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Nimtoftegård-slægten, Peter Andersens forslægt:

Forældre: 

2: Peter Andersen: 

* 26-2-1882 på Brovang, ØrumDjurs sogn,

+ 6-4-1932 på Nimtoftegård, Nimtofte sogn. Forpagter Nimtoftegård 1906-12, derefter ejer.

Gift i Ørum Djurs 19-10-1906 med

3: Anne Mette Kahr: 

* 19-11-1881 i Dystrup, Ørum Djurs sogn,

+ 19-11-1965 på Grenå sygehus fra Nimtofte.

Børn:

1a: Inge Kirstine: * 8-1-1908, + 26-6-1983 i Ørum Djurs, gift Andersen.

1b: Johannes: * 27-3-1911, + 13-8-1985, ejer af Nimtoftegård.

1c: Helge: * 22-10-1915, + 23-12-1998, ejer af Baunhøjgård, udstykket fra Nimtoftegård.

1d: Lissy: * 26-8-1917, + 3-4-1996 på Århus Kommunehospital, gift Skov.

Peter Andersen      Anne Mette Kahr    Peter, Anne Mette, Inger, Johannes + Helge & Lissy

Nimtoftegård 1946     Baunhøjgård 1946 

Bedsteforældre: 

4: Johannes Jonas Andersen: døbt ”Andersen” ligesom den ældste søster. 

* 17-3-1855 i Skæring, Egå sogn,

+ 1-4-1907 på Brovang, Ørum Djurs sogn.

Gift i Nimtofte 4-12-1879 med
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5: Inger Catrine Andersdatter Herman: 

 * 28-12-1856 på Mogenstrupgård, Nimtofte sogn,  

+ 26-7-1925 i Dystrup, Ørum Djurs sogn. 

 Deres gravsted findes stadig på Ørum kirkegård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Jonas Andersen var elev på den nyoprettede Voldby Højskole o.1875. 

Johannes Andersen købte gården Brovang i Ørum sogn, matrikel 3a + 4g af Overbroen by, 

Ørum sogn, 7-6-1880 for 10.500 kr. Gården var udflyttet fra Ørum by i 1878, hvor den lå 

lige vest for åen, nord for vejen, hvor nu barberen bor. Stuehuset blev flyttet fra den oprin-

delige plads og blev samlet fag for fag. De øvrige tre længer blev nybyggede. Vestlængen 

blev ombygget 1910, nordlængen 1930, mens østlængen er den samme, som dog er forhøjet 

lidt. Stuehuset er ombygget i 1947. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Johannes J. Andersen  Inger Catrine Herman                 Brovang, Ørum før 1947 

 

Ifølge skøde af 23-6-1898 i Nr. Herreds Panteprotokol overdrog Anders Jacobsen Nimtofte- 

gård til sønnen Johannes Jonas Andersen, som drev den ved bestyrer til sin død. 

Enken overtog begge gårde i 1907 og solgte Brovang til sønnen Jørgen i 1907 og Nimtofte-

gård til sønnen Peter med skøde 23-12-1912. Han havde bestyret denne fra 1906. Den var 

flyttet fra sin plads i Nimtofte by overfor kirken til sin nye plads nord for byen mellem 1898 

og 1906. 

 Børn: fra nr.2 er de født på gården Brovang, Ørum Djurs sogn. 

 a: Anders Christian: * 12-2-1880 på Mogenstrupgård, + 5-8-1931 i Skjødstrup, lærer. 

 b: Peter: * 24-2-1882 på Brovang, + 6-4-1932. Ejer af Nimtoftegård 1912, bestyrer 1906.  

 c: Jørgen: * 27-11-1883, + 30-12-1942 på Brovang, Ørum Djurs sogn. Gårdejer. 

 d: Ane Rasmine: * 7-8-1885, + 27-3-1948 i Dyngby. Begr. Nimtofte. Gift Just Nielsen. 

 e: Kirstine: * 19-1-1889, + 9-10-1894, strubehoste. 

 f: Hansine Margrethe: * 7-5-1890, + 25-8-1979 i Ørum Djurs. Gift Vestergaard. 

 g: Agnes Jacobine: * 1-1-1893,+ 19-12-1967 i Nimtofte. Gift Jensen. 

 h: Johanne Sofie: * 27-4-1894, + 16-7-1918, begravet på Ørum kirkegård. 

 i: Kirstine: * 28-11-1896, + 19-10-1982 i Auning, begravet Øster Alling. Gift Rasmussen. 
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 j: Poul Jakob: * 18-8-1898, + 17-6-1899. 

 

 

 

          Johannes Jonas Andersen og familie o.1891 og o.1900 

 

 

Oldeforældre: 

 

8: Anders Jakobsen: 

 * 31-8-1828 i Skæring, Egå sogn,  

 + 2-8-1900 i Nimtofte, Nimtofte sogn. Han døde i et hus over for Nimtoftegård, hvor han 

 boede på aftægt. 

 Gift 5-12-1854 i Hjortshøj med 

9: Anne Marie Kirstine Brøgger: 

 * 19-3-1832 i Ålsrode skole, Ålsø sogn, 

 + 12-1-1898 på Nimtoftegård, Nimtofte sogn. Hun faldt ned i kælderen om aftenen efter 

 brødbagning og brækkede halsen. Hun ville spare lyset og glemte, at kælderlemmen stod 

 åben, efter at det nybagte brød var sat derned. Der kom en karl løbende om natten til søn-

 nen, Johannes, på Brovang i Ørum for at fortælle det. 

 

                Anders Jacobsen          Anne Marie Kirstine Brøgger  
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 Anne Marie Kirstine Brøgger rejste fra Ålsø-Hoed sogn til Obdrup-gård i Lyngby sogn 1-

 11-1852. Herfra flyttede hun til gården Lyngdal i Homå sogn 1-5-1853 og til Asmusgård i 

Elsted sogn 1-11-1853. Ifølge 

af- og tilgangslisterne var hun 

husjomfru på de tre store går-

de.   

Indtil deres bryllup i 1854 

havde hun til huse hos An-

ders Jacobsens svoger, møl-

lebygger Jens Frands Nielsen, 

i Skæring, hvortil hun var 

kommet fra Asmusgård 1. 

november samme år. (”Skal 

snart giftes med tømrer 

Anders Jacobsen”). 

 
 

Nimtofte 1898, Nimtoftegård 

firelænget nærmest kirken, 3 

skorstene, Rasmus Pips gård 

forrest. 

 

 Hendes salmebog er med S.B. i guldbogstaver på forsiden og 1851 på bagsiden. Indeni står 

 der: Stine Brøgger Grenaa 19. juli 1851. 

 Anders Jacobsen flyttede til Lystrup som tjenestekarl i 1850 og vendte tilbage igen 10-11-

 1851 for at blive tjenestekarl på Skæringgård. 

 Anders Jakobsen var ved giftermålet og ved de første børns dåb tømrer og husmand i Skæ-

 ring, Egå sogn. Ifølge folketællingen 1855, boede familien sammen med hans mor, som han 

 forsørgede, i hus nr.36 og i 1860 også med hans moster, Maren, nu i hus nr.26. Begge søstre 

 var da indsiddere og almisselemmer.  

 30-3-1860 rejste han med kone og børn til Glatved i Hoed sogn, hvor han var gårdforpagter, 

 og 28-10-1872 rejste han og familien til Voldby, hvor han blev gårdbestyrer for sin svoger 

 på Voldbygård et kort stykke tid, for allerede 30-3-1873 rejste han og familien til Nimtofte, 

 hvor han havde købt gdr. A. Pedersens gård. I Glatved og Nimtofte var de to ældste sønner 

 tjenestekarle hos faderen. Disse flytninger kan følges gennem kirkebøgernes af- og tilgangs-

 lister fra de berørte sogne. 

 Ifølge panteregisteret for Nørre Herred, Nimtofte sogn fik han skøde på Nimtoftegård, matr. 

 3a, 23-12-1873 for 12.600 rdl. Til gården hørte konge- og kirketienden, andel i tienden af 

 Sjørupgård og et stykke tørvejord i Ryttermosen. 

 Ifølge panteregisteret er der en obligation på 1500 rdl fra 23-5-

 1874 fra Anders Jakobsen til  Marie Munk, født Brøgger, enke 

 efter urmager Niels Jensen Munk i Thorsager. 

 Han havde Nimtoftegård til 1898, da sønnen Johannes overtog 

 den. 

 Hans gamle regnebog med påskriften ”Sifrebog for Anders Ja-

 cobsen. Schering begyndt det 24. November 1841” og flere 

 stole, han har lavet, findes i familien. Regnebogen er antagelig 

 afskrevet af en voksen, men der kendes ikke noget dertil. 

 Han blev konfirmeret i Egå i 1843 og søsteren Dorthe Johanne i 

 1846, og ved dem begge skrev præsten: ” Meget gode kundska-

 ber, særdeles flittig og sædelig”, så det tyder på, at de har haft 

 gode evner og har forstået at bruge dem. 

 Sønnedatteren Margrethe fra Dystrup fortalte, at hun som halv-
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 stor pige blev sendt af bedstefaderen fra Nimtoftegård med en kvie til hjemmet i Dystrup, 

 og selv om farfaderen ikke var særlig blød overfor børnebørnene, kunne hun se, at han stod 

 på gårdhjørnet og holdt øje med hende og kvien på vejen op ad bakken nordpå. Hun følte u-

 sagt, at han ikke var helt tryg ved den tur, men det gik nu godt, sagde hun. 

 Børn: 

 a: Johannes Jonas Andersen: 

   * 17-3-1855 i Skæring, Egå sogn, 

   + 1-4-1907 på Brovang, Ørum sogn. 

    

  Gift i Nimtofte 4-12-1879 med Inger 

   Catrine Andersdatter Herman. 

 

 b: Elise Jørgine Andersen:  

  * 29-10-1856 i Skæring, + 6-11-1856 sst. 

  

 c: Jørgen Andersen:  

  * 18-8-1858 i Skæring, Egå sogn,                      

  + 25-3-1883 i Nimtofte,        Nimtofte kirkegård            Jørgen Andersen 

  ungkarl, træskomand og musiker. 

 

 d: Christian Henrik Jakobsen:   

  * 22-2-1861 i Glatved, Hoed sogn, købmand i Randers, Møllegade 10,  

  + 28-4-1926 i Randers Sct. Peders sogn. Han blev Ridder af Dannebrog i 1917.  

  Gift 4-8-1885 i Sct. Mortens sogn, Randers, med Ane Marie Rasmussen:  

  * 25-11-1862 i Grønfelt, + 18-1-1928 i Randers Sct. Peders sogn. 

  Børn: 

  1: Alfred Christian Jacobsen: 

   * 26-2-1886, + 9-6-1933 i Holmens sogn, København. Lagerchef. 

  2: Christian Jacobsen: 

   * 9-4-1887, + 27-11-1970 i Helsingør. Cigarhandler. 

  3: Jørgen Christian Jacobsen: 

   * 1-9-1888, + 17-3-1967 i Sct. Stefans sogn, København, radiotelegrafist. 

  4: Kirstine Elvira Jacobsen: 

   * 20-8-1890, + 4-1-1893 i Randers. 

  5: Viggo Christian Jacobsen: 

   * 2-9-1892, + 16-8-1926 i Møllegade 10, Randers, købmand. 

 

Henrik Jacobsen                    Ane & Henrik Jacobsen     Alfred, Christian, Jørgen, Viggo           Elna & Anna 
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  6: Kirstine Marie Jacobsen: 

   * 11-6-1894, + 2-2-1895 i Randers. 

  7: Elna Augusta Jacobsen: 

   * 16-5-1896, + 2-6-1983 i Korsør, telegrafistinde, gift Lethin Hansen. 

  8: Anna Kirstine Jacobsen: 

   * 31-8-1898, + 1973 i Møllegade 10, Randers, ugift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Henrik Jacobsen & familie 

 

 e: Elise Bolette Marie Jakobsen: 

  * 27-9-1867 i Glatved, Hoed sogn, + 29-10-1960 i Nimtofte.  

  Gift 14-9-1886 i Nimtofte med gårdejer Frands Peder Ilsøe Hougaard:  

  * 27-2- 1861 på Battrupholt, Nimtofte sogn, + 3-4-1934 i Nimtofte.  

  Børn: 

  1: Jørgen Carl Sophus Hougaard: 

   * 24-11-1886, + 26-5-1953 i Nimtofte, gårdejer på Torvegården. 

  2: Kristen Hougaard: 

   * 29-11-1889, + 29-9-1981 i Marie Magdalene, statshusmand i Sjørup. 

  3: Anders Hougaard: 

   * 9-8-1891, + 28-8-1953, slagtermester i Veggerslev, begr. i Nimtofte. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Elise & Frans Hougaard med børn o.1895 og o.1910 
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  4: Signe Hougaard: 

   * 22-11-1892, + 21-8-1978 i Koed, gift H.K. Jensen, Hedvigslyst, Nimtofte. 

  5: Severin Hougaard: 

   * 28-12-1894, + 13-12-1960 i Koed, gårdejer på Elholt, Kærende. 

  6: Haldor Haugaard: 

   * 10-8-1898, + 28-12-1981 i Auning, brugsuddeler i Bøjen, Lime. 

  7: Viggo Haugaard: 

   * 17-11-1899, + 13-4-1976 i Nimtofte, vejmand. 

  8: Lilly Kirstine Hougaard: 

   * 8-8-1906, + 26-1-1946 i Nimtofte, ugift syerske. 
 

10: Anders Jensen Herman: 

 * 25-12-1818 på Mogenstrupgård, Nimtofte sogn, 

 + 8-12-1895 samme sted. Gravstedet bevaret på Nimtofte gamle kirkegård. 

 Ebeltoft Amtstue 1827-80: Anders Jensen, Mogenstrup, beskikkes som sognefoged for 

 Nimtofte sogn 31-12-1852. 

 

 Ejer af Mogenstrupgård, nu Mogenstrup Skovgård, golfresort, fra 26-6-1847 (Nr. Dyrs 

 skøde- og panteprotokol L s.772), da han købte gården af faderen. 

 Han solgte gården til sønnen Jens Anton 15-6-1891 (Nr. Dyrs skøde- og panteprotokol UU 

 1890-91 s.564) for 7.000 kr og aftægt fra 1-11-1891. 

 

 
             Mogenstrupgård o. 1910                Udsnit af det gamle stuehus 

 

 Der skulle indrettes 6 fag aftægtsbolig i gårdens bygninger. Til aftægt skulle leveres årligt 5 

 tdr. rug, 12 skp malt, 6 skp byg, 6 skp byggryn, 4 skp boghvedegryn, 4 lispund røget flæsk, 

 2½ lispund fårekød, 4 pund smør pr. måned, 10 snese æg, 2 fede levende gæs, 1 lispund uld, 

 1½ lispund heglet hør og 2 tdr kartofler. Til opvarmning skulle leveres 1 favn kløvet bøge-

 brænde og 12.000 stk tørv. Desuden 200 kr. i kontanter. Alt leveret til bestemte tidspunkter. 

 Til havejord blev halvdelen af haven øst for gården udlagt, og han skulle have halvdelen af 

 bistaderne, hvortil skulle leveres halm og træ. 

 Dagligt skulle i november, december og januar leveres 4 potter nymalket mælk, i februar, 

 marts og april 6 potter og resten af året 8 potter. Deres korn skulle aftægtsyderen lade male, 

 deres brød lade bage, deres øl lade brygge, ligesom han skulle sørge for vask, pleje og læge 

 og medicin efter behov, endende med en hæderlig begravelse. 

 

 Det var altså en aftægt, der var en stor gårdmand værdig. Det fortælles, at mens hans kone 

 var livlig og interesseret i mange ting, holdt han sig selv mest i boligen og gerne i alkoven, 

 og bl.a. ville han ikke fotograferes, så vi har ikke billeder af ham og hustruen. 

 Foran stuehuset stod der et stort vandtrug med en lille marmorplade på den ene side med 

 navnet Anders Jensen 1868, så det må vel være fra hans 50 års fødselsdag. 
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     Vandtruget og pladen på Mogenstrupgård 

 

 Gift i Nimtofte 9-2-1855 med 

11: Ane Kirstine Rasmusdatter: 

 * 2-4-1833 i Nimtofte by og sogn, 

 + 22-4-1899 på Mogenstrupgård. 

 Børn:                 Nimtofte kirkegård 

 a: Inger Catrine: * 28-12-1856, se nr.5. 

 b: Jens Anton: * 25-4-1868, + 29-5-1944, ejer af Mogenstrupgård, Dannebrogsmand. 

         Mogenstrupgård o.1915  
                    Jens Anton Herman 

 

 

 

 

 

 

 

Martine 

Jens A. 

Kirstine 

Anders 

Herman 

 

 

 

 

 

        Nimtofte kirkegård: Hermans familiegravsted 
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Tipoldeforældre: 

 

16: Jacob Sørensen Rosborg: 

 * o.1776 i Grundfør sogn og by, 

 + 20-6-1846 i Skæring af Tæring (T.B.). 

 Gift 16-3-1827 i Egå sogn med 

17: Bodil Andersdatter: 

 * 3-10-1790 i Skæring, Egå sogn, 

 + efter 1860. 

 Hun er ikke fundet død i Egå sogn, men det kan være en forglemmelse, at hendes død ikke 

 er ført i kirkebogen. Noget tyder på, at der er indført alt for få døde kvindekøn i 1862, hvor 

 der kun er ført tre i årets første måneder mod 9-12 de øvrige år, men det er jo kun en anta-

 gelse. Hun er heller ikke fundet indført i dødsanmeldelses-protokollen. En anden mulighed 

 var, at hun var flyttet til datteren og svigersønnen og havde levet sine sidste år hos dem. 

 Men det er der ikke noget, der tyder på. Hun er 71 år i folketællingen i 1860 og boede sam-

 men med sønnen og hans familie, men rejste ikke med dem til Glatved. De omliggende sog-

 ne er undersøgt uden at finde hendes død. Intet skifte fundet. I folketællingen 1850 boede 

 hun i Skæring i hus 28 samen med søsteren, Maren, der var ugift almisselem. Bodil Anders-

 datter var da husmandsenke og levede af sin jor-lod og af at arbejde for andre. Da  søsteren, 

 Maren, døde i 1872, angives det i dødsanmeldelsesprotokollen, at fattigvæsenet overtog 

 hendes ejendele. 

 

 Ved giftermålet var Jacob Sørensen 47 år gammel og ungkarl af Skødstrup, mens Bodil An-

 dersdatter var 36 år gammel og indsidderske i Skæring. Han var født i Grundfør sogn,Vester 

 Lisbjerg herred, men her mangler kirkebøgerne før 1814. Ved folketællingen i 1787 findes 

 han blandt tjenestefolkene på Haraldslund i Grundfør sogn som 11 årig “liden budedreng”. 

 Ejeren var enke efter godsejer Jacob Rosborg, som han åbenbart er opkaldt efter. 

 I folketællingen 1845 for Egå sogn, Øster Lisbjerg herred er han 67 år, gift, født i  Grundfør 

 sogn, husfæster og fattigfoged i Skæring. Desuden hans kone på 55 år, datteren Dorthe Jo-

 hanne på 14 år, og konens søster, Maren Andersdatter, 48 år, ugift, vanfør indsidderske og 

 almisselem. Som konen var hun født i Egå sogn. Ifølge dødsanmeldelsesprotokollen for 

 Rougsø, Sdr.Hald og Øster Lisbjerg herreder 1834-49 (B 53A-532) s.297b blev hans død 

 anmeldt 22-6-1846. Han var gift husfæster og almisselem ifølge sognepræstens attest og 

 efterlod sig enke og to umyndige børn. Han var ligeledes fattiglem i 1841 ved datteren Ka-

 ren Maries død (B 53A-532, s.170a). 

 

 Ifølge sogneprotokollen for Egå sogn 1806-1844 på Matrikelsarkivet i København var Bodil 

 Andersdatter fæster af et hus, matr.29 af Skæring, HK: 0-0-0-3/4, som var  ejet af proprietær 

 Schmidt på Skæring Munkegård og som bestod af husplads med ”hauge” østligst i byen 

 samt tilhørende 1/8 af fælleslodden matr.50, som var en fælles agerlod øst for byen ved 

 stranden af HK: 0-3-1-1 1/4. 

 Huset lå øst i byen syd for åen. 

 Børn: 
 a: Anders Jacobsen: * 31-8-1828, ejer af Nimtoftegård, se nr.8. 

 b: Dorthe Johanne: * 25-10-1831 + 24-8-1850 i Skæring af ” hidsig sygdom ”. 

 c: Karen Marie Kirstine Mariane: * 2-2-1835, + 10-4-1841. 

 

 Havreballegård Amts lægdsrulle 1789, lægd 12, Grundfør sogn: 

 Søren Frandsen, fader, bor i Grundfør: 

 60: Jacob, 13 år, født i Grundfør, tjener på Haraldslund. 

 61: Søren, 5 år, født i Grundfør, hjemme. 
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 Do. 1792: 

 60-46: Jacob, 16 år. 

 61-47: Søren, 8 år. Familien flytter til Haldum sogn, lægd A138: c100 og 101. 

 

 Århus Amts lægdsrulle 1795, lægd 138, Haldum sogn: 

 Søren Frandsen, fader, bosat i Haldum: 

 c100: Jacob, 19 år, 62½ tomme høj, vanskabt venstre pegefinger. 

 c101: Søren, 11 år. 

 

 Århus Amts lægdsrulle 1798, lægd 138, Haldum sogn: 

 Søren Frandsen, fader, Haldum: 

 c100-81: Jacob, 22 år, tjener i Sandby, går til lægd 136 g161. 

 c101-82: Søren, 14 år, tjener i Sandby. 

