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Familien Skov fra Kirstinekær, Nymarksvej 41, Mårslet sogn, Ning herred, Aarhus amt:
1: Søren Nielsen Skov:
* 22-9-1861 på Kirstinekær, Nymarken, Mårslet sogn,
+ 10-12-1929 i Beder, begravet i Mårslet. Navnebevis på navnet Skov 22-2-1906.
Gårdejer på Kirstinekær fra 26-5-1900 (Ning herredsfoged 21-452). Han skulle overtage pantegælden på ejendommen til pastor O. Jensen på 13.500 kr samt årligt betale
forældrene 400 kr på deres bopæl med 100 kr hvert kvartal, samt overlade dem beboelseshuset på matr.23c som aftægtsbolig. Den samlede værdi af ejendommen sattes til
20.000 kr. Han skulle give forældrene aftægt.
Omkring 1912 blev der i stedet bygget en aftægtsbolig til nordenden af stuehuset med
forgang, køkken, stue og sovekammer, og matr.23c blev lejet ud. Nedrevet o.1950.
Aftægtslejligheden blev fjernet før 1962.
Han solgte gården til Peter Jensen 19-10-1928 for 48.000 kr. Forud havde han solgt
matr.23c til P. Mikkelsen 6-8-1924. Familien flyttede til et hus på Beder landevej,
Beder, matr.4h. Revisor i Mårslet Brugsforening 1915-1926. Sognerådsformand.
Fik tilnavnet Skov for sig og familien ved kongelig resolution 22-2-1906, (24-499).
Svigerfar (Viggo Skov) fortalte, at stuehuset oprindelig lå mod nord og så nogenlunde
ud, som det ses på billedet af ”Enkegården”. Gården var firelænget med laden mod
syd, men i 1894 blev denne revet ned og det nye stuehus opført på ladens plads, mens
den nye lade blev opført mod nord, på det gamle stuehus plads.
Den bestod af kostald mod vest, derefter en gennemkørselsport midt i, samt en dør og
et vindue ind til gården. Bag vinduet fandtes kværnrummet, hvis kværn betjentes af
hestegangen, som ses på billedet fra 1914. Resten var lade mod øst.
I vestlængen var der ind mod laden huggehus mod vest og seletøjskammer mod øst,
herefter hestestald og længst mod syd en stald til får.
Kampestenslængen mod øst var svinestald med 6 stier, og endelig var der mod syd et
aflukke til høns.
Besætningen bestod dengang af 3 heste, 14 køer og opdræt, måske 30-40 svin, 2 får og
høns.
Matr.22a`s jordtilliggende var 28 tdr. land, hertil kom 6 tdr. land fra matr.23c.
Stuehuset var indrettet fra vest mod gården med 1 fag kammer, 2 fag dagligstue, 1½
fag entré + vindue og 2½ fag sovekammer. Fra entreen var der trappe til loftet, hvor
pigekammeret var.
Fra vest mod syd var der 1 fag indgang med spisekammer, 2½ fag køkken med indgang til dagligstuen, 1½ fag stue med udgang til haven og 2 fag stue med indgang fra
sovekammeret og havestuen.
Under den vestlige del af huset var der kælder med nedgang ude fra vest indeholdende
vaskerum m.m.
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Gift i Randlev 22-9-1899 med
Ane Marie Christensen:
* 20-1-1869 i Neder Randlev, Randlev sogn,
+ 26-3-1935 i Beder, begravet i Mårslet.
Om hendes slægt og efterslægt se: Hans Murers efterkommere og forslægt.
Børn:
a: Søren Karl: * 12-6-1900, + 12-4-1915, TB.
b: Hans Senius: * 11-5-1902, + 17-2-1937 i Budolfi sogn, Aalborg, TB.
c: Peter Elvig: * 6-8-1904, + 1-4-1987 i Frederiksværk.
d: Svend Aage: * 24-7-1906, + 28-10-1937 på Krabbesholm Sanatorium, Skive,
begravet i Mårslet, TB.
e: Viggo Kristian: * 21-12-1907, + 29-5-2005 i Spjald, begravet i Ørum Djurs.
f: Karen Jensine: * 10-8-1012, + 9-12-2010 i Michaelis, Fredericia, gift Eriksen.
Svigerfar fortalte, at da hans bedsteforældre holdt guldbryllup med en stor fest 18-121907, kunne hans mor ikke være med, da hun jo var højgravid og fødte ham 21-12, og
det var de gamle noget fortrædelige over. En af Guldbryllupsgaverne var et etui med 6
sølvskeer, hvor der øverst på forsiden er indgraveret KN SN 1857 18-12 1907, som
nu findes her i huset. De unge sagde ”I” til dem, og Karen gik altid foran sin mand.
Svigerfars ”Kristian” kommer fra hans mors ene moster, Christiane Thomasen, der
var jordemoder i Beder og tog imod ham. Bror Peter Elvig var dels opnævnt efter faderens farbror, Peder, der faldt i krigen 1850, dels efter flere afdøde piger i familien
af navnet ”Else”. De to ældste brødre var opnævnt efter henholdsvis farfar og farmor,
morfar og mormor, inden søster Karen tog over!
Fætteren pastor Laurids Skov, Hammel fortalte, at i bedsteforældrenes aftægtsstue
stod der et egetræschatol uden overskab og på væggen hang et gammelt forladegevær
fra krigen 1848-50, som, til hans store ærgrelse, fætrene på gården med tiden molesterede i leg. Der stod også et hjørneskab med Brahmas Livseleksir og diverse andet.
Laurids Skov fortalte også, at der lå en stor flad sten ved indgangen til Ane Maries
hjem, og da bryllupsfesten for Ane Marie og Søren Skov var slut i Randlev, gik det i
hestevogn mod Randlev. Da man nåede Krækjærbakken, blev der gjort holdt, hvorefter Søren Skov gik fra vogn til vogn med en flaske med sødt indhold og et glas og generøst rakte et læskende fluidum op til alle, inden turen fortsatte.
Svigerfars kusine, Helene Bomholt, Odder, fortalte, at de altid kom på besøg på Kirstinekær med glæde, der var et godt ”klima” på gården.
Ane Marie var jo kommet som husbestyrerinde til Søren Skov, og bagpå hendes kommode, står der stadig med store blyantsbogstaver: ”Gaardejer S. Nielsen, Maarslet Nymark, Maarslet St.”. Ingerlise arvede kommoden efter faster Karen.
Bedstemoderen havde 6 dybe blomstermalede Kellinghusen tallerkener, hvoraf Maren
i Bisgård fik de tre, mens Søren Skov fik de andre tre. De og chatollet endte hos Peter
Skov, hvor den ene tallerken gik i stykker, og da han, som var et lige så beskedent
menneske, som svigerfar, ved en rund fødselsdag, mens han var generaldirektør for
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DSB blev spurgt om et ønske, svarede han, at de jo kunne give ham sådan en tallerken, idet han ikke anede, at prisen var særdeles høj. Han fik den!

Søren Skov

Kirstine & Ane Marie Christensen

Søren Karl, Hans, Peter, Viggo, Svend Aage

Karen

Søren Karl

Hans Senius

Peter Elvig

Marie+Karen, Søren Skov+Viggo, Søren Karl, Svend Aage, Hans, Peter, pige.
Stuen på Kirstinekær 1913.
De 2 billeder af Kirstinekær er fra 1914, Søren Karl er i vinduet,
farfaderen Søren Nielsen står med sin lange pibe.
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Svend Aage

