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Familien Lunds forslægt:
1a: Maren Mikkelsdatter Lund gift Ravn: (1814-1873). Kolsnap. (a1 i efterslægtstavlen).
1b: Jørgen Mikkelsen Lund: (1818-1882). Kolsnaplund. (a2 i efterslægtstavlen).
1c: Johannes Mikkelsen Lund: (1821-1889). Harreby & Sdr. Gørding. (a3 i efterslægtstavlen).
Forældre:
2: Michel Johansen:
* 10-3-1776 på Kolsnaplund, Nustrup sogn,
+ 19-10-1834 på Kolsnaplund.
Ejer af nederste Kolsnaplund (Kolsnaplundvej 6, Kolsnap) siden 29-10-1807.
Michel Johansen døde som gårdejer, kirkebogen nævner ikke nogen dødsårsag, så det var hans
enke, der kom til at overlade gården til den ældste søn, Jørgen. Selv om faderen altid kaldes
”Michel” underskrev de to sønner sig altid ”Mikkelsen” foruden ”Lund”, som de fik med fra
deres mor, som var født på nabogården, som Jørgen
Lund fik omkring 1662.
Overdragelsesdokumentet med de originale underskrifter fandtes hos købmand Jørgen Lund i Genner, hvorfra jeg fik en kopi. Det er noteret på gårdens folium 1122 i Gram herreds skyld- og panteprotokol 2 og i bibogen nr.17 s.400 ff. Datteren
Maren havde fået sin arv efter faderen ved sit giftermål, så det var Magdalene Lund og sønnen Johannes, der overlod gården til medarvingen Jørgen
1-11-1846. Han overtog alt inden og uden døre,
som generationerne før ham. Han skulle betale
1600 rigsbankdaler sølv mønt til broderen Johannes i Kolsnaplund 1953, stuehus og stald fra 1847
fædrene og mødrene arv, og så længe pengene stod i gården, skulle der svares 4% i rente pr. år
af dem fra 1-11-1846. De kunne udbetales efter ½ års opsigelse. Desuden skulle han have en
god og forsvarlig arbejdshest på 3-6 år og en god og forsvarlig seng med alt tilbehør i udstyr.
Der blev givet afkald herfor 2-9-1851.
Hans mor skulle have følgende aftægt, så længe hun levede:
Til beboelse for hende det hus, som lå øst for gården, som skulle istandsættes og indrettes i forsvarlig og beboelig stand med dagligstue, køkken og kamre og forsynes med kakkelovn og to
sengesteder i ”dørnset” og ”fjellegulv” i samme og det ene kammer. Alt skulle fremtidigt holdes
i god og forsvarlig stand af gårdens ejer. (Huset var sidst brugt af hendes svigerfar, der døde
som en gammel mand i 1824, så det har nok trængt til en overhaling. Huset lå på sin plads nede
ved Kolsnaplundvej, indtil det blev fjernet omkring 1970. Det ses på ældre luftfoto fra Kolsnap,
Se: ”Danmark set fra luften”). Til kålhave skulle hun have haven ved huset, som efter behov
kunne udvides til 36 kvadratalen, som gårdens ejer skulle indhegne og årligt gødes, graves og
dyrkes frit efter hendes forlangende, ligesom hun årligt skulle have sat 2 skæpper kartofler på
marken sammen med gårdens kartofler.
Hvert år skulle hun have, det halve til Majdag (1-5), det halve til Mikkelsdag (29-9), og som af
gårdsbesidderen så vidt behøves besørges frit til og fra mølle, 2 tønder godt tørt rug, 6 skæpper
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bygmalt, 6 skæpper boghvedegryn, 2 skæpper byggryn og 1 tønde godt byg, desuden 3 lispund
tørt røget fårekød, 3 lispund tørret røget flæsk, 1 skæppe sal6t, 1 pund humle og en god fed gås.
Omkring Mortensdag skulle hun have 4 pund godt uld og 1 lispund hjemmeavlet godt hør.
Dagligt skulle hun om sommeren fra 1-5 til 1-11 have 1½ kande nymalket mælk og dagligt fra
1-11 til 1-5 1 kande, ugentlig i de samme perioder 1½ og 1 pund smør.
Til ildebrændsel skulle årligt leveres 10 ordentlige læs flave (hedetørv) og 12 ordentlige læs
klyne (mosetørv), frit gravet, røgtet og hjemkørt i rette tid og indsat i aftægtshuset.
Til håndpenge skulle hun årligt have 4 4/5 rdl sølvmønt, halvdelen til Majdag, halvdelen til
Mortensdag, ligesom aftægtsyderen skulle betale hendes årlige offer (til kirken) og ekstraskat.
Hun skulle befordres to gange årligt til kirke i en velbespændt vogn og fire gange årligt, hvorhen hun ønskede, men ikke længere end i alt 4 mil frem og tilbage.
I aftægtshuset medtog hun frit fra gården 2 senge med tilbehør, 1 chatol med hendes sølvtøj, 1
skrin, 1 bord med 4 stole, 1 skab, og 1 lille dragkiste eller kommode og sin stol og spinderok
samt øvrige fornødne køkkenredskaber, alt efter aftale og overenskomst, ligesom hun skulle have fri brug af gårdens brygge- og bageredskaber og fri
adgang til gårdens ovn og brønd.
I sygdoms- og svagheds tilfælde skal aftægtsyderen
give hende forsvarlig pleje og opvartning, ligesom hun
altid har lov til at have én boende hos sig til hjælp, og
når hun død, skal gårdens ejer lade hende ”kristsømmeligt begrave efter egnens skik og brug”. Herefter
ophørte aftægten, og alt hjemfaldt til gården med
undtagelse af hendes rede penge, sølvtøj og livsklæder
og den bedste seng, som skulle tilfalde arvingerne, idet
datteren Maren forud skulle have livsklæder og
seng, mens rede penge og sølvtøjet blev delt mellem
alle arvingerne. Det betød, at den sølvkandisskål, Johannes Johansen fik til sit bryllup i 1773 og igen videregav til Michels bryllup i 1813 siden Magdalene
Lunds død er gået videre fra den ene ”Johannes” til den Kolsnap 1953. Bagerst Kolsnaplund med aftægtshuset
næste foreløbig fire gange, (næste gang til en ”Johan”). foran. Nedenfor, den gamle Lundsgård og Paulsens gård
Ønskede hun at flytte fra gården i aftægtsperioden, skulle hun give ½ års varsel og måtte medtage chatollet med indhold, 1 skab, 1 skrin, de to senge samt hendes stol og spinderok, og så
skulle hun have 40 rdl courant udbetalt hver Mortensdag. Med ½ års varsel var hun igen velkommen i aftægtshuset.
Aftægtskontrakten var datidens form for bøndernes pension, og når den bliver udspecificeret
næsten i petitesser, skyldes det ikke nogen form for mistro mellem aftager og yder, men at
der blev taget forbehold for uforudsete begivenheder. Det kunne være en svigerdatter, der ikke
var de gamle venligt stemt, det kunne være, at aftægtsyderen eller hans kone døde før de gamle,
således at der kom en fremmed i gården uden veneration for afdødes forældre. Eller en tvangsauktion som betød nye ejere af gården. Hvis ikke alt var nedskrevet minutiøst, var der en mulighed for, at der kunne fifles med aftægten på alle mulige måder for at gøre livet så surt for aftægtsfolkene, at de foretrak at flytte. Derfor var der i dokumenterne altid taget det forbehold, at
i uenighed eller tvivlstilfælde, skulle sagen gennemgås af to uafhængige folk.
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Når der tales om ”senge”, menes der indholdet i alkoverne, der som regel var fast inventar, altså
dyner, puder og lagner.
Som det vil fremgå af de ældre aftægtskontrakter, fik aftægtstagerne ofte forskellige stykker
jord i gårdens marker, hvorfra afgrøden skulle udgøre aftægtskornet, halm og hø, men det skulle
selvfølgelig dyrkes og høstes af aftægtsyderen og afleveres til aftægtsfolkene.
Hvad møller angår, fik Nustrup sogn først en vindmølle i 1862. Før den tid måtte man bruge
omegnens vandmøller, især Tørning ved Hammelev og Tovskov ved Oksenvad, når man skulle
have sit korn malet.
Gift i Nustrup 13-11-1813 med
3: Magdalene Jørgensdatter Lund:
* 8-1-1792 i Kolsnap, Nustrup sogn, i folketælling 1845: Martha Helene Wraa,
+ 9-11-1862 på Kolsnaplund.
Børn:
a: Maren Mikkelsdatter Lund:
* 4-10-1814, + 6-12-1873 i Kolsnap.
Gift i Moltrup 7-8-1840 med gårdejer og sognefoged Iver Thomsen Ravn: * 13-1-1817
i Moltrup, + 28-5-1890 i Kolsnap.
b: Jørgen Mikkelsen Lund:
* 20-11-1818, + 20-7-1882 på Kolsnaplund. Ejer af Kolsnaplund fra 1-11-1846.
Gift i Nustrup 14-11-1846 med Johanne Cathrine Iversen af Havgård, Gabøl: * 6-11821 i Gelting, + 20-12-1903 i Sdr. Gørding.
c: Johannes Mikkelsen Lund:
* 11-8-1821, + 28-11-1889 i Sdr. Gørding by og sogn.
Gift i Nustrup 10-7-1847 med Ellen Marie Lauridsdatter Lund: * 25-8-1825 i St.
Nustrup, + 29-1-1912 i Harreby, Sdr. Hygum.
Bedsteforældre:
4: Johannes Johansen:
* o.1740 i Gabøl, Nustrup sogn,
+ 9-7-1824 på Kolsnaplund, 84 ½ år gl.
Først fæster, senere ejer af den nederste (østligste) Kolsnaplund. Overtagelsen efter svigerfaderen er protokolleret i Gram herreds skyld- og panteprotokol II folie 1121, 13-2-1775, med
henvisning til Bibogen nr.3 s.1051-52. Det ser ud til, at gårdene i Nustrup sogn købtes til selveje i forår 1795 (Gram herreds tingbog 14-3-1795).
I Landhusholdningsselskabets arkiv ses, at han både i 1799 og i 1810 har sendt sager ind vedrørende sit landbrug.
Ifølge udskiftningsakterne i Haderslev amt for Nustrup by 1780 ejede Johannes Johansen 1 otting jord i Nustrup bys ejerlav, og det blev udskiftet således, at han fik sin jord nærmest Kolsnap skel ved den såkaldte Lundvang og Kirkebys ager samt adgang til et stykke hede til græsning for hans kvier og tørvegravning strækkende sig nordpå mod Skibelund mark i Hedeager.
I Retsbetjentarkivet for Gram herred i Rigsarkivet, Aabenraa findes der en oversigt over udskiftningen i Kolsnap, som blev påbegyndt 3-3-1780 udskiftningen for Kolsnap, uden særlig
stor interesse fra gårdmændene, hvoraf fæsterne blev selvejere omkring 1790, uden at det har
været muligt at finde noget protokolleret derom. Landmåler og indkaldte sandemænd mente,
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at der skulle udflyttes tre gårde fra byen til ydermarkerne for at få kortest mulige markveje,
bønderne meddelte, at det havde de ikke råd til, og tilsyneladende stoppede det her. Det gik helt
anderledes let i sognets øvrige byer.
29. oktober 1807 overdrog han sin ejede gård i Kolsnaplund til sin ældste søn, Mikkel. Overdragelsen blev indført i gårdens folium 1122 i Gram herreds skyld- og panteprotokol 2 og dokumentet blev indført i Bibogen s.815-819.
Sønnen overtog ejendomsgården, som den var med alt tilliggende inden og uden døre. Han skulle give broderen
Niels i fædrene og mødrene arv 400 rdl samt en sort og en
blå vadmelsklædning hver til en værdi af 16 rdl og en kiste
og seng til en værdi af 50 rdl. Søsteren Anne Magdalene
skulle have 350 rdl i fædrene og mødrene arv samt et udstyr
af en kiste og en seng til 50 rdl, 4 læderstole og et halvt dusin thekopper samt andre småting til en værdi af 5 rdl. Alt
skulle afleveres til de to søskende 1-5-1808.
Kandisskålen
Forældrene skulle i deres livstid have følgende aftægt:
Til husværelse det hus, der lå øst for gården, som yderen bestandig skulle holde godt ved lige.