 

 I de følgende år kan Jacob Sørensen følges tilbage til Haldum. I 1805 var han stykkudsk, 

 idet pegefingeren åbenbart gjorde ham uegnet til almindelig soldatertjeneste. I Århus Amt, 

 lægd 138 nr. 68-58 står der ud for hans navn, at han fik fripas i 1815. Han må være flyttet 

 fra Voldum, før afgangslisterne begynder i slutningen af 1814, ligesom han ikke findes an-

 ført i Skødstrup sogns tilgangslister, der begynder omtrent samtidig. 

 I Skødstrup sogns afgangsliste for 1826 nr. 35 står der, at Jacob Sørensen, grøftegraver, flyt-

 tede fra Skødstrup til Skæring. 

 

 Bodil Andersdatters uægte datter: Ane Marie Rasmusdatter: * 3-4-1821 i Skæring. 

 Bodil Andersdatter fik hende udenfor ægteskab. Som barnefader blev udlagt Rasmus Jen-

 sen, som var lejesoldat ved ” det i København garnisonerede Århus Regiment ”. Bodil An-

 dersdatter opholdt sig da hos sin far, husmand Anders Jensen i Skæring. 

 Ved dåben i Egå kirke blev hun båret af sin moster, Anne Andersdatter i Skæring, mens  

 ” den tilstedeværende kirkeforsamling vare faddere ”. 

 Denne datter boede hos moderen i hendes ægteskab, som det ses af folketællingen i 1834. 

 Hun blev konfirmeret i 1835, men først 5-3-1837 rejste hun til Vejlby sogn som tjenestepi-

 ge. Herfra vendte hun igen tilbage til Skæring 1-11-1848, hvor hun blev tjenestepige hos sin 

 moder, hvor hun var indtil sit giftermål. 

 

 Efter giftermålet i Egå kirke 9-12-1851 med ungkarl og møllebygger Jens Frands Nielsen, 

 som havde ophold på Enstedgård i sognet, tog parret ophold i huset hos hendes moder, som 

 det fremgår af folketællingen i 1855, hvor huset tilsyneladende er opdelt til tre familier (34, 

 35,36).   

 Familien flyttede til Stilling Mark i efteråret 1856. De flytter til Spørring sogn i 1859, hvor

 hun døde 21-11-1864. Han var da husmand på Spørring Mark. Jens Frands Nielsen blev  

 født i Mejlby sogn 19-10-1822. Han var uægte. Hans moder hed Maren Frandsdatter, som

 barnefader blev udlagt ungkarl Niels Jensen Meilbye, som tjente i Voldum. Ifølge lægds-

 rullen boede han hjemme til 1841, hvor han flyttede til Voldum som tjenestekarl. Ved ses-  

 sionen i 1844 blev han kasseret som følge af dobbeltsidig lyskebrok, og han blev slettet af 

 lægdsrullen, 1-11-1846 flyttede han som tjenestekarl til Astrup i Ødum sogn. 

 Børn: 
 1: Niels: * 21-1-1852. 

 2: Dorthe Johanne: * 5-9-1853. 

 3: Søren Mathias: * 24-10-1855 + 7-12-1855. 

 4: Anders Mathias: * 22-9-1857 på Stilling Mark, + 24-2-1858 sst. 

 5: Juliane Bolette: * 28-7-1859 på Spørring Mark. Anders Jacobsen (nr.8) var fadder. 

 6: Anton Severin: * 1-3-1861, + 20-3-1861. 
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18: Jørgen Nielsen Brøgger: 

 * 19-9-1795 i Skarresø, Kolind-Ebdrup-Skarresø sogn, 

 + 17-9-1853 i Ålsrode, Ålsø sogn. 

 Gift 11-3-1822 i Todbjerg med 

19: Karen Elisabeth Christensdatter: 

 * 11-9-1800 i Pederstrup smedje, Nødager sogn, 

 + 27-2-1837 i Ålsrode, Ålsø sogn, 36 år gammel. 

 Jørgen Brøgger fik lærereksamen fra Lyngby Seminarium på Djursland 29-9-1819 med ka-

 rakteren Meget Duelig. Før den tid var han tre vintre hjælpelærer hos Soetman i Grønbæk 

 og efter eksamen huslærer på Katholm. Blev kaldet som lærer ved Ålsrode skole 19-1-1822 

 og som kirkesanger i Ålsø kirke. (Ejner Poulsen: Viborg Amts Degne- og Skolehistorie).  

 Se Århus Stift 1819-1840: Kaldsbreve for lærere og kirkesangere, s.19a.Ved vielsen var 

 hans kone pige i præstegården i Todbjerg, men det oplyses da ikke, hvor hun var født henne.  

 Børn: 
 a: Jens Christian Erhard: * 20-9-1823, + 24-1-1839 i Ålsø.  

 b: Niels Andreas: * 8-9-1825, i Vestindien 1853, i Boston 1860. 

 c: Rasmine Bolette Marie: * 14-7-1827, + 18-3-1888, gift 14-10-1853 i Ålsø med urmager 

  Niels Jensen Munk i Thorsager 

. d: Hans Peter Barfod: * 30-10-1829, + 9-12-1872 i Voldby. Tidligere skibsfører, død som 

  ejer af Voldbygård, ugift. 

 e: Anne Marie Kirstine: * 19-7-1832, se 9d, + 12-1-1898 på Nimtoftegård. 

 f: Georgine Caroline Elisabeth: * 19-2-1835, + 2-2-1872, gift 9-5-1856 i Grenå med mu-

  rer og vognmand Rasmus Christensen, Grenå. 

 

 Ifølge Århus Amtsstuearkiv (B16-21) var skolelæreren i Ålsrode samtidig fæster under god-

 set Katholm. Skoleloddens Hk: 0-2-0-2. Godset Katholm aflønnede ham også som kirkesan-

 ger i Ålsø kirke ifølge skiftet. Skolen ligger stadig midt i Ålsrode. 

 

 Nørre Djurs herreds skifteprotokol 1832-1837: B54 - 311: s.472 & 486: 

 Skifte efter skoleholder Jørgen Brøggers afdøde hustru, Karen Elisabeth “Jensdatter” i Åls-

 rode, 3-3-1837: 

 Jørgen Brøgger fik kongelig tilladelse til at sidde i uskiftet bo 31-3-1837 med fællesbørnene 

 Christian 12 år, Niels 10 år, Marie 9 år, Peder 7 år, Stine 5 år og Line 2 år (navnene må jo 

 være børnenes daglige kaldenavne ). 

 

 Skifteprotokol for Nørre- og en del af Sønder Herred 1852-1857: B 54 - 314: side 61a+b, 

 63a, 215b, 216a+b, 217a+b: 

 Skifte efter skolelærer Jørgen Brøgger, Ålsrode, 19-9-1853: Arvingerne: 

 1: Rasmine Bolette Marie, 26 år, ugift. 

 2: Niels Andreas, 28 år, i Vestindien. 

 3: Hans Peter Barfod, 24 år, til søs, opholdssted vides ikke. 

 4: Kirstine Marie, 22 år, ugift. 

 5: Georgine Caroline Elisabeth, 19 år, ugift. 

 Værge for samtlige var sadelmager Henriksen, Grenå. 

 Boet blev solgt på offentlig auktion, og ved sidste samling, 17-2-1855, var nr.1 gift med ur-

 mager Niels Munk i Thorsager og nr.4 med tømrer Anders Jacobsen i Skæring. Mærkeligt 

 nok arvede kun døtrene, ikke sønnerne. Hver arvepart var på godt 87 rdl. 

 Der var tale om et ret velhavende bo. Desværre angives der ikke, hvor mange beboelsesrum, 

 der var i skolebygningen, kun møbler og inventar, men der må have været  både en daglig 

 og en pæn stue. 

 Møblementet bestod af et chatol, en sofa med puder og betræk, fem stole med betræk, et 

 spillebord, en kakkelovn, to spejle, en dragkiste, tre almindelige borde og to langborde, tre 
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 stole og en lænestol, et stueur, en bogreol med bøger, en blåmalet standkiste, en rok og en 

 garnvinde og to sengesteder. 

 I sengene fandtes to blåstribede overdyner, en blåstribet og en hvid vadmels underdyne, tre 

 blåstribede og en rødstribet hovedpude og en hovedpude med blåt betræk, samt tre par lage-

 ner. 

 Jørgen Brøggers klædeskab indeholdt en brun klædes frakke, en blå vadmels do., to blå 

 hvergarns frakker og et par blå vadmels bukser. Til pænt brug, som når han sang i kirken, 

 havde han en sort livkjole, to par sorte bukser og endnu et par sorte do. af engelsk klæde. 

 Dertil tre veste, en blå og en sort vadmels kalot, to hatte, tre kasketter og elleve skjorter. Af 

 fodtøj havde han tre par støvler, og så havde han seks tobakspiber ! 

 Til at holde skægget i ave var der to barberknive i en træ æske. 

 Desuden var der tre par briller og en lyseplade til to stearinlys, samt en lysesaks. 

 I køkken og bryggers var der tre kobbergruekedler, bryggekar, spande og strippe, grynbøt-

 ter, bagetrug, en karstol, en mælkereol og en tinrække. Desuden en lille fyrkiste med et par 

 økser, en hammer og en knibtang. Endelig fandtes et sæt mangeltøj, en lygte og en trævægt. 

 Der var også en kaffekedel, en jerngryde, en jernpande og en stegerist, samt en kasse med 

 knive og gafler. Mærkeligt nok er der ikke nævnt noget porcelæn. 

 I stalden var der tre køer, en kvie og en kalv, fire får, en vædder og to lam. Der var godt nok 

 en vogn og et sæt seletøj og en hakkelseskiste med kniv, men ingen hest. 

 I stalden fandtes også to høleer med tilbehør, tre river og en fork, en spade, en jerngreb og 

 en havesaks. Dertil diverse kornsække og et sold, og en del af kornavlen. 

 Herude stod også noget, der ikke fandtes på en almindelig bondegård dengang: en natstol ! 

 Alt i alt giver det indtryk af et bo med jævn velstand. 

 Jørgen Brøgger må have været syg, den sidste tid, han levede, for under boets udgifter var 

 der både regning fra apoteker Dahl og praktiserende læge Richter i  Grenå. Datteren Rasmi-

 ne havde holdt hus for ham. 

 

 c: Rasmine Bolette Marie Brøgger:  

  Hun var gift med urmager Niels Jensen Munk, der var født i Ålsø o.1823 og 

  som flyttede til Thorsager i 1852. Han døde 14-12-1872, 49 år gammel. 

  Rasmine Brøgger døde 18-3-1888 i Thorsager. Hun døde af lungebetændelse efter i 

  mange år at have lidt af en kræftagtig sygdom i ansigtet. 

  Ifølge folketællingen i 1880 levede hun af en lille kapital og af håndarbejde.  

  Der er skifte efter hende i Ø. Lisbjerg - Rougsø herreders skifteprotokol 1884 -1888, 

  s.540, B53a - 5203. 

  Børn: 
  1: Jørgen Christian Nielsen Munch: * 4-7-1856. Malermester. 

   Ifølge folketælling 1880 er han enkemand med to små børn og bor hos mo-

   deren. Han er i Amerika, da moderen døde. Breve i Grenå Byhistoriske ar- 

   kiv. 

  2: Juliane Marie Elisabeth: * 18-7-1858. Gift med bogholder A. Andersen, Århus. 

  3: Petrea: * 22-3-1861. Arvede hele moderens bo. Arveafkald fra a, b og e. 

  4: Jenny: * 4-7-1864, + 27-12-1870. 

  5: Niels Martin Nielsen Munch: * 9-5-1866, i Thorsager i 1888. 

  6: Jens: * 10-1-1872, + 1-1-1873. 

 

 d: Hans Peter Barfod Brøgger: 

  Han er opkaldt efter sin faders rektor på Lyngby seminarium, sognepræsten Hans 

  Peter Barfod. Han havde været skibsfører, men sluttede sit liv som ejer af Voldby- 

  gård ved Grenå og blev begravet på Grenå kirkegård, sikkert sammen med søsteren. 

  Der er skifte efter ham i Nørre Herred og en del af Sønder Herreds  skifteprotokol  

  1872-1877, B54 - 5286, s. 55, 60, 88 og 344, og det ser ud til, at boets overskud var 
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  på 37.000 rdl. Der er en god registrering af boet s.55, men ingen arvinger nævnt, idet 

  der henvises til et testamente. Svogeren Anders Jacobsen bestyrede Voldbygård for 

  ham. 

 

 f: Georgine Caroline Elisabeth Brøgger: 

  Hun var gift med murer og vognmand Rasmus Christensen i Grenå. Han var født 

  o.1817 i Ålsrode. I 1868 er han tjenestekarl i Grenå. De fik det første barn halvandet 

  år, før de blev  gift, så barnet blev opført som uægte i kirkebogen, og moderen be- 

  nævnedes “fruentimmer”, så det var nok godt, at degnen ikke oplevede det!  

  Børn: 

  1: Albertine Vilhelmine Marie Rasmussen: * 30-11-1854 i Ålsø, gift med sko- 

   lelærer Anders Hansenius Ring i Klovborg 11-10-1878 i Gl. Sogn. 

  2: Jørgen Peder Christensen: * 17-2-1857 i Grenå. 

  3: Christian: * 28-5-1859. 

  4: Carl Johan: * 1-10-1860. 

  5: Marinus: * 19-10-1861. 

  6: Marie: * 24-7-1865. 

  7: Henriette Elisabeth: * 7-1-1868, gift i Hemmed 30-11-1892 med møllersvend 

   Christian Peter Helwig, Gammel Mølle, Ørum Djurs sogn. 

 

  Der er skifte efter Georgine Brøgger i Grenå Købstads skifteprotokol 1868-1877, 

  B54 - 279, s.153, 175 og 189. 

 

20: Jens Andersen Herman: 

 * 5-4-1790 i Stenbergholt, Gjesing sogn, 

 + 29-3-1854 på Mogenstrupgård, Nimtofte sogn. Sognefoged 

 Fæster af gården under Løvenholm 6-9-1810 mod at gifte sig med formandens enke.  

 11-6-1817 købte han den fri til selveje for 3.200 rdl ifølge Rougsø, Sdr. Hald, Øster 

 Lisbjerg skøderegister 1765-1847 s.381, tinglæst 14-9-1819. 

 Da han fæstede gården, lå stuehuset mod syd. Alle fire længer havde klinede vægge, bin-

 dingsværk og stråtag. I 1812 var stuehuset flyttet mod øst og var 12 fag langt, indrettet med 

 2 stuer, kammer, køkken, bryggers og tørverum. Sønderhuset var på 14 fag bestående af 

 stald, hakkelseshus, fåresti og hughus. Vesterlængen var på 8 fag indrettet til fæhus og port. 

 Der nordre længe var på 14 fag og indrettet til korngulv og tærskelo. Alle længer var bin-

 dingsværk dels med klinede dels med murede vægge og stråtag. 

 Det gamle stuehus stod til 1919 og ses på det ældste billede af gården, hvor man også ser, at 

 porten var flyttet om i sydlængen. 

 Han solgte gården 5-7-1847 til sønnen Anders og flyttede med familien ind i 6 fag aftægts-

 hus, der blev bygget til stuehuset. Salgssummen var 3.000 rdl, og sønnen skulle levere de 

 sædvanlige fødemidler og brændsel samt sørge for sine små halvsøskendes skolegang og 

 sine søstres bryllup. Gården havde 5 heste, 13 køer, 1 tyr, 3 kvier, 2 kalve, 29 får, 2 svin. 

 Jens Andersen Herman var sognefoged i mange år, indtil han gik på aftægt. 

 Gift 1. i Nimtofte 7-7-1810 med enken på Øster Mogenstrupgård 

21: Inger Catrine Jensdatter: 

 * 7-3-1779 på Ramten Mølle, Nimtofte sogn, 

 + 16-7-1831 på Mogenstrupgård. Skifte 12-8-1831. 

 Hun var først gift i Nimtofte 22-1-1800 med Jens Nielsen på gården, + 18-2-1810,  

 47 år. 

 Børn: 

 a: Nille Marie: * 31-12-1801. 

 b: Marie: * 17-4-1804. 

 c: Jens: * 3-5-1806. 
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 Børn i 2.ægteskab: 

 a: Kirstine: * 21-5-1811, + 1849, gift med Mogens Friis, Mogenstrup. 

 b: Dødfødt datter: * 23-12-1812.  

 c: Anders: * 18-12-1813, + 6-4-1816. 

 d: Anders Jensen Herman: * 25-12-1818, + 1895, eftermand, se nr.10. 

 e: Jensine Marie: * 14-7-1823, + 7-8-1823. 

 

 Han blev gift 2.i Helstrup 8-10-1831 med Maren Laursdatter: * 1802 i Helstrup, + 1863.  

 Børn:  
 f: Inger Catrine: * 27-3-1834, tvilling, gift med Jens Sørensen Boie, Nimtofte. 

 g: Ellen: * 27-3-1834, tvilling, gift med Jørgen Rasmussen, Skoffergård. 

 h: Lausine: * 11-6-1836, gift med Anders Rasmussen, Hegedal. 

 i: Petrea: * 26-7-1837, gift med Niels Sørensen, Brunmose. 

 j: Christen:  * 20-2-1840. 

 k: Jens Nørager: * 16-2-1843, + 1918 i Aarhus. 

 

22: Rasmus Jensen Pip: 

 * 10-4-1791 i Nimtofte på Torvegården, 

 + 12-1-1839 samme sted. 

 Ejer af sin fødegård i Nimtofte fra 6-10-1820 mod at give sin far og sine ugifte søskende 

 ophold i gården. 

 I brandforsikringsregnskaberne fra 1841 siges det, at gårdens stuehus lå mod nord og var på 

 13 fag, indrettet med 2 stuer, forstue, 3 kamre, køkken, bryggers, hughus og gennemkørsels 

 port. Vesterhuset var på 16 fag, indeholdende lo og lade. Sønderhuset var på 14 fag med ko-

 stald, fåresti og lade. Østerhuset var på 13 fag med havrelo, tørvehus, hestestald og herberg 

 (karlekammer). Alle bygninger var af bindingsværk med murtavl og stråtag. 

 Der er skifte efter ham 14-1 og 28-8-1839 i Nr. Herreders skifteprotokol. Skiftet efter ham 

 måtte udsættes, indtil hans kone havde født det sidste barn, og det viste sig, at det var leve-

 dygtigt, for alle skulle arve. Indbo og besætning var næsten som i hans fars tid, lidt ekstra-

 ordinært nævnes en hjulplov og ikke blot en plov blandt redskaberne. Han gik klædt i blåt 

 vadmel med en stribet vest og støvler, foruden de aldrig vurderede træsko. Der stod arv i 

 boet til børnene efter første ægteskab og der var igen arv til enken og alle børnene efter 

 ham. 

 Gift 1. i Tøstrup 6-11-1819 med 

 Anne Marie Terkildsdatter af Sivested, datter af Terkild Pedersen Bonde, * 7- 10-1795, 

 + 2-11-1829, skifte i Nr. Dyrs herreds skifteprotokol 12-11-1829. s.654, 659, 689. 

 Børn:  

 a: Mariane: * 29-7-1821. 

 b: Maren: * 2-12-1822. 

 c: Jens: * 23-7-1825. 

 d: Ane: * 16-10-1828, + 22-10-1828. 

 e: Therkild: * 7-9-1829, + 28-10-1829.  

 

 Han blev gift 2. i Nimtofte 16-1-1830 med  

23: Anne Pedersdatter Hougaard: 

 * 1-6-1806 på Nimtoftegård, Nimtofte sogn, 

 + 4-1-1847 i Nimtofte i barselsseng. Skifte i Nr. Dyrs herreds skifteprotokol s.181-82. 

 Børn: 

 f: Ane Marie Kjestine: * 10-12-1830, + 22-6-1833.  

 g: Ane Kirstine: * 2-4-1833, + 1899, se nr.11. 

 h: Petrea: * 3-2-1835. 
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 i: Dødfødt dreng: * 28-4-1837. 

 j: Rasmine: * 4-3-1839. 

 

 Hun blev gift 2. i Nimtofte 7-8-1841 med 

 Hans Peter Grouleff: * o.1812 i Lyngby sogn, + 18-12-1889 i Nimtofte. 

 Børn: 

 f: Jensine Ane Marie Grouleff: * 21-10-1842, + 5-4-1843. 

 g: Jens Grouleff: * 12-3-1844, + 1846. 

 h: Ane Marie Grouleff: * 11-10-1845. 

 i: Ane Grouleff: * 3-1-1847, + 11-3-1847, døbt ved moderens kiste. 

 

 Hans Peter Grouleff gift 2. i Nimtofte 3-7-1847 med sin kones søster, Anne Margrethe 

 Pedersdatter Hougaard.  Flere børn, og nu var de ældste børn og de yngste børn på gården 

 ikke i familie med hinanden, men havde diverse søskende fælles.   

 Margrethe Vestergaard født Andersen (1890-1979) fortalte, at hendes mor havde fortalt, at 

 ”moster og H. P. Grouleff” kom på besøg på Mogenstrupgård fra Nimtofte, hvor de boede i 

 et lille hus ved åen på deres gamle dage. Stedforældrene havde været gode ved stedbørnene 

 og H. P. Grouleff var da også forlover, da Ane Kirstine blev gift Herman på Mogenstrup-

 gård i 1855. 

 

2 x tipoldeforældre: 

 

32: Søren Frandsen: 

 * o.1740, 

 + 30-5-1821 i Haldum sogn og by, 86 år gammel. 

