivalierne.

Bestilling og evt. forespørgsler om kopiering:

Læsestuen har åbent:

Tlf. 31 83 77 33

Ma-to kl.
Fr
kl.

8.30- 16.00
8.30- 15.00

Ma-to kl. 12.00-16.00
Fr
kl. 12.00-15.00

KILDER

Fabritius og Hatt - Håndbog i slægtsforskning
Kort- og Matrikelstyrelsens pjece over Matrikelarkivet
Politikens - Find dine rødder
Lademann*s Leksikon
Jørgen Aasberg
Mac Donald Alle 15
2750 Ballerup
**********

MINORERET
MATRIKELKORT
i 1:20000
over Ore sogn,
1860'erne.

Generalforsamling, Arkivbesøg, HFH.......................................... s.

2

Regnskab............................................................................................................ s.

3

Slægtsforskning, Salgsannonce......................................... ?*. ...s.

4

En retssag fra 170 4. Af Michael Bregnsbo........................... s.

5

Bogsamling. Af Lone Wredstrøm....................................................... s.

7

Mads Andersen Listo til Skaunsgård i Vindum og hans
nærmeste slægt. 1. del. Af Bjørn Sommer.............................. s.

8

Matrikelarkivet af Jørgen Aasberg............................................. s. 15
Indhæftet midt i bladet findes tilmeldingsblanketten til

forårsudflugten. Bemærk venligst tilmeldingsfristen.
Bladet bedes venligst medbragt til generalforsamlingen
af hensyn til regnskabsoversigten.
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