Årligt 4 skæpper land i hver af gårdens indtægter, som skal drives og dyrkes af gårdens besidder. Aftægtstagerne skal modtage disse marker dyrket og tilsåede. Heraf skal der være en skæppe land til bygsæd. Desuden en af besætningens næstbedste køer, som ”altid skal være levende
og duelig” og ellers skal erstattes med en af besætningens tilsvarende køer. I den tid koen er
sen, skal aftægtsyderen give aftægtstageren en kande nymalket mælk hver morgen. Ligeledes
udtager aftægtstageren to af besætningens får, og både koen og fårene skal græsses og opvartes
sammen med gårdens øvrige dyr. Aftægtstageren må bruge den såkaldte ”Sigelykke” til høbjergning. Årligt skal leveres 3 lispund saltet flæsk, en skæppe salt og et pund humle. Med i aftægtsboligen medtager aftægtsfolkene en stor og en mindre håndkedel, en the kedel, en balje, en
halvtønde, to skrin, et rundt bord og to stole, den seng, som de nu bruger, et bagtrug og et lille
trug samt alle bistader. Til ildebrændsel leveres årligt 16 læs flaue, 6 læs klyne og et træ af skoven, som aftægtstageren udtager. Alt brændsel forarbejdet og hjemkørt frit. Gårdens besidder
betaler offer og ekstraskat for aftægtstagerne, desuden fri vogn med heste til kirken, købstad og
hjem igen (!), når det er fornødent. Når den ene af de gamle dør, nedsættes aftægten med en
skæppe rugland i hver mark, det ene får, et krus mælk, når koen er sen, et halvt lispund flæsk og
træet af skoven. Ved alderdom og svaghed skal aftægtsyderen lade de gamle pleje forsvarligt og
efter dødens indtræden lade dem begrave. Når den sidste er død, falder aftægten tilbage til gårdens besidder. Sammen med gården havde Michel fået sin fædrene og mødrene arv.
Gift i Nustrup 21-8-1773 med enken på gården
5: Maren Nielsdatter:
* o.1743 på Kolsnaplund, konfirmeret 1759,
+ 24-11-1819 på Kolsnaplund, 76 år gl.
Gift 1. i Nustrup 23-10-1767 med Michel Hansen af Kolsnap, som overtog hendes fødegård
16-11-1767 ifølge Gram herreds skøde- og panteprotokol 2 folie 1121 og Bibog 2 s.1951-52.
+ 29-7-1770 i Kolsnaplund, 28 år 5 uger.
Barn i 1.ægteskab:
a: Niels:
* 4-4-1769, + 1-4-1772 i Kolsnaplund.
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Børn i 2.ægteskab:
a: Anne Malene Johansdatter:
* 16-1-1774, + 8-9-1840, gift med Niels Hansen, Bæk, Nustrup sogn. Ingen børn.
b: Michel Johansen:
* 10-3-1776, + 19-10-1834, eftermand på gården.
c: Johann Johansen:
* 8-2-1778, + 5-7-1791.
d: Niels Johansen:
* 6-8-1780, 27-5-1844, gdr. i Kastvrå, Sommersted sogn. Ingen børn.
e: Hans Johansen:
* 26-1-1783, + 27-2-1785.
f: Hans Johansen:
* 30-3-1785, + 7-1-1787.
6: Jørgen Nielsen Lund:
* 27-9-1761 i Kolsnap,
+ 13-5-1825 i Kolsnap.
Ejer af sin fødegård i Kolsnap, hvis nuværende stuehus stadig (2021) er fra hans tid eller endnu
ældre. Der var tale om ½ ejendomsgård, som han ejede fra 1791 til sin død i 1825, hvor sønnen
Niels Jørgensen Lund (1794-1859) overtog gården. Gift med Anna Marie Hansdatter Kok
(1807-1860).
I Landhusholdningsselskabets arkiv ses, at han i 1802 sendte beskrivelse ind vedrørende sit
landbrug.
Efter hans død overgik gården først til sønnen, Jørgen Nielsen Lund, men i 1861 byggede han
den nye “Lundgård” ude på marken øst for den gamle gård, hvor mange år senere Magdalene
og Hans Aagaard som de sidste af slægten boede. Jørgen Nielsen Lunds søn, Andreas Lund,
overtog gården, men da han var ugift, blev den solgt omkring 1.Verdenskrig til Johannes Lund
Christensen fra Harreby, som var af slægten, se efterslægtstavlen.
Den gamle gård i Kolsnap blev overdraget til hans søster, Anne Kierstine gift Juhl og Hybschmann i 2.ægteskab, og derefter overgik den til fremmede og ejes i dag af familien Jepsen.
Gift i Nustrup 16-10-1789 med
7: Anna Kiestine Jesdatter:
* 7-3-1762 på gården Vrå, Nustrup sogn,
+ 5-7-1819 i Kolsnap.
Børn:
1: Anne Catrine Jørgensdatter Lund:
* 5-4-1790, + 18-2-1827, gift 28-11-1817 med gdr. Anders Jensen, Kolsnap. Deres
børn fik efternavnet Haugaard.
2: Magdalene eller Martha Helene Vraa:
* 8-1-1792, + 9-11-1862, gift 13-11-1813 med gdr. Michel Johansen, Kolsnaplund.
3: Niels Jørgensen Lund:
* 16-3-1794, + 16-12-1859, ejer af fødegården.
4: Jes Vraa Lund:
* 7-2-1796, + 14-7-1860, gdr. i Hammelev på gård nr.13, Hammelevgård.
Se: Michael Uldall: Gamle slægter i Hammelev
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5: Hans Jørgen Lund:
* 7-3-1799, + 3-9-1851, gdr. i Kolsnap.
6: Marie Kirstine Jørgensdatter Lund:
* 19-10-1801, + 15-5-1880, gift 18-3-1826 med gdr. Mads Hansen Hybschmann, Lille
Nustrup. Gravsten på Nustrup kirkegård.
Da man i sin tid rev den gamle stuehuslænge på Kolsnaplund, der lå mod vest, ned,
fandt man en lille 9 cm høj firkantet lerlysestage, fødder iberegnet, 6 cm bred forneden,
4 cm foroven, hvor der på den ene side var aftegnet et vasemotiv, og på den anden side
stod: ”M. K. Lund”.
I øvrigt ligger den gamle indgangstrædesten stadig i jorden foran den længe, der i stedet
blev opført.
Jørgen Nielsen Lund nåede altså ikke at komme på
aftægt, så det var den ældste søn, Niels, der overtog
gården med al dens tilliggende inde og ude, men også
med den gæld, der var i gården, og skulle skifte med
sine søskende efter begge de døde forældre. Det skete
7-2-1827 ifølge ind-førsel i Gram herreds skyld- og
panteprotokol fol.1330 og indført i Bibog nr.12, 27-41827 s.33-35. Alle arvinger var myndige, og de tre
søstre havde fået deres arv og udstyr i forbindelse med
deres bryllup, så vi får desværre ikke at vide, hvad de
fik med.
Jørgen Nielsen Lunds stuehus, 1970
Broderen Jes Vraa Lund skulle have 586 rigsbankdaler 64 skilling sølvmønt, som skulle forrentes med 4% årligt fra Mortensdag 1825, og som skulle blive stående uopsagt i gården i 2 år, ligesom renterne først skulle udbetales til Majdag 1827 for det første 1½ år. Ligeledes skulle han
have haft et chatol, men i stedet herfor fik han 13 rdl Slesv-Holst.courant, samt en god ”ordinær” seng bestående af en rød- og hvid femsils (vævet med 5 tråde) overdyne, en blå og hvid
femsils underdyne og hovedpude samt 4 puder med hørgarns pudevår, 4 lagner, heraf 2 hør- og
2 blårgarnslagner, alt godt og forsvarligt og til en værdi af 33 rdl 16 skil Slesv-Holst courant, og
endelig af godt vadmel, som bedst farves og gøres til klæde, en sort klædning bestående af kjole, vest og bukser, syet og aldeles færdiggjort.
Broderen Hans Jørgen Lund skulle have 746 rigsbankdaler 64 skilling sølvmønt, som skulle stå
uopsagt i gården i 3 år og forrentes som broderens penge, og ellers skulle han have penge for et
chatol og seng og klæder som broderen.
Oldeforældre:
8: Johan Christian:
* o.1684, hvor vides ikke, han kan være indvandret både nord og syd fra,
+ 13-3-1763 i Gabøl, Nustrup sogn, 78 år 5 mdr. gl.
Ifølge Gram herreds regnskabers fæsteregister i 1721 fæstede Johan Christian dette år herredsfogedens kongelige fæstegård i Gabøl, som han oplod for ham, en af de største gårde i byen på
4½ otting (Gabøl Byvej 22). I fæsteregisteret er hans navn anført ovenpå svigerfaderens, Jerslev
von Kahlens, udstregede navn, så han må først have været inde i billedet. Fæsteafgiften var stor,
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nemlig 6 rdl. Hvordan det kunne lade sig gøre, er der ikke bevaret noget om, ej heller hvorfra
Johan Christian kom. Han havde ikke noget ”sen” navn og er muligvis kommet nordfra, som så
mange andre.
Og var det en tilfældighed, at en halvgammel bondekarl giftede sig med en ung pige, der var o.
17 år yngre end han, eller havde han haft forbindelse med hendes far forud?
Som det ses under hans svigerforældre, flyttede de også til Gabøl samme år, og det må antages,
at de har været på aftægt på gården hos de unge i det nedenfor omtalte aftægtshus.
Johan Christian optog nogle lån i de næste årtier og var som regel også i restance med at få betalt fæsteafgifter og andre udgifter, så da den ældste søn, Jerslev Christian Johansen, overtog
gården i 1754, var der kun en mindre arv til de øvrige søskende. Johan Christian var på det
tidspunkt o.70 år gammel, og har ikke haft kræfter til at fortsætte fæstet, selv om han stadig
havde ukonfirmerede børn. De to brødre, Henning på 15 år og Johannes på 13 år skulle have
”deres forsvarlige klæde og føde med fornøden skolegang til de havde været til Herrens bord”,
d.v.s. var blevet konfirmeret, og når de fyldte 18 år, skulle de hver have 10 rdl, 2 bistader og 2
får. Søsteren Bodil Marie på 21 år skulle have en forsvarlig seng og en kiste med ”tvende træstole”, d.v.s. de løse meget lave bukke kisten stod på, når hun skulle giftes. Den yngste søster
Margrethe på 9 år skulle ved sit giftermål ligeledes have en forsvarlig seng og en kiste med
”tvende træstole”, men da hun endnu var ”uopdragen”, skulle hun have sit ophold i fødegården
med fornøden klæde, føde og skolegang, til hun blev konfirmeret. Bodil er ikke fundet gift i
Nustrup, og Margrethe blev først gift i 1786 længe efter forældrenes død. Så længe de fire søskende var ugifte, havde de ret til frit ophold i fødegården under sygdom.
Johan Christian og hans kone skulle på aftægt hos sønnen, som udover at skulle yde sine forældre en aftægt også skulle betale al faderens gæld. De skulle starte med at gå på ”mad og mål”
med de unge i gården og have alle deres behov dækket, men kunne de ikke komme overens,
skulle sønnen indrette det nord i gården stående aftægtshus forsvarligt til dem med fornøden
kålgårdsjord frit indhegnet. De skulle have 4 skæpper grøn land i hver indtægt første år tilsået
samt en eng til 3 læs hø, det hele dyrket og hjemkørt af gårdens ejer, 16 læs ildebrændsel, 12
læs flaue og 4 læs klyne gravet og hjemkørt. De skulle have fri græsning til en malkeko og 4
får, koen skulle være blandt besætningens bedste, og den skulle erstattes af en anden, når den
blev ”udygtig”. Med i aftægtshuset måtte de tage deres seng, et bord med 3 stole, et skrin, en
messing kedel, en gryde, en halv øltønde, en balje, kedelske og klemme til det åbne ildsted og
alt, hvad de ellers behøvede. Gårdens brygge- og bageredskaber, hest og vogn måtte de bruge
med gårdens besidder ”ufortrydelig til skikkelig fornødenhed”. Desuden en årlig håndskilling
bl.a. til humle og salt på 2 rdl, samt1½ lispund flæsk, når der blev slagtet. Desuden en hæderlig
begravelse, når livet fik ende, hvorefter aftægten tilfaldt gårdens besidder undtagen afdødes
klæder, som alle børnene skulle dele. Når den ene af de gamle døde, faldt 1 skæppe land i hver
indtægt og den ene rigsdaler tilbage til gårdens besidder. Alt dette kan læses i Gram herreds
skyld- og panteprotokol side 279 og i nebenbog nr.2 s.125-128.
Gift, antagelig i Nustrup, med
9: Anne Malene Jerslevdatter von Qualen:
* o.1700 i Hoptrup sogn før kirkebogen begynder i foråret 1700.
+ 22-3-1772 i Gabøl, 71 år gl.
7

Børn:
a: Jerslev Christian:
* o.1724, + 25-4-1805, eftermand på gården, antog Hybschmann-navnet med sin kone.
b: Bodil Marie:
* o.1733. Levede ugift 1763 i Gabøl.
c: Henning:
* o.1736, + 19-6-1803, kniplingshandler i Gabøl.
d: Johannes:
* o.1740, + 9-7-1824, ejer af Kolsnaplund, se 4.
e: Margrethe:
* o.1745, + 7-1-1821, gift Nustrup 1786 med mons. Frantz Reich i Nustrup. Fra dem
nedstammer forfatteren Ebbe Kløvedal Reich.
10: Niels Hansen Degn:
* o.1714 i Nustrup by og sogn,
+ 15-1-1797 på Kolsnaplund, 83 år gl.
Kongelig fæster fra 1739 af Kolsnaplund, som han overtog med sin kone.