 Gift med 

33: Dorthe Johanne Sørensdatter: 

 * o.1742, 

 + 9-3-1824 i Haldum sogn og by, 82 år gammel. 

 Søren Frandsen var husmand i Grundfør og i Haldum fra omkring 1792. Ifølge folketæl-

 lingen 1787 for Grundfør sogn og by, Vester Lisbjerg herred havde han opsigt med en ud-

 flyttet gård, som ingen beboer havde. Hans alder opgives til 44 år, konens til 42 år. 

 Ifølge folketællingen 1801 for Haldum sogn og by, Sabro herred, var han 60 år og husmand 

 med jord. Konens alder var 59 år. 

 

 I Haldum sogns fattigprotokol / sogneprotokol, C351-28, nævnes Søren Frandsens enke 

 blandt sognets 1.klasses fattige i 1822. I 1823 modtog hun 6 skp. rug og 1 tønde 4 skp byg 

 fordelt på fire kvartaler. Sidste udlevering var i januar kvartal 1824. Hun havde ikke modta-

 get fattighjælp før mandens død. 

 Børn:  
 a: Jacob: * o.1776 i Grundfør, 11 år i 1787 folketællingen, se nr.16. 

 b: Kirsten: * o.1782 i Grundfør, 5 år i 1787 folketællingen. 

 c: Søren: * o.1784 i Grundfør, 3 år i 1787 folketællingen. 

 

34: Anders Jensen: 

 * 22-8-1751 i Skæring, Egå sogn, 

 + 1-9-1826 sammesteds. 

 Gift 14-3-1775 i Egå sogn med 

35: Anne Nielsdatter Kasse: 

 * 5-3-1752 i Hjelmager, Skødstrup sogn, 

 + 13-10-1794 i Skæring, Egå sogn. 
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 Ifølge folketællingen 1787 for Skæring by, Egå sogn, Øster Lisbjerg herred er 29.familie 

 Anders Jensens. Han var 38 år gammel og var fisker og husmand. Konen var 37 år, og der 

 var to børn, Niels 13 år og Maren 1 år, samt et plejebarn, Niels Jensen, på 8 år. 

 Han var husfæster under Skæring Munkegård. 

 

 I folketællingen for 1801 er 27. familie Anders Jensens. Han var husmand med jord og 50 år 

 gammel i 3.ægteskab, med kone og to børn fra hvert af de to sidste ægteskaber. Børnene fra 

 første ægteskab var ikke hjemme mere. 

 

 Anne Nielsdatter døde i barselsseng, og der er skifte efter hende i Skæring Munkegårds 

 skifteprotokol G310 s.47a - 48a, 12-11-1794. Arvingerne foruden manden var sønnen Niels 

 på 19 og datteren Bodil på 4. Huset bestod af stue og køkken / bryggers og fåresti. I stuen 

 var der et lille bord, en bænk, 3 gamle træstole og endnu et bord. 3 hylder og en tin række, 

 alt i fyrretræ, 1 fyrre standskab og 1 fyrre hængeskab med beslag, 1 gammel rok, et par 

 gamle karter og en uldsaks. Desuden nogle flasker og bøtter. Så var der 2 gamle sengesteder 

 med 4 stk gardiner, olmerdugsdyner, bolsters underdyner og do. puder og blårgarnslagner. 

 Og så var der afdødes fyrretræshalvkiste med beslag, som indeholdt hendes klæder, som be-

 stod af diverse skørter, trøjer, særke, strømper og halsklæder, hvoraf flere med kniplinger. 

 Desuden flere forklæder, 6 kapper, et sort fløjlspandebånd med kniplinger, 6 korsklæder 

 med kniplinger og en kyse med kniplinger. Hun var ret velklædt hendes stand taget i be-

 tragtning. Hun har nok haft et godt udstyr med hjemme fra, da hun blev gift. 

 I køkkenet var der ¼ tønde kobberkedel i gruen, 2 små messingkedler, 1 brøggerkar, 1 gam- 

 mel standtønde, 1 ege øl halvtønde og et bagtrug. I skorstenen var der en ildklemme, 1 pan-

 de og 1 gammel puster. 

 I fårestien var der 4 får. 

 Boets indtægt var på 31rdl 4mark 14skil, udgiften på 30rdl 5mark 9skil, så der blev kun 

 nogle skillinger i arv, men faderen gav sønnen hængeskabet og det ene får, og datteren 

 skulle arve alle moderens klæder og desuden have ophold hos fadere, til hun selv kunne 

 tjene sit brød. Det ville koste ham betydeligt, og da hans ringe stand og evne ikke tillod ham 

 at købe nyt tøj til datteren, måtte han bruge af de ringeste af moderens klæder til hende. 

 

 Århus Amtsstuearkiv B16-21: Skæring Munkegårds husmænd i Skæring by: 

 Anders Jensen, Hk: 0-0-2-0, 31-12-1778, 31-12-1791, 23-7-1807. 

 Børn: 
 a: Niels: * 1-10-1775. 

 b: dødfødt dreng: *+ 17-9-1780. 

 c: Jens: * 28-10-1781, + 8-2-1784. 

 d: Maren: * 1-1-1787, + 19-5-1794. 

 e: Bodil: * 3-10-1790, se nr.17d. 

 f: dødfødt dreng: 13-10-1794. 

   

 Anders Jensen blev trolovet 2.gang i Egå 27-11-1794, viet 20-1-1795 til pigen Anne Marie 

 Jacobsdatter af Skæring, død 1-4-1798 i barselsseng. 

 Børn: 

 g: Jens: * 14-12-1795. 

 h: Anna: * 19-3-1798, + 15-4-1798, tvilling. 

 i: Maren: * 19-3-1798, + 4-2-1872 i Egå, tvilling, vanfør. 

 

 Anders Jensen blev trolovet 3.gang i Egå 17-5-1798, viet 29-6-1798 til pigen Maren Sø-

 rensdatter af Skæring. 

 Børn: 

 j: Anna: * 13-7 1799. 
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 k: Karen: * 1-12-1800. 

 l: Anne Marie: * 22-4-1803, + 7-4-1811. 

 m: Dorthe: * 22-6-1805. 

   

 Ifølge Egå - Hjortshøj fattigprotokol 1821-1832, C344-A27, var Anders Jensen i Skæring 

 68 år i 1826 (75 år!), svag og skrøbelig. Han havde bestandigt været i distriktet og beboede 

 et fæstehus i Skæring. Han var meget fattig som følge af alderdom og svaghed og tjente såre 

 lidet. Han havde altid ført et sømmeligt levned. Han fik bevilget 4 skp byg og 4 skp rug. 

 Han døde 1.september 1826, og da han var under fattigvæsenet, blev der holdt auktion over 

 hans ejendele, der indbragte 13 rdl 3 mark. Hans ligkiste kostede 4 rdl 3 mark. 

 Han havde en ugift datter, Maren Andersdatter, hos sig, født 19-3-1798 i Skæring i andet 

 ægteskab. Hun modtog fattighjælp i 1821, da protokollen begyndte.    

 Det oplyses, at hun var født i sognet og altid havde opholdt sig hos sin fader, Anders Jen-

 sen, husmand i Skæring. Hun var fattig og ude af stand til at arbejde, så faderen understøt-

 tede hende lidt. Hun blev bevilget 4 skp byg og 4 skp rug. 

 I 1826 fik hun 2 skp rug og 1 skp byg. 

 I 1827 havde hun ophold hos sin svoger, Jacob Sørensen Rosborg, som før nævnt. 

 Ifølge Egå - Hjortshøj fattigprotokol 1832-1841, C344 A28, var hun 33 år gammel i 1832 

 og havde et dårligt helbred, idet hun ikke kunne bruge højre hånd. Hun havde altid boet i 

 distriktet og var meget fattig, da hun kun kunne tjene lidet. Hun havde ophold hos Jacob 

 Rosborg og forholdt sig i øvrigt vel. 

 Hun fik bevilget en årlig ydelse på 1 td 2 skp rug, 1 td byg, 24 snese tørv og 2Rigsbankssed- 

 ler tegn. 

 Samme år fik Jacob Rosborg først 1 rdl 3 mark til pleje af den syge Maren Andersdatter, se-

 nere yderligere 1 rdl til et svageligt fruentimmer i hans hus.    

 Ydelserne fortsatte uforandret i de følgende år. 

 

36: Niels Andersen Brøgger: 

 * 24-7-1765 i Ålsø by og sogn, Sønder Dyrs herred, 

 + 13-2-1831 i Sejling - Serup sogn. Frosset ihjel på marken på vej hjem fra Sinding. 

 Gift 1. antagelig i Marie Magdalene kirke 22-9-1794 efter forudgående trolovelse på  

 Ryomgård 6-8-1794 - navnene er til dels forkerte ”skoleholder i Skarresø Niels Ras- 

 mussen i stedet for Andersen og pigen Mette Marie Rasmusdatter i stedet for Marie  

 Kirstine Jørgensdatter ”, men den forrige skoleholder, Mads Rasmussen i Skarresø  

 var død 14-1-1794, og jeg har ikke kunnet finde personer i Skarresø med de nævnte  

 navne, så jeg antager, at det er en fejlhuskning af præst eller degn i Marie Magdale- 

 ne, der skyldes miseren -, med 

37: Marie Kirstine Jørgensdatter: 

 * 29-11-1767 i Astrup, Skarresø sogn, 19 år i 1787, 34 år i 1801 folketællingerne, 

 + 26-8-1814 i Sejling, Sejling - Serup sogn, 50 år gammel. 

 Børn: 
 a: Jørgen: * 19-9-1795, nr.18. 

 b: Palle: * 2-12-1797, + 1-11-1866 i Sejling. Husmand og væver.  

 c: Anders: * 22-5-1801, + 26-4-1860 i Grenå. Rebslagermester i Grenå. 

 d: Else Kirstine: * 17-7-1804, + 2-5-1889 i Homå. Gift med Hans Appel, Grenå. 

 e: Ingeborg: * 30-10-1807, + 13-2-1893 i Grenå. Gift med sadelmager Morten Christian 

  Henriksen, Grenå. 

 

 Niels Brøgger blev gift 2.gang i Sejling 17-12-1814 med Ane Rasmusdatter, + 31-10-1846 

 i Sejling, 67 år gammel.  

 Børn:  
 f: Rasmus: * 7-10-1815, + 8-10-1815. 
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 g: Marie Kjerstine: * 7-5-1818, + 10-10-1902 i Sejling, gift 3-6-1840 med lærer  Hans  

  Christian Jørgensen, lærer i Sejling 1839-1886. 

 h: Rasmus: * 1-5-1823, + 11-4-1861, ugift skrædder i Sejling. 

 

 Niels Andersen Brøgger var skoleholder i Skarresø fra før første barns fødsel til 1803, hvor 

 han 16-5 blev kaldet til sognedegn i Sejling - Serup sogne. (Se Ejner Poulsen: Viborg Amts 

 Degne- og Skolehistorie), samt Arhus stift: 1819-1840: Kaldsbreve for lærere og kirkesan-

 gere, nr.95a. Han døde i embedet, idet han frøs ihjel på marken på vej hjem fra Sinding, 

 hvor han havde forrettet degnetjeneste, 13-2-1831. De sidste år havde han hjælpelærer. 

 I Skarresø er der ikke tvivl om, at han overtog embedet efter sin kones morbroder. 

 Degnehuset lå øst for kirkemuren i Sejling, men da det var gammelt og simpelt, blev det re-

 vet ned i 1857. Der var 5 fag bolig og 3 fag skolestue. 

 De tre første børn er fødte i Skarresø, resten i Sejling. 

 Ved skiftet efter hans første kone 28-9-1816 arvede hver af sønnerne 44 rdl 4 mark 3 3/4 

 skilling, mens døtrene arvede det halve 22 rdl 2 mark 1 7/8 skilling. 

 Ved skiftet efter ham 29-3-1831 var boet insolvent, idet indtægten var på 92 rdl 1  mark 2 

 skilling, men udgiften var på 116 rdl 1 mark 4 skilling. 

 Skifterne findes i Lysgård-Hids herreds skifteprotokoller 1813-1825, s.159, og 1825-1832, 

 s.475. 

 Om børnene vides følgende: 

 

 b: Palle Nielsen Brøgger: (meddelt 2001 af Leo Brøgger, Sejling). 

  Han var husmand og væver i Balle og Lemming 1824-1831 og boede herefter i  

  Sejling. Han var gift 10-12-1825 i Lemming med Inger Kirstine Nielsdatter, * 28-

  4-1803 i Mejrup, + i Sejling. 

  Børn: 

  1: Niels Christian Pallesen: 

   * 28-10-1826 i Balle, + 20-5-1897 i Serup. 

   Husmand i Tandskov, Serup sogn. Gift med Thomine Sørensen: * 21-10- 

   1847, + 27-2-1911 i Serup. 

  2: Marie Kirstine Pallesdatter: 

   * 13-2-1828 i Lemming, + 21-4-1868 på Låsby Mark. 

   Gift med husmand Christen Andersen, Låsby Mark og sogn. 

  3: Niels Peder Pallesen: 

   * 16-7-1832 i Sejling, + 14-4-1916 i Silkeborg. 

   Flytter til Silkeborg i 1857. Træskomand i Silkeborg, invalid, gift. 

  4: Karen Marie Pallesen: 

   * 31-1-1835 i Sejling, + 1919 i Horsens. 

   Gift 6-11-1861 i Sejling med Christen Hansen, arbejdsmand i Silkeborg. 

  5: Ane Johanne Pallesen: 

   * 29-4-1838 i Sejling, + 9-4-1868 i Sejling, ugift. 

  6: Christen Pallesen Brøgger: 

   * 30-8-1841 i Sejling, + 25-2-1905 i Sejling. Veteran fra 1864.   

   Husmand i Sejling. Gift 20-12-1866 i Sejling med Maren Sørensen:  

   * 17-1-1841 i Lemming, + 11-6-1908 i Sejling. 

 

 c: Anders Nielsen Brøgger: 

  Rebslagermester i Grenå, død som enkemand efter Maren Pedersdatter 26-4-1860. 

  Gift i Grenå i 1830. Ægteskabet var barnløst. 

  Skifte i Grenå Købstads skifteprotokoller B.54-277 s.615 og B54-277 s.21,25,45,  

  104,110,119,121,122,124,131. Boets overskud var på godt 748 rdl. 

  Han boede i ejendommen nr.163 bag Grenå by, men ejede også ejendommen nr.128 
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  i Østergade i Grenå med beboelse og rebslageri. Se C.Svendstrup: Grenå Bys Histo-

  rie. 

  Arvingerne var: 

  1: helsøster Inger Marie Brøgger gift med sadelmager Henriksen, Grenå. 

  2: helsøster Else Kirstine Brøgger gift med Hans Appel, Fannerup mark. 

  3: afdød helbroder skolelærer i Ålsrode Jørgen N. Brøggers børn: 

   a: Georgine Caroline Elisabeth Brøgger gift med vognmand Rasmus Chri- 

   stensen, Grenå. 

   b: Marie Brøgger gift med Urmager Niels J. Munk i Thorsager. 

   c: Kirstine Brøgger gift med gårdbestyrer Anders Jacobsen, Glatved. 

   Jørgen Brøggers sønner er ikke nævnt. 

  4: halvbroder Rasmus Brøggers bo i Sejling, da han døde under skiftet. 

  5: halvsøsterMarie Kirstine Brøgger gift med skolelærer H.C.Jørgensen, Sejling.  

    

 d: Else Kirstine Brøgger: (meddelt 2001 af Else Skovbo Jensen f. Appel, Bjerringbro.)  

  Gift i Garnisionskirken i København 7-9-1834 med afskediget garder fra Stubbekø-

  bing, Hans Appel: * 16-1-1806 i Ensted ved Åbenrå, + 10-7-1877 i Grenå. De boe-

  de i Kni, Ørum Djurs i 1845 og i 1855. 

  Hun døde i Homå, Djurs Sdr. Herred 2-5-1889. 

  Børn: 

  1: Marie Kirstine Appel:  
   * 27-11-1832 på Fødselsstiftelsen, København.    

   Gift 25-4-1859 i Grenå med Carl Ernst Georg Møller, Grenå. 

  2: Niels Christian Appel:  
   * 5-8-1836 i Magsstræde 36, Helliggejst sogn, København.    

   Ifølge folketællingen 1855 fra Ørum Djurs sogn var han da væk på koffar- 

   difart. Senere skæbne kendes ikke. 

  3: Marthin Appel:  
   * 11-2-1839 i Helliggejst sogn, København, + 21-3-1896 i Homå. Smed i  

   Grenå og Homå, Sdr. Djurs. 

   Gift 2-6-1866 i Villersø, Nr.Djurs med Mette Marie Hansen: * 12-3-1841 i 

   Homå, + 23-2-1921 i Ålsø. 

  4: Albertine Wilhelmine Appel:  

   * 30-1-1844 i København i Vor Frelsers sogn. Født i Holmshuse nr.30. 

   + 18-10-1851 i Grenå, Gammel sogn. 

   Ifølge folketællingen 1850 er hun plejedatter i Grenå hos fasteren, nr.5. 

 

. e: Ingeborg = Inger Marie Brøgger: 

  Kalder sig åbenbart Inger Marie. Konfirmeret i Grenå i 1821. Gift i Grenå   

  31-10-1840 med sadelmager Morten Christian Henriksen i Grenå, + 1867.  

  De boede i Lillegade 77 i 1845 og i Lillegade 84 i 1850. 

  Ægteskabet var barnløst, men ifølge folketællingerne 1845 og 1850 havde de sø- 

  skendebørnene Niels, Stine og Line fra Ålsrode og Albertine fra Kni i huset, ligesom 

  de boede sammen med fasteren Bodil og hendes mand. 

  Skifte efter hende i Grenå Købstad med flere skifteprotokol B54-5281, s.70, 23-2- 

  1893. 

  Der henvises til et testamente mellem ægtefællerne, der gjorde hende til enearving. 

  Hendes arvinger, som delte boet uden registrering, var: 

  1: Albertine V. M. Christensen gift med lærer Anders H. Ring, Fjellerup. 

  2: Tobakshandler Emil Pedersen, Grenå. 

  Se C.Svenstrup: Grenå Bys Historie, hvor hun er afbildet. 
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 g: Marie Kirstine Brøgger: 
  Gift i Sejling 3-6-1840 med lærer nr.9 i Sejling Hans Christian Jørgensen,  

  * 30-4-1810 i Serup, + 22-7-1887 i Sejling, lærer i Sejling 1839-1886. Søn af sko- 

  lelærer Jørgen Jensen Nørgård og Marie Andersdatter Schmidt, Serup. 

  Dimitteret Lyngby 1832.  

  Børn: 

  1: Niels Jørgen Jørgensen:  
   * 21-8-1840, + 21-7-1899 i Sejling. Skrædder. 

  2: Anne Rasmine Marie:  
   * 2-10-1842, + 8-3-1849. 

 

  3: Elise:  

   * 6-2-1845, + 19-1-1849. 

  4: Rasmus Christian:  

   * 18-10-1847, + 19-5-1848. 

  5: Ane Rasmine:  

   * 17-1-1849, gift 6-6-1873 i Sejling med Anders Pedersen, farversvend i  

   København. 

  6: Elise:  

   * 23-5-1851, gift 25-4-1879 i Sejling med Rasmus Jeppesen fra Horsens. Er 

   i Sejling skole i folketælling 1880. 

  7: Johanne Kirstine:  

   * 28-8-1853, + 25-10-1936 i Sejling. Ugift. 

   Bestyrer af brevsamlingsstedet i Sejling. 

  8: Rasmus Christian:  

   * 24-2-1856, + 21-8-1857. 

  9: Frederik Ditlev:  
   * 29-3-1861, smed, senere værkfører i Horsens. 

   a: Hans søn Hans Peter Jørgensen var missionær i Indien fra 1915. 

  10: Rasmus:  
   * 11-4-1866, gift 29-12-1897 i Sejling med Maren Kirstine Jensen,  

   * 30-5-1871 i Balle. 

  

 h: Rasmus Nielsen Brøgger: 

  Skrædder i Sejling, død 11-4-1861. Ugift. 

  Skifte i Lysgård-Hids herreds skifteprotokol 1856-1863, 25-6-1861, B47-333,  

  s.359,460,465. 

  Arvingerne var: 

  1: en halvbroder, afdøde skolelærer i Ålsrode Jørgen N. Brøggers børn: 

   a: Christian, antagelig bosat i Boston i Nord Amerika. 

   b: Peder, rejser som sømand. 

   c: Marie gift med urmager Niels Munk, Thorsager. 

   d: Stine gift med Anders Jacobsen, Glatved. 

   e: ?? gift med vognmand Rasmus Christensen, Grenå. 

  2: en halvbroder husmand Palle N. Brøgger i Sejling. 

  3: en halvsøster Else Kirstine gift Appel i Kni ved Grenå. 

  4: en halvsøster Ingeborg gift med sadelmager Henriksen, Grenå. 

  5: en helsøster Marie Kirstine gift med skolelærer Jørgensen, Sejling. 

  Hver arvelod var på fra 3 til 10 rdl. 

 

38: Christen Nielsen (Smed): 

 * o.1768, 
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 + 27-11-1832 i Ballebuskhuset, Tved sogn, 64 år gl. (40 år i folketælling 1801). 

 Han hængte sig og blev efter amtmandens resolution begravet på Tved kirkegård uden 

 jordpåkastelse. 

 Gift 1.gang med   

39: Mette Kirstine Nielsdatter: 

 * o.1769, 

 + 17-1-1802 i Pederstrup, Nødager sogn, 32½ år gl. (27 år i folketælling 1801). 