Svend Aage

Hans pige Stinne

Hans

Hans Skov o.1925

Søren Skov

Enkegården på Mårslet Nymark 1947

Ane Marie Skovs kommode

Adressen på bagklædningen
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Forældre:
2: Søren Nielsen undertiden kaldet ”Skov Soren” (hvilket han ikke kunne lide):
* 25-2-1833 på Kirstinekær, Mårslet sogn,
+ 31-5-1922 samme sted.
Han ville helst have været snedker, men da broderen Peder faldt i krigen 1850, måtte
han overtage fødegården Kirstinekær. Han frikøbte fæstegården, matrikel 22, som
moderen drev efter faderens død, fra godset Vilhelmsborg 16-7-1857 for 5.200 rdl,
hvoraf han betalte 2.200 rdl samme dag, og resten 29-11-1862, hvorefter han fik skødet på gården udleveret. (Ning herreds pantebog 1860-1863 s.801).
Han fik tilladelse af Indenrigsministeriet 24-7-1858 til at sælge matrikel 22b, nu Enkegårdslunden 12, Mårslet, til Søren Sørensen, som var gift med hans søster Ane Nielsdatter, for 1000 rdl. Han byggede selv gård på matriklen. I 1850 tjente han på Kirstinekær. Gården fik senere navnet ”Enkegård”, da hans enke i 2.ægteskab ejede den i
mange år fra 1874. Adressen var oprindelig Nymarksvej 31.
Til rest var Hk: 3-1-2-½, hvortil han købte Mårslet matr.23c 13-8-1881 af Hk: 0-4-23/4.
Gift i Malling 18-12-1857 med
3: Karen Sørensdatter:
* 30-12-1830 på Øster Augustenborg, Nymarken, Nymarksvej 105, Malling sogn,
+ 22-8-1914 på Kirstinekær, Mårslet sogn. Brækkede lårbenet i april samme år.
Børn:
a: Niels Peter Nielsen Skov:
* 28-3-1858, + 17-2-1944 i Kolt, begravet i Tiset. Gårdejer i Bakkegård,
Malling Mark og sogn. Han fik tilnavnet Skov sammen med broderen.
Gift i Tiset 15-12-1891 med
Maren Laursen: * 13-12-1867, + 12-6-1931 i Hasselager, Kolt sogn,
begravet i Tiset.
Børn:
1: Karen Skov: * 22-3-1892. Ugift.
2: Laurits Morten Skov: * 21-8-1893. Sognepræst i Hylke 1918-1938.
Sognepræst i Skanderborg 1949-1960. Sidst
bosat i Hammel. + 25-3-1977.
3: Anker Søren Skov: * 16-6-1916. Fængselsbetjent.
b: Søren Nielsen Skov:
* 22-9-1861, se nr.1.
c: Else Kirstine Nielsen:
* 25-2-1863, + 4-12-1877.
d: Maren Nielsen:
* 8-10-1866, + 18-12-1951 i Bisgård, Malling sogn.
Gift i Mårslet 3-3-1891 med
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Kristian Frederik Rasmussen Bisgaard: * 20-9-1866 i Malling, + 1910-1951 i Bisgård, Malling sogn.
Børn:
1: Else Kirstine Bisgaard: * 1-6-1891, gift 1919 med Rasmus Hartman Christensen, Aarhus.
2: Rasmus Peter Bisgaard: * 8-11-1895, + 15-6-1961 i Aarhus, b. Kolt.
3: Karen Sørine Bisgaard: * 25-4-1900, gift 1924 med Mikael Jørgen
Pedersen, Samsø. Bosat i Bisgård, Malling.
e: Rasmus Peter Nielsen:
* 1-3-1870, + 12-10-1876.