Gram herreds tingbog 9-1-1740 s.198b: Niels Hansen, Kolsnap, har fæstet Peder Jensens ½
gård 1739. Skøde- og panteprotokol II s.1121: Niels Hansen ½ gård, olim (= tidligere) Peder
Hansen, Hans Jensen. Gården er kongelig fæstegård ifølge Jordebog over Gram Herred 1753.
Gift med
11: Maren Hansdatter:
* o.1711 på Kolsnaplund,
+ 17-1-1796 på Kolsnaplund, 85 år gl.
Børn:
a: Hans Nielsen:
* o.1742, konfirmeret 1759, 17 år gl.
+ Oksenvad 23-5-1801, 58½ år gl. Trolovet i Oksenvad 11-11-1768. Han opgives som
søn af Niels Hansen og Maren Hansdatter i Kolsnap. Michel Hansen i Kolsnap var forlover. Han var ejer af en helgård i Oksenvad, antagelig konens fødegård.
Han blev gift i 22-6-1768 i Oksenvad med Anna Hansdatter (1748-1814), eneste barn
var sønnen, Hans * 27-3-1769, + 4-3-1812, som ejede fødegården i Oksenvad, gift 1790
med Helene Marie Pors. De havde 3 sønner: Niels Pors, Hans Pors & Troels Pors og 3
døtre: Anna Maria Pors, Godske Margrethe Pors & Karen Pors.
b: Maren Nielsdatter:
* o.1743, konf.1759, 16 år gl. + 24-11-1819, 76 år gl.
Gift 1. Nustrup 23-10-1767 med Michel Hansen af Kolsnap, 29-7-1770, 28 år 5 uger.
Gift 2. Nustrup 21-8-1773 med Johannes Johansen, eftermand.
c: Anna Nielsdatter:
* 1746, konf. 1763, 17½ år gl.
Gift Nustrup 17-7-1772 med skovfoged i Oksenvad Christian Anthoni Lorentzen.
Hun døde 12-9-1772 i Oksenvad, 26 ¼ år gl. Det siges her, at hun var født på Kolsnaplund, datter af Niels Hansen og Maren Hansdatter. Hun døde efter 9 ugers ægteskab.
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d: Elsabe Nielsdatter:
* o.1747, konf.1763, 16 år gl. + 10-7-1814 i Gabøl, 67 år.
Gift Nustrup 5-11-1784 med Hans Jørgensen af Kolsnap, * 1760, + 27-11-1819, 59 år,
indsidder i Bæk. Bosat i Nustrup 1801, 40 år, indsidder og daglejer. Ingen børn.
12: Niels Jørgensen Lund:
* o.1728 i Kolsnap,
+ 9-6-1799 i Kolsnap, 71 år gl.
Ejede sin fødegård, ½ ejendomsgård, i Kolsnap fra 1758 til 1791.
I Gram herreds skyld- og panteprotokol 2 fol.1329 og Bibogen nr.4 s.1852-53 & 1854-55 er
indført de bestemmelser, der blev taget 10-10-1791, da han overdrog gården til sin ældste søn,
Jørgen. Han overlod sønnen gården med alt inden- og udenfor, også den gæld, der var i gården,
undtagen det, han og hustruen skulle have med på aftægt og bitræerne, som stod i den søndre
bigård, idet han måtte benytte samme bigård, så længe han ikke gik på aftægt. I ikke så få af
slægtens aftægtsdokumenter er beskrevet, hvorledes man beholdt i hvert fald nogle af bitræerne,
dels havde man honningen, dels havde man glæden ved at arbejde med bierne. Der var tradition
for at bruge honning som en del af afgiften til det offentlige lige fra Jørgen Lund overtog den i
1662.
Til hans eneste broder, Nis Nielsen, med formynder Jørgen Jørgensen (Lund) af Gabøl, skulle
han udrede 466 rdl 32 skil. i fædrene og mødrene arv, som skulle udbetales efter ½ års opsigelse
og forrentes med 4% fra Majdag 1792. Desuden skulle han give ham ophold i gården for ”en
billig” betaling, så længe han opførte sig ordentligt. Men hvis han ikke gjorde det, behøvede
Jørgen Nielsen ikke at beholde ham. Han skulle også have et fyrretræs hængeskab og fire hørlærreds skjorter.
Han og hans kone skulle i deres livstid have det syd-vestlige kammer i gården, og de skulle fra
begyndelsen gå på mad og mål med de unge, d.v.s at de skulle deltage i husholdningen som en
del af husstanden, men skulle de ønske at føre deres egen husholdning, så skulle sønnen lade
bygge et 6 fag hus i gårdens østertoft, og halvdelen af denne toft med huset skulle udlægges
som deres havejord. Huset skulle aftægtsgiveren lade vedligeholde, haven skulle holdes i orden
med hegn og dyrkning. Når de begyndte i aftægtshuset, medtog de Trinas seng samt endnu en
daglig seng, 2 kister og 2 skrin, som de selv har nøglerne til, 4 tin fade og 12 tin tallerkener, et
lille bord og 2 stole, en god håndkedel, en jerngryde, kieldske (kedel- og grydeophæng) og
klemme til ildstedet, en skæppe, to små baljer, en jernpande og en ½ øltønde. De skal have fri
brug af gårdens brønd og kværn.
Årligt skulle de have i god, forsvarlig rent korn, halvdelen til Majdag, halvdelen til Martine, frit
befordret til og fra mølle, 4 tdr. rug, 10 skp boghvede, 2 tdr malt, 1 skæppe byggryn og 1 skæppe havregryn.
De skulle have ”en altid levende ko” næst den bedste af gårdens køer og 2 får, som frit fodres
og græsses med besætningens øvrige dyr. Fårenes lam og uld tilkom aftægtstageren, og i 10 uger om året, når koen var sen, skulle de dagligt have en kande nymalket mælk.
Til brændsel skulle de årligt have 6 læs tørv og 14 læs flau (hedetørv), frit bearbejdet og hjemkørt.
Når der blev slagtet omkring Mortensdag skulle de have 3 lispund røget flæsk, til humle og salt
1 rigsdaler, og så skulle aftægtsyderen betale deres offer og ekstraskat og give den fri heste og
vogn til kirke og købstad, når det var fornødent.
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Ved sygdom og alderdom skulle aftægtsyderen lade dem pleje og opvarte, og når de døde skal
De have en kristsømmelig begravelse efter sognets skik og brug. Når den ene døde, skulle der
leveres 1 tønde rug mindre, når den sidste døde, faldt aftægten tilbage til gården, mens deres
rede midler skulle deles mellem arvingerne.
Gift i Nustrup 11-10-1760 med
13: Anne Katrine (Trina) Nisdatter:
* 30-5-1726 i Kiestrup, Vilstrup sogn,
+ 20-4-1805 i Kolsnap.
Børn:
a: Jørgen Nielsen Lund:
* 27-9-1761, + 13-5-1825, efterfølger i fødegården.
b: Nis Nielsen Lund:
* o.1763, glemt indført i kirkebogen, 38 år i folketælling 1801, inderste og daglejer i
Armhuset (fattighuset), + 18-2-1838 i Armhuset i Nustrup som almisselem. Der må
have været et eller andet i vejen med ham dels ifølge anførslen i faderens overladelseskontrakt til Jørgen, dels fordi han også som myndig havde formynder, farbroderen Jørgen Lund i Gabøl.
Gift i Nustrup 30-5-1800 med Anne Margrethe Madsdatter af Thiset, 21 år i 1801.
Han havde nu ikke noget problem med at skrive sit navn ved trolovelsen.
c: Anna Nielsdatter Lund:
* 17-11-1765, + 10-9-1769.
14: Jes Nielsen:
* o.1733 i Vrå, Nustrup sogn,
+ 4-2-1795 i Vrå, 62 år gl.
Fæster af ½ eller 2 ottings kongelige fæstegård, Vrå, i Nustrup sogn, hans fødegård. Gården
blev købt til selveje omkring 1793 ifølge enkens salgsdokument, hvor der henvises til den ”nye
sætzung”, som var i 1793.
I Landhusholdningsselskabets oversigt ses, at han i 1782 sendte beskrivelse ind vedrørende
hans landbrug.
Gift i Øster Lindet 26-6-1759 med
15: Lena (Magdalena) Lauridsdatter:
* o.1730 i Røjbøl, Øster Lindet sogn,
+ 7-6-1810 i Vrå, 80 år gl.
Børn:
a: Niels Jessen:
* 27-1-1760, + 8-8-1823 i Vrå, efterfølger på gården.
Han solgte gården til Peter Hørlyck 28-4-1821 mod aftægt til sig og hans kone, så længe
de levede. De havde ingen børn.
b: Anne Kierstine Jesdatter:
* 7-3-1762, + 5-7-1819 i Kolsnap, se 7.
c: Maren Jesdatter:
* 4-2-1765, ugift kniplerske i Vrå i 1801. Ukendt skæbne, ikke død i Nustrup sogn.
d: Laurids Jessen Vraa:
* 11-10-1767, + 19-5-1828 som kniplingshandler i Kolsnap. Han fik borgerskab
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som kniplingshandler i Haderslev 26-4-1798.
e: Merret Jesdatter:
* 12-8-1770, + før 1795. Ikke fundet konfirmeret modsat hendes søskende.
Jes Nielsen døde som mand i gården, så det var hans enke, der overdrog gården til den ældste
søn Niels Jessen 19-10-1795. Overdragelsen er indført i Gram herreds skyld- og panteprotokol
nr.1 folium 879 og i Bibog nr.5 s.486-488. Han skulle overtage gården med alt tilhørende indenfor og udenfor, herunder det stykke mark, der hørte til gården men lå i Nustrup og Skibelund ejerlav. Undtaget var det, hans mor skulle have med på aftægt. Sønnen havde allerede overtaget gården 5-2 samme år. Han skulle betale moderen 600 rdl, hvilket var sket, og ikke noget til sine søskende, udover at broderen Laurids og søsteren Maren skulle have deres frie ophold i gården, så længe de var ”i ledig og ugift stand”, især så længe deres mor ville forblive
hos sønnen og familie på mad og mål. Hans mor skulle have tre får på græs og foder med gårdens øvrige får samt en fjerdepart af ”biernes frugt” hvert år.
Hvis hun ønskede at bo for sig selv, skulle hun have det i sydenden af gården stående fire fags
aftægtshus, som skulle istandsættes og stedse vedligeholdes, og alt det brændsel, som hun behøvede samt den kålgård, der hørte til aftægtshuset, indhegnet. Hun medtog hendes daglig seng og
fornødent bohave og redskaber.
Årligt skulle hun i godt forsvarligt korn, som skulle fragtes til og fra mølle og males frit, have 2
tønder tør rug, 6 skp bygmalt, 4 skp boghvedegryn og ½ skp byg- eller havregryn, som skulle
leveres med halvdelen hver Majdag og Mortensdag.
Hun skulle have ”en altid levende ko” på græs og foder med gårdens bedste køer, og når den
var sen, skulle hun dagligt have et krus nymalket mælk. De tre får skulle holdes med besætningens andre får.
Når der blev slagtet før jul, skulle hun have 2 lispund tør flæsk, en levende, fed går, 1 rdl til
humle og salt, en fjerdedel af gårdens bistaders frugt og en fjerdedel af ålegårdsfangsten, ligesom sønnen skulle betale hendes årlige offer til kirken og kopskatten.
Hun skulle have fornødent ildebrændsel, frit gravet, røgtet og hjemkørt og fornøden opvartning
i hendes skrøbelighed samt fri hest og vogn til brug når og hvor hun ønskede, blot ikke i så- og
høsttid. Ønskede hun at flytte til et af hendes andre børn, skulle hun have lov, og så skulle aftægtsgiveren levere hende det, det var muligt at levere, og betale hende for resten efter uvillige mænds skøn. Når hun døde, skulle hun have en anstændig begravelse efter sognets skik og
brug. Når hun døde, faldt hele aftægten tilbage til gården, undtagen hendes livs- og gangklæder,
som døtrene skulle arve, og de rede penge, som alle børnene skulle arve.
Tip-oldeforældre:
18: Jerslev von Qualen:
+ o.1738 i Gabøl, Nustrup sogn.
Da han i regnskaberne indimellem benævnes ”korporal”, er det ikke utænkeligt, at han - og
broderen - er kommet fra Holsten til den danske hær. I Holsten er der to sogne med lokaliteten
Quale, Grube sogn og Warder sogn, så familien kan godt fra et af disse sogne.
Er handelsmand og fæster af ¼ landbol i Hoptrup by og sogn senere ½ landbol under Kronen
samme sted ifølge skattekommisionen fra 1708. Beboelsen bestod af ni fag med tilhørende kålgård, besætningen var på fire køer og ni får. Ejendommen blev bortfæstes til Jørgen Pedersen i
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1721 ifølge Gram herreds fæsteregister for 1 rdl 3 skil. Det er lidt underligt, at han stadig føres
for kontributionsafgift i Hoptrup i 1724, hvor han boede i Gabøl, med administrationen var dengang ikke altid så hurtig.
Ifølge Gram Herreds jordebog 1709 fæstede Jersløff von Kahlen i Hoptrup Peder Jessen Smids
¼ gård dette år, som ”han havde sig tilforhandlet”.
Ifølge Gram herreds tingbog 13-1-1714 var han da blandt de 8 stokkemænd ved tinget.