 Børn: 
 a: datter:  + 31-1-1796, 1½ år gammel i Pederstrup. Ikke født i sognet 

 b: Niels: 3 år i 1801. Tved sogn, konfirmerede drenge 1815: 

  “ Niels Christensen Smed, en søn af bysmed i Dejret, Christen Smed og dennes  

  hustru. Hans alder vides ej bestemt. Han er fød og døbt under Feldballe-Nødager  

  pastorat, hvor han ikke findes i kirkebogen. Efter attest fra pastor Føhns i Feldballe 

  er han ældre end hans søster, der er født 11-9-1800. Gode kundskaber, udmærket  

  sædelige forhold ”. 

  Han var bysmed i Tved by i 1834, gift, 3 børn. 

 c: Karen Elisabeth: * 11-9-1800 i Pederstrup, Nødager sogn, se nr.19. Ikke konf. i Tved. 

 

 Gift 2.gang 30-3-1802 i Nødager med pigen 

 Maren Pedersdatter af Pederstrup, * o.1772 i Vejlby sogn, + 31-12-1857 i Tved 

 som almisselem, 85 år gammel. Hun gift 2.gang 19-7-1834 i Tved med daglejer og  

 enkemand Søren Mogensen Jørgensen, + 14-4-1843 i Tved. 

 Børn: 
 d: Mette Kirstine: * 27-1-1803 i Pederstrup, gift med Rasmus Nielsen, indsidder 

    i Tved og 49 år i 1845. En uægte søn, Jens Tygesen 13 år i   

    1845 * i Bregnet sogn, samt 3 børn af dette ægteskab. 

 e: Anne: * 6-9-1804 i Ålsø, konfirmeret 1820 i Tved. 

 f: Karen: * 25-10-1806 i Ålsø, konfirmeret 1821 i Tved. 

 g: Dorthe Marie: * 5-1-1809 i Dejret, konfirmeret 1823 i Tved. 

 h: Christine (Marie): * 17-4-1814 i Dejret, konfirmeret 1828 i Tved. 

 i: Ane Marie: * 10-11-1815 i Dejret, konfirmeret 1830 i Tved. 

 j: Ane Cathrine: * 5-6-1824 i Ballebuskhuset, Tved sogn. 

 

Ved at følge sønnen Niels i lægdsrullen (Randers amt gruppe 5) ses det, at familien flyttede 

fra Nødager (lægd 19/110) til Ålsø (lægd 28/143) i 1803. Der står, at han fik følgeseddel til 

lægd 28, men bragte den ikke tilbage. Herfra flyttede familien til Tved (lægd 15/215) 1810. 

 

Christen Nielsen Smed var først (by)smed i Pederstrup i Nødager sogn, fra 1803 var han 

smed ved Hessel gods og boede i Ålsø by (Århus Amtsstuearkiv B16-21: Hessel 27-7-1807: 

Christen Smed af gårdens (godsets) lod i Ålsø Hk: 0-4-2-0 ). Herefter flyttede familien i 

1810 til Dejret i Tved sogn, hvor han blev bysmed (sådan kaldes han ved døtrenes dåb), og 

sluttelig blev han fæster af Ballebuskhuset i Tved. Husets ejer er ikke opgivet. 

 

40: Anders Jensen Smed eller Herman: 

 * 6-3-1763 Nørager by og sogn, får ”Herman” navnet efter konens første mand, 

 + 7-11-1830 i Stenbergholt, Gjesing sogn. 

 Ifølge Løvenholm fæsteprotokol fæstede han, som var barnefødt i Nørager, skovhuset Sten-

 bergholt 16-12-1786 mod at ægte enken og være en agtpågivende skovfoged. 

 Ifølge godsets afskrivningsbog over bøndernes afgifter 1798-1815 betalte han 4 rdl årligt i 

 huspenge og 5 rdl for leje af den såkaldte ”Clauses” jord. Her findes også en skattekvitte-

 ringsbog fra 1818 til 1844, der giver et godt indblik i de skatter, man også dengang plagede 

 folk med. 
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 Man betalte skat hvert kvartal og emnerne var disse: landskat, tugthusskat, indkvarterings-

 skat, brandpenge, rigsbanksrente, skriverpenge, jordemoder- og sandflugtsskat samt vej-, 

 sluse- og broskat, i alt omkring 25 rdl på et år. 

 I Løvenholms brandtaksationer for 1799 beskrives ejendommen således: Hartkorn: 5 skp 

 1fjr. Stuehuslænger mod syd i øst-vest retning. 10 fag, 24 alen lang, 10 alen bred, 4 alen 

 dyb, egeunder- og fyrretræs overtømmer, tækket med langhalm, væggene opmuret af 

 brændte sten. Én skorsten opmuret af brændte sten. 1 kobberkedel på 1 tønde i gruen, 1 jern-

 bilæggerovn. Bræddeloft over de 7 fag, 5 hele og 4 halve døre. 

 Staldlængen mod øst i nord-syd retning, 5 fag, 13 alen lang, 8 alen bred, 3½ alen dyb, tøm-

 mer, tag og vægge som stuehuset, 6 halve døre. 

 Ladelængen med fæhus mod nord i øst-vest retning. 13 fag, 33 alen lang, 8 ¼ alen bred, 3½ 

 alen dyb. Vægge, tag og tømmer som de andre huse, 1 hel dør, 6 halve do. 

 Fårhuslængen mod vest, syd-nord, 5 fag, 13 alen lang, 6½ alen bred, 3½ alen dyb. Vægge, 

 tag og tømmer som de øvrige bygninger. 2 hele døre. 

 Anders Herman købte ejendommen fri til selveje fra Løvenholm 11-7-1817 ifølge Øster 

 Lisbjerg herreds skøderegister for 2.500 rdl eller 750 rdl sølvværdi. 

Som så mange andre arbejdede han med biavl, men han gjorde 

det så godt, at han i 1812 fik Randers Amts Landhusholdnings 

Selskabs sølvbæger ”For Bie Avl”, som der står sammen med 

hans navn. Bægeret stod i hans stue ved hans død og fulgte med 

sønnen Jens til Mogenstrupgård, og findes stadig i familien. 

Datteren Birthe blev gift med Hans Johansen Boier14-9-1823, og 

selv om hun døde tidligt i 1824 og efterlod en spæd datter og en-

kemanden, overtog denne Stenbergholt efter svigerforældrene 

ifølge en aftægtskontrakt dateret 24-11-1824, som findes i Øster 

Lisbjerg herreds skøde- og panteprotokol. Han skulle fra 1-1-

1825 overtage stedet for 100 rdl og følgende ydelser: 

 Han skulle indrette og vedligeholde et aftægtshus ved stedet   

 Sølvbægeret   med haveplads. Ved sygdom  skulle han lade brygge, bage og 

 malke for dem samt yde den pleje og ved død give dem en  hæderlig begravelse. 

 Som aftægt ydes årligt 5 tdr rug, 12 skp malt, 4 skp byggryn, 4 skp boghvedegryn, 2 lispund 

 røget flæsk, 2 levende, fede gæs, og16 forsvarlige læs tørv, frit skåret, stakkel og hjemkørt. 

 Desuden skulle de gamle have en ko efter frit valg i besætningen, som om muligt udskiftes 

 to gange årligt, samt 8 får. Alle dyr fodres og græsses med gårdens øvrige dyr. Bierne i ha-

 ven skal de være fælles om, og svigersønnen skulle levere træ og halm til kuberne. Sønnen 

 Stephan skulle have 150 rdl, svigersønnen Niels Nielsen Smed 50 rdl og sønnen Jens et ege-

 chatol efter forældrenes død. Ellers havde børnene fået det, de kunne tilkomme. Standuret 

 skulle Hans Johansen Boier arve, resten skulle deles ligeligt mellem arvingerne, når den sid-

 ste gamle var død. 

 

 I Rougsø, Sdr. Hald, Øster Lisbjerg herreders skifteprotokol 1829-31, s.293 og 1836-40, 

 s.67 er der skifter efter begge de gamle. Aftægtshuset bestod af stue, kammer, køkken og 

 bryggers. De gamle sad godt i det, der var en del udlånte penge og et stort indbo især af 

 møbler af egetræ og gode klæder. Af mere specielle ting kan nævnes en æske med signet og 

 lak til forsegling, en merskumspibe med sølvbeslag, et par bukser med 16 sølvknapper, 1 

 par stangbriller (lorgnetter), 9 tintallerkener, det omtalte sølvbæger og et sølv lommeur. 

 Der var ikke mindre end 14 bistader i haven, heraf var de 9 fælles med Hans Boier. 

 En af årsagerne til velstanden skyldes antagelig, at Anders Herman arvede 518 rdl efter sin 

 rige broder, mølleren Jens Nørager i Nimtofte, da han døde i 1820. Se under deres far, Jens 

 Smed. Huset har indtil o.2020 ligget på stedet, de sidste år i meget ringe stand, og er nu ned-

 revet. Ejendommen kaldtes undertiden Stadsigvase, som henviser til det sumpede område 

 landevejen forbi huset gik og stadig går. Jeg har affotograferet en lille farvelagt tegning af 
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det for mange år siden, hvor det stadig 

havde den hvide farve, som var den sæd-

vanlige for de huse i ”Skoven”, som hørte 

under Løvenholm, fortalte ejerinden mig. 

 

 

 
Stenbergholt 

 

 

 

 

 

 

Gift i Gjesing 12-12-1786 med enken efter Søren Herman 

41: Kirstine Stephansdatter: 

 * 18-3-1758 på Vestergård, Gjesing sogn, 

 + 20-5-1837 i Stenbergholt. 

 Børn: 

 a: Severine: * 5-8-1787, gift med smed Niels Nielsen, Tvingstrup. 

 b: Jens Herman: * 5-4-1790, gårdejer af Mogenstrupgård, se nr.20. 

 c: Stephan: * 26-2-1792, gårdejer i Vivild. 

 d: Birthe: * 27-8-1796, tvilling, + 18-2-1824 i barselsseng, gift med faderens efterføl- 

        ger Hans Johansen Boier af Nimtofte. 

 e: Kirsten: * 27-8-1796, tvilling, gift med gdr. Søren Johansen, Nimtofte. 

 f: Jensine Catrine:  * 17-4-1799, gift med gdr. Michel Abrahamsen, Drastrup. 

 

 Kirstine Stephansdatter var 1. gift i Gjesing 2-10-1779 med enkemand Søren Jen- 

 sen Herman af ”Skoven”, + 29-10-1786, 70 år. De havde ikke levende børn. 

 

42: Jens Pedersen: 

 * o.1745, 

 + 4-11-1807 i Ramten Mølle, Nimtofte sogn, 62 år gammel. 

 Ved trolovelsen i Marie Magdalene sogn var han ladefoged på Ryomgård, hun pige samme 

 sted. I en vidnesag i Nr. Herreds tingbog i 1800 oplyste han, at han havde tjent som ladefo-

 ged i 4 år på Ryomgård til 1776. Derefter fæstede han Ramten Møllegård under Ørbækgård 

 på Benzon gods fra 4-2-1776.  

 Da han overtog møllegården, var mølleriet ikke godt p.g.af vandmangel. I folketælling 1801 

 står der, at han forhen var møller, altså var mølleriet nu nedlagt, så han nu kun var bonde.  

 I Grenå Byfoged findes en synsforretning over møllegården fra 15-7-1808, som skulle bru-

 ges i det ikke bevarede skifte efter Jens Pedersen. Stuehuset lå mod syd og var 17 fag langt. 

 Det var indrettet fra vest med 2 fag til storstue med 2 vinduer, 1 fag til kammer og gang, 3 

 fag til dagligstue med 2 vinduer, 1 fag til køkken, 3 fag ril bryggers, 3 fag til hug-  og tørve-

 hus, 3 fag til tørvehus og 1 fag til mælkekammer. Der var loft over de 10 fag. 

 Østerlængen var 12 fag lang og med port. Her var stald til køer og får. Den nordre længe på 

 13 fag var afdelt med 4 skillerum og brugtes væsentligst til får. Laden lå mod vest og bestod 

 af 12 fag. Alle længerne bestod som stuehuset af ege- og bøgebindingsværk med klinede 

 vægge og tækket med langhalm. 

 Trolovet i Marie Magdalene kirke 22-3-1776 og gift i Nimtofte 19-4-1776 med 

43: Maren Sørensdatter: 

 * o.1756 måske i Pindstrup, Marie Magdalene sogn, 

 + 4-5-1786 i Ramten Mølle. 
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 Børn: 

 a: Peder: * 14-4-1777, + 16-5-1790. 

 b: Inger Catrine: * 7-3-1779, gift på Mogenstrupgård, se nr.21. 

 Der var skifte efter Maren Sørensdatter i Benzon godsarkiv, men det er desværre kun be-

 varet i uddrag. De to børn arvede 75 rdl tilsammen, som blev stående i faderens bo, og 

 hvortil man udlagde et chatol, 2 kakkelovne, 2 kister, 1 sengested med omhæng, 6 olmer-

 dugsdyner of 4 ditto puder, 2 kobberkedler samt den dødes klæder.  

 

 Jens Pedersen blev gift igen i Nimtofte 5-8-1786 med Maren Madsdatter, som var født i 

 Vester Egede sogn i Præstø amt 11-8-1765, datter af ladefoged Mads Christensen på Gissel-

 felt gods. Død på Møllegården 9-9-1852. 

 Børn: 

 c: Marie Lisbeth: * 28-9-1788, + 30-7-1849, sidst gift med gdr. Hans Jakob Press,Søn- 

         derskov, Nimtofte, (hun gift 2 gange). 

 d: Peder: * 14-4-1793, + 14-11-1807. 

 

 Maren Madsdatter blev gift 2. i Nimtofte 2-7-1808 med Anders Jensen Mariager fra 

 Grenå, som overtog Ramten Møllegård med enken. + på gården 9-5-1844, 72 år. 

   

44: Jens Rasmussen Pip: 

 * o.1758 i Sivested, Tøstrup sogn, under Vedø ifølge fæstebrevet. Kirkebog ført fra 1791. 

 + 3-7-1838 i Nimtofte by og sogn, 80 år. 

 Han var staldkarl på Ryomgård i 1789. 

 Fæster af gården (Torvegården), gård nr.6, nuværende nr.4, i Nimtofte under Ryomgård 16-

 3-1790. Han opgives at være født i Sivested under Vedø gods. Gården var af Hk. 5 tdr 3 

 skp, og det årlige landgilde, som skulle svares til 1.marts var 1 rdl af hver tønde Hk, lige-

 som han skulde yde hoveri til Ryomgård som byens øvrige gårdmænd. 2-12-1802 købte han 

 gården fri til selveje for 1.100 rdl. Han var sognefoged i Nimtofte i mange år. 

 Gift i Nimtofte 19-6-1789, trolovet i Skarresø 15-5-1789, med 

45: Maren Rasmusdatter Aalborg: 

 * 14-7-1771 i Ålborghuset, Marie Magdalene sogn, 

 + 7-8-1819 i Nimtofte. Skifte i Nørre Dyrs herreds skifteprotokol s.258-260. 

 Børn: 

 a: Marie Catrine: * 5-9-1790, gift med Niels Jensen Krogh, Skiffard. 

 b: Rasmus: * 10-4-1791, + 1839, eftermand på gården, se nr.22. 

 c: Karen: * 16-5-1793, + 16-2-1803. 

 d: Maren: * 20-12-1798, gift med Erich Christensen, Skiffard. 

 e: Anne: * 18-4-1798. 

 f: Karen: * 26-6-1806. 

 Ifølge skiftet var der to stuer i stuehuset. I dagligstuen var der bord med krydsfod, bænk og 

 4 træstole. En jernbilægger ovn samt et ”Nørnberg Værk”, d.v.s. et vægur fra Nörnberg. 

 Desuden var her 2 opslagne sengesteder med diverse dyner og puder af olmerdug og vadmel 

 samt blårgarnslagener og blå-hvide omhæng. Desuden en pyramide (Amagerhylde) og et e-

 geskrin. 

 I den anden stue var der et bord, 3 lænestole og 2 alm. Stole samt et blåmalet thebord, 3 

 skilderier og 1 lille spejl på væggen sammen med et birketræs hængeskab. Desuden et ege-

 træs chatol og en asketræs dragkiste med 4 skuffer og en stor og en lille fyrretræskiste. I 

 denne stue var der også et stolpesengested med samme omhæng som de øvrige senge og 

 diverse dyner, puder og lagener. 

 Køkken, bryggers og spisekammer var godt udstyrede, af lidt mere sjældne ting nævnes 4 

 trætallerkener, en sort stegepande (lertøj), en lille munk (øldunk) og en lille klukflaske. Der 

 var loft, huggehus og vognport alt godt besat. 
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 Mærkeligt nok er afdødes klæder ikke vurderede, så antagelig er de forud delt mellem døt-

 rene. 

 Besætningen bestod af 4 heste, 7 køer og 2 kalve, 16 får og 12 lam samt 2 grise og 4 bista- 

 der. 

 Enkemanden arvede 799 rdl, Rasmus arvede 265 rdl, hver datter arvede 133 rdl. 

 Brandtaksationsprotokollen beskrev gården således i 1802: Stuehuset lå mod syd og var 12 

 fag langt af egebindingsværk med stråtag, indrettet med stue, kammer, køkken og bryggers 

 med bageovn. Vesterlængen var på 14 fag og indeholdt lade og lo, den nordre længe var 10 

 fag lang og indeholdt kostald og fårehus. 

 

46: Peder Sørensen Hougaard: 

 * 11-8-1765 på Nimtoftegård, 

 + 31-12-1855 samme sted. 

 Ejer af sin fødegård fra 2-6-1809 mod at tage sine forældre på aftægt. Sælger til sin søn, 

 Søren Hougaard, i 1837. Hans dødsbo sælger gården i 1868 til August Pedersen, som igen 

 sælger gården i 1873 til Anders Jakobsen, nr. 8 her i stamtavlen. 

 Ifølge brandtaksationen i 1842 lå stuehuset mod nord ud til torvet og var på 21 fag med bin-

 dingsværk med murede vægge og stråtag. Det var indrettet med 2 stuer, forstue, 2 kamre, 

 køkken, bryggers, tørvehus, indkørselsport, lade og lo. Østerhuset var på 14 fag med lade, 

 hestestald, hakkelsesrum, karlekammer og kostald. Sønderhuset bestod af 11 fag med op-

 holdsstue, forstue, køkken, vognport, huggehus og fåresti og var udlejet til en sadelmager. 

 Vesterhuset bestod af 8 fag lade og lo. Udlængerne var ligesom stuehuset bygget af bin-

 dingsværk med murede tavl og stråtag. 

 Gift i Marie Magdalene 8-8-1803 med 

47: Ane Kjerstine Rasmusdatter: 

 * 23-7-1776 i Toruphuset, Marie Magdalene sogn, 

 + 3-9-1854 i Nimtofte. 

 Børn: 

 a: Mette Kirstine: * 25-7-1804, + 11-3-1850, gift med bolsmand Peder Johansen  

           Boie i Nimtofte. 

 b: Anne: * 1-6-1806, + 1843, se nr.23. 

 c: Søren: * 16-3-1808, + 1864, eftermand på gården. Ifølge kirkebogen var han ”enke- 

       mand og tog sig selv af dage ved at hænge sig i et af gårdens udhuse.  Han var  

       hengiven til drukkenskab og svir”. 

 d: Ane Marie: * 16-6-1810. 

 e: Mette Katrine: * 22-8-1812.  

 f: Rasmus: * 17-7-1814, + 1859, husmand og tømrer i Svendstrup, Nimtofte, gift.  

 g: Ane Margrethe: * 6-7-1816, gift 1847 med Hans Peter Grouleff, enkemand efter  

            hendes søster, se nr.23. 

 h: Frederik Nicolai: * 11-5-1819, + 23-5-1820. 

 

3 x tipoldeforældre: 

 

68: Jens Andersen Rytter: 

 * o.1715, 

 + 12-1-1785 i Skæring, Egå sogn, 70 år gammel. 

 Gift 27-3-1749 i Egå med 

69: Maren Sørensdatter: 

 * 1-2-1722 i Skæring, Egå sogn, 

 + 22-11-1775 i Skæring, Egå sogn, 53 år 10 mdr. 1-2 uger gammel. 

 Skifte i Skæring Munkegårds gods skifteprotokol. 

 Børn: 
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 a: Karen: * 20-4-1749, + 1786, gift med Niels Olesen, Skæring, hun fadder til 34-a. 

 b: Anders: * 22-8-1751, se nr.34. 

 c: Søren: * 7-7-1754, smededreng hos nagelsmeden i Århus 1775, fadder til 34-a. 

 d: Anne: * 5-12-1756. 

 

 Jens Andersen Rytter blev gift 2.gang 9-5-1776 i Egå med Karen Pedersdatter. 

 Skifte efter ham i Skæring Munkegård gods skifteprotokol 7-10-1786. 

 

 Han kaldes husmand i Skæring både ved første ægteskab og ved sin død. Ifølge J.G.Vil-

 ladsen og Villads Villadsen: Træk af Egå sogns historie gennem tiderne, Århus Amtsti-

 dendes Bogtrykkeri, 1941, er der blandt Skæring Munkegårds husfæstere: 

 1773: Jens Andersen Rytter fæster af hus nr.11. 

 1779: Jens Andersen fæster af hus nr.6, hartkorn 0-0-2-0. 

 I 1752 er Birgitte Sørensdatter Rytter fæster af hus nr.4, men det er tvivlsomt, at det er 

 familie. 

 Århus Amtsstuearkiv B16-23: Skæring Munkegårds husmænd i Skæring by: 

 1-5-1757: Jens Andersen Rytter, Hk: 1-0-0-0. 

 31-12-1778: Jens Andersen: Hk: 0-0-2-0. 