Aftægtshuset matr.23c, Mårslet
Karen Sørensdatter

De 6 sølvskeer fra 1907

Søren Nielsen

Bedsteforældre:
4: Niels Jacobsen kaldet Skov:
* 20-2-1782 i Mårslet,
+ 23-3-1851 på Kirstinekær, Mårslet.
Ifølge Vilhelmsborg fæsteprotokol s.338 fæster bondekarl Niels Jacobsen 25-3-1815
den af Mårslet by udflyttede gård Kirstinekær, som hans mor, afgangne Jacob Pedersens enke hidtil har beboet, men nu afstået til ham med Hk. 5 tdr 1 skp 2 alb ½ fjr
samt skovskyld 1 skp 5/38 alb. Landgilden til hver Mortensdag var 2 rdl, 1 td rug, 3
tdr byg, 2 tdr havre samt 2 høns og 2 snese æg hvert år før udgangen af april. Han
skulle forrette hoveri til Vilhelmsborg. Indfæstningen blev betalt med 400 rdl. På
matrikelkort 1 fra o.1820 ses, at gården var firelænget med laden mod syd. Gården lå i
den såkaldte ”Lille Keillykke”.
Gift i Malling 17-10-1815 med
5: Maren Rasmusdatter:
* 1-7-1792 på Augustenborg, Nymarken, Malling sogn, søster til nr.6,
+ 30-10-1868 på Kirstinekær, Mårslet.
Børn:
a: Jacob: * 19-6-1816, + 27-7-1870 i Stjær, husmand i Heden, Stjær Mark.
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b: Ane: * 11-4-1818, + 6-3-1822.
c: Else Marie: * 9-2-1820, + 25-1-1821.
d: Rasmus Skov: * 4-2-1822, + 22-8-1875, smedemester i Grønnegade 31, Aarhus.
e: Ane: * 3-9-1824, + 20-6-1870, gift 19-12-1854 med Søren Sørensen, Mårslet.
f: Peder: * 12-9-1827, + 4-10-1850 ved Frederiksodde, 7.de Linie-Infanteri-Batallion,
2.det Compagni, menig 175 (bog 1850 s.4, Peder Nielsen Christinekjær).
g: Søren: * 28-2-1833, se nr.2.
6: Søren Rasmussen:
* 13-4-1787 på Augustenborg, Malling sogn, bror til nr.5.
+ 8-2-1869 på Øster Augustenborg, Malling sogn.
Fra vielsen til o.1820 bor han og familien hos svigerfaderen i Øster Skovhus i
Malling, herefter kom familien hjem til Augustenborg, som stadig lå i byen.
Fæster under Vilhelmsborg af Øster Augustenborg, Nymarken, Malling, fæstebrevet
tinglæst 22-10-1832 i forbindelse med, at gården blev udflyttet fra Malling til Nymarken. Hk var nu halveret til 2 tdr 3 skp 3 alb 2½ fjr. Han benævnes ”bondekarl” i 1832,
så han har arbejdet efter faderens fæstebrev. Indfæstning: 75 rdl. Landgildet betaltes
til Mortensdag og var 4 rbd sølv samt 5 skp rug samt noget mere, som er slidt væk.
Fæstebrevet findes i Vilhelmgårds fæsteprotokol s.397.
Han var stadig gårdfæster ved anden kones død i 1866, men aftægtsmand, da han døde, hos svigersønnen Therkild Jørgensen, som købte gården til selveje i 1882.
Gift 1. i Malling 21-3-1815 med
7: Else Kirstine Lorentzdatter:
* 22-10-1786 i Neder Fløjstrup, Malling sogn,
+ 13-6-1832 på Malling Nymark, Malling sogn.
Børn:
a: Anne: * 6-7-1815, + 31-7-1871 i Ingerslev, Tiset sogn. Gift med Anders Hansen.
b: Lorentz: * 28-9-1817, + 17-2-1822.
c: Rasmus: * 23-4-1820, + 22-5-1821.
d: Margrethe: * 17-4-1822, + 6-10-1849 i Malling, ugift, TB.
e: Kirsten: * 10-11-1824, + 30-5-1897 i Salt Lake City, Utah. Gift i Malling 10-101851 med Jens Peder Hansen: * 1824, + 26-1-1882 i Salt Lake City.
f: Rasmus: * 3-3-1827, + 8-5-1832.
g: Karen: * 30-12-1830, + 22-8-1914, se nr.3.
Gift 2. i Malling 8-1-1833 med Maren Andersdatter, 42 år og tjenestepige i Ajstrup.
Hun døde på gården 1-4-1866, 76 år.
Barn:
h: Else Kirstine: * 2-3-1834, gift 19-6-1860 med Therkild Jørgensen, eftermand.
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Oldeforældre:
8: Jacob Pedersen Krøl:
* 17-3-1748 i Skåbling, Malling sogn,
+ 8-4-1810 på Kirstinekær, Mårslet sogn.
Ifølge Vilhelmgårds fæsteprotokol s.220 fæstede Jacob Pedersen, født på godset i
Skåbling, 15-7-1778 det sted og bol i Mårslet, som Jens Andersen sidst beboede og nu
overlod til ham mod aftægt og husværelse i hans livstid. Gårdens Hk var 2 tdr 4 skp.
Landgilden var i rede penge 5 mark 6 3/8 skilling samt 4 skp 3½ pund rug, 1 td, 1 skp,
2 ¾ pund byg og 6 skp 3 pund havre, som skulle betales i rede penge efter kapitelstaksten.
Fripenge i stedet for hoveri til godset var årligt 3 rdl 2 mark, som fortsætter, så længe
Jens Andersen levede, men skulle Knud Jensen i Mårslet frasige sig sin gård eller ikke
kunne bestride den, siden den er af lige størrelse med dette bol, så skal Jacob Pedersen
overtage fæstet af denne del også. Gårdene må senere være lagt sammen, for 2 x 2 tdr
4 skp er 5 tdr Hk, som sønnen Niels jo overtog og som blev til Kirstinekær.
I indfæstning betaltes 12 rdl.
Gift i Mårslet 13-10-1778 med
9: Else Nielsdatter:
* 11-2-1751 i Mårslet, Mårslet sogn,
+ 2-7-1827 på Kirstinekær, Nymarken, Mårslet sogn.
Børn:
a: Kirsten: * 25-4-1779, +12-2-1786.
b: Johanne: * 7-5-1780, + 10-1-1827, gift 11-7-1817 med Michael Michelsen,
Langballe, ægteskabet antagelig ophævet, da hun døde på Kirstinekær.
c: Niels: * 20-2-1782, eftermand på gården, se nr.4.
d: Peder: * 4-7-1784, + 25-9-1785.
e: Peder: * 6-11-1785.
f: Rasmus: * 24-2-1788, + 9-11-1830, husmand på matr.42, Mårslet.
g: Søren: * 24-2-1790, + 1-5-1791.
10: Rasmus Nielsen:
* 26-8-1753 i Drammelstrup, Astrup sogn,
+ 17-3-1830 i Augustenborg, Malling sogn.
Ifølge Vilhelmsborg fæsteprotokol s.248 fæster ”min” bondekarl Rasmus Nielsen 2112-1785 en gård på godset, Augustenberg (senere blev det til Augustenborg), som
Laurs Mikkelsen formedelst armod har afstået. Hk: 5 tdr + (udslidt af protokollen).
Han var fri for første års landgilde p.g.af gårdens dårlige tilstand. Landgilden var 1
mark 9 skil i rede penge, rug: 1 td 1 skp 2½ pund, byg 2 tdr 4 pund og havre: 1 td 3
skp 3 ¾ pund. Desuden det sædvanlige hoveri til godset.
Gift i Tranbjerg 6-10-1786 med
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11: Anne Sørensdatter:
* 15-4-1764 i Gunnestrup, Astrup sogn,
+ 1-4-1803 på Augustenborg, Malling sogn umiddelbart efter fødslen af en dødfødt
pige. Fejlagtigt indført som ”Maren” i kirkebogen.
Børn:
a: Søren: * 29-7-1787, se nr.6.
b: Karen: * 7-9-1788, + 27-8-1819 i Slet, Tranbjerg,, gift med Hans Jensen Hald.
c: Anne: * 27-6-1790.
d: Maren: * 1-7-1792, se nr. 5.
e: Else: * 16-10-1794, + 14-3-1878, gift med Hans Pedersen.
f: Kirsten: * 4-1-1797.
g: Johanne: * 25-2-1799.
h: Niels: * 25-3-1801.
i: Dødfødt datter: *+ 1-4-1803.
Han gift 2. i Malling 20-5-1803 med Anne Eskesdatter af Malling, + 29-4-1846.
Børn:
j: Eske: * 2-7-1804, + 20-7-1830 i Augustenborg.
k: Anne Margrethe: * 1-6-1806, antagelig hende, der som ”Mette” + 5-6-1811, 4 år.
l: Sidsel: * 22-10-1809, + 7-8-1849, gift med Søren Bendix Sørensen, Vester Augustenborg, som han overtog efter svigerfaderen Rasmus Nielsen. Selvejer 1851, + 1867.
m: Mette: * 23-2-1814.
12=10.
13=11.
14: Lorentz Baltzersen:
* 24-3-1743 i Aarhus Domsogn,
+ 3-12-1827 i Neder Fløjstrup, Malling sogn.
Bosat i 1787 i Starup, Malling sogn som snedker, i Ajstrup, i Øster Skovhus, Neder
Fløjstrup og sidst husfæster og snedker på Malling Mark.
Da hans første kone døde, var han husfæster i Sønder Ørteskovhus i Malling under
Aarhus Katedralskole. Skiftet findes efter hende i Aarhus Lektorats skifteprotokol
1747-87 s.68ff. Det blev overværet dels af afdødes svoger, Rasmus Jørgensen,
Randlev, dels af hendes mor, Kirsten Rasmusdatter, Randlev, som var i huset for at
hjælpe omkring barslen, som datteren endte med at dø af.
I skifteprotokollen står følgende: ”Samtlige tilstedeværende ombad skifteforvalteren
nøje tage i betragtning såvel indboens tilstand som og boens byrde og besvær, som i
betragtning af, at enkemanden i sidste sommer på bar bund havde bygget hans iboende