Han havde 369 Rdl udestående hos tretten af egnens bønder, betalte 82 skilling i Amtsstueskat
og 1 Rdl 24 skil. for at slippe for hoveri om året.
Han og hans kone optræder i kirkebogen som faddere fra dens start i 1700, ligesom de får børn
døbt i sognet. Men de er først med i de forskellige opgørelser over afgifter og skatter fra 1708,
så det tyder på, at de har boet som lejefolk et en af ejendommene i Hoptrup. Den ældste datter
er fadder i 1718.
Han havde en del penge til gode hos egnens bønder ifølge de kongelige jordebøger. Ifølge Revisionskommisionen af 14-4-1717 over taxationer til Ekstraskatten for 1717 for den kongelige del
af Slesvig havde han en kapital på 100 Rdl og betalte heraf 2 Rdl i ekstraskat. Han betalte tilsvarende i årene 1716 til 1724 i diverse skatter, mens han boede i Hoptrup.
Flytter til Gabøl i 1721 og var åbenbart undervejs med at fæste den gård, som svigersønnen Johan Christian overtog i 1721. Han fik en bøde i 1721 på 23 skilling for at slå græs på sin ejendom i Gabøl på en søndag, hvor han samtidig benævnes ”korporal”, så han er antagelig indvandret sydfra i forbindelse med et job i den danske milits.
Ifølge Gram Herreds tingbog 14-11-1739 er der en proces mellem hans tre børn i Nustrup sogn
vedrørende arven fra deres afdøde forældre både vedrørende penge og sølvtøj bestående af flere
sølvbægre, mange sølvskeer, to sølvskaftede knive, sølvknapper, sølvskospænder og en sølvknappet stok samt en guldring, så det antyder, at han har været ret velhavende.
Anders Hansen i Nustrup mødte for retten på sin hustrus vegne, Anne Malene von Kahlens
datter, imod hendes svoger Johan Christian i Gabøl, der havde lånt 50 mark af hende mod pant i
en del af deres forældres sølvtøj, og nu ønskede de, at Johan Christian til førstkommende nytår
1740 indløste og betalte de skyldige 50 mark til svogeren Anders Hansen. Hvor imod Johan
Christian så ønskede, at de i stedet skulle udlevere det pantsatte nemlig et sølvbæger og 6 sølvskeer. Når alt dette var sket, så kunne de gå i gang med at dele alt det sølvtøj, som deres forældre havde efterladt ifølge skiftekontrakten, som var dateret Tørning 6.september 1738.
Datteren Anne Malene havde ved sit bryllup fået et sølvbæger og to sølvspiseskeer af faderen
foruden 2 sølvskaftede knive og 11 sølvknapper, som var hendes private ejendom og blev holdt
udenfor skiftet. Datteren Anne Margrethe havde fået 20 sølvknapper og et par sølvspænder samt
en guldring af sine forældre, inden de døde, og denne gave beholdt hun uvurderet. Sønnen Erik
havde fået et spanskrør med sølvknop på, et par sølvskospænder og 3 dusin sølvknapper af forældrene før deres død, som han beholdt uvurderet.
Resten skulle de tre arvinger dele i mindelighed, og enhver af dem betalte en trediedel af retsudgiften. Det skete, og de forligede sig og stadfæstede det med et håndslag til hverandre, som der
står i tingbogen.
Gram Herreds tingbog, Haderslev, den 5-12-1716 (side 231):
Kirstene (Christina) von Kahlens enke klager til amtmanden i Haderslev over, at hendes afdøde mands broder, Jerslev von Kahlen, i Hoptrup ikke vil give hende penge, som han modtog på
sin broders vegne som hans arvepart i 1704 (efter afdøde forældre antagelig). Broderen har haft
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Erichs slegfreddatter i huset. Hun kom til ham som 6-7 årig, da Erik rejste bort og var der i 15
år, og i alle disse år arbejdede hun for føden, men farbroderen mente vel, at pengene skulle gå
til hendes ophold også. Enken mente, at hendes søn (antagelig Severin) skulle have dem frem
for den uægte halvsøster. Peder Jensen af Flovt var kurator for hende.
Der er ikke fundet nogen afslutning på sagen, og hendes forbindelse med Peder Jensen vides
der heller ikke noget om.
Der var stationeret en stor rytteriafdeling i Branderup o.1688-1710, og det kan være hertil,
at Erich von Qualen har hørt.
Branderup kirkebog:
Erich von Qualen gifter sig 27-7-1698 med Kirstene.
Børn:
a: Severin: * 26-7-1699.
b: Erik: født september 1701 (ikke fundet ført), + 15-7-1703, 2 år på nær 8 uger.
Gift med
19: Anne Margrethe:
+ o.1738 i Gabøl.
Børn:
a: Anne Malene Jerslevdatter von Qualen:
* o.1700 i Hoptrup sogn før kirkebogen begynder i 1700. + 22-3-1772 i Gabøl, 71 år gl.
Gift med 8: Johan Christian i Gabøl.
b: Henning Jersleff von Qualen:
* 31-1-1705 i Hoptrup, + før 1738 uden efterkommere.
c: Navnløst barn:
* 15-5-1707 i Hoptrup, + 20-5-1707 i Hoptrup.
d: Diedrich = Erich Hans(en) von Qualen:
* 4-11-1708 i Hoptrup, + 17-12-1758 i Gabøl, Nustrup sogn.
Fæster i Gabøl af Jens Hansens halve kongelige gård fra 12-1-1743.
e: Anne Margrethe von Qualen:
* 25-10-1711 i Hoptrup, + 20-8-1791 i Nustrup.
Gift med
Anders Hansen Degn:
* o.1710, + 13-1-1793, 83 år gl. i Nustrup. Gårdfæster i Nustrup på Oluf Jensens
tidligere 1/3 dels gård.
Udførlig beskrivelse af Jerslev von Kahlens efterkommere findes for sig selv.
20: Hans Pedersen Kyster eller Degn: (nr.18 i Ellen Marie Lunds forslægt):
* o.1678 i Nustrup degnebolig, 64 år i tingbogen 19-1-1743, 74 år ifølge tingbogen 22-1-1752,
+ 24-9-1758 i Nustrup, 80 år 2 mdr. gl.
Ifølge Haderslev amts beskrivelse 1708-15 er han ejer af 3/10 gård, 1½ otting, 57/160 plov. Ifølge ødegårdsregisteret 1708 overtog han gården 1-1-1708 med fire års frihed for skatter, afgifter og landgilde til 31-12-1711 og en eg til husets opbygning, da gården var meget forsømt af
forgængeren Niels Nielsen. Jorden var i de sidste åringer blevet dyrket af Peder Degn. Han underskrev betingelserne for at overtage gården således: ”Hans Pedersen Degn egen Haand”, så
opvæksten i degneboligen fornægtede sig ikke. I regnskaberne for 1700 og frem siges det, at
gården var at betragte som øde. Den årlige landgilde var 32 mark 3 skilling, 4½ skp. havre, 3/10
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får, 3/10 høne + 6 æg, 9/10 svin samt dienstgeld på 3 rdl 42 mark 2-2/5 skilling. Alt i alt beregnet i penge til 5 rdl 45 mark 9 skl.
I 1708 (Gram herred s.477) var der i 1708 ingen bygninger på stedet, og marken var næsten
groet til i hede. Den årlige udsæd var 3 tdr. rug, 3 tdr. hvede, 4 skp. havre & 1 td 4 skp. boghvede. Der kunne bjerges 4½ læs hø. Hans Degns besætning var på 3 køer, 2 kalve, 10 får, 2
heste & 1 føl. Årlig landgilde af jorden var 6 rdl 2 mark 6-3/5 skil.
Ifølge Gram herreds tingbog 1736-44 tingdag 2-8-1738 har han da overladt sin gård til sin svigersøn Laurids Jørgensen gift med datteren Maren mod aftægt.
At det godt kunne udarte, når bønderne mødtes til grandestævne i landsbyen ses af, at ifølge
Gram herreds bøderegister 1723 måtte Hans Pedersen betale 24 skilling i bøde, fordi han havde
givet Jens Skjøt i Nustrup en ørefigen ved et af grandestævnerne i årets løb.
Gift med
21: Elsabe (Andersdatter):
* o.1677 på Kolsnaplund,
+ 2-3-1760 på Kolsnaplund som Elsabe Hanses (= Hanskone), 83 år gl.
Børn:
a: Maren Hansdatter:
* o.1708, + 30-4-1786, 78 år gl.
Gift med Laurids Jørgensen i Nustrup, der ejede både Hans Pedersen Degns 1/3 del
gård og den 1/3 del gård, som Peder Pedersen Post havde. Da han døde i 1758, var hendes formynder hendes bror, Anders Hansen Degn, og formynder for den yngste datter
var Niels Hansen (Degn) i Kolsnap(lund). Maren Hansdatter og Laurids Jørgensen er
forfædre til Ellen Marie Lund (1825-1912) gift med Johannes Mikkelsen Lund, Harreby
& Gørding.
b: Anders Hansen Degn:
* o.1710, + 13-1-1793, 83 år gl. i St. Nustrup.
Gårdfæster i Nustrup på Oluf Jensens gård, gift med Anne Margrethe Jerslevdatter von
Qualen, søster til ane 9.
Deres søn, Jes Andersen Degn, overtog gården i 1775.
c: Niels Hansen Degn: se ane 10.
22: Hans Jensen:
Fæster ½ kongelig gård på Kolsnaplund 1702, afstår den til sønnen i 1734, Peder Hansen, som
igen afstod den til Peder Jensen og overtog en anden gård i Kolsnap. Peder Hansen døde antagelig i 1739, hvor Peder Jensen overtog hans iboende ½ gård, mens Hans Jensens svigersøn
Niels Hansen Degn overtog dennes gård (Kolsnaplundvej 6). Peder Jensen har antagelig været
gift med en datter af Hans Jensen.
Ifølge Landundersøgelseskommissionen 1723 var han fæster af ½ gård. Landgilden var 7 rdl 10
mark samt 5 skp havre. Den månedlige kontribution var på 24 skilling.
Den årlige udsæd var på 2 tønder rug på gødet jord, samt 1 td 2 skp anden rug, 4 skp byg, 1 td.
havre og 2 tdr boghvede. Der kunne bjerges 6 læs hø af ikke særlig god kvalitet.
Besætningen havde tilstrækkelig græsning til 4 heste, 4 køer, 4 stk. ungkvæg og 10 får, men bestod af 4 heste, hvoraf den ene var ganske ringe, 4 køer, 6 stk. ungkvæg, 2 kalve, 14 får, 2 svin,
1 gås og 3 bistader.
Beboelsen bestod af 7 fag ringe stuehus med 2 sengesteder og 2 gamle messingkedler, 16 fag
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ringe stald og lade og 5 fag ringe tørve- og vognhus hvori fandtes 1 plov og 2 vogne. Der var
tærsket 20 traver rug, 6 traver byg og 9 læs boghvede, som var i behold, mens al havren var
brugt til hestene. Af utærsket korn var der blot 1 trave byg og i læs boghvede tilbage.
Han havde lidt klatgæld her og der, i alt til 15 mark, men desuden skyldte han 94 rdl 25 skilling
i landgilde i kontanter og 1 rdl 39 skilling beregnet efter naturalier og havde ikke mulighed for
at sælge noget fra fæstegården til afbetaling.
Gift med
23: N.N. Andersdatter:
Hun er antagelig født på Kolsnaplund som forgængerens datter. Ifølge Amtsbeskrivelsen 1708
skyldte hendes mand hendes søster Elsabe 3 Rdl. (arvepart ?). Se ane 21.
24: Jørgen Michelsen Lund:
+ o.1755 i Kolsnap, idet han 18-1-1755 omtales som afdød i tingbogen, hvor hans arvinger opregnes.
Første gang ævnt som ejer af fødegården i Undersøgelseskommissionen 1723-1730, hvor det
siges, at han besidder af en halv ejendomsgård og er endnu nævnt i 1753, idet han i tingbogen
18-1-1755 omtales som død. Han nævnes første gang i kontributionsregnskabet i 1725, så det
tyder på, at han har overtaget gården ved den tid..
Ifølge Undersøgelseskommisionen 1723-1730 har han gamle restancer på 20 rdl, antagelig fra
faderens tid, som han efter overtagelsen af gården er i færd med at afbetale. Den årlige landgilde var 6 rdl 37 mark 3 skilling, naturalieafgiften var 1/8 tønde honning og 6 skp havre og den
måned-lige kontribution 24½ skilling. I Gram herreds fæstebreve på krongods 1738-1843, som
begynder 1734, siges det, at Jørgen Michelsen har skøde på sin ejendomsgård i Kolsnap. Ifølge
Gram herreds tingbog 13-1-1742 var han dette år helligdagsfoged for Kolsnap området, ifølge
samme tingbog 12-1-1743 var han dette år sognefoged for Kolsnap området. De to bestillinger
som lokal sognefoged og helligdagsfoged, som var herredsfogedens lokale medhjælpere gik på
omgang mellem byernes beboere i Nustrup sogn, idet der samtidig var en sognefoged som regel
i en årrække for hele sognet. I en del år var det Jørgen Mortensen i Gabøl, morbror til 25.