 

70: Niels Jacobsen Cassi: 

 * 1-10-1713 i Svinbo, Skødstrup sogn, 

 + 18-12-1794 i Skødstrup by og sogn. 

 Gift med 

71: Dorethe Rasmusdatter: 

 * o.1711, fødested ukendt, 

 + 6-2-1763 i Hjelmager, Skødstrup sogn, 52 år gammel. 

 Børn: 
 a: Maren: * 22-7-1742, gift med Niels Lassen i Skødstrup. 

 b: dødfødt barn: * 9-5-1745. 

 c: Bodil: * 20-11-1746, se nr.35. 

 d: Anna: * 5-3-1752. 

 Ved folketællingen 1787 boede Niels Jacobsen Cassi hos husmand Mourids Sørensen i 

 Skødstrup. Han er da enkemand efter to ægteskaber, 74 år, logerende indsidder, der nyder 

 almisse af Skødstrup sogn. 

 Den første vielse er ikke fundet i Skødstrup eller omliggende sogne. Den anden vielse eller 

 anden kones død er ikke eftersøgt. 

 Ifølge Løvenholms fæsteprotokol, G 271-34 nr.135 overtog Niels Jacobsen af Svinbo en 

 forsat gård i Hjelmager 9-4-1740 på 3 tdr 4 skp 3 fjr 1 alb hartkorn, som Hans Pedersen 

 sidst beboede og var frasat. Besætningen var på 3 bæster (heste), 2 køer, 1 ungnød, 3 får og 

 3 svin, 1 vogn, 1 plov og 1 harve samt 1 gruekedel. Han skulle ”give den gamle Hans Peder-

 sen og hustru fri husværelse og nødtørftig underholdning, så længe de med hinanden leve, 

 hvorimod de ved gårdens avling skal hjælpe ham, så vidt de kan formå”. Han fik leveret nyt 

 egetømmer til gårdens reparation, men måtte betale 10 rdl i indfæstning samt 2 tdr. byg af 

 den nye høst. 

 I årlig landgilde skulle han give til hver Mortensdag 1 td 2 skp rug, 3 tdr byg, 7 tdr 4 skp 

 havre og 3 Rdl i penge, dyrke jorden forsvarligt og yde de rejser, det høje herskab pålagde 

 ham ifølge hans tur. 

 Ifølge samme protokol overtog Niels Jacobsen Casse af Hjelmager Anders Jensens fradøde 

 10 fag hus med have i Andi, Skjørring sogn 12-4-1763, som enken havde frasagt sig til 1. 

 maj, efter at han havde frasagt sig sin gård i Hjelmager 7-2-1763 (side 42b), altså dagen 

 efter konens begravelse. I fæsteafgift betales hver 1.maj 2 rdl 4 mark, og desuden skulle han 

 forrette samme antal gangdage til godset, som de øvrige husmænd. Gælden på 17 rdl, som 
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 han havde med fra gården i Hjelmager, skulle afdrages med 1 rdl hvert års 1.maj, til den var 

 betalt. 

 I folketælling 1787 var han enkemand og indsidder i et hus i Skødstrup og nød almisse af 

 sognet, da han ikke kunne fortjene noget. 

 

72: Anders Andersen Brøgger: 

 * 30-8-1733 i Tolstrup, Vejlby sogn, Sdr. Djurs, 

 + 6-1-1816 i Ålsø by og sogn, nogle og 80 år gammel. 

 Gift mellem 1759 og 1763 antagelig i Ålsø, hvor kirkebogen mangler, med 

73: Else Nielsdatter: 

 * 31-8-1738 i Ålsø by og sogn, 

 + 5-3-1780 i Ålsø by og sogn, 40 år gammel. 

 (“kastet jord på husmand Anders Brøgers hustru i Ålsø”). 

 

 Der er skifte efter hende i Hessel gods skifteprotokol G290-1, s.117-118: 

 Enkemand: husmand Anders Andersen i Ålsø, 

 Børn: Niels 14 år, Bodil 10 år, Rasmus 4 år, værge morbror Niels Niemand. 

 7 fag hus med stue, kammer, bryggers og fåresti med 7 får. Boet gik lige op. 

 Indboet bestod af et fyrbord på korsfod og to bænke. En egekiste med nøgle og lås og et lille 

 egeskrin. En stol. Fire hylder. En ildklemme og en pande. 

 I kammeret var der en bresset seng (foldeseng ?), en øltønde, et messingrivjern og en spin-

 derok. 

 I bryggerset var der 1/4 kobberkedel i gruen, et kar, en balje, en strippe, en spand og to 

 gamle kornposer. 

 Den afdødes klæder bestod af en blå hvergarnstrøje, en vadmelstrøje og en anden trøje, et 

 grønt vadmels skørt, et sort skørt og et andet skørt, et tavlet forklæde og to gamle særke. En 

 kattuns kåbe og do. hue samt en damaskes hue. 

 Præsten skulle have 1 rdl og degnen 1 mark for begravelsen. Kiste og begravelsesgildet ko-

 stede 3 rdl. 

 Formynderen for børnene, Niels Niemand, kaldes morbror, men det er han nu ikke.  

 Han er moderens fætter og hed Niels Jensen Niemand og var født 1730 i Ålsø, søn af Jens 

 Andersen Niemand, fæstebonde under Hessel + 1757, som må være morbror til Else Niels-

 datter. De tre famielier: Brøgger, Skrædder og Niemand står faddere til hinandens børn gen-

 nem flere generationer, så der er helt klart et familieskab, som det ses af diverse kirkebogs-

 indførsler. 

 

 Anders Andersen Brøgger eller Brøger, som det oftest skrives i ældre tid, var husmand un-

 der herregården Hessel i Ålsø sogn. Ved datteren Marens dåb i 1778 kaldes han hyrde.Fæ-

 steprotokol er ikke bevaret, men i Århus Amtsstuearkiv B16-21 findes følgende: 

 

 Hessel gods, Ålsø by, husmænd: 

 29-12-1778, 23-8-1788, 1-1-1792, 22-7-1794: 

 Anders Andersen Brøgger: Hk: 0-0-2-2/3. 

 27-7-1807:  

 Forhenværende gamle huse, hvis huse og jord bebos af smeden, skrædderen og Anders 

 Brøgger, Hk: 0-2-2-2 1/2. 

 

 Folketælling 1801, Ålsø by og sogn, familie 13: 

 Anders Andersen, 62 år i 2.ægteskab, husmand med jord. 

 Kirsten Christensdatter, 62 år i 2.ægteskab, kone. 

 Han er gift 2.gang 21-10-1780 i Ålsø kirke, indført i Vejlby kirkebog. Han er enkemand af 

 Ålsø, Kirsten Christensdatter er enke af Tolstrup. 
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 Familien er i sognet ved datteren Bodils konfirmation 1785, men er ikke med i folketællin-

 gen 1787, selv om de bor i sognet. Begravet Anders Brøggers steddatter, Anne, 12 år gl. i 

 Ålsø, 12.post. Trin.1786. Døde af børnekopper. 

 Børn: 
 a: Bodil: * 12-8-1764, + 2-9-1764. 

 b: Niels: * 24-7-1765, + 13-2-1831, skoleholder i Sejling, 36d. Konfirmeret 1781. 

 c: Bodil: * 9-10-1768, + 29-10-1854 i Grenå. Konfirmeret Ålsø 1785, tjente på Hessel. Gift 

  med rebslagermester Rasmus Kruuse i Grenå, + 1848, 74 år gl.    

  Ægteskabet var barnløst. 

  Grenå Købstad m.fl. skifteprotokol B54-277, 1839-1860 s.449: Bodil Andersen  

  Brøgger og hendes mand havde 28-9-1840 fledført sig til rebslager Henriksen i  

  Grenå, der derfor arvede alt. (Fledføring betyder, at man overdrager en anden alle  

  sine ejendele mod en livsvarig forsørgelse). 

 d: Anders: * 25-8-1771, + 27-3-1774. 

 e: Rasmus: * 18-12-1774. Ikke konfirmeret i Ålsø. + 14-5-1831 i Eg, Tved sogn. 

  Er havekarl på Hessel ved folketællingen i 1801. I lægdsrullen gruppe 5,   

  Randers amt, lægd 28/146 var han 61½ tomme høj. I 1803 tjente han på Katholm, i 

  1806 fik han amtspas mod kaution for at tage tjeneste på Serridslevgård, og i 1809 

  gik han ud med brystsvaghed og en krum, stiv arm. 

  Ifølge Århus Amtsstuearkiv B16-21, under godset Isgård står der: Af Isgårds jord er 

  8-12-1810 solgt gartner Otto Guldmanns (enkes) fæstehus i Eg, Tved sogn, til gart-

  ner Rasmus Brøgger, Hk: 0-5-2-0. 

  Han blev gift 17-11-1810 i Tved med Karen Rasmusdatter Krarup. Følgende  

  børn er fundet: 

  1: Rasmus: * 16-12-1813 i Eg, + juli 1814. 

  2: Anders: * 1-4-1816. 

 f: Maren: * 22-3-1778, + 6-1-1779. 

 

74: Jørgen Rasmussen / Iversen: 

 * 14-3-1717 i Astrup, Skarresø sogn, 

 + juni 1786 sammesteds, dødsindførslen mangler i kirkebogen. 

 Gift 1. i Marie Magdalene 26-5-1744 med Anne Andersdatter: (o.1716-1747). 

 Børn: 

 a: Anders: * 29-3-1745 + 11-12-1746. 

 b: Rasmus: * 7-7-1746 + 22-7-1770.  

 

 Gift 2.(vielser mangler 1745-1754) med 

75: Inger Rasmusdatter: 

 * 9-4-1724 i Ebdrup, Ebdrup sogn, 

 + 12-3-1799 i Astrup, Skarresø sogn, (Rasmus Iversens moder i Astrup). 

 Jørgen Rasmussen var selvejergårdmand i Astrup, idet han ejede bondeskylden, mens her-

 ligheden tilhørte Ryomgård gods. Se senere. 

 Der er der skifte efter ham i Ryomgård gods skifteprotokol (G 273-4 s.96-98). Enken og de 

 fire børn arvede i alt 106 rdl 12 skl. 

 Han skyldte 70 Rdl. til godsejer Hoff på Ryomgård, som han havde lånt 4-7-1780. Han 

 pantsatte sin tilkøbte bondeskyld af Hk.: 2-6-0-0, sin besætning og alt indbo. 

 Medunderskrivere på lånet var hans svoger, skoleholder Mads Rasmussen i Skarresø og 

 mølleren Hans Boesen på Ryomgårds vandmølle. 

 Stuehuset bestod af to stuer, et kammer, køkken, bryggers og loft, alt med godt indbo. 

 Besætningen bestod af fire heste + et føl, fire køer, to 1-års stude, to kalve, ti får + ti lam, to 

 1-års svin og en spædgris samt tre gamle og otte unge gæs. 

 Konens formynder var skoleholder Mads Rasmussen i Skarresø, som uden tvivl er hendes 
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 broder. 

 Ved børnenes fødsel kaldes han Jørgen Iversen, i skiftet Jørgen Rasmussen. 

 Børn:  
 c: Anne: * 19-10-1749 + 1822, gift 1775 med Hans Jørgensen i Ebdrup, + 1822. 

 d: Anders: * 25-6-1752 + 2-5-1756. 

 e: Dødfødt barn: *+ 23-2-1755. 

 f: Anders: * 17-10-1756 + 8-5-1757. 

 g: Rasmus: * 18-6-1758 + 4-4-1806. Eftermand på fødegården. 

  Gift i Skarresø 23-12-1792 med Karen Sørensdatter: (o.1767-1855) datter af Søren 

  Svendsen i Astrup. Hun blev gift 2.gang i Skarresø 31-5-1806 med eftermanden  

  Niels Christensen Hare af Stabrand. Der er et stort skifte 5-5-1806 efter Rasmus Jør-

  gensen, som også ind imellem kaldes ”Iversen” i B.53 A-341 Rougsø, Sdr. Hald og 

  Øster Lisbjerg herreders skifteprotokol s.62-64, hvoraf fremgår, at der var tale om et 

  rigt bo med 2000 Rdl i overskud. Noget kunne tyde på, at Rasmus Jørgensen handle-

  de en del, dels var der tolv 2-års stude i boet dels et rigt indbo med en del messing 

  og tin. Besætningen var i øvrigt på fem heste og to plage (klodder), syv køer, fem  

  unge og tre spæde kalve, toogtyve ilæmmede får, to åringssvin samt en gase og tre 

  gæs. Stuehuset bestod af dagligstue med to alkover og en stolpeseng samt bilægger-

  ovn, en anden stue med to egesengesteder og en fyrretræsseng samt en jernbilæg- 

  gerovn, køkken med meget kobber- og tintøj, bryggers og loft med kiste, skrin og  

  skab. 

  Ifølge Ryomgård gods fæsteprotokol 1777-1804, s.37, fæster sønnen Rasmus Jør- 

  gensen, moderen Inger Rasmusdatters selvejergård i Astrup 15-5-1788 mod at give 

  hende pleje ifølge en plejekontrakt oprettet 2.maj 1788.  

  Når man tænker på, at han selv ejede bondeskylden i gården og godsejeren kun her-

  ligheden, var det et ret omfattende fæstebrev, han skulle acceptere. Gårdens hart- 

  korn var 2-5-3-0, i landgilde skulle årligt svares til Martini 5 rdl 14 skl, 6 skp. byg 

  og 4 skp. havre i penge efter kapitelstakst og 1 otting smør samt 2 årlige kørende  

  rejser, én til Æbeltoft eller lige så langt, én til Århus eller Randers foruden de even-

  tuelle kongelige ægter. 

  Så skulle han selv drive gården og holde den og besætningen i god hævd, han måtte 

  ikke holde kro og skulle holde god fred og enighed både inden egne døre og med na-

  boer og grander, ligesom han  skulle holde moderens plejekontrakt  efterrettelig, så-

  ledes at der ikke kunne klages derover. 

  Desuden skulle han pode og plante pil og andre træer sætte stendiger og grave grøf-

  ter, hvor det var nødvendigt. 

  Han købte sin gårds herlighed fra Ryomgård 21-4-1801 for 400 rdl (B.53 A-SP 3  

  side 387), og 15-6-1801 købte han sammen med sin svoger, Michel Sørensen i A- 

  strup en gård i Skarresø af godsejeren på Ryomgård, Hk.: 5-1-9-0 samt skovskyld  

  Hk.: 0-1-1-0, som han står som ene ejer af 11-3-1803. Købesum 1099 rdl. (B.53 A-

  SP 3 side 388). Han lånte 1250 rdl af forvalter Sørensen, Stenstrup på Sjælland.  

  Gården blev solgt af dødsboet for 1750 rdl, og hans påboende gård var vurderet for 

  960 rdl med dens kongetiende. 

  Der var 4 sønner, Søren, Jørgen, Anders & Peder og 1 datter, Anne Marie, som blev 

  født et halvt år efter faderens død. 

  På et udskiftningskort fra 1797 har gården nr.3, på et matrikelskort fra 1864 er den 

  udflyttet i marken og har matrikel 5 (a). 

  Ejerrækken er: sønnen Peder Rasmussen Hare 1838, Rasmus Christen Pedersen Ha-

  re 1874, Peder Christian Pedersen 1908 og Johannes Poulsen Adamsen 1924. 

 h: Zidsel: * 7-6-1761. 

 i: Marie Kirstine: * 29-11-1767, se nr.37. 
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80: Jens Jensen Smed: 

 * 8-12-1734 i Gjesing by og sogn, 

 + 28-12-1813 i Stenbergholt, Gjesing sogn hos sin søn. 

 Husmand og tømmermand i Nørager. Han fæstede Chr. Ougesens enkes opladte hus i Nør-

 ager under Løvenholm 29-12-1754 mod at ægte datteren i huset. Den årlige landgilde var 4 

 rdl samt samme pligtarbejde til godset som de øvrige husmænd. I indfæstning gav han 10 

 sletdaler. Huset kaldes ind imellem ”Bødkerhuset” efter formandens erhverv. 

 I Løvenholms brandtaksationsprotokol 1799 beskrives huset således: 

 Huset ligger i retningen øst-vest, består af 6 fag, længde 20½ alen, bredde 8½ alen, dybde 

 3½ alen, Bygget af ege under- og overtømmer, tækket med lyng og langhalm, væggene 

 klinede, skorstenen opmuret af ler med brændte sten i lysningen. Loft over 2 fag, 1 jernbi-

 lægger ovn, 6 hele døre. 

 Ifølge taksationen i 1804 var huset forbedret meget. Det var nu på 11 fag med ege under- og 

 fyrretræs overtømmer. Alle vægge var nu opmurede, der var stråtag. De 8 fag indeholdt stu-

 e, kammer, køkken og sals med loft vinduer og døre samt i skorsten og bageovn af ler med 

 skorstenspiben af brændte sten. De øvrige 3 fag var lade og  fæhus. 

 Gift i Nørager 20-6-1755 med 

 

81: Birthe Mogensdatter: 

 * 8-8-1734 i Nørager sogn, 

 + 19-2-1809 samme sted. 

 Børn: (alle med tilnavnet Smed eller Nørager): 

 a: Anne Marie: * 4-9-1757, + før 1820 uden arvinger. 

 b: Mogens: * 29-9-1758, død før 1820 uden arvinger. 

 c: Jens Nørager: * 8-3-1761, + 31-12-1819 i Nimtofte mølle. Han fæstede møllen  

   under Ryomgård 24-8-1798 mod at ægte møllerenken. Han købte  den til  

   selveje o.1802, og blev efterhånden meget velhavende, da han også ejede en 

   del jord og ejendomme. Han havde ingen børn, så boet deltes mellem hans 

   og hans kones arvinger, hvoraf hans fire brødre og ene søster skulle arve i alt 

   2324 rdl. Skiftet begynder i Nr. Dyrs herreds skifteprotokol 15-1-1820 s.362 

   og strakte sig over 8 år. 

 d: Anders: * 6-3-1763, skovfoged i Stenbergholt, se nr.40. 

 e: Catrine Marie: * 15-9-1765, + 21-1-1837 i Præstø,  gift i Præstø 3-4-1799 med proku-

   rator  Jens Georg Overgaard, Præstø. * 2-11-1758 i Tulsted, Torup, Aal- 

   borg, + 13-10-1816 i Præstø. 2 døtre. 

 f: Hans: * 8-11-1767, bosat i Uggelhuse i 1828. 

 g: Christen: * 10-12-1769. Snedker i 1801, bosat med forældrene. I Nørager 1828. 

 h: Jens Jørgen: * 3-1-1773, + før 1820 uden arvinger. 

 i: Niels: * 3-7-1774, + 9-2-1831, urtekræmmer i Købmagergade 189, Trinitatis sogn, Kø- 

   benhavn og kaptajn ved det borgerlige artilleri.  

 

82: Stephan Mogensen: 

 * 15-11-1722 i Nyborghuset, Gjesing sogn, 

 + 27-9-1761 i Vestergård, Gjesing sogn. 

 Fæster af Vestergård i Gjesing sogn under Løvenholm 21-6-1752 mod at ægte den afdøde 

 formands datter og beholder gårdens bohave efter aftale med svigermoderen.  

 Han fik ligeledes eftergivet svigerfaderens gæld til godset. Han skulle udføre det pligtige 

 hoveri, der var pålagt gården, men han slap for indfæstning p.g. af gårdens slette tilstand. 

 Han havde indtil da været landsoldat.  

 Han døde allerede i 1761, og der er skifte efter ham i Løvenholms skifteprotokol 21-9-1761. 

 Der er nogenlunde de samme gode møbler, som i svigerfaderens skifte, dog var der kommet 

 en stor egetræskiste med beslag, lås, nøgle og hængsler, hvori afdødes tøj af god kvalitet 
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 var, et lille hollandsk krus med tinlåg og en vugge. Boet var da også særdeles solvent, men 

 da der jo var fire små piger, som skulle forsørges, blev det aftalt med enkens forlovede, som 

 allerede optrådte 4-11-1761, at han fik boet overdraget mod at sørge for børnenes skolegang 

 og skikkelig opdragelse efter  deres stand samt give hver af den en halv kiste og sengeklæ-

 der til en seng til en værdi af 10 rdl. 

 Gift i Gjesing 17-9-1752 med 

83: Kirsten Rasmusdatter: 

 * 24-6-1726 i Gjesing, 

 + 26-4-1772 i Vestergård, Gjesing sogn. Der er skifte efter hende i Løvenholm skifteproto-

 kol 28-4-1772. 

 Børn:   

 a: Rasmus: * 20-5-1753, + 5-2-1754. 

 b: Maren:  * 11-8-1754, gift med gdm. Jens Nielsen Grethe, Gjesing. 

 c: Anne Kirstine:  * 29-3-1756. 

 d: Kirstine:  * 18-3-1758, se nr.41. 

 e: Anne Marie: * 1-2-1761, gift med Jørgen Rasmussen Pip i Koed, se nr.88. 

   

 Hun blev gift 2. i Gjesing 11-12-1761 med Jens Nielsen Friis * 22-11-1737 i Gjesing, +  

 7-2-1800 på Vestergård, som han fæstede efter Stephan Mogensen. Han var oldebarn af 

 nr.650. 

 Børn: 

 f: Stephen: * 24-10-1762, + 10-6-1814, husmand i Koed. 

 g: Rasmus: * 28-4-1765, + 30-8-1832, eftermand på Vestergård. 

 

88: Rasmus Jørgensen: 

 Hyrde i Kolind 1750 & 1756. 

 Børn: 

 a: Jørgen Rasmussen Pip: 

  * 1741-1747, 40 år i folketælling 1787, 60 år i folketælling 1801. 