hus, hvorved han har måttet sætte sig i stor gæld, såvelsom og disse hårde og dyre tider for at fortjene det nødtørftige brød for sig og mange uopfødte børn. Når alt dette
tages i betragtning, vat samtlige tilstedeværende overbevist om, at slet intet kunne børnene tillægges, eller nu af boen udredes, men samtlige var fornøjede med, at han bør-
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nene kunne og ville skikkelig opdrage til ære og lære, og da samtlige tilstedeværende
i alle måder dermed var fornøjede, tager skiftet derved sin endelighed”.
Da han døde i 1828 var der skifte i Hads-Ning herreders skifteprotokol 12-8-1828,
hvor alle arvingerne oplistes, den arvede broderlod var 13 rdl 15 4/9 skilling, søsterlodden var 6 rdl 3 mark 7 8/9 skilling, så det var ikke de store summer. Enken beholdt bl.a. en ko til 9 rdl og 2 får med 2 lam til i alt 2 rdl 3 mark, jernkakkelovnen
var det dyreste inventar til 6 rdl, høvlebænken vurderedes til 4 rdl og stueuret til 2 rdl.,
mens dynerne kostede 1-4 rdl og den sølvknappede trøje kun 1 rdl 4 mark, så det sætter jo arven lidt i relief. Der blev optaget optaget en registrerings- og vurderingsforretning over boet 6-10-1827, som findes i Hads-Ning herreders registreringsprotokol
s.118 ff. Boet gik på auktion, der solgtes for 102 rdl 2 mark 14 skil, foruden det, enken
havde udtaget, som udgjorde 37 rdl 8 skil.
Afdøde var som nævnt fæster under Aarhus Kathedralskole, som ikke havde nogen
fordring i boet. Huset bestod af 1 dagligstue med fyrretræsmøbler, bænke og stole, og
et stueur, en tinrække og to alkovesenge med diverse dyner, puder og lagner, hvoraf
enken beholdt den ene. Desuden var der en ”natstol” i stuen, så det må have knebet
med at nå ud i grebningen! Her var også enkens spinderok, haspe og karter. På væggen hængte et par skilderier og et spejl, og stuen blev varmet op af en jernkakkelovn
med jernramme.
Så var der et kammer med diverse køkkentøj, flere tinfade, 6 tintallerkener, 1 tin kop,
1 tin the kedel og 2 tinlysestager, 1 krus med tinlåg og 9 porcellæns tallerkener. og et
messing fyrfad. Ved siden af var bryggerset med ildstedet, kobberkedler, bryggetønde
og diverse kar.
Desuden var der den såkaldte ”øverstestue”, som nærmest må betegnes som et værksted, for her fandtes alle snedkerredskaberne: 1 egetræs høvlbænk med jernbolte, slethøvle, listehøvle, hugjern, rasper og file, stemmejern og bor, 1 trævinkel 1 skivmåde
og 1 strikmåde, diverse stiksave og buesave, 1 knippel og 1 savklemme, 1 rubank,
hammer, knibtang og båndkniv. På loftet stod en tællestol.
Han var ret godt klædt med en brun kavaj, en blå klædes kjol, 1 blå vadmels kjol og 1
ditto vest med 11 sølvknapper. Manchesters- og vadmels bukser og veste, hvide
strømper, 1 læderhue, 2 hatte og 1 grøn hue, diverse skjorter af blårgarn og hørgarn, et
par grønne uldne handsker og 1 par sko samt et sort silkeklæde, et blå prikket kramklæde og et hvidtavlet ditto. Alt opbevaret i et fyrretræsskab.
I stalden var nævnte grå ko og de to får med lam.
Familien havde også tjenestepige med sin fyrretræs dragkiste og ditto kiste.
Gift 1. i Malling 30-1-1770 (han var af Hornslet, hun af Neder Fløjstrup) med
15: Margrethe Rasmusdatter Solgaard:
* o.1745 i Soelgård, Randlev sogn,
+ 29-10-1786 i Neder Fløjstrup, Malling sogn.
Børn:
a: Mette Kirstine: * 16-6-1776, + 7-11-1779.
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b: Baltzer: * 17-5-1778, + 11-1-1825 i Holme Bjerge, Holme sogn, Aarhus amt. Af 6
børn, 3 i USA, 2 døde spæde, 1 med 4 børn i Hvilsted.
c: Rasmus: * 21-11-1779, + 13-4-1835 i Skovhuse, Bøstrup sogn, Langeland. Hmd.
d: Mette Kirstine: * 23-9-1781, + 12-8-1852 i Hvilsted, Hads herred. Gift med Esper
Jensen, + Åkirkeby, Bornholm 1816, hvorefter hun flyttede med 2
børn til Hvilsted.
e: Kirsten: * 1-1-1785, + 10-7-1824 i Malling. Gift i Malling 5-7-1816 med Niels Pedersen, Malling, + 1840. Ingen børn.
f: Else Kirstine: * 22-10-1786, se nr.7.
Gift 2. i o.1787 (gift før folketælling 1787) med
Ane Pedersdatter: * o.1754 i Fløjstrup, + 26-11-1846 i Ajstrup, Malling.
Børn:
g: Margrethe: * 12-3-1788, + 8-9-1865 i Lille Nord, Malling. Gift med Anders Hansen, Lille Nord, Malling, + 1846. 8 børn.
h: Ane Cathrine: * 1792, + 11-3-1870 i Malling. Gift 3 gange i Malling, 11-2-1814
med Ole Hansen, 24-6-1817 med Søren Nielsen & 30-5-1826 med
Jørgen Therkildsen, børn i alle tre ægteskaber (1-4-4).
i: Karen: * 17-4-1796, + 11-9-1846 i Frederiksodde, Malling. Gift 24-5-1818 med
Niels Nielsen, Malling, + 1862. 8 børn.
j: Dødfødt søn: *+ 29-8-1801.
Tip-oldeforældre:
16: Peder Jensen:
* o.1709 i Lillenor, Malling sogn,
+ ikke fundet. Hans kone er enke i folketælling 1787 i Skåbling.
I Vilhelmsborg, Moesgaard og Østergaards godsers soldater læg findes blandt recerve soldaterne, alle ugifte, Peder Jensen i Malling, født i Lillenor, 33 år i 1742.
Ifølge Vilhelmsborg fæsteprotokol s.121 fæstede soldaten Peder Jensen af Lillenor 411-1745 det hus i Skåbling, som Jens Andersen sidst beboede og nu godvilligen til
ham har afstået for i stedet at fæste et hus i Ajstrup. I indfæstning betaltes 4 rdl.
Landgilde ifølge jordebogen.
Gift i Malling 25-10-1745 (de er begge af Lillenor) med
17: Kirsten Jacobsdatter:
* o.1722 i Pedholt, Malling sogn,
+ 9-3-1797, 76 år, hos sønnen Jacob i Mårslet. Der står, at hun var fra Skåbling.
Børn:
a: Kirsten: * 14-11-1745.
b: Jacob: * 17-3-1748, se nr.8.
c: Anne: * 6-6-1751.
d: Maren: * 24-3-1754, + 26-10-1755
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e: Hans: * 25-3-1758.
18: Niels Pedersen:
* 2-2-1713 i Mårslet, Mårslet sogn,
+ 3-3-1772 samme sted. Han var bolsmand i Mårslet, da han døde.
I skiftet 1749 efter han far benævnes han ”landsoldat”.
Ifølge Vilhelmsborg fæsteprotokol s.146 fæster Niels Pedersen af Mårslet 22-4-1751
det hus i Mårslet, som hans far, afgangne (afdøde) Peder Nielsen Snedker, sidst beboede af Hk: 6 skp 3 alb 1 ¾ fjr. Landgilden var 2 skp rug, 3 skp byg, 4 skp havre og en
græsningsafgift (beder) på 2 mark. I huspenge (husleje) betaltes årligt 3 mark, i arbejdspenge (for at slippe for hoveriet) 2 rdl 4 mark. Indfæstningen blev betalt med 10
rdl.
Der er skifre efter ham under Vilhelmsborg 4-4-1772 mellem enken Johanne med hendes broder Rasmus Sørensen i Testrup som værge og de tre børn med farbroderen Erik Pedersen i Mårslet som værge.
Gift i Mårslet 15-6-1750 med
19: Johanne Sørensdatter:
* 30-8-1716 i Langballe, Mårslet sogn,
+: hun er ikke fundet død i sognet og er ikke med i folketælling 1787. Måske glemt
indført, da hun ikke er at finde i folketællingerne fra Aarhus amt 1787.
Børn:
a: Søren: 1747 i Langballe, udlagt far Niels Pedersen, landsoldat, da i Jegstrup.
b: Else: * 11-2-1751, se nr.9.
c: Johanne: * 16-3-1760.
20: Niels Rasmussen Malling:
* o.1720, antagelig i Malling sogn,
+ 27-6-1792 i Drammelstrup, Astrup sogn, Ning herred, 72 år.
Gift i Astrup 13-5-1749 med
21: Karen Pedersdatter:
* 14-5-1724 i Løjenkær, Astrup sogn,
+ 7-7-1798 i Drammelstrup, Astrup sogn.
Børn:
a: Johanne: * 26-5-1749, + 6-1-1756.
b: Rasmus: * 23-1-1752, + ikke anført.
c: Rasmus: * 26-8-1753, se nr.10.
d: Peder: * 24-6-1756.
e: Johanne: * 23-9-1759, + 25-2-1761.
f: Niels: * 31-1-1762, + 10-3-1762.
g: Christen: * 24-3-1763.
h: Johanne: * 3-8-1766.
i: Maren: * 6-1-1771.
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22: Søren Rasmussen Amdi:
* o.1734 i Gunnestrup, Tranbjerg sogn, konfirmeret dér 1752,
+ 4-4-1773 i Gunnestrup, Tranbjerg sogn, 40 år.
Skifte i Moesgårds skifteprotokol nr.117, 5-6-1773. Det må være svogeren Jens Hansen i Slet, der er enkens lavværge. ”Farfaderen” Peder Jensen Amdi var værge for
børnene. Under samme sted nr.115 er Jens Hansens kone, Maren Jensdatter nævnt. De
blev gift i Tranbjerg 1759. Hun var født o.1738.
Gift i Malling 25-6-1761 med
23: Anne Jensdatter:
* o.1737 i Slet, Tranbjerg sogn, 49 år i folketælling 1787,
+ 4-11-1815 i Gunnestrup, Tranbjerg sogn, 78 år.
Børn:
a: Maren: * 6-6-1762, + 1803, gift med Jens Pedersen, Pedholt, Malling sogn.
b: Anne: * 15-4-1764, se nr.11.
c: Rasmus: * 11-5-1766, bosat i Jelsbak, Holme sogn, død før 1797.
d: Karen: * 8-1-1769, + 1810, gift med Peder Nielsen, Storenor, Malling sogn.
e: Sidsel: * 2-5-1773, + 18-4-1808, gift med Hans Jensen, Slet, Tranbjerg sogn.
24=20
25=21
26=22
27=23
28: Baltzer / Balzer / Baltzar /Baltsar Hansen:
* 12-4-1700 i Køge by og Sct. Nicolai sogn,
+ 16-1-1780 i Hornslet by og sogn.
Han fik borgerskab i Aarhus 30-4-1731, hvor det blev oplyst, at han var 31 år og født i
Køge. Ved sit første ægteskab var han murermestersvend. Han opsagde sit borgerskab
13-1-1744 for at flytte ”på landet”, som altså var Hornslet sogn.
Murermester i Hornslet under Rosenholm fra 1744. I Rosenholm godsarkiv 17771779 står der, at han forretter murerarbejdet ved Rosenholm mod løn, hvorfor han
heller ikke svarede afgift af huset til Herskabet.
Gift 1. i Aarhus domkirke 16-5-1730 med Anne Jensdatter, + 29-6-1736, 36 år.
Børn:
a: Hans: * 17-11-1730 i Aarhus domsogn.
b: Navnløst barn: *+ 3-8-1734 i Aarhus domsogn.
c: Jens: * 1-1-1736, + 15-7-1739 i Aarhus domsogn., 1½ år gl.!
Gift 2. i Aarhus domkirke 3-1-1737 med Mette Rasmusdatter, + 28-3-1740.
Børn:
d: Rasmus: * 9-8-1737, + 11-6-1739 i Aarhus domsogn, uden aldersangivelse.
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e: Rasmus: * 16-10-1739 i Aarhus domsogn. Gift i Hornslet 28-6-1764 med Anne
Lisbet Jensdatter, begge af Hornslet, 52 år i folketælling 1787, hvor
han er 48 år og husmand og murermester i Nørre Vissing, Veng sogn,
Hjelmslev herred, Skanderborg amt. Kom fra Studstrup, Skødstrup sogn.
(Meddelelse fra Ivan Laursen).
Gift 3. i Aarhus domkirke 13-12-1740 med
29: Else Christina Lorentzdatter:
* o.1719,
+ 28-5-1779 i Hornslet, 60 år.
Børn:
f: Lorentz: *+ 15-12-1741 i Aarhus domsogn.
g: Lorentz: * 24-3-1743 i Aarhus domsogn, se nr.14.
h: Friderich Christian: *+ 9-5-1745, tvilling.
i: Anne Margrethe: *+ 9-5-1745, tvilling.
j: Frideric Christian: * 26-6-1746.
k: Mette Margrethe: * 30-3-1749.
l: Anne Kirstine: * 11-7-1756.
m: ”barn”: *+ 8-11-1759, (Balzer Muurmesters barn, som døde straks efter dåb”).
30: Rasmus Nielsen:
* 22-9-1715 i Ørting, Odder sogn,
+ 30-10-1775 på Solgård, Randlev sogn.
Han giftede sig ind på Solgård i Randlev i sit første ægteskab. Fæstebonde under Rodstenseje gods, idet han fæstede Jørgen Jensen Solgaards gård i maj 1742.
Der er skifte efter ham i Rodstensejes skifteprotokol 25-10-1775. Enkens lavværge var
hendes svoger Rasmus Michelsen i Fløjstrup, børnenes formynder var deres farbror
gårdmand Søren Nielsen i Ondrup.
Gift 1. i Randlev med Margrethe Jørgensdatter, datter af Jørgen Jensen på Solgård, + 30-6-1744. Skifte efter hende i Rodstensejes skifteprotokol 23-7-1744.
Børn:
a: Karen: * o.1741, + 29-8-1821 i Halling, gift med Peder Madsen.
b: Niels: * 1744, + før kirkebogen begynder 1749.
Gift 2. med
31: Kirsten Rasmusdatter:
* o.1722 i Neder Fløjstrup, Malling sogn,
+ 28-8-1791 i Randlev hos datteren Maren, 69 år.
Børn:
c: Margrethe: * o.1745, + 29-10-1786, se nr.15.
d: Maren: * o.1748, + 20-1-1812, gift med Rasmus Jørgensen, Randlev.
e: Rasmus: * 13-6-1756, + 18-11-1791 i Skanderborg.
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f: Cathrine: * 7-4-1760, + 29-12-1790, gift med Morten Michelsen, Randlev.
g: Niels: * 29-9-1765, + 1789 i Randlev.
2 x tip-oldeforældre:
34: Jacob Justesen:
* o.1675 i Storenor, Malling sogn,
+ 25-6-1759 i Skåbling, Malling sogn, 84 år.
Fæstehusmand under Vilhelmsborg gods i Pedholt, Malling sogn. Ifølge Vilhelmsborg
soldaterrulle 1710 er Jacob Justesen husmand i Pedholt, hans alder er ikke opgivet. I
rullen for 1713 anføres han som vanfør. Ifølge Vilhelmsborg gods fæsteprotokol fæster Jacob Justesen i Pedholt et hus dér af Hk 1 skp 1 alb 23-4-1719. Når fæstebrevet
først oplyses her, skyldes det, at der i 1719 kom en kongelig forordning om, at alle
fæstebreve skulle være indført i fæsteprotokoller, så på den måde skete der en ”fornyelse” af fæstet.
Gift med
35: Anne Michelsdatter:
* o.1684,
+ 26-12-1731 i Pedholt, Malling sogn, 47 år 3 mdr. 12 dage. Skifte i Vilhelmsborg
skifteprotokol 7-3-1732.
Børn: (ifølge skifteprotokollen og kirkebogen):
a: Birthe: * o.1706.
b: Mette: * o.1708, gift 1735 med Mathias Pedersen, Hørret.
c: Mikkel: * o.1712, bosat i Hørret 1743 og 1751.
d: Maren: * o.1713.
e: Anne: * o.1717, gift 1740 med Jens Andersen, af Pøel. I Aistrup 1748.
f: Kirsten: * o.1723, se nr.17, bosat i Lillenor i 1743.
g: Hans: * 16-12-1725, + 8-7-1731.
36: Peder Nielsen Snedker:
* o.1675 i Østerby, Tranbjerg sogn,
+ 17-1-1749 i Mårslet by og sogn, 74 år.
Ifølge Vilhelmsborg fæsteprotokol s.54 fæstede Peder Nielsen, barnefødt i Østerby,
det hus i Mårslet, som Oluf Andersen Smed boede i, 2-8-1708. Han skulle gøre 26
dages hoveriarbejde bestående af snedkerarbejde, hvor det behøvedes på godset,
halvdelen om sommeren, halvdelen om vinteren, og brugtes ikke alle dagene det ene
år, blev de lagt til det næste år. Derfor var han fri for andet hoveri.
Der er skifte efter ham i Vilhelmsborg skifteprotokol 30-1-1749 mellem enken med
lavværge, broderen Rasmus Sørensen i Testrup, og børnene Niels Pedersen landsoldat, Erik 16 år og Thomas 14 år
Gift i Mårslet 20-10-1709 med
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37: Else Jensdatter:
* 12-8-1691 på Eskegård, Mårslet sogn,
+ 5-10-1729 i Mårslet by og sogn. Skifte 6-3-1730 i Vilhelmsborg skifteprotokol
s.86b. Formyndere er Peder Sørensen i Eskegård (hendes fætter), Peder Bomholt og
Peder Jensen. Alle står faddere med hustruer til børnene, så det må være familie. Ligeledes Niels Rasmussen i Eskegård, som var gift med hendes mor.
Børn:
a: Anna: * 15-3-1711, lever 1730, + før 1749.
b: Niels: * 2-2-1713, se nr.18.
c: Søren: * 22-10-1719, + 3-3-1726.
d: Erik: * 6-12-1722, + 3-3-1726.
e: Karen: * 4-5-1727, + 8 dage gammel, summarisk indførsel p.g.af præstens
sygdom og død.
f: Søren: * 29-9-1728, + før 1749.
Han blev gift 2. i Mårslet 9-7-1730 med Kirsten Sørensdatter af Langballe, * dér 1910-1698, + i Mårslet 4-2-1757, 62 år. Søster til stedsønnen Niels`s kone.
Børn:
g: Erik: * 12-1-1732, + 4-4-1774 i Mårslet. Bonde i Mårslet.
h: Thomas: * 13-9-1733, + 27-1-1798. Bonde i Mårslet.
38: Søren Madsen:
* 14-5-1674 i Hørret, Mårslet sogn,
+ 18-5-1745 i Langballe, Mårslet sogn, 75 år.
I Vilhelmsborg fæsteprotokol s.24 fæster Søren Madsen af Langballe 25-7-1699
halvparten af en gård i Langballe, som Søren Sørensen hidtil har beboet, nemlig
gårdens bygnings vestre side samt halvparten af ager og eng. Det hus, som Rasmus
Nielsen bor i (svigerfaderen), undtages med vangen imellem hus og gård, som i øvrigt
kaldes ”Nygård”. Søren Sørensen (kaldes Søren Nygaard, + 1715) skal nyde hele avlingen dette år, men skal også betale alle gårdens skatter. Søren Madsen skal så den