Gift med
25: Anna Nielsdatter:
* o.1702 i Kolsnap,
+ 4-5-1788 i Kolsnap, 86 år gl.
Børn:
a: Niels Jørgensen Lund:
* o.1728, + 9-6-1799, efterfølger på gården.
b: Michel Jørgensen Lund:
* o.1730, + 23-10-1768, gårdmand først i Kolsnap, fra 1764 i Nustrup. Kaldes Vinum.
c: Anna Maria Jørgensdatter Lund:
* o.1734, + 26-12-1800 i Kolsnap, ugift, 66½ år. Hendes arvinger, som er hendes søster
og afdøde brødres arvinger, omtales i tingbogen 23-5-1801.
d: Jørgen Jørgensen Lund:
* o.1737, + 5-6-1796, 58 år, gårdmand i Gabøl, Nustrup sogn.
Hans datter Anne * 1773, + 1860 i Sct. Catharine sogn, Ribe, blev gift 1798 med sognepræsten i Nustrup Niels Tøxen + 1803, og i 1804 med sognepræsten i Sneum Hans
Sidelmann, sidst i Allerup.
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e: Gunder Margrethe Jørgensdatter Lund:
* o.1740, + 19-12-1836 i Kolsnap, 96½ år.
Gift i Nustrup 14-10-1775 med Marcus Nissen (o.1746-1810), gårdmand i Kolsnap.
Dette ægtepar er stamforældre til den berømte benbrudslægeslægt Paulsen i Kolsnap.
Gårdens folie i Gram herreds skyld- og panteprotokol 2 findes på side 1329, og her findes den
kontrakt, som den ældste søn, Niels indgik med moderen med hendes formynder, broderen
Hans Nielsen i Gabøl, 9-12-1758. Hele kontraktens ordlyd er skrevet i bibogen nr.2. s.533-535.
I uddrag står der følgende: Sønnen overtog den afdøde fars halve ejendomsgård i Kolsnap, mod
at han skulle give sine fire søskende følgende arv efter forældrene: Broderen Michel havde allerede fået en del, men skulle udover dette have en lille sort hjelmet stud, broderen Jørgen skulle
have 260 mark og et lågskrin, og døtrene Anne Marie og Gunder Margrethe skulle i rede penge
have 200 mark og herudover en lågkiste og et lågskrin, Anne Marie skulle have den væv, der
stod i gården og Gunder Margrethe skulle have en fri vinters kost og hvid vadmel til en kjortel.
Alt skulle udredes til førstkommende Valborgsdag mod kvittering. Desuden skulle de tre yngste
børn skal have ophold i gården for ”en skikkelig betaling”, så længe de var ugifte og hvis de
blev syge.
Anne Jørgens, hans mor, skulle have 4 fag aftægtshus, forsvarligt indrettet og altid vedligeholdt
i hendes livstid med fri kålgårdsjord mod øst til vejen frit indhegnet. Til ildebrændsel 6 læs tørv
og 10 læs flaue, fri græsning til en ko og to får, 1 lispund flæsk, 1 skæppe salt, 2 pund lys, for 2
mark humle, frie offerpenge og 2 mark lybsk som håndpenge pr. år. Desuden skulle hun have 2
skæpper land næst det bedste i hver indtægt, første gang tilsået, samt den såkaldte Vesters toft
til høbjergning samt eng til 1 læs hø. Al landbruget skal sønnen ”ørke, dyrke og indbjerge” for
hende. Hvis hun dyrker et stykke eng op et andet sted i gårdens eng til udsæd af hør, må hun
heraf selv hjemtage 1-2 læs hør. Når hun begynder sin aftægt til førstkommende Valborgsdag,
skal sønnen sørge for, at hun har det korn, hun skal bruge, til hun selv får sit eget korn høstet.
Hun medtager en ko af de næstbedste i besætningen, som skal være ”altid levende aldrig død”,
samt 2 får, desuden hendes egen seng, et lille bord og to stole, en god håndkedel, en jerngryde,
kieldskle og ildklemme til den åbne skorsten, en stob, to små baljer, en lejel, en jernpange, en
halvtønde, en lågkiste og et skrin, og hvad hun ellers har brug for. Bage- og bryggeredskaber
har hun til fælles med gårdens besidder, ligesom hest og vogn til skikkelig fornødenhed. Når
hun bliver gammel og svag, skal hun opvartes og ”rygtes” forsvarligt, og efter døden hæderligt
begraves. Alt hvad hun har fået med fra gården på aftægten skal gå tilbage hertil, men hendes
bitræer skal skiftes mellem alle børnene, og døtrene skal dele hendes seng og livsklæder. Hun
lovede sønnen, så vidt hendes kræfter slog til, at være ham behjælpelig med arbejdet på gården,
til dennes bedste. På denne måde var den gamles pension sikret, ligegyldig hvem der ejede gården.
Enken og børnene fik ifølge Gram herreds tingbog 22-7-1758 en bøde for ikke i ordentlig tid at
have opgjort boet efter Jørgen Lund. Ifølge Gram herreds tingbog 8-12-1760 havde den ældste
broder nu udbetalt sine søskende deres arv.
26: Nis Jessen Stensbjerg:
* o.1679 i Stensbjerg, Hoptrup sogn,
+ 8-4-1764 i Kiestrup, Vilstrup sogn, 84 år 5 mdr. gl. Enkemand.
Bonde i Kiestrup, Vilstrup sogn.
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Gift i Vilstrup 28-6-1718 (trolovet 23-9-1717, begge af Kiestrup) med
27: Maren Hansdatter:
* 16-5-1687 på Kiestrupgård, Vilstrup sogn,
+ 20-7-1748 i Kiestrup, 61 år 2 mdr. gl.
Børn:
a: Jes Nissen:
25-1-1719 i Kiestrup.
b: Hans Nissen:
* 11-8-1720 i Kiestrup.
c: Margret Kirstin Nisdatter:
* 18-5-1724 i Kiestrup.
d: Trina Nisdatter:
* 30-5-1726 i Kiestrup, se nr.13.
e: Anna Marie Nisdatter:
* 13-5-1729, + 24-6-1731 i Kiestrup.
Da forældrene døde, nævnes hver gang de fire overlevende børn Jes, Hans, Margret Kirstin og
Trina. Ved Marens død er mandens efternavn fejlagtigt skrevet ” Simonsen”. Faddere til børnene er deres søskende fra Kiestrupgårdd og Stensbjerg.
28: Niels Jessen:
* o.1695 i Vrå, i tingbogen 1738 s.89 var han 42 år, i tingbogen 20-5-1752 er han da 57 år.
+ 25-3-1770 i Vrå, 75 år gl.
Han fæstede gården i 1726 for 3 rdl i indfæstning. Dens folium findes i Gram herreds skyld- og
panteprotokol nr.1 folium 879.
Han udnævnes til formynder for afdøde Niels Hansen Posts søn, Hans, i Skibelund 13-11-1751.
18.marts 1757 overlod han sin halve kongelige fæstegård, Vrå, til sønnen Jes ”med sin hustrus
samtykke” ifølge skyld- og panteprotokollen folium 879 og Bibogen s.388-90. Sønnen overtog
alt inden og uden døre foruden den gæld, der hæftede på gården. Det noteres, at gården findes
besat i en temmelig god stand. Han skulle give sin søster, Gertrud, i rede penge 200 mark, som
dog skulle blive stående uforrentet i gården, enten til Jes Nielsen blev gift eller ”hendes lykke
forinden ved et skikkeligt giftermål kunne ske”. Og ligesom hendes to gifte søstre havde fået,
skulle hun også have 1 seng, 1 kiste og 1 skrin med stole (løse fødder), 1 sort kjole og andre
”skikkelige” klæder samt frit fæstensøl (forlovelsesgilde). Hans to brødre, Hans på 15½ og
Nicolai på 5½ skulle have ”deres fri forsvarlig opdræt med fornøden skolegang og al andet
legemets fornødenheder, indtil de er vorden antaget til Herrens alter (konfirmeret)”. Desuden
skulle de hver have 300 mark, som skulle stå uforrentet i gården, til de fyldte 18 år, samt 1 kiste
og 1 skrin, 1 sort klædning af hjemmegjort stampet tøj og andre skikkelige klæder frit syet af
fornøden ulden og linned stof.
Hvis de gamle ikke kunne komme overens med Jes Nielsen og hans tilkommende kæreste, på
mål og med og nyde lige så godt, som han og hans hustru gør, så skulle sønnen lade bygge 3 fag
aftægtshus til forældrene med tilstrækkelig kålgård, som skulle indhegnes og vedligeholdes af
sønnen eller gårdens besidder, så længe de gamle levede samt frit brændsel og en altid levende
malkeko næst gårdens bedste, som skulle græsses og fodres med gårdens gode køer. Desuden 4
får på de samme betingelser.
Dertil skulle der årligt leveres i godt forsvarligt rent korn 3 tdr rug, 1½ tdr ”båget” (boghvede),
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og 1 td malt, halvparten af bierne og 2 lispund flæsk, og når de går på aftægt i aftægtshuset
medtager de frit deres seng, 1 skrin, 1 bord, 1 kedel, 1 gryde, 1 spindehjul (rok), kieldske og
klemme til ildstedet, 1 rist, 1 jernpande, 1 balje og 1 spand og alle øvrige fornødne boskaber,
ligesom de skulle have fri adgang til gårdens brygge- og bageredskaber. Fri hest og vogn,
hvorhen de lyster, bruges sammen med gårdens besidder til skikkelig fornødenhed. Når de dør,
skal de have en ”skikkelig jordefærd”, hvorefter alt i aftægtshuset faldtr tilbage til aftægtsyderen, undtagen deres ”skårne livsklæder”, som skulle deles mellem alle arvingerne.
Gift med
29: Maren: antagelig datter af Hans Nielsen Post i Skibelund, + mellem 1751 og 1758.
* o.1709,
+ 18-1-1778 i Vrå, 69 år gl.
Børn:
a: Ingeborg Nielsdatter:
* o.1728, + 15-10-1797, 69 ¼ år, gift før 1757 med Niels Hansen, Bæk, Nustrup sogn.
b: Charlotte Nielsdatter:
* o.1732, + 14-1-1786, 54 år, enke, gift før 1757 med Jens Sørensen, Kolsnap.
c: Jes Nielsen:
* o.1733, + 4-2-1795, overtog fødegården.
d: Gertrud Nielsdatter:
* o.1738, + 2-5-1804, 66 år, gift i Nustrup 11-7-1760 med enkemand Nis Lauridsen,
Skjoldager, Gram sogn, se under 56a.
e: Hans Nielsen:
* o.1741, + 12-1-1800 i Lille Nustrup, 58½ år, fæstebonde her.
Hans søn, Niels Hansen Wraae * 22-12-1782, blev kromand i Åbøl, Tislund sogn, +
10-8-1840. Om ham ”sørøveren fra Aabøl kro” se H.P.Jensen: Minder fra Nr. Rangstrup
herred, 1982.
f: Nicolai Nielsen:
* o.1751, 5½ år i 1757, konfirmeret i 1768, 16½ år, + i Endrupskov, Gram sogn 21-11803, 51 år. Bosat i Gramby 1783, gift i Gram 10-11-1780 med Dorte Pedersdatter,
han var ungkarl af Vrå, hun var husholderske på Nybølgård. Hun + i Endrupskov 26-31820, 75 år. I folketælling 1801 var han landbolsbesidder og tømmermand i Endrupskov.
30: Laurids Hansen:
* o.1674,
+ 27-2-1760 i Røjbøl, Øster Lindet sogn, 86 år gl.
Fæster af en kongelig fæstegård i Røjbøl, Kalvslund herred, nævnt i Haderslev Vesteramts jordebøger 1713 og frem. Gården bestod, indtil han fæstede den, af tre parter på ½ og 2 x ¼ del.
Fæsteafgiften var årligt på 42 mark, afgiften var årligt 2 svin og ½ tønde smør samt tjenestepenge på 5 rdl 24 skil. Navnene på de tidligere besiddere kan ikke henføres til ham og hans kone.
Gift med
31: Kirsten Nisdatter:
* o.1686,
+ 11-10-1761 i Røjbøl, 75 år gl.
Børn:
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a: Anne Marie Lauridsdatter:
Trolovet i Øster Lindet 19-6-1739 med Knud Jensen af Rødding. Viet i Rødding.
b: Hans Lauridsen Gammelgaard:
* o.1722, + 1-1-1782 i Røjbøl, Øster Lindet, gårdejer. Gift i Øster Lindet 4-7-1754 med
Mette Marie Johannesdatter af Langetved.
c: Catrine Lauridsdatter:
Trolovet i Øster Lindet 24-2-1746 med Jens Andersen af Rødding, Viet i Rødding.
d: Peder Lauridsen Gammelgaard:
* o.1727, + 22-3-1805, ejer af Stursbøl Hovgård, Oksenvad sogn. Stor efterslægt.
e: Nis Lauridsen Gammelgaard:
Trolovet i Øster Lindet 4-11-1756, gift 14-5-1757 med Anne Kirstine Christiansdatter
af Stenderup. Hun døde i Terp, Øster Linnet 2-8-1767, 43 år.
f: Lena (Magdalena) Lauridsdatter:
* o.1730, + 7-6-1810 i Vrå, Nustrup sogn, trolovet 3-10-1758, gift 26-6-1759 med Jes
Nielsen i Vrå, Nustrup sogn, se 15.