  Husmand og daglejer i Koed. 

  Gift med Ane Marie Stephansdatter: * 1-2-1761 i Gjesing, datter af nr.82. 

  Ved datteren Karens dåb i 1789 nævnes brødrene Niels i Skarresø og Jens, staldkarl 

  på Ryomgård, samt søsteren Maren som faddere. Jørgen Pips kone var var gudmor 

  til Jens Pips datter, Marie Catrine, i Nimtofte 1790, ”mandens broder Jørgens kone”. 

 b: Niels Rasmussen Pip: 

  * 22-11-1750 i Kolind, + 1800 i Skarresø under Ryomgård. I fæsteprotokollen står 

  han som født i Kolind, da han fæstede sin gård i 1784. Fadder ved de to ovennævnte 

  dåb i 1789 og 1790. 

 c: Knud Rasmussen (Pip): 

  * 24-1-1756 i Kolind. 

 d: Jens Rasmussen Pip:  

  * o.1758 i Sivested, Tøstrup sogn, + 3-7-1838 i Nimtofte, se nr.44. 

 e: Maren Rasmusdatter: 

  Nævnt som fadder til Jørgen Pips datter i 1789, da bosiddende hos Niels Pip. 

 

90: Rasmus Sørensen Maarup: kaldes også Degn: 

 * 16-9-1742 i Marie Magdalene by og sogn, 

 + 17-6-1788 i Skarresø by og sogn. 

 Gårdfæster i Marie Magdalene under Ryomgård fra o.1770 efter stedfaderen og i Skarresø 

 fra 29-12-1783 ifølge Ryomgårds fæsteprotokol, hvor der står, at han i nogle år har beboet 

 en gård i Marie Magdalene sogn, men nu efter ønske vil fæste Rasmus Jørgensens fradøde 

 gård i Skarresø. Gårdens Hk var 5-5-1-1 3/5 og den årlige landgilde, som skulle svares til 
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 Mortensdag var 4 tdr sæderug, 1 brændsvin, 1 får, 1 gås, 4 høns og af Balle jorden 3 mark 

 10 skil samt hoveri af en helgård. 

 Gift i Marie Magdalene 5-10-1770 med 

91: Maren Madsdatter Aalborg: 

 * 14-1-1753 i Ålborghuset, Marie Magdalene sogn, 

 + 26-2-1788 i Skarresø by og sogn. 

 Børn: 

 a: Maren: * 14-7-1771, gift med Jens Pip i Nimtofte, se nr.45. 

 b: Søren: * 21-5-1775, + 28-5-1775. 

 c: Søren: * 9-6-1776. 

 d: Mads: * 17-8-1778, + 27-1-1788. 

 e: Jacob:  * 14-7-1779, + før folketælling 1787. 

 f: Malene: * 6-8-1780. 

 g: Mette: * 23-6-1782. 

 h: Jacob: * 9-12-1787, + 6-1-1788. 

 

 Der er skifte efter begge ægtefæller i Ryomgård skifteprotokol 27-3 og 11-7-1788.  I stuen 

 var der det sædvanlige bord med et par bænke, nogle træstole, et stueur, nogle hel- og halv-

 kister, et madskab med følgende indhold: en bibel, 2 salmebøger, en bog: ”Den bedendes 

 Kæde”, en uldsaks og et par karter, men ingen mad! Der var et halvt sengested og et senge-

 sted med egetræsstolper, begge med dyner og puder i forskellige blå- rød- og sortstribede 

 udgaver foruden blårgarnslagener. Der var en tinrække med 6 tintallerkener, 1 tin- og 1 

 malmlysestage, og varmen fik man fra en jern bilægger kakkelovn. 

 I den anden stue var der igen bord og bænk, et hængeskab, en egetræs dragkiste med mes-

 singbeslag med fire skuffer, hvori afdødes tøj af god kvalitet fandtes. Desuden var der et 

 egetræs sengested med åben himmel og stribet omhæng og med diverse puder, dyner og la-

 gener, en hel- og en halv egetræskiste med enkemandens tøj, et par stole og 2 rokker, og en 

 jern bilægger kakkelovn. 

 Så var der et kammer, som mest indeholdt messing- og kobber tøj og andet til husholdnin-

 gen samt køkken, bryggers og loft, alle steder godt forsynede med inventar. 

 

 I gården var der tre forskellige vogne, tre forskellige plove og mange andre redskaber. Der 

 var 7 heste, til én af dem var der saddel og bidsel, 4 køer, 2 stude, 1 kvie og 2 spædkalve,  10 

 får med 4 lam, 2 søer med 4 grise, 3 gæs og 1 gase samt i haven 3 bistader. 

 

 Stuehuset var på 14 fag, laden var på 13 fag, stalden var på 18 fag, fårehus laden, hvor også 

 porten fandtes, var på 14 fag. 

 

 Mens der var en del at arve efter hustruen, var boet insolvent efter hans død, hvorfor det 

 blev besluttet at sælge bohavet ved offentlig auktion. Følgende plakat blev oplæst i Marie 

 Magdalene kirke og i omegnens kirker: 

 

 ” Herved bekendtgøres at førstkommende den 7. august bliver efter gårdmanden Rasmus 

 Sørensen Degn, som boede og døde i Skarresø, holdt auktion over alt hans tilhørende ind- 

 og udbo, som er bestående af borde, stole, skabe, skrin, kister og dragkister, kør, svin og får, 

 bistader i haven med al andet gårds redskaber, som sig ej for vidtløftighed kan opregnes. De 

 lysthavende ville indfinde sig bemeldte dag og sted kl.9 om formiddagen, da auktions kon-

 ditonerne skal blive bekendtgjort. 

 Ryomgård, den 3. august 1788. På herr. kancelliråd by- og herredsfoged Wogts vegne - L. 

 Søbye”. 

 

 Bagers i skiftet er auktionen bevaret, så interesserede stadig kan læse, hvem der købte hvad. 
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 Og resultatet blev, at der nu blev overskud i boet, og dette blev sat i Overformynderiet til de 

 umyndige børn. Datteren Maren, der efter faderens død var blevet gift med Jens Pip, fik sin 

 arv på godt 20 rdl udbetalt. Niels Nielsen, der herefter fæstede gården købte selvfølgelig 

 meget, men også mange andre handlede. 

 

 Efter konens død blev han trolovet i Skarresø kirke 9-4-1788 med pigen Maren Jensdat-

 ter, men han døde, inden de nåede at blive gift, så hun blev trolovet 20-7 og gift 27-9-1788 

 med den nye fæster på gården, Niels Nielsen af Attrup. Ryomgård fæsteprotokol giver et 

 indblik i tidens socialforsorg, idet Niels Nielsen fæstede gården ”mod at ægte formandens 

 fæstemø og mod at holde følgende: Den på stedet værende gamle kones (Rasmus Degns 

 moder) oprettede plejekontrakt af dato 3-4-1770 har han uryggelig at holde såvel som at 

 forsyne den salige mands efterladte umyndige børn med kristelig pådragelse, indtil de i-

 blandt fremmede kan fortjene deres brød. Holder god fred og enighed inden egne døre såvel 

 som med naboer og grander”. 

 

 Når folk dengang så hurtigt efter et dødsfald igen fandt en ny samlever, skyldtes det, at en 

 gård ikke kunne drives forsvarligt uden, at der var både mand og kone til stede. I en over-

 gangs periode kunne en ung mand godt have sin mor til hjælp, men ikke i det lange løb. 

 

92: Søren Pedersen Hougaard: 

 * o.1733, måske søn af Peder Hougaard i Attrup, der stod fadder til hans børn. 

 + 21-9-1809 på Nimtoftegård, 76 år gl. 

 Fæster af Nimtoftegård, gård nr.4 i Nimtofte, under Ryomgård fra 26-11-1763 til 2-12-

 1802, hvor han købte gården fri til selveje for 1.200 Rdl. 

 Ryomgårds hoveriprotokol fortæller lidt om hoveriet til hans og Jens Pips gård i 1800. 

 Hoveriet var inddelt i spanddage, hvor hver gård sendte en voksen karl med et spand heste 

 til godset. Dem var der 40 af på et år. Desuden var der 128 gangdage, hvor fæstebonden 

 sendte en voksen karl eller ved høstarbejde også en pige til godset. Arbejdet bestod af hø-

 slet, skovning, rensning af åerne, grushentning, lyngslet, tækning, humlebjergning, klapjagt, 

 transport af solgte varer, de såkaldte ”rejser”, gødningsblanding og udkørsel, rengøring af 

 godsets stalde og alt muligt andet. Se nr.98 i Kahrslægten. 

 

 Brandtaksationen 1802 beskrev hans gård således: stuehuset var 9 fag langt med ege over- 

 og undertømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til stue, kammer, køkken og bryggers, 

 med loft vinduer, døre, 2 skorstene og bageovn. Lå vist mod nord i gården. Der var tilbyg-

 get 4 fag til stuehusets østerende til stald og hakkelseshus. Østerhuset bestod af 15 fag som 

 stuehuset, indrettet til lade, fæ- og fårehus. Vesterhuset bestod af 8 fag som stuehuset ind-

 rettet til lade, lo og vognport. Der findes et grundrids af Nimtoftegårdene på et gammelt 

 bykort i Rigsarkivet i Viborg fra 1799. 

 Gift med 

93: Mette Pedersdatter: 

 * o.1742, 

 + 4-8-1831 på Nimtoftegård, 89 år gl. Hun havde ophold hos sønnen, som arvede hende 

 efter afkald 1802 fra sønnen Rasmus Sørensen og svigersønnen Jens Kahr i Sivested (Nr. 

 Dyrs herreds skifteprotokol 1802 s.957). 

 Børn: 

 a: Peder: * 12-6-1764, + 28-10-1764. 

 b: Peder: * 11-8-1765, eftermand på gården. 

 c: Rasmus: * 14-8-1768. 

 d: Anna: * 31-7-1775, gift med Jens Kahr, Sivested. Se Kahrslægten under nr.48.  
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94: Rasmus Andersen Møller: 

 * 21-3-1734 i Toruphuset / Stadsevasehuset, Marie Magdalene sogn, 

 + 30-12-1806 i Stadsevase, Marie Magdalene sogn. 

 Fæster af Toruphuset / Stadsevasehuset under Ryomgård fra 25-11-1759.    

 Ejendommen ligger syd-øst for Stenbergholt ved vejen mod Nimtofte. 

 Gift i Nimtofte o.1760 med 

95: Ane Madsdatter: 

 * o.1737 i Sjørupgård, Nimtofte sogn, 

 + 31-10-1804 i Stadsevase, Marie Magdalene sogn, 67 år og nogle dage. 

 Hendes brødre, Jens og Anders Madsen, fra Sjørupgården var ofte faddere. 

 Børn: 

 a: Anders: * 25-1-1761, + 28-9-1779, blodgang. 

 b: Dødfødt barn: *+ 1762, ikke ført, men moderen introduceret 5-4-1762. 

 c: Mads: * 8-4-1764, + 13-6-1764. 

 b: Ane Marie: * 29-9-1765. 

 d: Catrine: * 1-5-1768, + 27-8-1786. 

 e: Niels: * 29-9-1770. 

 f: Jens: * 14-3-1773. 

 g: Maren: * 25-6-1775. 

 h: Ane Kirstine: * 23-7-1776, gift med Peder Hougaard, Nimtofte, se nr.47. 

 i: Mads: * 12-8-1779, + 31-10-1779. 

 

4 x tipoldeforældre: 

 

138: Søren Christensen Snedker: 

 + 28-5-1748 i Skæring, Egå sogn, alder ikke opgivet. (tilnavnet ”Sørensen” fejlskrivning). 

 Han var gift i Egå 19-8-1703 med  

139: Karen Nielsdatter: 
 + 30-1-1752 i Skæring, Egå sogn, alder ikke opgivet, “Søren Snedkers enke”. Hun var fra 

 Lystrup i Egå sogn ved trolovelsen. 

 Børn: 
 a: Niels: * 25-3-1705. 

 b: Karen: * 22-11-1716. 

 c: Maren: * 1-2-1722, se nr.69. 

 

 Der er en del personer med “Snedker-navnet” nævnt i Skæring i de første årtier i 1700 

 årene, men familieskabet er ikke undersøgt nøjere. 

 

140: Jacob Nielsen Cassi: 

 * 27-4-1692 i Svinbo, Skødstrup sogn, 

 + 15-6-1760 i Svinbo, Skødstrup sogn. 

 Gift med 

141: Bodil Hansdatter: 

 + 24-2-1765 i Svinbo, Skødstrup sogn, 89 år gammel. Alderen må være sat lige højt nok, da 

 hendes sidste barn er født i 1727, hvor hun sikkert ikke er ældre end 45 år. 

 Hun er ikke fundet født i sognet, og har muligvis været enke, da hun bliver gift med den 

 meget unge (ca.20 år) Jacob Cassi. I 1713 er han fæster af en halv gård i Svinbo og gift (B 

 5A-502: Havreballegård, Stjernholm (og Kalø) Amter 1689-1713: Ruller og lister landevær-

 net vedkommende). 

 Børn:  
 a: Niels: * 1-10-1713, ofte fadder til broderen Pouls børn, se nr.70. 

 b: Poul: * 14-4-1715, fadder til 34-a. 
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 c: Søren: * 1-5-1718, +. 

 d: Søren: * 27-1-1720 +. 

 e: Maren: * 21-12-1721, + 18-6-1741. 

 f: Hans: * 1-11-1724, +. 

 g: Hans: * 8-6-1727, +. 

 

 Ifølge Løvenholms fæsteprotokol, G 271.32 s.130, fæstede Jacob Nielsen 18-5-1710 den 

 halve gård i Svinbo, som hans far, Niels Jensen, drev og oplod p.g.af svaghed og alder. Han 

 skulle overtage og afbetale faderens restancer og give 4 Rdl i indfæst-ning. Ifølge en over-

 sigt 1731 over gården var stuehuset på 9 fag, laden på 11 fag og stalden på 5 fag, alle tre 

 bygninger noget brøstfældige hvad bindingsværket angik. Besætningen bestod af 4 slette 

 bæster, 2 køer, 2 ungnød, 5 får og 5 svin, og så havde han 2 sønner, Niels på 18 og Poul på 

 16 år. Desuden skyldte han i kongelige skatter 26 rdl 4 skil og af skattekorn, landgilde- og 

 lånekorn 6tdr 5skp 1fj rug, 9tdr 3skp 1 fje byg og 33tdr 3skp 1fjr havre. 

 Efter han havde sønnen Poul gården fra 1744, og hans søn Hans Poulsen havde gården fra 

 7-4-1781. Gården var af hartkorn 3 tdr. 6 skp. 

 

144: Anders Brøgger: 

 * 11-2-1701 i Tolstrup, Vejlby sogn, Sdr. Djurs, 

 + ikke fundet i Ålsø, heller ikke i Vejlby, men der er lakuner i kirkebøgerne. 

 Gift 27-12-1731 i Vejlby med 

145: Bodil Andersdatter: hun har attest med fra præsten i fødesognet Ålsø. 

 Børn:  
 a: Rasmus: * 26-8-1731 i Tolstrup, 

  Gift i Ålsø 2-11-1764 med Maren Jensdatter Niemand. Bosat i Vejlby i 1778,  

  fadder hos nr.72. 

 b: Anders: * 30-8-1733 i Tolstrup, død 6-1-1816, se nr.72. 

 c: Niels: * 4-9-1735 i Tolstrup, fadder hos nr.72. 

 d: Jens: * 25-8-1737 i Tolstrup, + 9-5-1745 i Ålsø, 7 år gammel. 

 e: Søren: * 4-9-1740 i Tolstrup. 

 f: Dødfødt tvilling: 4-9-1740 i Tolstrup. 

 g: Kirsten: * 21-6-1744 i Ålsø, fadder hos nr.72. 

 h: Maren: * 29-10-1747 i Ålsø, + 23-5-1748. 

 

 Familien er i Tolstrup, Vejlby sogn, til omkring 1744, hvor de flytter til Ålsø by. Antagelig 

 indsiddere, måske i Niels Skrædders gård, da de ikke er nævnt imellem Hessels fæstere i 

 1752. Hessel ejede gårde i Tolstrup og Ålsø. 

 

146: Niels Rasmussen Skrædder: 

 Gift 19-2-1724 i Ålsø med 

147: Maren Andersdatter: 

 Børn:  

 a: Rasmus: * 8-4-1725, gift 20-6-1766 i Ålsø med Dorthe Marie Clausdatter, 

  Barn: Maren: * 20-4-1767, Anders Brøgger er fadder. 

 b: Anders: * 24-2-1726. 

 c: Else: * 8-8-1728, + 21-1-1736. 

 d: Bodil: * 8-2-1733. 

 e: Else: * 31-8-1738, se nr.73. 

 

 Århus Amtsstuearkiv B16-21: Hessel bøndergods 2-1-1752: 

 Ålsø, gård 4: Niels Skrædder, Hk: 6-7-3-0. 

 Niels Skrædder og hans kone er ofte faddere til Jens Andersen Niemands børn. 
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 Niels Skrædders mor er muligvis Else Nielsdatter, + i 1725 i Ålsø, 66 år gl. 

 Niels Skrædder og hans kone er ikke fundet døde i Ålsø. Lakune i kirkebogen 1758 - 1763. 

 

148: Rasmus Iversen: 

 * o.1678-80 i Astrup, Skarresø sogn, (32 år i 1709, 40 år i 1713), 

 + 6-2-1763 samme sted, 83 år gl. 

 Trolovet i Kolind 30-6-1709 (vielsen er ikke indført i Kolind eller Skarresø) med 

149: Maren Nielsdatter: 

 * o.1682, evnt. 27-1-1684 i Kolind, Kolind sogn, 

 + 17-3-1762 i Astrup, Skarresø sogn, næsten 80 år gl. 

 Han var selvejergårdmand i Astrup, Skarresø sogn under Ryomgård, Hk: 2-5-3-0 (B 24-672 

 s.132: Ryomgårds salg 2-4-1713). Ifølge B 5A-502: Ruller og lister landeværnet vedkom-

 mende, var han bolsmand i Astrup, Skarresø sogn af Hk: 2½ tdr., gift og 40 år gl. Ifølge lan-

 deværnsmandtallet i 1709 (B 4a-99, nr.10) var han 32 år og ejer af ½ gård i Astrup. 

 Børn: 

 a: Maren: * 23-6-1710. 

 b: Karen: * 10-4-1712. 

 c: Jens: * 17-9-1713, bosat i Nimtofte i 1761. 

 d: Iver: * 24-3-1715. 

 e: Jørgen: * 14-3-1717, se nr.74. 

 f: Laurs: * 26-2-1719. 

 g: Birgitte: * 9-3-1721. 

 h: Kirsten: * 20-8-1724. I 1753 er der en Mette Rasmusdatter fra Astrup, Jørgen Iversens 

  søster, der er fadder. Ikke fundet født, så navnet kan være forkert, så det skal være 

  Kirsten i stedet, der er konfirmeret i 1742. 

 

150: Rasmus Pedersen / Rasmussen: 

 * før 1673 i Kolind, Kolind sogn, 

 + 6-4-1731 i Ebdrup, Ebdrup sogn, alder ikke opgivet. 

 Gift 1. gang i Ebdrup 5-8-1694 med Niels Sørensens enke, Mette Rasmusdatter. 

 Børn: 

 a: Rasmus: * 24-2-1695 + ? 

 b: Rasmus: * 15-3-1696 + 2-4-1700. 

 c: Søren: * 22-5-1698. 

 

 Gift 2. gang i Ebdrup 20-1-1715 med 

151: Sidsel / Zidsel Madsdatter: 

 + 15-9-1749 som Christen Jepsens hustru i Ebdrup. Navn og alder er ikke nævnt. 

 Hun gift 2. gang i Ebdrup 12-1-1732 (trol. 4-11-1731) med Christen Jepsen. 

 Børn: 

 d: Mads: * 22-10-1716 + 14-1-1794, 78 år gl. Skoleholder i Skarresø. 

 e: Anna: * 25-9-1718 + 23-10-1718. 

 f: Hans: * 1-10-1719. 

 g: Inger: * 9-4-1724, se nr.75. 

 h: Rasmus: * 5-10-1726 + 6-10-1726, vanfør. 

 i: Mette: * 3-10-1727, gudmor til nr.74-a. 

 

 Rasmus Rasmussen / Pedersen kaldes ung karl fra Kolind ved sit første bryllup. Ved Peder 

 Rasmussens søn, Rasmus, dåb 15-3-1691 i Kolind kaldes Rasmus Rasmussen og Jens Ras-

 mussen brødre. Der sker præsteskifte i Ebdrup både i 1722, hvor der mangler ca. et halvt 

 års indførsler i kirkebogen, og i 1731, og det kan være derfor, at hans efternavne skifter.

 Det er de samme faddere, der anvendes til alle børnene, her i blandt Jens Rasmussen i Ko-
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 lind og hans søn, Rasmus. Ifølge en præsteindberetning fra Sdr. Dyrs herred, Ebdrup sogn i 

 1713 (B 5A-502: Havreballegård, Stjernholm (og Kalø) amter 1689-1713, ruller og lister 

 landeværnet vedkommende) var alle gårdene i Ebdrup ryttergods, og alle bønderne var over 

 40 år gl. Rasmus Rasmussen i Ebdrup havde en ugift karl, Søren, som tjente for kost og lo-

 gi. Ifølge en inkvisitionsforretning for ryttergodset i Ebdrup 1707 / 8 (G Ryt 3-3: Inqvisi-

 tionsforretning for ryttergodset i Kalø Amt) var Rasmus Rasmussen fæster af en gård med 

 Hk: 2-5-0-0. Nord- og østerlængen var på hver tretten fag, vesterlængen var på seksten 

 fag og sønderlængen på fire fag. Skorstenen var god, og bygningerne var nogenlunde holdt 

 ved lige. Der skulle fornyes fire stolper og tyve alen fodrem. Besætningen bestod af syv he-

 ste, fire køer, tre ungdyr og seks får, og indenfor det sidste år var der døde seks får.