fulde rugsæd til Michaelis, men samtidig nyde gårdens halve gødning.
I mandtal til mandskabet i Mårslet sogn 1713 nævnes i Langballe Søren Madsen, 39
år, gift, beboer en halv gård og har ikke været soldat. Nævnes ofte sammen med Niels
Rasmussen (antagelig konens broder).
I 1719 siges gården i en notits i fæsteprotokollen at være en halv gård med Hk: 6-6-22 2/3.
Som faddere bruger de ret konstant bl.a. Erich Nielsen og børn. Han var gift med mosteren Sidsel Piilkjær i Mårslet 1666.
Gift i Mårslet 31-7-1698 med
39: Johanne Rasmusdatter:
* 17-12-1676 i Langballe, Mårslet sogn,
+ 16-10-1747 i Langballe, Mårslet sogn, 74 år.
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Børn:
a: Kirsten: * 19-10-1698, + 4-2-1757, se under nr.38.
b: Anne: * 25-7-1700.
c: Rasmus: * 26-2-1702, + 21-3-1703.
d: Maren: * 15-7-1703.
e: Rasmus: * 1-3-1705, + 26-1-1777 i Testrup, Mårslet sogn. Gift i Mårslet 1719.
f: Mads: * 15-5-1707.
g: Søren: * 25-11-1708.
h: Birte: * 27-7-1710, + 2-2-1713.
i: Niels: * 20-2-1712, + 3-4-1712.
j: Birte: * 26-2-1713.
k: Maren: * 30-6-1715.
l: Johanne: * 30-8-1716, se nr.19.
m: Niels: * 19-11-1719, + 26-11-1719.
42: Peder Nielsen:
Bonde i Løjenkær, Astrup sogn. Lever her i 1748 ifølge skifteprotokollen fra Vilhelmsborg. Han er hverken fundet født, gift eller død. Konens navn kendes ikke.
Børn:
a: Jens: * 7-6-1716, + 23-12-1804 i Mårslet.
b: Anne: * 24-12-1719, gift med Mads Pedersen, Malling.
c: Anders: * 20-3-1723.
d: Johanne: * 14-5-1724, tvilling.
e: Karen: * 14-5-1724, tvilling, se nr.21.
f: Rasmus: * 25-3-1725, + 1727.
g: Rasmus: * 28-9-1727.
44: Rasmus Sørensen (Amdi):
* o.1712 i Gunnestrup, Tranbjerg sogn,
+ 31-3-1743 i Gunnestrup, Tranbjerg sogn, 30 år, 4 mdr.
Fæstebonde i Gunnestrup under Moesgårds gods.
Der er skifte i Moesgårds skifteprotokol 1-4-1743, børnenes lavværge er deres fasters
mand, Christen Knudsen, Holme, enkens lavværge er hendes broder Rasmus Michelsen, Ingerslev.
Gift i Tiset sogn, Aarhus amt 24-6-1734 med
45: Maren Michelsdatter Borresen:
* o.1706 i Ingerslev, Tiset sogn,
+ 25-4-1790 i Gunnestrup, Tranbjerg sogn, 84 år, enke.
Hun gift 2. i Tranbjerg 5-7-1743 med Peder Jensen af Viby, kalder Peder Amdi, + 62-1780 i Gunnestrup, 80 år.
Børn:
a: Søren: * o.1734, + 1773, se nr.22.
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b: Michel: * o.1737, + 1797 i Pedholt, skifte 23-3-1797, Vilhelmsborg skifteprotokol
s.280 ff., hvor broderens og halvsøsterens børn nævnes.
c: Anne: * 11-2-1742, + før 1797.
Hun gift 2. i Tranbjerg 5-7-1743 med Peder Jensen af Viby, kalder Peder Amdi, + 62-1780 i Gunnestrup, 84år.
Børn:
d: Dødfødt datter: *+ 12-9-1745.
e: Karen: * 5-2-1747, + 1777, gift med Niels Lauridsen, Ingerslev. Skifte Moesgård
19-2-1777 nr.135.
56: Hans Andersen Køge:
Han var soldat ved fodgarden i garnisonen i Køge i oberstløjtnant Skønnefelts kompagni. I 1703 og 1705 boede familien på Sct. Gertruds kirkegård. Årlig skat 1 skilling.
Børn:
a: Anne Katrine: * 28-10-1691.
b: Kirsten: * 7-12-1694.
c: Johanne: * 11-3-1697.
d: Baltzer: * 12-4-1700.
e: Ellen: * 10-6-1703.
60: Niels Rasmussen ”Ørting”:
* 31-1-1684 i Morsholt, Odder sogn,
+ 29-5-1756 i Morsholt, Odder sogn.
I Rodstensejes fæsteprotokol s.1 får Niels Rasmussen 29-6-1719 dels fæstebrev på ½
selvejergård af Hk 4 tdr 2 alb + skov 1 fjr. 2 alb, som Anders Knudsen af Morsholt
(hans svigerfar) har afstået til ham, dels fæstebrev på ½ selvejergård af Hk 4 tdr 5 skp
3 fjr 1 alb + skov 1 fjr., som hans mor, Maren Pedersdatter af Morsholt afstod til ham.
Han kaldes ”af Ørting” ved vielsen, så han må have boet her de første år inden Morsholt. Når godset udsteder fæstebreve på selvejergårde, er det fordi bonden selv ejede
bondeskylden, men godset ejede herlighedsværdien i gården. Selveje var ikke almindeligt på den tid.
I Rodstensejes skifteprotokol s.317 ff findes skifte efter ham 21-6-1756. Det siges her,
at han boede og døde på ½ selvejergård i Morsholt by på Rodstenseje gods, og at han
havde ret til gården som selvejer ”alt efter de for længst ergangne commissions og
Højesterets domme samt Kgl. allernådigste resolutioner”. Han må på et tidspunkt have
skilt sig af med den halve selvejergård igen. Enkens søster, Anne Andersdatter, mødte
ved skiftet og angav, at hun havde en del til gode efter en opholdskontrakt.
Gift i Odder 7-1-1714 med
61: Karen Andersdatter:
* 26-4-1696 i Morsholt, Odder sogn,
+ 25-10-1779 i Morsholt, Odder sogn, 83 år.
Børn:
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a: Rasmus: * 22-9-1715 i Ørting, se nr.30.
b: Else: * 6-6-1718 i Morsholt, + før 1756.
c: Anders: * 9-2-1721. Tjener på Højslevgård, Lyderslev sogn, Stevns i 1756
d: Søren: * 11-7-1723, + 23-10-1807, gårdmand i Ondrup, Odder sogn.
e: Helle: * 12-2-1726, 30 år og bosat i Morsholt i 1756.
f: Niels: * 21-11-1728, + 16-3-1760 i Morsholt.
g: Jørgen: * 4-3-1731, + 12-8-1774 i Morsholt.
h: Maren: * 26-7-1733, + før 1756
i: Johanne: * 1734, ikke fundet døbt, 52 år i 1787, 59 år, da hun dør. + 30-3-1790 i
Morsholt, 22 år i 1756, gift 31-3-1761 med Christen Lauritsen, eftermand i Morsholt.
j: Kirsten: * 12-2-1736, + før 1756.
k: Maren: * 16-11-1738, tvilling, + 12-1-1739.
l: Karen: * 16-11-1738, tvilling, + 12-1-1739.
m: Knud: + 7-3-1756 i Morsholt, alder ikke angivet, dåb ikke fundet.
62: Rasmus Jensen Overgaard:
* o.1683-87 i Overgård, Nølev sogn, Hads herred,
+ 18-1-1772 i Neder Fløjstrup, Malling sogn, 88 år 8 mdr 12 dage.
Fæstebonde i Neder Fløjstrup og birkedommer for Vilhelmsborg birk. Fæstebrevet er
udstedt i Vilhelmsborgs fæsteprotokol 21-12-1726, hvor det nævnes, at han var født i
Nølev, og at han skulle overtage forgængerens birkefogedembede, når han døde, hvilket skete i 1733. Han kaldes nu ”birkedommer” allerede ved datterens fødsel i 1732.
Indfæstningen betaltes med 100 rdl courant til godsejeren på Moesgård og 50 rdl til
Vilhelmsborg, Hk: 8-5-0-2½.
Der er skifte efter ham i Moesgårds skifteprotokol 11-2-1772, s.204, med samme arvinger, som ved hustruen. De sad da til huse hos svigersønnen Rasmus Mikkelsen.
Gift med
63: Maren Mikkelsdatter:
+ december 1768 i Neder Fløjstrup, Malling sogn. Dødsfaldet er ikke ført i kirkebogen, men der er skifte i Moesgård skifteprotokol 30-1-1769 s.194. Hendes bror,
Jens Mikkelsen, døde i Christiania, Norge, sommer 1768 ifølge skiftet og efterlod
hende en arv på 148 rdl 2 mark 7 skil.
Børn: (ifølge skifteprotokollen og kirkebogen):
a: Kirsten: * o.1722, gift med Rasmus Nielsen Solgård, Randlev.
b: Maren: * 3-12-1724, + 1759.
c: Mette: * 22-9-1726, + 1741
d: Anne Cathrine: * 18-4-1728, + 1784, gift med Anders Rasmussen, Randlev Hovgård.
e: Anne Marie: * 24-3-1732, + 1741.
f: Karen: * 26-2-1738, + 1800, gift 1761 med Rasmus Mikkelsen, Neder Fløjstrup.
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g: Kirstine Overgaard: * 30-3-1740, + 14-1-1785 i Neder
Fløjstrup. Skifte i Vilhelmsborg
skifteprotokol 22-2-1785. Hun boede hos søsteren Karen og mand fra året før, hun døde og opholdt sig ellers
mest hos købmand Jens Edslev og familie i Christia-nia (Oslo), hvor
hun også havde en obligation på 1200 rdl stående. Arven til hver af
de tre søstre blev 405 rdl.
(Se: Anne Grethe og Ivan Laursen: Familiehistorier og Ivan
Laursen: Birkedommergården den senere Gammelgård matr.1a i
Neder Fløjstrup, Elmosevej 41. Samt diverse meddelelser).