2 x tip-oldeforældre:
40: Peder Pedersen Degn:
Sognedegn i Nustrup. Ifølge Ribe stifts edsbog, C4-806, afgav han sin degneed 25-9-1675.
Han blev efterfulgt af Niels Jensen 9-9-1691, og herefter drev han de to 1½ ottings gårde i Nustrup, indtil han afstod den ene i 1699 til Niels Nielsen, som hans søn, Hans Pedersen Degn
(nr.20) overtog i 1708, mens han afstod den anden i 1702 til Peder Pedersen Post. I amtsregnskaberne 1709 er der en opgørelse over bortfæstelsen af Gram herreds ødegårde i 1708, og her
står der, at Peder Degn havde lejet jorden fra Niels Nielsens øde gård mellem 1705 og 1708.
42: Anders Nielsen:
Fæster af ½ kongelig fæstegård i Kolsnap(lund) i 1683. I 1708 siges det, at hans efterfølger er
Hans Jensen, som må være hans svigersøn. Anders Nielsen har muligvis giftet sig til gården.
Den forrige fæster hed Peder Thomsen, men det kan ikke bevises, at en datter var gift med
Anders Nielsen. De årlige afgifter af gården var landgildepenge: 1 rdl 39 skil, ½ ørte havre, 1
får, 1 høne, 20 æg, 2 svin og tjenestepenge: 10 rdl, omregnet i penge i alt 15 rdl 4 mark 6
skilling.
46 = 42.
48: Michel Jørgensen Lund:
* o.1660-65: han var tilsyneladende ikke myndig, da faderen i efteråret 1680 førte en sag for
ham vedrørende noget honning, der var stjålet fra Kolsnap skov, tingbogen 18-9 til 9-10-1680.
+ o.1724 i Kolsnap, hvor han sidste gang nævnes i kontributionsregnskaberne. Tingbogen
mangler 1717-1736.
Forriges søn, nævnt som ejer af gården 1704, 1708, 1716 og 1723. Han var blandt de 8. stokkemænd ved Gram herreds ting 31-3-1714. Han er nævnt som besidder på gården i de forskellige
skatteregnskaber fra 1700, hvor han altså må have overtaget gården.
I Haderslev Amts beskrivelse 1708-15, Gram herred s.477, Nustrup sogn står der for Kolsnap:
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Jørgen eller Michel Lund ½ gård, som siges at være en ejendomsgård. Når faderens navn stadig
nævnes i 1708, kan det skyldes, at sønnen ikke har fået tinglyst sit ejerskab på gården. Det kan
muligvis skyldes, at han var ene arving. Gårdens bygninger bestod af 38 fag stuehus og lade
med en besætning på 6 køer, 6 ungkreaturer, 4 kalve, 13 får, 6 heste og 1 føl. Den årlige udsæd
var på 4 tdr. 4 skp. rug, 1 td. havre, 4 skp. byg og 2 tdr. boghvede. Man kunne bjerge 5 læs hø
og havde græsning, der passede til besætningen. Landgilden var 23 mark og tjenestepengene 5
rdl om året. Naturalieafgiften var pr. år 1/8 tønde honning, 6 skp. havre, 1 får, 1 høne, 10 æg og
1 svin, som blev omregnet til en pengeafgift efter gældende takst.
Gift med
49: ”Gunder” Boysen:
+ før 1723 i Kolsnap.
Michel Lunds kones navn er ikke nævnt, men da tre af hendes børn havde en datter ved navn
Gunder, peger det herpå, (det sidste barn havde kun én datter og fem sønner) og da Laurids
Boysen i Hjartbro er formynder for hendes ene datter, peger det på en slægtsskabs forbindelse
den vej, og det viste sig da også, at der var indsat 23 mark børnepenge efter hende til denne
datter med Michel Lund hos broderen Laurids Boysen samt hos svogeren Jørgen Jepsen i
Hjartbro, som var formyndere, er der ikke tvivl om, at hun kommer derfra.
Børn: (kendte):
a: Jørgen Michelsen Lund:
* o.1695, + o.1755 i Kolsnap, eftermand på gården.
b: Maren Michelsdatter:
* o.1703, + 24-11-1776 i Kolsnap, 73 år.
Gift med Peder Christensen Lund: (o.1689-5-6-1759), selvejergårdmand på nabogården i Kolsnap. Konens formynder i 1760 var ”hendes søster-mand Anders Jensen af
Gabøl”.
c: Anna Michelsdatter:
* o.1709, + 14-7-1793 på Hougård, Gabøl, Nustrup sogn, 84 år.
Gift med Anders Jensen Skjødt: (o.1715-13-1-1765) fæster af Hougård. Ifølge Gram
herreds tingbog 24-8-1737 gav han sin forlovedes formynder, Laurids Boysen i Hjartbro, Bevtoft sogn, fuld anerkendelse for hans forvaltning af hendes arv. Hun benævnes
her som ”afdøde Michel Jørgensens datter af Kolsnap”.
d: Anne Kirstine Michelsdatter:
* o.1715, + 23-9-1759 i Gabøl, Nustrup sogn, 44 år.
Gift med Peder Albrechtsen: (o.1714-9-3-1777), fæstebonde i Gabøl. Ifølge Gram herreds tingbog 4-2-1741 takkede Peder Albrechtsen af Gabøl og hans hustru, Anne Kirstine Mikkelsdatter, hendes formynder, Hans Post i Skibelund, for udbetalingen af hendes
fædrene- og mødrene arv.
De fire søskende og svogrene og deres børn blev brugt som værger og formyndere i familien igennem årene.
50: Niels Hansen:
+ efter oktober 1743, før 1758, i Kolsnap.
Han var ejer af ½ selvejergård i Kolsnap ifølge Haderslev amtsregnskaber 1708-1740. I 1734 siges det, at han var ejer af 2 gårde, uden at det kan bekræftes. Han havde overtaget gården fra sin
far, Hans Andersen, omkring 1708. Han stod fadder til Jørgen Ebbesens datter Ellen i Hørløk20

ke, Skrydstrup 11-5-1710 sammen med præstekonen fra Nustrup og præstens moder i Skrydtrup.
Da Niels Hansen ikke mødte til tinge en af tingdagene i 1723, selv om han var beordret til at
møde som en af de otte tingsmænd, måtte han ifølge Gram herreds bøderegister dette år af med
8 mark i bøde.
I Gram herreds tingbog 12-10-1743 overdrog Morten Nielsen, som nu boede i Kastrup, Gram
sogn, på sin far, Niels Hansens og hustrus og deres øvrige arvingers vegne, deres iboende ejendomsgård i Kolsnap, som Morten Nielsen havde overtaget ifølge kontrakt af 4. juli 1742 med al
dens tilliggende til svogeren Peder Nissen og hans kone, Anne Margrethe Nielsdatter. Skødet
var fremlagt på tinget tre tingdage i alt, som loven bød, og herefter fik Peder Nissen både håndslag og skriftligt tingsvidne herpå. I tingbogen står der udtrykkelig ”min kiære fader og hans
hustru”, og det kan jo tydes derhen, at Niels Hansen har været gift to gange, således at de tre
yngste døtre er af andet ægteskab. Men under alle omstændigheder er hun død før 1758, så vi
har ikke navnet på hende.
Gift med
51: Anne Mortensdatter:
* i Gabøl,
+ efter 1713 i Kolsnap, Nustrup sogn..
I Gram herreds tingbog 18-3-1713 står følgende:
Niels Hansen i Kolsnap har på sin hustrus vegne følgende at kræve og fordre sin svoger, Jørgen Mortensen, i Gabøl for: Salig Mads Marquorsen (antagelig en farbror til hans kone) i Bæk
gav hans hustru, Anne Mortensdatter, da hun var en lille pige, et lam, hvilket lam hendes oldemoder (=bedstemor) havde holdt hende til gode, så længe til hun havde penge til at købe et bitræ (bikube) for. Hun spurgte sin far, salig Morten Marquorsen i Gabøl, om han ville købe hende et bitræ, hvorpå han svarede, at han havde selv to bitræer, hvoraf hun skulle have det ene,
som skulle stå til halvt i gården (altså hun skulle have det halve udbytte), hvorpå hun intet
klagede, så længe han levede, thi han havde altid givet hende nogle penge, når der blev optog
(honningen slynget). Men siden Jørgen Mortensen (hendes bror) blev husbond i gården, har
hun intet nydt, ligesom der heller ikke var blevet noget opgjort herom, så nu fordrede Niels
Hansen 100 mark, som Anne Mortens (hans svigermor) sidst har angivet for herredsfogeden,
som den salig mand på hans dødstid har befalet, at Niels Hansens hustru skulle nyde, og som
Niels Hansen nu grene ville nyde renterne af!
Hans Wollesen i Åbøl, som var medarving i Morten Marquoesens dødsbo i Gabøl, forlangte nu,
at hvis ikke han kunne nyde det, han var tilsagt (som konens arv), så ville han i stedet forlange
at få overdraget fæstet på svigerfaderens gård. Men da sønnen Jørgen Mortensen var fundet i
stand til at fortsætte faderens fæste, kunne dette ikke komme på tale.
Jørgen Mortensen meddelte, at Niels Hansen måtte bevise sin ret til det forlangte, og i øvrigt
havde de to medarvinger fået mere, end de kunne forlange som deres koners arvepart.
Familien har sikkert tygget på sagen sommeren over, for først på tingdagen 9-12-1713 blev
sagen taget op igen. Man opgav at forfølge noget, som sikkert ikke var af særlig betydning, og
Jørgen Mortensen tilbød Niels Hansen at betale halvdelen af sagens omkostninger. Det gik han
ind på, og så gav de to svogre hinanden hånden herpå i rettens påsyn, og så må man jo håbe, at
familiefreden igen var oprettet.
Jørgen Mortensen var nok ikke helt let at omgår. Han var i en længere årrække sognefoged for
Nustrup sogn, men ifølge tingdagen 11-1-1738 havde sognefoged Jørgen Mortensen i Gabøl og
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Jens Hansen Skøtt fra Nustrup fået en bøde engang i 1737, fordi de havde været oppe at slås.
Børn:
a: Anne Nielsdatter:
* o.1702, + 4-5-1788 i Kolsnap. Se nr.25.
b: Morten Nielsen:
* o.1704, + 15-7-1759 i Kastrup, Gram sogn, 55 år.
Gift i Gram 10-8-1735 med Sidsel Mortensdatter: * o.1712 i Kastrup, + 15-7-1759
samme sted, 46 år. Ægteparret døde af sygdom.
Morten Nielsen giftede sig til sin svigerfar Morten Christensens halve ejendomsgård, en
ny Grammer gård, i Kastrup under Gram gods, som han overtog i 1741, men han boede
fra giftermålets start også her. Det må være derfor, at han solgte sin fødegård i Kolsnap
til svogeren i 1743. Hans morbror, Jørgen Mortensen i Gabøl, var fadder til den ældste
søn, og to gange var hans ”søster fra Kolsnap” gudmoder til en af døtrene. I næste generation var Hans Nielsen fra Gabøl fadder i Kastrup.
c: Hans Nielsen:
* o.1710, + 19-7-1778 i Gabøl, Nustrup sogn, 68 år.
Han var fæster af Christen Christensen Nylands hele kongelige fæstegård fra 1739 ifølge
Gram herreds tingbog 9-1-1740 (Gabøl Byvej 28). Han var værge for søsteren Anne, da
hun blev enke.
Han var gift to gange. Af 1. ægteskab var datteren Inger Hansdatter (o.1748-8-4-1835)
gift med Søren Jørgensen, Maugstrup, som er forfædre til Anne Dorthea Nissen,
Bramdrup, Moltrup, gift med Henrik Lund. I sidste ægteskab tog sønnen navnet Iver
Hansen Østergaard, idet gården var den østligste i Gabøl, og Østergårderne blev en
stor slægt i Gabøl og Nustrup.
Børn af antagelig 2. ægteskab:
d: Anne (Nielsdatter):
* o.1717, + 28-1-1791 i Skibelund.
Gift 1. med Hans Nielsen Post: fæstegårdmand i Skibelund fra 1708 & 1712. + o.1750.
Gift 2. med Peder Iversen: + 25-2-1795, overtog fæstet af gården 18-9-1751.
e: Maren Nielsdatter:
* o.1718, + 2-6-1793 i Brøndlund, Nustrup sogn.
Gift med Jegge Jørgensen: + 11-5-1777, gårdmand i Brøndlund på sin fødegård.
f: Anne Margrethe Nielsdatter:
* o.1722, + 11-7-1802 i Kolsnap, 79 år, på aftægt hos svigersønnen Peder Christensen.
Gift 1. med Peder Nissen: som overtog hendes fødegård i Kolsnap i 1743.