 Udsæden var på seks tdr. rug, to tdr. byg, to tdr. havre og tre tdr. boghvede. 

 Han havde skovadgang i Skaføgårds skov sammen med de øvrige bønder i byen og mang-

 lede 2½ læs hjultømmer for 1 rdl. 24 skl. og 2½ læs gærdsel for 40 skl. Han havde en søn, 

 Søren på 8 år, hjemme, samt en dragon og havde ingen klager. 

 

160: Jens Hansen Smed: 

 * o.1681-83 i Århus, 

 + 6-5-1770 i Gjesing by og sogn, 87 år gl. 

 Husmand og smed i Gjesing under Løvenholm fra 1710 mod at gifte sig med formandens 

 enke. Fæstebrevet gentages 1-5-1719 i den ny oprettede fæsteprotokol.   

 Han betalte årligt i huspenge 2 mark og var fri for hoveri, når han ydermere årligt  betalte 2 

 rdl. 

 I en synsforretning over Løvenholm gods i 1732 siges det, at huset var et gadehus i Gjesing 

 på 7 fag og noget brøstfældigt. Ifølge skiftet efter han i Løvenholms skifteprotokol 30-5-

 1770 var der stue, kammer og bryggers samt lade og smedje. Ret godt møblement. I smed-

 jen var der 1 blæsebælg, 1 smedeambolt, 2 store hamre, 2 håndhamre, 3 langtænger, 1 skru-

 estik, 1 spærhage, 6 file, 3 naurjern, 2 skrå mejsler, 1 drilbor, 2 sko hamre og tænger. Desu-

 den 1 slibesten, som tilhørte Gjesing bymænd.    

 Besætningen bestod af 1 ko, 6 får med 4 lam, 1 sosvin, 1 gås og 1 gase, 4 høns og 1 hane. 

 Huset var nu på 8 fag og meget brøstfældigt. 

 Der blev sendt besked til sønnen Rasmus i Blegind og datteren Anne på Samsø. Rasmus fik 

 brevet 21-5 om at skiftet skulle holdes 27-5, men da han dels var ”svag”, dels ikke regnede 

 med at arve noget, nøjedes han med at takke mange gange og sende mange hilsener til dem 

 alle. Datteren på Samsø fik først brevet 6. juni!, altså efter skiftet var foretaget, hendes 

 mand skrev på begges vegne og takkede meget for brevet og sendte mange hilsener, men da 

 de heller ikke regnede med ar arve noget, blev også de hjemme. Boet var insolvent, så der 

 blev ikke nogen arv, og enken måtte- antagelig med hjælp af sønnen Niels som største kre-

 ditor - prøve at komme videre og betale enhver sit. Sønnen overtog smederedskaberne og 

 kunne så fortsætte på stedet. 

 

 Gift 1. i Gjesing 19-10-1710 med Jens Sørensen Smeds enke Birgitte Rasmusdatter, + 27-

 10-1727, 47 år. 

 Barn: 

 a: Rasmus: * 11-10-1711, smed i Blegind under Skanderborg ryttergods. 

 

 Gift 2. i Gjesing 2-11-1721 med Mette Madsdatter, + 22-2-1728, 44 år. 

 Barn: 

 b: Anne: * 25-4-1722, gift med skomager Henrik Jacobsen Holst, Besser, Samsø. 

 

 Gift 3.gang i Gjesing 24-10-1728 med 

161: Karen Nielsdatter: 

 * o.1698, 
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 + 3-2-1771 i Gjesing, 73 år. 

 Børn: 

 c: Niels: * o.1730, døbte mgl.1728-31, smed i Gjesing efter faderen. I skiftet oplyses, at han 

  havde tjent ham i 12½ år uden løn, som opgjordes til 90 rdl.  

 d: Hans: * 10-2-1732, + 15-2-1732. 

 e: Jens: * 8-12-1734, + 28-12-1813, husfæster i Nørager, se nr.80. 

 f: Christen: * 15-6-1736, + 11-4-1801. Fejlskrevet som Niels ved dåben, men står rigtig i 

  faderens skifte. Gårdfæster og sognefoged i Gjesing. 

 g: Hans: * 25-1-1739, død før faderen uden arvinger. 

 h: Anne: * 16-10-1740, + 9-12-1740. 

 i: Mads: * 5-5-1743, tjente på Sorvad i 1770, senere ladefoged på Løvenholm. 

 

162: Mogens Jensen: 

 * o.1693 i Nørager by og sogn, kirkebogen begynder 1694, 

 + 25-5-1748 samme sted, 55 år gl. 

 Husmand, bødker og handelsmand i Nørager under Løvenholm, hvor han fæster et hus i 

 Nørager 2-7-1729. Årlig landgilde var 2 rdl 2 mark og foruden arbejde til godset som de 

 øvrige husmænd. I indfæstning betalte han 1 rdl. Ved det sidste barns dåb kaldtes han 

 ”bødker”. I en synsforretning 1732 siges det, at han boede i et gadehus på 10 fag, hvoraf 3 

 fag i østerenden var noget brøstfældige. Hartkornet var 1 fjr 2 alb. 

 

 Det var nu som handelsmand, at han ernærede sig mest, og skiftet efter ham 31-5-1748 

 udmærker sig ved, at det ikke var hvem som helst, der skulle vurdere hans bo, det var 

 skovridder og fuldmægtig ved Løvenholm, Rasmus Laursen, og birkedommer Sr. Jesper 

 Tygesen. Stuehuset bestod af 2 stuer med særdeles gode egetræsmøbler og flere store kister 

 med forskellige stoffer og klæder. I hans daglige skindbukser var der 8 sølvknapper, på den 

 stribede brystdug var der 12 do., og på en rød klædes trøje var der 24 do. Så var der brøg-

 gerset, der nok også fungerede som køkken. Her var der et komplet udstyr til brændevins-

 brænding: en 3 lispund kobberkedel i gruen med hat og låg og en svaletønde med 4 jern-

 gjorde og 2 piber foruden diverse messingkedler, dørslag og tragte. Der var et anker med 24 

 potter brændevin og et halvt anker med 16 potter mjød. Der var 4 tin tallerkener og 3 hol-

 landske stenkrus med tinlåg, foruden 6 hollandske tallerkener. 

 Besætningen var 2 heste, 1 ko og 1 kvie, 16 får med 6 lam og 4 sopolte samt 8½ bistader i 

 haven. 

 Og så var der en del forskellige ting, som folk havde pantsat hos ham for penge. Alt havde 

 han indført i 2 regnskabsbøger, som enken fremviste. Der var et overskud på 198 rdl i boet, 

 hvoraf enken fik de 99, sønnen 49 og døtrene hver 25 rdl, og der foruden var der en del u-

 visse tilgodehavender, som man håbede at få ind med tiden. 

 Gift i Nørager 30-11-1727 med 

163: Anne Marie Andersdatter: 

 * o.1694 i Nørager sogn, 

 + 17-5-1769 samme sted, 75 år gl. 

 Børn: 

 a: Karen: * 19-9-1728, + før faderen. 

 b: Jens: * 22-1-1730, i skiftet efter faderen oplyses det, at han tjente hos velædle forvalter 

  Tryde på Høgholm. 

 c: Birgitte / Berthe: * 8-8-1734, se nr.81. 

 d: Anne Kierstine: * 3-11-1737, + 15-1-1738. 

 e: Anne Kierstine: * 28-1-1742. 

 

 Hun blev gift 2. i Nørager 6-6-1749 med Christen Nielsen Ougesen, + 14-1-1751, 42 år. 

 Ifølge fæsteprotokollen overtog han Mogens Jensens hus 24-6-1749. 
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164: Mogens Stephansen: 

 * o. 1684 antagelig i Nimtofte, 

 + 2-8-1769 i Nyborghuset, Gjesing sogn, 85 år.  

 Fæster af Nyborghuset på Gammelmark, som han hidtil havde beboet, under Løvenholm 

 fra 31-3-1725. Han måtte bryde al den jord, han kunne overkomme og skulle anholde skov-

 tyve. I synsforretningen 1732 bestod ejendommen af 6 fag stuehus samt stald og lade under 

 godsets takst. Taget trængte til reparation. 

 Gift i Gjesing 22-6-1722 med 

165: Anne Rasmusdatter: 

 * o.1684, 

 + 19-1-1766 i Nyborghuset, Gjesing sogn, 82 år gl. 

 Børn: 

 a: Rasmus: * 19-11-1719, + 13-4-1789, uægte, Mogens Stephansen udlagt som far. Han  

  var født i Gjesing, hvor moderen var tjenestepige hos Peder Budfoged. Efterfulgte 

  sin far som fæster af Nyborghuset under Løvenholm gods. Ifølge Vivild kirkebog  

  23-6-1720 blev Anne Rasmusdatter, der nu tjente i Nielstrup mølle absolveret for  

  begået lejermål med Mogens Stephansen, der var soldat i major Oldenburgs kom- 

  pagni. 

 b: Stephan: * 15-11-1722, + 27-9-1761, gårdfæster i Gjesing, se nr.82. 

 c: Anne Marie: * maj 1724. 

 d: Gert: * 25-3-1726, husmand i Gjesing i 1787. 

 e: Maren: * 21-3-1728. 

 

 Anne Rasmusdatters søster, Kirsten Rasmusdatter, som boede hos dem, døde 19-11-1752, 

 72 år. 

 

166: Rasmus Michelsen: 

 * o.1694 i Gjesing sogn, 

 + 8-3-1752 i Vestergård, Gjesing sogn, 58 år gl. 

 Han fæstede sin fars hus i Gjesing under Løvenholm 21-7-1724, da faderen ”formedelst 

 fattigdom, alder og svaghed” ikke mere kunne klare fæstet. Han gav 1 slet daler i indfæst-

 ning og fik et stykke egetræ til stedets reparation. Den årlige landgilde var 1 mark 8 skil 

 samt det sædvanlige husmandshoveri til godset. Han skulle give sin gamle far frit ophold i 

 huset, til han døde. 

 Det gik ham åbenbart så godt, at han 14-4-1739 kunne fæste Albert Tomesens fradøde hus i 

 Gjesing under Løvenholm med mere jord til, Hk. 1 fjr 2 alb. Den årlige husleje var nu 3 rdl 

 2 mark samt hoveriet til godset. I indfæstning betalte han 1 rdl 2 mark. 

 Der var stadig fremgang, så 30-1-1743 kunne han fæste Vestergård i Gesing bys sønder si-

 de, som Rasmus Vestergård var blevet frasat ”formedelst sin slette husholdning”. 

 Hartkornet blev sat til 4 tdr 6 skp 1 fjr 7/12 alb, idet alle 10 fæstebønder i byen nu fik sam-

 me Hk. Han fik et par ”plovbæster” samt vårsæd af både byg, havre og boghvede samt 2 tdr 

 rug til sommerføden. Han kaldes til stadighed også ”hjulmand”. 

 

 Skiftet 13-3-1752 viste, at det ikke var gået så godt for ham som gårdmand. Der var et mi-

 nus på godt 5 rdl foruden ikke så få restancer til herskabet, og gården var ret forsømt. 

 Gården var firlænget, stuehuset var på 14 fag indeholdende 2 stuer, kammer, bryggers / 

 køkken og loft samt huggehus. I huggehuset fandtes hans bødkerredskaber: 1 boløkse, 1 

 håndøkse, en ”skaad” sav og en buet sav, 1 spånkniv, 3 navre, 2 spigerbor med skafter, 1 

 hammer og tang samt en tællestol og huggeblok. Møblementet bestod især af egetræ og var 

 ret godt i stand. 

 Der var 10 fag fæhus i gårdens vestre side og 7 fag ditto i gårdens østre side, samt 9 fag la-
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 dehus. Besætningen var på 8 heste, 2 plage, 3 køer, 4 kvier og 1 stud, 17 får og 1 vædder, 3 

 svin på 1 år, 3 gæs og 1 gase samt 8 høns og 1 hane.  

 Svigersønnen Stephan Mogensen overtog gården, se nr.82. 

 Gift i Gjesing 7-10-1725 med 

167: Maren Sørensdatter: 

 * o.1692, 

 + 28-12-1752 på Vestergård, Gjesing sogn, 60 år gl. 

 Hun døde altså hurtigt efter manden, og der er skifte efter hende 27-1-1753, som kun inde-

 holder hendes ret beskedne klæder og så gældsposten på de før omtalte 5 rdl, som sviger-

 sønnen lovede at gøre ”billig regnskab for”. 

 Børn: 

 a: Kirsten: * 24-6-1726, se nr.83. 

 b: Søren: * 6-12-1734. Bosat i Gjesing i 1761. 

 

180: Søren Rasmussen Maarup: kaldes ofte Degn efter sin morfar: 

 * 14-12-1710 i Skarresø by og sogn, 

 + 26-2-1754 i Marie Magdalene sogn. 

 Gårdfæster i Marie Magdalene under Ryomgård, Hk: 5 tdr 4 skp 3 fjr. 

 Gift i Feldballe 15-11-1739 med 

181: Maren Pedersdatter: 

 * o.1704, 

 + 7-6-1789 i Skarresø by og sogn, 85 år gl. Boede på aftægt hos sønnen i 1787. 

 Børn: 

 a: Rasmus: * 22-5-1741, + 28-5-1741, tvilling. 

 b: Birthe: * 22-5-1741, + 28-5-1741, tvilling. 

 c: Rasmus: * 16-9-1742, se nr.90, tvilling. 

 d: Dødfødt søn: *+ 16-9-1742. 

 

 Hun blev gift i Marie Magdalene 26-6-1754 med Jacob Nielsen af Astrup, som fæstede 

 gården til stedsønnen Rasmus overtog den o.1770. 

 

182: Mads Nielsen Aalborg: 

 * 21-6-1714 i Brunmose, Marie Magdalene sogn, 

 + 31-7-1785 i Aalborghuset, Marie Magdalene sogn, 71 år gl. 

 Husmand i Aalborghuset, fæster under Holbækgård, Rougsø herred. Han overtog fæstet 

 efter sin kones farfar, se nr.732. 

 Der er skifte efter ham i Holbækgård skifteprotokol II s.325. 

 Gift i Marie Magdalene 12-10-1757 med 

183: Malene Madsdatter: 

 * 11-8-1730 i Aalborghuset, Marie Magdalene sogn, 

 + 27-2-1778 samme sted, 47 år gl. 

 Børn: 

 a: Niels: * 20-4-1749, + 2-5-1756. 

 b: Mads:  * 31-1-1751, + 3-5-1807. Fæster af Aalborghuset efter faderen. 

 c: Maren: * 14-1-1753, gift med Rasmus Degn, Skarresø, se nr.91. 

 d: Søren: * 6-6-1755, + 3-2-1779 i Aalborghuset. 

 e: Nille Marie: * 18-6-1758, + 8-6-1839, død i Brunmose, Ugift almisselem. 

 f: Ane Catrine: * 29-2-1762. 

 

188: Anders Nielsen Møller: 

 * o.1693, antagelig søn af Niels Møller, husfæster i Attrup, fadder til Niels i 1739. 

 + 17-12-1758 i Stadsevase, Marie Magdalene sogn, 65 år gl. 
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 Fæster af Toruphuset = Stadsevasehuset under Ryomgård fra o.1727. 

 Gift i Marie Magdalene 14-12-1727 med 

189: Maren Danielsdatter: 

 * 5-8-1708 i Store Bøjstrup, Marie Magdalene sogn, 

 + 15-10-1752 i Stadsevasehuset. 

 Børn: 

 a: Malene: * 11-9-1729, gift med Peder Hollænder i Ramten mølle. 

 b: Adel Lisbeth:  * 9-12-1731, + 27-7-1752. 

 c: Rasmus: * 21-3-1734, faderens efterfølger i Stadsevase. Se nr.94. 

 d: Maren: * 21-10-1736, gift med Iver Rasmussen, Ebdrup. 

 e: Niels: * 22-3-1739, + 26-4-1739. 

 f: Niels: * 4-12-1740, + 12-4-1801. Fæster af Stadsborghuset, Koed. Skifte i Ryomgård  

  skifteprotokol 16-6-1801, arvinger: enken & søskende: Rasmus, Malene og Maren. 

 g: Catrine: * 22-9-1743, + 9-7-1751. 

 h: Daniel: * 9-10-1746, + 22-6-1800, gårdfæster i Kærende. 

 i: Lars: * 1-8-1751, + 1-4-1752. 

 

 Anders Møller gift 2. med Mette Madsdatter, 83 år i folketælling 1787, bosat hos Niels 

 Møller i Stadsborghuset som ”mandens moder, enke efter to ægteskaber, antagelig død i 

 den ”kirkebogløse” tid 1787-1789. Ikke viet i Marie Magdalene sogn. 

 

190: Mads Sørensen Krog: 

 + 1753 i Sjørup, Nimtofte sogn, skifte i Vedø skifteprotokol 29-5-1753. 

 Gårdfæster i Sjørup under Vedø gods. Han døde 7 år, før Nimtofte kirkebog begyndte. 

 Hans gård bestod af 13 fag stuehus, stald, fæhus og lade og desuden var der et 5 fag af-

 tægtshus. I stuehuset var der 2 stuer med et ikke særlig voldsomt møblement bestående af et 

 himmelsengested og et opslået sengested i hver stue med de sædvanlige sengeklæder af ol-

 merdug, vadmel og blårgarn, en enkelt egetræskiste med lås og nøgler, et fyrretræs hænge-

 skab og et madskab med 2 hylder ovenover og i hver stue et bord med bænk, i dagligstuen 

 også 3 stole, et karlekammer med 2 opslåede sengesteder, køkken med 2 gamle spinderok-

 ker og en håndkværn, ølkælder, hvori der fandtes en ”pibestob”, altså en ølkande med tud, 2 

 øltønder og en mjødtønde fyldt med mjød, og et bryggers. På vurderingstidspunktet var

 ”brændeviinsværket i arbeid med brændeviinsklarering” her, så derfor kunne kobberværket 

 med et  indhold af ¾ tønde, kobberlåg og kobberhat  og piber ikke vejes, men fik indboets 

 højeste vurdering på 14 rdl. Her var der også både en kobber- og en bliktragt og kobber- og 

 messingkedler. I gården var der et godt udstyret huggehus og vogne og plovredskaber, der 

 passede til gårdens størrelse. 

 Besætningen var på 12 heste og 3 føl, 4 køer, 5 stude og 2 spædkalve. Desuden 20 får hver 

 med 1 lam, 6 unge får uden lam og 3 væddere på 1 år. Så var der 3 årings svin, 3 galtsvin og 

 6 små grise, 4 gæs og 1 gase. 

 I haven var der ikke mindre end 9 bistader, hvoraf halvdelen dog tilhørte mons. Blegvad på 

 Rygård Strand. Det var ikke uden grund, at der var en fyldt mjødtønde i ølkælderen. 

 Det oplystes endvidere, at den årlige udsæd var på 12½ tdr. rug, 9 tdr. havre, 1 td. byg og 9 

 tdr. boghvede. 

 Der var et overskud i boet på godt 99 rdl. Sønnen Rasmus gav afkald på arv, da han havde 

 fået sin part, da han fæstede gård, og moderen nøjedes med en broderlod, som var på godt 

 19 rdl, mens døtrene hver arvede godt 9 rdl. 

 Farbrødrene Rasmus Krogh og Thomas Krogh i Tøstrup var børnenes værger. 

 Gift med 

191: Anne Jensdatter: 

 * o.1692, 

 + 3-5-1778 i Sjørup, Nimtofte sogn, 86 år gl. 
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 I skiftet efter hendes mand er til slut anført, at når hun afgav gården til en af hendes sønner, 

 ønskede hun at gå på aftægt i aftægtshuset, som lå øst for gården, som aftægtsgiveren skulle 

 vedligeholde, og med i huset skulle hun have 1 ko, 6 får, 1 gris og 2 gæs samt 2 bitræer. 

 Hun skulle årligt have de nødvendige tørv til brændsel samt årligt 3 skæpper sædeland af 

 hver slags af boghvede, rug og havre, samt græsning og foder til ko og får. 

 

 Børn: (ifølge skiftet efter faderen i 1753): 

 a: Søren: + 1745 som gårdfæster i Sjørup under Vedø gods, skifte 24-11-1745, ingen børn. 

 b: Rasmus: boede i Sivested i 1753 og i Koed 1771.  

 c: Jens: * o.1727, + 4-12-1770, faderens efterfølger på gården. Skifte 25-3-1771, s.261b. 

 d: Maren: * o.1730. 

 e: Anders: * o.1733, efterfulgte broderen Jens på gården i Sjørup. 

 f: Mads: * o.1733. 

 g: Ane: * o.1737, gift med Rasmus Møller i Stadsevase, se nr.95. 

 

5 x tipoldeforældre: 

      

280: Niels Jensen Cassi: 

 * o.1639 (70 år i 1709), 

 + i Svinbo, Skødstrup sogn efter 1710, døde mangler 1707-1744). 

 Gift 1.gang med Anne Christensdatter, død i Svinbo 8-1-1676, 35 år gammel. 

 Barn: 
 a: dødfødt barn: * december 1675, moderen døde i barselsseng. 

 

 Gift 2.gang med Maren Nielsdatter, død hastigt i Svinbo 26-3-1688, 37 år gammel. 