Birkedommergården 1947, stuehuslængen er fra 1691. Brændt 2019.

3 x tip-oldeforældre:
68: Just Jacobsen:
Fæstebonde i Storenor, Malling sogn under Aarhus Domkirkes gods. I soldaterrullen
for Vilhelmsborg 1710 er han 60 år gammel, men er død før kirkebogen begynder i
1724.
I Havreballegårds amts matriklen 1688 er han nævnt som fæster under Aarhus Domkirke, det gamle Hk var: 6-5-0-0, det nye blev: 3-4-3-2.
Børn:
a: Jacob: * o.1675, se nr.34.
b: Niels: bosat i København i 1724. Fadder i Storenor.
c: Cidsel: bosat i Aarhus i 1727. Fadder i Storenor.
d: Birthe: bosat i Lillenor 1727. Fadder i Storenor.
e: Mathias / Mads: * o.1695, + 7-3-1775 i Storenor, 80 år. Han overtager faderens
fæste under Aarhus Domkirke, hvor der findes skifter efter hans
kone og søn og efterfølger. Han stod fadder til broderens datter
Annes datter i 1743.
74: Jens Pedersen:
* 27-4-1659 i Offgård, Mårslet sogn, før forældrenes bryllup,
+ 20-2-1707 i Eskegård, Mårslet sogn, 49 år.
Fæster af Eskegård under Vilhelmsborg gods. De er tre fæstere i gården, Hk: 14 tdr
nedsættes til 11-1-0-1.
Gift 1. i Mårslet 27-7-1690 med
75: Kirsten Knudsdatter:
* o.1662,
+ 29-6-1698 i Eskegård, Mårslet sogn, 36 år.
Børn:
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a: Else: * 12-8-1691, se nr.37.
b: Mette: * 13-3-1695, + 7-4-1767 som hospitalslem i Mårslet hospital, 73 år. Gift
15-7-1714 med Mogens Jensen, Lille Fulden, Beder sogn, + 24-7-1757, 66
år. Ingen børn.
Gift 2. i Mårslet 16-11-1698 med Birgitte (Birthe) Rasmusdatter: * o.1664, + i Eskegård 8-5-1729, 65 år 7 uger. Hun blev gift 2. i Mårslet 17-6-1708 med Niels Rasmussen, af Mårslet, + i Eskegård 16-6-1759, 76 år. Der var ingen børn i de to ægteskaber. Skifte efter hende i Vilhelmsborg skifteprotokol 23-5-1729 s.79. Han blev
igen gift i Mårslet 9-10-1729 med præstens pige, Anne Sørensdatter, + i Eskegård 306-1757, 59 år. Skifte efter dem i Vilhelmsborg skifteprotokol 30-6-1759, s.366.
76: Mads Sørensen:
+ 7-1-1685 i Hørret, Mårslet sogn, alder ikke opgivet.
Fæstebonde under Vilhelmsborg i Hørret, Mårslet sogn.
Ifølge ekstraskatteregnskabet 1678-80 havde han 2 heste, 2 køer, 6 får og 1 svin.
Gift i Mårslet 25-3-1663 med
77: Kirstine / Kirsten Piilkjær:
* o.1633,
+ 21-1-1689 i Hørret, Mårslet sogn, 58 år.
Børn:
a: Kirsten: * 24-2-1664.
b: Mette: * 6-12-1665, Sidsel Piilkjær er gudmor. Gift 1701 med Søren Kolt, Hørret.
c: Anne: * 9-10-1667, + 10-3-1669.
d: Maren: * 10-1-1669, gift 1692 med Peder Pedersen, Mårslet.
e: Anne: * 25-6-1671, gift 13-11-1701 med Oluf Jensen, Beder. Begge er faddere til
flere af nr.38`s børn. Han var gårdfæster i Beder under Vilhelmsborg i 1701.
f: ”Søren”: * 14-5-1674, se nr.38. Navnet er glemt indført i kirkebogen.
Hun gift 2. i Mårslet 1686 med Peder Sørensen.
78: Rasmus Nielsen:
* o.1620, af Lille Fulden ved 1.vielse.
+ 21-2-1700 i Langballe, Mårslet sogn, 80 år.
Gårdfæster i Langballe under Vilhelmsborg.
Gift 1. i Mårslet 7-5-1643 med Sidsel Rasmusdatter af Langballe. Ingen børn.
Gift 2. i Mårslet 30-1-1676 med
79: Maren Madsdatter:
+ 28-6-1701 i Langballe, Mårslet sogn som ”Rasmus Nielsens enke i Langballe” uden
navn og alder. Hendes søster, som der heller ikke er navn på, var antagelig gift med
Søren Nygaard på gården. De står faddere til hinandens børn, og også i næste generation.
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Børn:
a: Johanne: * 17-12-1676, se nr.39.
b: Anne: * 11-1-1680.
c: Niels: * 13-12-1682.
88: Søren Jensen:
+ juni 1733 i Gunnestrup, Tranbjerg sogn.
Fæstebonde i Gundestrup under Moesgårds gods.
Skifte i Moesgårds skifteprotokol 6-7-1733.
Børn: (ifølge skifteprotokollen):
a: Maren: gift med Søren Pedersen, Holme.
b: Bodil: gift med Christen Knudsen, Holme.
c: Anne: 24 år, hjemme hos broderen i Gunnestrup.
d: Rasmus: 22 år, hjemme på gården i Gunnestrup, se nr.44.
90: Michel / Mikkel Pedersen Borresen:
* o.1664 i Tiset sogn, formynder for søsteren Maren Pedersdatter, gift med afdøde
Erik Pedersen i Ravnholt 11-10-1719, s.1 i Constantinsborg skifteprotokol og for
halvbroderen Jens Jensen Borresens børn i Ravnholt i skifte 2-5-1729 side 43b i Constantinsborg skifteprotokol.
+ 17-12-1752 i Ingerslev, Tiset sogn, 87 år.
Fæstebonde i Ingerslev under Moesgårds gods.
Gift med
91: Michel Borresens hustru:
+ dec.1748 i Ingerslev, Tiset sogn.
Børn: (kendte):
a: Rasmus Michelsen: fæstebonde i Ingerslev.
b: Maren: se nr.45.
120: Rasmus Nielsen:
+ 16-2-1716 i Morsholt, Odder sogn.
Selvejer i Morsholt under Rodstenseje fra før 24-10-1664, se Hads-Ning herreds
tingbog 24-10-1664. Han var født på gården. I matriklen 1688 boede han i den gård i
Morsholt af Hk: 4-5-3-1 + skov 1 fjr, som enken overlod sønnen i 1719. Dens Hk var
da 1688 forhøjet fra 3-5-3-0.
Gift med
121: Maren Pedersdatter:
+ 6-2-1737 i Morsholt, Odder sogn.
122: Anders Knudsen:
* i Morsholt, Odder sogn,
+ 29-2-1735 i Morsholt, Odder sogn, alder ikke opgivet.
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Selvejer i Morsholt under Rodstenseje. Se Hads-Ning herreds tingbog 24-4-1702.
I matriklen 1688 er der ingen gård af Anders Knudsens gårds størrelse i Morsholt,
men en dobbelt gård beboet af Jørgen Ougesen og Knud Rasmussen af Hk: 8 tdr 0 skp
1 fjr 1 alb + 2 fjr 1 alb skov, som hans gård antagelig er en del af. I 1688 dyrkede han
yderligere kirkens jord i Morsholt af Hk: 0-5-3-0 og dens eng samme sted af Hk: 2
alb.
I Rodstensejes godsarkiv findes to store kommissionsdomme fra 1720 og 1726,
hvorefter bønderne i Morsholt under Rodstenseje følte sig gået for nær af godsejeren i
deres selvejerrettigheder. De klagede over, at han plagede dem for hårdt med hoveri
og rejser og tog deres sønner til soldater. Anders Knudsen optrådte her som vidne i sagen, som gav bønderne medhold, som nævnt tidligere.
Gift i Odder 19-6-1687 med
123: Else Nielsdatter:
* 18-6-1665 i Skægs mølle, Odder sogn, (”af Møllen” ved vielsen):
+ 25-6-1702 i Morsholt, Odder sogn.
Børn:
a: Niels: * 21-3-1688.
b: Maren: * 10-12-1690.
c: Karen: * 26-4-1696, se nr.61.
d: Kirsten: * 23-2-1699.
e: Anne: * 20-2-1702, nævnt i skiftet efter c`s mand.
Anders Knudsen blev gift igen efter Elses døds, men hvor er ikke fundet, og hendes
navn kendes heller ikke, men hun døde i Morsholt 8-11-1734.
124: Jens Rasmussen Overgaard:
* o.1647,
+ 31-3-1721 i Overgård, Nølev sogn, 73 år.
Fæstebonde i Overgård, Nølev sogn.
I mandtallet 1700 er han 53 år, gårdens Hk: 8-2-1-2, 3 sønner: Simon 22 år, ofte
fadder hos Rasmus Jensen i Neder Fløjstrup, Rasmus 13 år og Michel 5 år, ligeledes
ofte fadder hos Rasmus Jensen. 2 døtre: Maren, gift med Simon Simonsen, Nølev og
Kirsten: o.1699, +14-9-1713.
4 x tip-oldeforældre:
148: Peder Michelsen Eskegård:
* o.1616,
+ 8-10-1686 i Eskegård, Mårslet sogn, 70 år 6 mdr.
Fæstebonde i Eskegård under Vilhelmsborg gods. I matriklen 1664 benævnes han
Peder Michelsen og var fæster af ½ gård af Hk: 4-0-0-1. Den resterende del af gården
var på Hk: 10 tdr 2 skp og havde 2 fæstere.
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Gift i Mårslet 1-4-1660 med
149: Kirsten Jensdatter:
* o.1640 i Offgård (Overgård), Mårslet sogn, før kirkebogen begynder i 1642.
+ 9-3-1721 i Mårslet sogn, ”74” år, må være ældre.
Hun må være søster til Anne Jensdatter af Offgård, hvis uægte barn Peder Eskegård er
fadder til i 1665. Selv er hun ”Kirsten Peder Eskegårds” fadder til en ”quindes barn af
Offgård samme år.
Børn:
a: Jens: * 27-4-1659, se nr.72. Far: Peder Eskegård i Offgård.
b: Kirsten: * 28-8-1661.
c: Rasmus: * 29-7-1662, + 13-8-1663.
d: Jens: * 5-1-1668.
e: Søren: * 27-3-1670, fæstebonde i Eskegård i 1707 og senere. Søn Peder derefter.
f: Peder: * 3-3-1675, + 26-7-1676.
g: Dødfødt barn: *+ 17-1-1677.
h: Peder: * 28-3-1678.
i: Anne: * 28-5-1681, + 14-3-1683.
j: Rasmus: * 6-8-1684.
154: Jens Nielsen Pilkjær:
+ 5-4-1666 i Hørret, Mårslet sogn. Minus alder.
Fæstebonde i Hørret. Kaldes Jens Nielsen i matriklen 1664, Hk: 11-2-2-1.
Gift med
155: Anne Pilkjær:
+ 22-2-1674 i Hørret, Mårslet sogn. Minus alder.
Børn: (nogle):
a: Kirsten / Kirstine Pilkjærs: * o.1633, se nr.77.
b: Sidsel Pilkjærs: * o.1634, + 1710, gift i Mårslet 1666 med Erich Nielsen, Hørret.
240: Niels Olufsen:
+ o. juli 1664 i Morsholt, Odder sogn.
Selvejerbonde i Morsholt.
Gift 1. med Anne Jørgensdatter af Svorbæk, som han tilskødede halvdelen af hans
gård i Morsholt 5-11-1621. Skødet skulle være ugyldigt, hvis de fik børn sammen, og
det fik de.
Gift 2. med
241: Anne Rasmusdatter:
Lever i Morsholt ifølge Hads tingbog 1-7-1667.
Ifølge Hads-Ning herreds tingbog 15-8-1664 fik Anne Rasmusdatter, sal. Niels
Olufsens efterleverske i Morsholt med hendes søn, Rasmus Nielsen (nr.120) afkald på
arv fra Niels Hansen i Krekær på hustruen Maren Nielsdatters vegne, Mikkel Rasmussen i Fillerup på sin afdøde hustru Anne Nielsdatters vegne. De nævnte (af Niels Oluf-
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sens 1.ægteskab) kvitterede Anne Rsmusdatter og hendes to børn, Rasmus og Kirsten
for al videre krav.
244: Knud Andersen:
+ 19-9-1688, alderen mangler.
Selvejerbonde på en halv gård i Morsholt. Se Hads herreds tingbog 3-11-1662.
Gift med
245: Knud Andersens hustru:
+ 7-7-1686 i Morsholt, Odder sogn, alder ikke angivet.
246: Niels Jørgensen Møller:
+ 6-6-1679 i Skægs mølle, Odder sogn, alder ikke angivet.
Møller i Skægs mølle, Odder sogn. Møllen ligger ved Odder å. Han var fæstebonde
under Rathlousdal gods.
Gift med
247: Maren Rasmusdatter:
+ 8-9-1700 i Skægs mølle, Odder sogn, alder ikke opgivet.
I matriklen 1688 er det hende, der drev møllen. Jordandelen var ansat til 1 skæppe,
mens kornmålingsafgiften, der i 1664 var 10 tdr, nu blev nedsat til 6 tdr 3 skp.
Børn: (nogle):
a: Jørgen Nielsen Skæg: * o.1660, + 3-9-1739.
b: Else: * 18-6-1665, + 25-6-1702, se nr.123.
c: Rasmus Nielsen Møller: * o.1668, + 2-11-1747 i Klags mølle, Hornborg sogn, 79
år.
d: Søren Nielsen: bosat i Odder 1700.
e: Bodil: gift med Søren Jensen, Bjerager.
f: Kirsten: gift med Jørgen Ottesen, Odder.
g: Anne: gift med Niels Nielsen Møller, bosat i Fillerup (mølle).
Der henvises til arveafkald i Hads-Ning herreds tingbøger 1699-1706 af 16-8-1700
(Brejl) for al arv efter deres afdøde far, Niels Jørgensen, i Skægs mølle og deres
endnu levende mor, Maren Rasmusdatter.