Gift 2. med Michel Tøgersen: + 20-11-1788, 76 år, efterfølger på gården.
52: Jes Andersen:
+ 6-1-1731 i Stensbjerg, Hoptrup sogn, begravet med ”de store lys” på alteret. Minus alder.
Bonde i Stensbjerg. Ifølge Haderslev herreds fæste- og bøderegister 1699 havde Jes Andersens
søn i Stensbjerg, Nis Jessen, stødt så hårdt til Nis Eriksen fra Nørby, Kestrup, i Jørgen Hansens
hus i Bremvrå, så han faldt og slog hul i hovedet. Det kostede en bøde på 24 mark, men samtidig fik vi så at vide, hvem nr.26 var søn af !
Samme år anklagede Jes Andersen i Stensbjerg Oluf Clemmensen for at pløje for nær til hans
mark, og det koste sidstnævnte 16 mark.
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Gift med
53: Trina Jesses:
+ 9-11-1704 i Stensbjerg, Hoptrup sogn, minus alder.
Børn:
a: Anna Jesdatter: + 28-2-1734, gift før 1700 med eftermanden på gården, Mads Laursen: *
o. 1674, + 11-2-1752 i Stensbjerg, 78 år gl. Der var store lys på alteret ved begges begravelse.
Børn:
1: An Cathrine Madsdatter:
* 26-6-1700.
2: Lorentz Madsen:
* 5-1-1704.
3: Jes Madsen:
* 17-4-1707, + 16-6-1709.
b: Nis Jessen:
* o.1679, se nr. 26.
Flere er ikke fundet, men de to søskende og deres børn er faddere hos hinanden.
54: Hans Hansen Bremvrå:
* o.1653 i Bremvrå, antagelig Bremå i Hoptrup sogn,
+ 4-11-1731 i Kiestrup, Vilstrup sogn, 78 år gl.
Bonde dels i Kiestrupgård dels i Kiestrup by efter sidste ægteskab, Vilstrup sogn. Han stod fadder på Kiestrupgård 2-4-1721 og siges da at bo i Kiestrup.
Gift i 1. Vilstrup 4-10-1683 (trolovet 29-11-1681) med
55: Margrethe Pedersdatter:
* 13-1-1667 i Kiestrupgård, Vilstrup sogn,
+ 9-3-1718 samme sted, fejlagtigt kaldt ”Marren”.
Når der er næsten to år mellem trolovelsen og vielsen, skyldes det hendes meget unge alder.
Hun var den eneste overlevende af seks søskende, og det er måske derfor forældrene har presset
på med at få hende gift. Han var af Bremvraa, hun af Kiestrupgård ved trolovelsen.
Børn:
a+b: Sophie og Ellen Hansdøtre:
* 6-2-1684, + 7-2-1684.
c: Peder Hansen Bremvraa:
* 10-5-1685, + 8-5-1735 i Kiestrup, 50 år minus to dage. Bonde.
d: Maren Hansdatter:
* 16-5-1687, se nr.27.
e: Sophie Hansdatter:
* 15-12-1695, trolovet 22-7-1721, gift i Halk 7-9, med Hans Jespersen i Tange, Halk.
Der er kun disse tre søskende, og de står faddere til hinandens børn.
Han gift 2. i Vilstrup 7-11-1720 med
Anne Marie Jakobsdatter af Kiestrup, fadder til nr.26/27c.
Børn:
a: Margret Hansdatter:
* 17-10-1723, + 7-11-1723. Fadder: Mads Stensbjergs datter.
23

b: Maren Hansdatter:
* 2-8-1725. Faddere: Nis Jessen i Kistrup, Sophie Hanses i Tange.
c: Hans Hansen:
* 22-6-1727. Fadder: Mads Stensbjergs datter An Catrine.
56: Jes Christensen:
Fæster af den kongelige gård, Vrå, i Nustrup sogn i 1680 for 4 mark, hvor forgængeren Lorentz
Pedersen oplader gården til ham, d.v.s. afstår den frivilligt, måske fordi Jes Christensen gifter
sig med en datter af ham. Lorentz Pedersen havde fæstet gården i 1662 for 2 rdl i indfæstning
(Vråvej 6). Den årlige afgift var kun 6 rdl i landgilde og 6 rdl 24 skil. i tjenestepenge, ingen naturalier.
Han var kirkeværge for Nustrup kirke og sandemand ved Gram herredsting, hvilket embede han
stoppede med i 1719, men han betalte kontributionsafgift endnu i januar1723, herefter er svigersønnen nævnt i stedet..
Embederne som kirkeværge og sandemand (herredsfogdens lovkyndige medhjælper) blev kun
betroet fremtrædende bønder i et sogn. Der var 8 sandemænd i hvert herred, der var tale om et
æreshverv til ansete slægter. Kongen udnævnte sandemanden, udnævnelsen gjaldt for livstid.
Sandemændene afsagde dommen i kriminal sager f.eks. mordsager. De mødte to og to på herredstinget efter turnus, men alle otte i landsretten.
Kirkeværgen udnævntes efter indstilling af amtmand og provst og førte kirkeregnskabet sammen med præsten samt havde med alt det værdslige omkring kirken at gøre. Som embedsmand
måtte han betale 1 rdl i krigsskat i 1714, modsat de almindelige bønder, der gik fri.
I Haderslev Amtsbeskrivelse 1708-1715 beskrives gården som 1 gård på 2 ottinger 17/32 del
plov. Der var 11 fag beboelse, 22 fag stald og lade og 3 fag vognhus. Besætningen var på 8
køer, 8 stk. ungkvæg, 2 kalve, 15 får og 6 heste. Der var græsning til 16 stk. kreaturer, 6 heste
og 20 får. Udsæden var 6 tdr.4 skp. rug og 3 tdr.2 skp. boghvede, og der kunne bjerges 20 læs
hø. Landgilde og tjenestepenge var 12 rdl 24 skil, kontributionsafgiften 10 rdl 24 skil.
Han skyldte 33 rdl 16 skil til Hans Nielsen i Aakær, Fole sogn, og havde en skatterestance på
39 rdl 13 skil, men havde samtidig 11 rdl til gode hos Oluf Thomsen i Øster Linnet.
Som det er beskrevet under udskiftningen af Nustrup sogns jorder i 1780, gik Nustrup mændenes jord ind til Vrå jord, og det kunne godt give anledning til stridigheder. I bøderegistret for
1695 måtte Jes Christensen af med 1 rdl i bøde, fordi hans køer havde opædt noget eng, som
tilhørte Nustrup mændene. Men, som der står, parterne blev forligte!
Børn:
a: datter:
Gift med eftermanden Michel Hansen Vraa eller Uldal fra Uldallund, som overtog
fæstegården i 1718 og afstod den igen 1726 til svogeren Niels Jessen, hvorefter han
fæstede en gård i Nustrup. De havde en søn Jes Michelsen, der var fæster af en gård i
Skjoldager i Gram sogn under Gram gods, født o.1717, død 16-5-1745, 28 år gl. Han var
gift i 1744 ind på gården i Skjoldager med Karen Hansdatter, datter af forgængeren
Hans Christensen, og de havde en søn, Jes Jessen født 1745, som ved moderens død i
1759 bl.a. skulle arve 2 sølvskeer efter sin farfar, som også var fadder til ham, hvorpå
stod Michen Hansen Wraa og Michel Hansen B. M. Nustrup. Som formynder fik han
bl.a. hans faders morbror, Niels Jessen Vraa. Karen Hansdatter blev gift 2. i Gram 1748
med Nis Lauridsen, se under 38d. (Gram & Nybøl godsarkiv: Kontrakt- skifte- og
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auktionsprotokol for Gl. Gram 1719-1779 s.117).
b: Niels Jessen:
* o.1695, + 25-3-1770. Fæster af Vrå fra 1726 efter svogeren Michel Hansen.
c: Oluf Jessen Vraa:
Fæster af en gård i Kolsnap i registeret 1734. Han er helligdagsfoged i Nustrup i 1738,
se Gram herreds tingbog 11-1-1738. Ifølge samme herreds tingbog 15-4-1741, så mødte
Iver Pedersen af Haderslev, som var gift med Kirsten, Oluf Wraaes efterladte hustru og
som formynder for datteren Sidsel, samt Niels Jessen Wraae som formynder for den
ældste søn af første kuld, med to mænd fra Nustrup, som havde haft Oluf Wraaes ¼ part
gård i leje for at aftale videre angående rugsæden.
d: Elsebeth Jesdatter:
Gift med Hans Nielsen i Aakjær, Fole sogn og Øster Lindet Hovgård, Øster Lindet
sogn, hvem Jes Christensen skyldte 33 rdl 16 skil i 1708, som kan være en mødrene arv.
Datteren Cecilie Hansdatter var født i Øster Linnet Hovgård o.1722 og døde i Oksenvad
1777, hvor begge forældre nævnes. Desuden findes en ægteskabsdispensation fra 1788
for Søren Jensen i Kolsnap og Anna Dorothea Danielsdatter Rosenkilde fra Oksenvad,
hvorefter hans morfar Niels Jessen Vraa var bror til hendes mormor Elsebeth Jesdatter.
3 x tip-oldeforældre:
96: Jørgen Michelsen Lund:
* o.1613 i Hjartbro, Bevtoft sogn, idet han i tingbogen 28-6-1673 siges at være omtrent 60 år,
Ligesom samme tingbog 10-5-1690 oplyser, at han var født i Hjartbro.
+ efter 1699, da tingbogen 5-6-1697 omtaler ham i live, og i 1699 omtales han sidste gang i
skatteregnskabet.
Han opholdt sig en del af sine yngre år på gården Uldallund i Skrydstrup sogn hos broderen
Hans Michelsen, og i tingbogen 8-3-1661 kaldes han for ejendomsbonde i Uldal(lund). Noget
tyder på, at han og de to brødre Hans Michelsen og Jens Michelsen Lund i fællesskab har ejet
Uldallund en tid, i hvert fald siges det i tingbogen 9-11-1661, at han på broderen Jens Michelsens vegne har modtaget skøde på Hans Michelsens halve gård i Uldallund af borgmester Hans
Christensen i Haderslev, som var størst kreditor i gården, og som han betalte ud på broderens
vegne.
Ifølge jordebogsregnskabet 1662 ejede han nu den ene halvdel af en selvejer gård i Kolsnap
(Kolsnaplundvej 4). Overtagelsen er ikke omtalt i tingbogen, men det skyldes antagelig krigen,
der blev sluttet i 1660, hvor tingbog og skatteregnskaber i de følgende år kun blev ført nødtørftigt. Omkring 90% af gårdene i Gram herred var øde efter Svenskekrigen 1657-60, og mange af
beboerne var døde. Det var ellers loven, at selvejergårde skulle lovbydes tre gange på tinge, når
de blev handlet, men det skete hverken nu, eller da sønnen Michel overtog den. Da det er en ejendomsgård, har han muligvis haft adkomst til den, men han kan selvfølgelig blot have overtaget den i de første år efter Svenskekrigens afslutning som en ubeboet ødegård.
På den anden side, så hed ejeren af gården ifølge jordebøgerne 1602 til 1642 Lauritz Nielsen,
som i Plovskatteregisteret 1642 kaldes Lauritz Lund, og da de to brødre Jørgen og Jens Michelsen Lund som de eneste af børnene fra gården i Hjartbro kalder sig ”Lund”, er der jo en mulighed for, at der er en eller anden form for slægtsskab med Lauritz Nielsen. Det kan vel heller
ikke udelukkes, at han i et eventuelt første ægteskab har været gift med en datter af Lauritz
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Nielsen, således at Lorentz (= Lauritz) Jørgensen Lund har været en søn af dette ægteskab. Kirkebøgerne, der kunne have løst gåden, eksisterer først fra 1758!
Regnskabet over Kontributionsafgifterne begynder i 1663, og de første års afgifter på 8 skilling
for to måneder viser, at der ikke var meget at gøre godt med. Allerede i 1665 var denne afgift
steget til mellem 1 rdl og 1 rdl 6skil for to måneder, ligesom der var kommet både en ekstraskat
og en kornskat med blandt afgifterne. Han betalte fripenge hvert år i stedet for hoveri til Vojens
ladegård, da han jo ejede en såkaldt ejendomsgård.
I Gram herreds tingbog 4-10 1665 (s.73b) er han vurderingsmand og 1-2-1668 underskriver han
sig som sognefoged.
Ifølge Haderslev amts jordebog 1672 havde Lorentz Jørgensen Lund og Jørgen Lund tilsammen
en hel ejendomsgård i Kolsnap. Den årlige afgift var 45½ mark, samt ¼ tønde honning, 12 skp.
havre, 1 får, 1 høne, 20 æg og 2 svin. I tjenestepenge betaltes 10 Rdl. Hvem den nævnte Lorentz
Jørgensen Lund er, vides ikke, han forsvinder igen fra den halve gård.
Jørgen Lund havde ind imellem restancer af ubetalt landgilde og skatter. Kutymen var, at den
nye ejer af gården overtog forgængerens eventuelle gæld, men Michel Lund har åbenbart ikke
haft travlt med at få denne betalt, så derfor optræder ”Jørgen Lund” i diverse restanceopgørelser
og jordebøger i amtsregnskabet til omkring 1717, før det hele var betalt ud.
Gift (måske i 2.ægteskab) med
97: N.N. Thomasdatter:
Ifølge tingbogen 21-10-1683 siges det, at han havde været gift med en datter fra gården Vrå i
Bevtoft sogn, idet han var svoger til ejeren af Vrå, Anders Hierresen, som ligeledes var gift
med en datter. Der er ikke navne på de to søstre, men deres far hed Thomas Lauridsen. Bevtoft
Kirkebog eksisterer heller ikke på dette tidspunkt.
Børn:
a: Michel Jørgensen Lund:
* o.1665, + o.1724, eftermand på gården, se nr.48.
b: Inger Jørgensdatter Lund:
+ før 12-10-1695.
Gift med Hans Nissen Hørlyck, gårdmand på gården Hørlykke i Skrydstrup sogn. I
Gram herreds tingbog 12-10-1695 aftalte Jørgen Lund i forbindelse med datteren Ingers
død i Hørlykke, at hendes mand, Hans Nissen Hørlyck, skulle betale Michel Lund 80 rdl
i arv efter søsteren, der ikke efterlod børn, ligesom han skulle returnere hendes seng og
kiste til Kolsnap. Med ”seng” menes der dyner, puder og lagner, som hun havde fået
med som medgift til brug i alkoverne i hendes nye hjem.
98: Nis Boysen:
Kirkeværge og ejer af en halv selvejergård i Hjartbro, Bevtoft sogn. Født o.1650, levede endnu
1708. Han købte sin gård af gdr. Jep Michelsen i Hjartbro, broder til nr.96, og var antagelig gift
med hans datter.
Gift med
99: Ellen Nisses.
100: Hans Andersen:
Ejer af ½ gård i Kolsnap, nævnt på gården 1669-1708.
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102: Morten Marquardsen:
Fæster af en hel fæstegård i Gabøl 1671. Omtales sidste gang i 1698.
Gift med
103: Anne:
* o.1654, 84 år i 1738, ifølge Gram herreds tingbog 5-7-1738, hvor hun vidnede i en skelsag.
+ efter 1738 i Gabøl. Overtog fæstet efter manden, til sønnen Jørgen tog over.
Børn:
a: Anne Mortensdatter:
Gift med Niels Hansen i Kolsnap, se nr.51.
b: NN (Maren?) Mortensdatter:
Gift med Hans Wollesen, i Åbøl, Tislund sogn. Han døde 1747 i Åbøl, 77 år gammel.
Kirkebogen er meget dårligt ført, kun døbte til 1747 og igen fra 1761, kun faderens
navn, ingen faddere, døde 1744-47, ellers først fra 1761. Måske er det hans enke, Maren Hanses, der døde i Åbøl 29-1-1764, 83 år, altså født o.1681, hvilket passer godt nok
med forældrene.
c: Jørgen Mortensen:
Eftermand på gården i Gabøl. Sognefoged i Nustrup sogn i en del år.
d: ”Jørgen Mortensens søster i Gabøl”:
Fadder til Anders Lunds datter, Karen, i Skrydstrup, 10-2-1715.
110: Peder Matzsøn:
* o.1627, antagelig nogle år ældre,
+ 8-11-1716 på Kjestrupgård, Vilstrup sogn, ”89” år gl.
Bonde på Kjestrupgård, Vilstrup sogn.
Gift 1. med
N.N.:
* o.1615, + 11-10-1663 på Kiestrupgård, Vilstrup sogn, 48 år gl. Hendes navn er ikke nævnt.
Barn: (måske flere, andre kendes ikke):
a: Hans Pedersen:
* o. 1642, + 31-5-1703, 61½ år gl. Bonde på Kiestrupgård.
Gift 2. i Vilstrup 16-2-1664 (trolovet 20-1-1664) med
111: Sophie Zoëga:
* o. 1630 i Slesvig,
+ 2-2-1684 på Kiestrupgård, Vilstrup sogn, 53 år 4 mdr. gammel.
Hun må være kommet til Vilstrup i 1661, da hendes broder, Paul Zoëga (1635-1688) blev
præst i sognet.
Børn:
a: Maren Pedersdatter:
* 14-12-1664, + 1-3-1666.
b: Margrethe Pedersdatter:
* 13-1-1667, se nr. 55.
c: Matthias Pedersen:
* 6-2-1668, + 11-5-1668.
d: Jørgen Pedersen:
* 16-5-1669, + 13-6-1669.
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e: Maren Pedersdatter:
* 18-12-1670, + 7-5-1676.
f: Dorthe Pedersdatter:
* 7-2-1672, + 28-5-1673.
4 x tip-oldeforældre:
192: Michel Jepsen:
Han omtales som gårdmand på halvdelen af to gårde i Hjartbro, Bevtoft sogn i jordebøgerne fra
1602 til 1640. Det drejer sig om gård nr.4 og nr.6. Noget tyder på, at brugerne på gård 6.i 1595,
Peder Jepsen og Anna Jeps(kone) er hans bror og mor, som jo har været gift med en Jep eller
Ib, som måske er identisk med den Ib Jepsen af Hjartbro, der sammen med Laurids Jepsen fra
Hjartbro var vidner på et sognevidne fra 1572 for Mads Andersen i Stursbøl, Oksenvad sogn.
I 1599 var de to ejere på gård nr.6 Michel Jepsen og Peder Jepsen.
194: Thomas Lauridsen:
Gårdmand i Vrå, Bevtoft sogn og kirkeværge for Bevtoft kirke.
Han omtales som kirkeværge 23-3-1612, og omtales senest i amtsregnskabet 1634-35, hvor der
i fripengeregisteret står, at han og gården har været fritaget for afgifter fra Arilds tid. Svigersønnen Anders Hjerresen overtog gården efter ham.
196: Lorentz Boysen:
Gårdmand i Løgumkloster, død omkring 1660. Skiftet efter ham nævner sønnen nr.98.
Gift med
197: Magdalene Bruun:
* o.1620 i Løgumkloster,
+ 23-4-1697 i Bevtoft.
Gift 2. i Bevtoft 5-6-1661 med Jørgen Boysen, sognepræst i Bevtoft 1658-1704.
204: Marquard Tiellefsen:
Fæstebonde på gården i Gabøl, omtalt 1648, nævnt på gården 1669-90.
Landgilden var i 1664 10 skp havre, 1 får, 2 svin beregnet til 6½ rdl.
222: Matthias Zoëga:
* o.1589,
+ 1637 i Slesvig.
Kantor i Flensborg 1615, ved Slesvig domkirke 1625-1637.
Gift med
223: Margrethe Wried:
* o.1595 i Kiel,
+ måske i Vilstrup.
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5 x tip-oldeforældre:
388: Laurids Hansen:
Gårdmand i Vrå, Bevtoft sogn og kirkeværge for Bevtoft kirke.
Omtales i kirke- jordebogs- og amtsregnskaber 1567 og 1609.
392: Nis Boysen:
Gårdmand i Løgumkloster.
Gift med
393: Sidsel Lorentzdatter.
394: Christian Bruhn:
Sognepræst i Løgumkloster, født o.1584, død omkring 1650.
Gift med
395: Sara Boysen:
* o.1584 i Nibøl,
+ 19-8-1641 i Løgumkloster.
408: Tiellef Lauridsen:
Fæstede sin fars gård i Gabøl 1609/10, omtales 1626-41. Antagelig død i krigstiden 1658-60.
444: Matthias Zoëga:
* o.1545 i omegnen af Verona, Italien,
+ 1604 i Kiel.
Han skal have været godsejer, måske adelig, idet han havde et våbenskjold med en løve i
øverste felt og 7-8 kugler i nederste. I en strid skød han sin modpart og flygtede først til det
Brandenburgske hof, siden til det Mechlenburgske ditto, hvor han gik fra katolicismen over
til protestantismen. Derefter blev han dansemester ved det gottorpske hof og endte som kammertjener og gehejmesekretær ved det fyrstelige hof i Kiel.
Gift o.1578 med
445: Anna Stampe:
* o.1555 i Pachim, Mechlenburg,
+ 1622 i Kiel.
446: Paul Wried:
Skræddermester i Kiel.
6 x tip-oldeforældre:
776: Hans Eskildsen / Eskesen:
Gårdmand i Vrå, Bevtoft sogn.
Omtales i jordebogen 1542-43.
784: Heinrich Boysen:
Birkefoged og gårdmand i Løgumkloster, død 1621.
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Gift i Flensborg 14-10-1575 med
785: Christine Clausdatter Bruhn:
Købmandsdatter fra Tønder.
790: Lorentz Boysen:
Sognepræst i Løgumkloster, død 1619.
Gift med
791: Magdalene Selmer.
816: Laurids Jørgensen:
Gårdfæster i Gabøl, omtalt 1597-1605.
Se: Anders Schmidt: Anetavle for fire nordslesvigske ægtepar, bind 2, s.77-98.
990: Johan Stampe:
Hofpræst ved det mechlenburgske hof.
7 x tip-oldeforældre:
1552: Eske Jepsen:
Gårdmand i Vrå, Bevtoft sogn.
Eske Jepsen fik 15-7-1502 privilegier af hertug Frederik, den senere kong Frederik den Første,
for sin gård, idet han og hans arvinger kun skulle betale ½ tønde smør i årlig afgift og ellers være fri for al anden landgilde.
Til gengæld skulle han føre tilsyn med de hertugelige vildtmarker og yde gæsteri ved jagter.
Friheden fulgte gården, og derfor var det af betydning for familien, at den gik i arv fra den ene
generation til den anden. Gården blev delt i to ½ gårde i 1592, og rettighederne blev alene beholdt af den del af gården, hvorfra vores familie stammer.
1570: Claus Pedersen Bruhn:
Storkøbmand i Tønder. Måske søn af sognepræst Peder Bruhn i Sottrup.
Gift med
1571: Catharine Jørgensdatter Mielsing.
1580: Jørgen Boysen:
* i Vilstrup præstegård,
+ 1-5-1569 i Sdr. Vilstrup.
Hofpræst ved Haderslevhus 1548 og sognepræst i Sdr. Vilstrup efter faderen samme år. Provst.
Gift med
1581: Sara Meiger fra Rendsburg.
1582: Georg Selmer:
Møller i Schmalsted.
Gift med
1583: Anna.
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8 x tip-oldeforældre:
3160: Laurids Boysen (Laurentius Boëtius) Agricola:
* 1484 i Italien,
+ 28-9-1547 i Sdr. Vilstrup.
Katolsk alterpræst i Haderslev 1524.
Sognepræst i Sdr. Vilstrup fra 1524, hvor han gik over til protestantismen.
3162: Johan Meiger:
Provst i Rendsburg, født o.1480 i Hildesheim, død 1561 i Hildesheim.
Gift med
3163: Wibeke Nicolai.
Kilder:
Nustrup sogns kirkebøger (1758-)
Kirkebøger fra sognene Hoptrup (1701-), Vilstrup (1661-) og Øster Linnet (1730-).
Rigsarkivet: Jordebøger og regnskaber fra Haderslev amt fra 1596 og frem, med lakuner.
Rigsarkivet: Undersøgelseskommissionen i Haderslev amt 1708-15.
Rigsarkivet: General-landundersøgelseskommissionen i Slesvig og Holsten 1723-30, herunder Akter vedrørende
frigårde og andre privilegerede gårde i Haderslev amt 1694-1730.
Rigsarkivet: Ekstraskattekommissionen i Hertugdømmerne 1743-44.
Rigsarkivet: Krigsskattekommissionerne i Hertugdømmerne 1789.
Rigsarkivet, Aabenraa: Gram Herreds tingbog 1657 og frem, med lakuner.
Rigsarkivet Aabenraa: Skyld- og panteprotokoller samt Bibøger (Nebenbøger) for Gram herred fra 1737 og frem.
Rigsarkivet Aabenraa: Sønderjyske lokalarkiver, Retsbetjentarkiver: Gram herred: Sager ang. Udskiftningen og
afgørelse af stridigheder i den anledning i henh. til kgl. forordning af 26. jan. 1770 (1779-1789, 2, opslag 180ff for
Kolsnap).
AO: Sønderjyske Lokalarkiver, Haderslev amtsarkiv, Feldaufteilung 1715-1868: Gabøl 1780-1792, Nustrup
1780-1803).
Kildeoplysninger fra Iacob Ulrich Löve, Frederiksberg (efterkommer af benbrudslægerne i Kolsnap) vedrørende
Nustrup sogns gårdhistorie, Hjartbro bys gårdhistorie og Vrågårds historie, Bevtoft sogn.
Kildeoplysninger fra lektor Svend Jacobsen, Frederiksberg: En sønderjysk slægt Bruun i fire generationer,
Personalhistorisk Tidsskrift 1981:1.
Aage Bonde: Slægten Hybschmann, 1942.
Carl Langholz: Anetavler for berømte danskere, 1981: Steen Steensen Blicher, Aage Dons.
Samme i Personalhistorisk Tidsskrift 1988:1: To slægter Zoëga.
Steffen Steffensen: Nustrup sogn, 1971.
Johannes J. Lund
Spjald, 2021.
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