Skægs mølle
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248: Rasmus Nielsen:
+ februar 1661 i Nølev
Fæstebonde i Nølev på en halvgård.
Gift med
249: Inger Mikkelsdatter.
Ifølge Hads-Ning herreds tingbog 18-3-1661 var der skifte og deling efter Rasmus
Nielsen i Nølev 12-3-1661 mellem enken, Inger Mikkelsdatter og fællesbørnene
Peder & Mikkel, som var deres egne værger, Niels, som var udenlands, Jens, 15 år
gl., se nr.124, og Elle, 20 år gl. Deres morbror, Jørgen Mikkelsen i Nølev overværede
skiftet. Børnene fra afdødes afdøde bror, Peder Nielsen i Assendrup, havde arv stående i boet fra 1646, og når den var betalt, var der intet at arve for familien.
3-2-1662 afstod Inger Mikkelsdatter sin halve iboende gård til sønnen, Mikkel, så han
kunne fæste den, mod fri husværelse og aftægt. Hendes bror, Rasmus Mikkelsen, i
Nølev var hendes værge.
5 x tip-oldeforældre:
298: Jens Jørgensen:
+ 26-8-1645 i Mårslet sogn, alder ikke angivet.
Fæstebonde i Offgård (Overgård), Mårslet sogn under Vilhelmsborg gods.
Gift med
299: Anne Nielsdatter:
+ 38-3-1684 i Offgård, Mårslet sogn, alder ikke angivet.
Hun er gift 2. i Mårslet 18-1-1646 (trolovede Rasmus Michelsen af Blegind med
Anne Nielsdatter i Offgård 9-12-1645) med
Rasmus Michelsen: * o.1614 i Blegind, + 25-12-1696 i Offgård, 82 år. Han blev
brugt som fadder til en del af steddatterens (nr.149) børn. Han fik ikke selv børn.
I matriklen 1664 var han fæster af Offgård sammen med Søren Christensen, Hk: 25-22-1. I 1688 var han fæster på gården sammen med Rasmus Nielsen. Hk: blev nedsat
fra 25-2-2-1 til 15-4-1-0.
I ekstraskatteregnskabet for Havreballegård amt 1678 betalte han skat af konen og sig
selv, 1 tjenestepige, 3 hopper, 3 køer, 1 svin og 2 får.
494: Rasmus Pedersen:
Bonde i Randlev.
Gift med
495: Bodil Rasmusdatter.
Ifølge Hads herreds tingbøger 1657-1668 er der skifte efter dem 3-3-1662, hvor Niels
Jørgensen i Skægs mølle gav sin svoger, Peder Rasmussen, i Randlev afkald på hans
kones arv efter hendes forældre (Brejl).
Johannes J. Lund
Spjald 1977-2021.
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Kirstinekær
Aftægtshuset

Kilder:
Ning herred, Aarhus amt:
Sogne: Astrup, Beder, Malling, Mårslet, Tranbjerg.
Godsarkiver: Moesgård i Mårslet, Vilhelmsborg i Mårslet, Konstantinsborg i Ormslev.
Hads herred, Aarhus amt:
Sogne: Odder, Nølev, Randlev.
Godsarkiver: Rathlousdal i Odder, Rodstenseje i Odder.
Rigsarkivet: Matrikler 1664 & 1688, diverse ekstraskatteregnskaber.
Erik Brejl: Diverse uddrag af godsskifter, kirkelige skifter og tingbøger fra en stor del af
Jylland(https:/www.brejl.dk/ning.html og https://www.brejl.dk/Bjarne/hadsning.html).
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