 Børn: 
 b: Anne: * 22-8-1677, + 26-8-1677, lagt ihjel af moderen. 

 c: Søren: * 28-7-1678, + 

 d: Jens: * 8-8-1680. 

 e: Dorthe: * 5-2-1682. 

 f: Kirsten: * 13-7-1684. 

 g: Maren: * 18-12-1685, + 20-12-1685. 

 h: dødfødte tvillingedrenge: * 24-2-1687. 

 

 Gift 3.gang med 

281: Karen Rasmusdatter: 

 Fødsel eller død er ikke fundet. 

 Børn: 
 i: Søren: * 7-8-1689, + 6-11-1689. 

 j: Rasmus: * 18-2-1691, hjemmedøbt for svagheds skyld. 

 k: Jacob: * 27-4-1692, 140. 

 l: Maren: * 17-7-1695, + 29-9-1695. 

  

 Ifølge Løvenholms fæstebreve, G.271.36, fæster Niels Jensen af Åstrup den øde gård i 

 Svinbo 9-8-1674, hvoraf han har givet en tønde havre i indfæstning. 

 Ved sønnen Sørens død siges faderen, Niels Cassi, at være af “Grevgården” i Svinbo. 

 Ifølge Århus med flere amters ekstraskatteregnskaber 1678 (film M.19.195 s.160 ff.) var 

 Niels Jensen og hustru fæstere under Løvenholm og betalte 1rdl1mk8skl i kopskat og 

 5mk 4skl i kvæg-skat af 1 dreng, 2 hopper, 1 fole, 1 ko, 1 ungnød, 1 kalv, 8 får og svin. 

 Gårdens hartkorn er 7-7-2-2. 

 

 Der er på den tid en gård i Hjelmager kaldet “Kassigården”, men nogen forbindelse ses 



 

 43 

 ikke. 

 Der er en Jens Cassi i Indrupgård i Skødstrup sogn, der får børn døbt mellem 1634 og 1646, 

 men familieskabet er ikke fundet. Desuden er der en Christen Jensen Cassi i Hjelmager, der 

 får barn døbt i 1670. Måske er den første farbror og den sidste bror til Niels Jensen Cassi. 

 

 I en opgørelse i Løvenholm godsarkiv over fæstegårdene fra 1698 siges det, at han fæstede 

 gården 24 år tidligere for 2 tdr havre i indfæstning. Den forrige fæster hed Hans Hansen. 

 Ifølge den nye landmålingsmatrikel var gårdens hartkorn 3tdr 6skp 1alb. Udsæden var årligt 

 14 skp rug, 13 skp byg og 3 tdr havre. De dyrkede marker hvilede 1 år efter hver høst. Han 

 kunne bjerge 10 små læs hø og grave tørv i Skjæring hede Der var ringe fædrift i heden. 

 Dette år havde han høstet 7tdr rug, 8½tdr byg og 14tdr havre. I landgilde gav han årligt 7½ 

 rdl og kørte enkelte ”rejser” for herskabet. 

 Gården vat trelænget, stuehuset lå mod norde og var på 11 fag, sønderhuset vat lade og var 

 på 8 fag og vesterhuset var stald og var på 5 fag.Ifølge Landeværnsmandtallet 1709 (B 4a-

 99, nr.10) var Niels Jensen i Svinbo 70 år gl. og fæster under Løvenholm. Han havde en 

 dreng, Jacob Nielsen, på 20 år, som var udstyret med en pique. 

 

288: Rasmus Nielsen Brøgger: 
 * 16-3-1653 i Tolstrup, Vejlby sogn, 

 + 28-5-1703 sammesteds. 

 Gift med (ikke i Vejlby - Homå sogne, muligvis i Ålsø, men kirkebogen mangler   

 1677-1708), 

289: Maren Andersdatter: 

 + 5-2-1741 i Tolstrup, alder er ikke angivet, ej heller ægteskabelig status. 

 Børn: 
 a: Anders: * 6-1-1696, + 29-8-1696. 

 b: Gertrud: * 28-4-1697. 

 c: Anders: * 18-10-1699, + 10-3-1700. 

 d: Anders: * 11-2-1701, se nr.144. 

 e: Rasmus: * 2-3-1704, + 29-3-1709. 

 

 Rasmus Nielsen Brøgger havde en halvgård under Ryttergodset i fæste. Ifølge Kalø 

 Amts Kop- og Ildstedsskat 1692 (RA. Film M.19198 s.119), var han fæster sammen med 

 Søren Mikkelsen af en ryttergård i Tolstrup. Han var ugift, havde en tjenestepige og eet 

 ildsted. Han betalte 3 mark i skat for sig selv, 1 mark 8 skill. for tjenestepigen og 2 mark for 

 ildstedet. 

 På RaV. findes en Inkvisitionsforretning fra 1708 over 5.Regiments Ryttergods i Kalø amt, 

 (G.Ryt. 3.3 ): 

 Vejlby sogn, Tolstrup: 

 2 gårde à 4 tønder 1 skæppe hartkorn. 

 1: fæster Jens Rasmussen Knud, ganske slet. 

 2: fæster Søren Christensen (Egelund), god. 

 Sønder længe: ni fag, øster og vester længer: hver på seksten fag, nordre længe: fem fag.

 Der manglede temmelig meget tømmer: fire stolper, fireogtyve alen leede, tre sparrer og en 

 tylt lægter. 

 Besætningen bestod af otte bæster (heste), to stude, tre køer, fire ungdyr, fjorten får.

 Der var bortdøde fire får og en kvie i den sidste tid. 

 Stedets udsæd: 4½ tønder rug, 5 tønder byg, 6 tønder havre, 4½ tønder boghvede.

 Fæstebonden behøvede træ for 4 rdl 2 mark til hjultømmer og træ for 4 rdl 64 skl til gærd-

 sel. 

 Der var skorsten på gården. 

 Der blev ikke drevet krohold på gården, ligesom der ikke var lejer eng ud. 
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 Der var ikke modtaget hjælp fra Staten siden 1703, og fæsteren havde ingen klage at frem-

 føre.  

 Sønner: Anders 7 år, Rasmus 2 år, Christen: 1 år. De to første er stedsønner. 

  

 Maren Andersdatter blev gift 2.gang 29-6-1704 i Vejlby med Søren Christensen Egelund, 

 som efterfulgte manden på gården.  

 Børn: 
 f: Christen: * 13-5-1706, + 24-6-1706. 

 g: Christen: * 19-6-1707, + 5-10-1710. 

 

294: Anders Nymand og hustru:?  

 Nævnes i Århus med flere amters ekstraskatteregnskaber på gård 1 i Ålsø i 1699. Film 

 M.19.198. De kan være forældre til nr.147. 

 

296: Iver Michelsen: 

 * o.1630, 

 + 20-4-1694 i Astrup, Skarresø sogn, Øster Lisbjerg / Sdr.Hald herred, 64 år gl.  

 Gift med 

297: Birgitte Jørgensdatter: 

 * o.1642, antagelig født på gården i Astrup, Skarresø sogn, 

 + 22-3-1719 i Astrup, Skarresø sogn, 77 år gl. 

 

 Gift 2. gang i Skarresø 13-5-1695 med Rasmus Pedersen i Astrup. 

 Børn: 
 a: Michel Iversen: bosat i Opdrup, Lyngby sogn, hans kone er gudmor til 148-7. 

 b: Maren: gift i Skarresø 27-4-1691 med Christen Nymand i Koed. Fadder 1686-  

        1689. 

 c: Kirsten: gift i Skarresø 29-3-1692 med Søren Poulsen Smed i Thorsager, + 1713. 

           gift 2. gang i Thorsager 4-5-1721 med Niels Rasmussen. 

 d: Anne: * o.1676 + 24-2-1712, 36 år gl. Gift i Skarresø 16-9-1703 med Sven Sø- 

        rensen i Skarresø (gård nr. 5 i 1797). 

 e: Jens Iversen: bosat i Astrup, hans kone er gudmor i Ebdrup 12-4-1722. 

         Hans søn, Hans, i Astrup er fadder i Ebdrup i 1753. 

 f: Rasmus: * o.1680, se nr.148. 

 

 Iver Michelsen boede i Astrup under Ryomgård ifølge matriklen og modelbogen 1688 på 

 gård 4. (RA: film S.6406 + S.6241). 

 Herligheden tilhørte fru Maren Juul, Steen Ridties arving. 

 Han kunne bjerge 3 læs godt hø og græsse otte høveder.  

 Det gamle hartkorn var 2-1-0-0, det nye var 2-5-3-0. 

 Det siges ikke direkte, at han var selvejer, men det må han være (af bondeskylden), for det 

 er både svigerfaderen før ham og sønnen efter ham. Ifølge Århus amts folkeskat i 1672 

 (film M.19.215 s.168) havde han en karl (dreng). I mandtallet til ekstraskatten 1678 (film 

 M.19.195 s.380) havde han kone, 2 heste og hopper, 1 ko, 1 ungnød og 2 får og betalte 3rdl 

 i kopskat og 3mk10skl i kvægskat. 

 Ifølge kirkebogen blev Iver Mikkelsen og hans hustru -  ”Birgitte Ivers / Birgitte Jørgens-

 datter / Iver Michelsens hustru” – ofte anvendt som faddere til børn i Astrup, bl.a. til Jens 

 Jørgensens børn. 

 Johanne Michelsdatter, som døde 23-10-1712 i Astrup, 72 år gl. kan være søster til Iver 

 Michelsen. 
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298: Niels Sørensen:?  

 * o.1652, 

 + 3-2-1726 i Kolind, 74 år gl. 

 Børn: 

 a: Jens: * 5-6-1681. 

 b: Bodil: * 26-2-1682. 

 c: Maren: * 27-1-1684, se nr.76. 

 d: Anne: * 20-2-1687. 

 e: Jens: * 2-8-1690, tvilling. 

 f: Søren: * 2-8-1690 + samme dag. 

 g: Kirsten: * 11-6-1693 + 14-6-1693. 

 

 Niels Sørensens datter, Maren, er den eneste Maren Nielsdatter, der bliver født i Kolind 

 imellem 1681 og 1690. Hans kone er ikke fundet død, og de er gift, før kirkebogen begyn-

 der i 1681.  

 

300: Rasmus Pedersen: 

 + 28-12-1690 i Kolind, Kolind sogn, alder ikke opgivet. 

 Gift med 

301: Inger Jensdatter: 

 + 7-4-1709 i Kolind, alder ikke opgivet. Kaldes Jens Rasmussens moder i Kolind. 

 Børn: 

 a: Peder: + 16-3-1698 i Kolind. Rasmus Pedersen i Kolind samt Jens Rasmussen og bro- 

  deren Rasmus Rasmussen i Kolind, fra 1694 i Ebdrup er faddere til hans børn fra  

  1683 til 1697. 

 b: Jens:  + 10-12-1741 i Kolind. Unge Jens Rasmussen i Kolind gift med smedens enke,  

  Anne Jensdatter i Kolind 1689. Jens Rasmussens hustru i Kolind, Anne Jensdatter, 

  begravet 23-2-1696. Jens Rasmussen gift med Sidsel Jepsdatter i Kolind i 1697. Hun 

  døde 28-5-1741 i Kolind. Sønnen Jens Jensen bor i Kolind og får første barn døbt i 

  1730. Sønnen Rasmus bor i Søby. 

  Blandt fadderne til hans børn er Peder Rasmussen i Kolind og Rasmus Pedersen /  

  Rasmussen i Kolind / Ebdrup. I de forskellige ekstraskatteregnskaber siges det, at  

  hans gård hørte under Århus domkirke. 

 c: Rasmus: + 6-4-1731 i Ebdrup, se nr.150. Jens Rasmussen og familie i Kolind er som re-

  gel faddere til hans børn. 

 

 Ifølge Århus med flere amters ekstraskatteregnskaber 1664 og frem (film M.19.194, 

 side 19) besad Rasmus Pedersen i Kolind en gård på Hk.: 12-3-2-2 under Kannike- 

 godset ved Århus domkirke, da der skulle betales kobberskat i 1674. I 1678 (film M. 

 19.195 s.264b) i mandtallet til ekstraskatten har han kone og 1 søn. 

 Ifølge matrikelekstrakterne (LAV: Z6-5, 1.del, s.33) overgik Rasmus Pedersens gård  

 Hk.: 12-3-2-2 under Århus domsogn til sønnen, Jens Rasmussen før 1687. 

 

324: Jens Mogensen: 

 * 9-4-1658 i Lille Dyrehave, Gjesing sogn, 

 + 1-6-1705 i Nørager by og sogn. 

 Smed i Nørager under Løvenholm gods, har sikkert lært smedehåndværket i Auning, hvor-

 fra han kom, da han fæstede smedjen i Nørager 2-6-1688. I fæsteprotokoller står, at det var 

 Søren Smeds bol i Nørager, som han fæstede. De to første år betalte han 1 rdl i fæsteafgift 

 og intet i indfæstning. Den årlige afgift svaredes af ½ ørte rug, ½ ørte byg og 1/3 part af et  

 brændsvin. Ifølge Løvenholms inkvisition 1700 gjorde han 1 ugedags hoveri til Løvenholm, 

 han kunne så 6-7 skp rug, 3 skp byg, 3 skp boghvede og bjærge 1 læs hø. Hans tilstand (hel-
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 bred) var nogenledes. 

 Der var skifte efter ham i Løvenholm skifteprotokol 8-10-1705, s.76ff. Hans broder Peder 

 Mogensen i Gjesing var børnenes værge, og enkens broder Jens Friis i Gjesing var hendes 

 værge. Huset var i alt på 12 fag indeholdende beboelse, stald og smedje. Der var et gammelt 

 fyrretræsbord med en ditto bænk og en lille stol. På væggen hang et egetræs skab med lås, 

 på gulvet stod en egekiste med lås og en ny halvkiste, som endnu ikke havde fået hængsler 

 og låsetøj. Så var der enkens seng og et gammelt fyrretræs sengested med puder og dyner 

 dertil.  

 I køkkenet / bryggerset var der ½ tønde kedel i gruen, 2 messingkedler, 2 store messingfade, 

 2 gamle kobberkrus samt de sædvanlige trækar og andre redskaber. 

 I smedjen var der ambolt med 2 blæsebælge, skruestik og ”øvrige smede redskaber”. 

 Besætningen bestod af 4 heste, 2 køer og 1 kvie, 8 får med 5 lam, 3 sosvin og 1 gris samt 4 

 gamle bistader fælles med Søren Højholt. 

 Der var et overskud i boet på godt 52 rdl, hvoraf enken fik de halve og børnene de andre 

 halve, som ”enkens forlovede fæstemand” Anders Jensen modtog og lovede at give de u-

 myndige forsvarlig føde og klæde og en kristelig opdragelse, til de blev myndige, hvor de 

 så skulle have arven udbetalt uden renter. 

 Jens Mogensen og hans søskende optrådte som faddere til hinandens børn, som forlovere 

 ved hinandens giftermål og som værger og arvinger i skifterne. De er alle nævnt i skiftet 

 efter Peder Mogensen i 1709, da hans ægteskab var barnløst. 

 Gift i Gjesing før 1690 med 

325: Kirsten Nielsdatter Friis: 

 * o.1662 i Gjesing, 

 + 27-5-1731 i Nørager, 69 år gl. 

 Børn: 

 a: Maren: * o.1690, 15 år i 1705. 

 b: Mogens: * o.1693, 12 år i 1705, + 25-5-1749, se nr.162. 

 c: Niels: * 23-6-1695, + 13-6-1762, smed i Nørager. 

 d: Estred: * 28-3-1697, + 18-5-1710. 

 

 Kirsten Friis blev gift 2. i Nørager 6-12-1705 med Anders Jensen, som overtog formandens 

 fæste af Hk. 6 skp 1 fjr. samt smedjen ifølge fæsteprotokollen 21-1-1706. 

 

328: Stephan / Steffen Madsen: 

 * o.1645, 

 + 13-12-1719 i Aalborghuset, Marie Magdalene sogn, 74 år 3 dage. 

 Fæster af gård nr.6 i Nimtofte til 1687 under Ryomgård, hvor han flyttede til Pindstrup i 

 Marie Magdalene sogn. Forgængeren på gården, Søren Østergaard, var fæster på gården i 

 1665 ifølge Matriklen for Kalø amt 1665 og 1687, og er muligvis hans svigerfar.  

 I matriklen 1688 siges det, at Aalborghuset var øde og beboet af Stephan Madsen. Det stem-

 mer godt overens med, at han ved datterens dåb i 1687 nævnes af Pindstrup, og så først se-

 nere har boet i Aalborghuset. Måske p. g. af misvækst. 

 Han døde hos sønnen Mads i aalborghuset. 

 Børn: (nogle): 

 a: Søren Stephansen: * o.1674, + 6-10-1695, 21 år, i Marie Magdalene sogn. 

 b: Mads Stephansen: * o.1677-1756, fæster i Aalborghuset, se nr.732.  

 c: Mogens Stephansen: o.1684-1769, fæster i Nyborghuset, se nr.164. 

 d: Kirsten Stephansdatter: * 18-3-1687 i Pindstrup, Marie Magdalene sogn. 

      

332: Michel Jensen Smed: 

 * o.1639 i Grenå, kirkebogen begynder i 1674, 

 + 18-9-1725 i Gjesing by og sogn, 86 år gl. 
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 Fæster det gadehus i Gjesing under Løvenholm 18-5-1676, som Ifver Nielsen Tømmermand 

 fradøde. Han gav 1 slet daler i indfæstning og fik 1 eg, 1 bøg og 2 traver langhalm til husets 

 reparation. Ifølge Løvenholms fæsteprotokol fik han fæstet på huset fornyet 3-5-1690 efter 

 at have haft det forbrudt p. g. af forsømmelighed. I Løvenholms inkvisition 1700 siges det, 

 at han besad et jordløst hus på 14 fag, som var ilde vedligeholdt. Han gjorde 1 ugedags ho-

 veri til Løvenholm, og desuden havde han 1/3 del part i Albert Degns øde gård, hvoraf han 

 ligeledes gjorde hoveri til godset. Hans tilstand (helbred) var god. 

 Hans fæstebrev blev fornyet i 1719, da der det år kom en kongelig ordre til alle godser om, 

 at fæstebrevene skulle ny skrives på stemplet papir, som staten leverede! 

 Navnet på hans første hustru er ukendt. Hun blev begravet i Gjesing i januar 1701. 

 Børn: (kendte): 

 a: Barn: + 26-6-1696 i Gjesing uden navn og alder. 

 b: Rasmus:  * o.1694, hjulmand og gårdfæster i Gjesing, se nr.166. 

 c: Maren: + 26-9-1704, alder ikke nævnt, dåbslisterne begynder først 1710. 

 

 Gift 2. i Gjesing 7-8-1701 med Dorret Andersdatter. Der vides intet om hende. 

 

360: Rasmus Nielsen Morrup / Maarup: 

 * o.1665, 

 + 16-11-1721 i Skarresø by og sogn 56 år gl. 

 Fæstegårdmand i Skarresø under Ryomgård. 

 Han er muligvis søn af Niels Rasmussen i Mesballe, hvis efterfølger på gården er Christen 

 Maarup + 26-11-1711, 60 år. Han og Rasmus Maarup er faddere sammen. Måske er det 

 hans mor, Karen Maarup, der døde i Skarresø 29-10-1699, 75 år. 

 Gift 1. i Skarresø 24-6-1693 med Karen Sørensdatter + 24-10-1706, 46 år. 

 Børn: 

 a: Niels: * 1693, + 31-12-1693, 3 dage. 

 b: Kirsten: * 21-5-1696. 

 c: Maren: * 13-3-1701, + 10 uger gl. 

 d: Karen: * 18-2-1703, + 1783. 

  

 Gift 2. i Skarresø 16-10-1707 med  

361: Karen Christiansdatter: 

 * 15-1-1688 i Marie Magdalene degnebolig, 

 + 31-12-1716 i Skarresø. 

 Børn: 

 E: Niels: * 4-11-1708. Snedker i Marie Magdalene by. 

 F: Søren: * 14-12-1710, se nr.180. 

 G: Rasmus: * 1712, + 1765, moderen blev introduceret 16-10-1712. 

 H: Karen: * 10-3-1715. 

 

 Gift 3. i Skarresø 30-3-1717 med Kirsten Pedersdatter. Ingen børn i dette ægteskab. 

 

364: Niels Rasmussen Præst: 

 * o.1656 i Brunmose, Marie Magdalene sogn, 

 + 11-2-1729 i Brunmose, Marie Magdalene sogn, 73 år. 

 Fæster af Brunmosehuset under Hevringholm gods 12-5-1699, det hus som han en tid lang 

 allerede har haft i fæste for 5 rdl i afgift årligt. Men da der nu ikke er megen skov at tage 

 vare på for ham på ejendommen, må han bryde og opdyrke den jord, han kan, og skal her-

 efter årligt svare 7 rdl i afgift. I årlig tiende skulle han give 2 traver rug, 2 skæpper boghve-

 degryn og 1 bedelam. (Hevringholm fæsteprotokol s.73). 

 Han overdrog fæstet til sønnen Jens 1-2-1726 (Hevringholm fæsteprotokol s.91) p.g.af alder  
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 og skrøbelighed og skulle have ophold på stedet af sønnen. 

 Gift i. i Marie Magdalene sogn 1684 med Beate Sørensdatter af Bøjstrup, + 14-2-1695 i 

 Brunmose, 35 år. Hun kan være søster til Søren Sørensen i Ryom(gård) mølle, se nr.1444. 

 Børn: 

 a: Søren: * 13-5-1688, + 22-5-1688. 

 b: Søren: * 26-4-1691. Faddere Søren Sørensen og Beate Pedersdatter i Ryom mølle. 

 c: Dødfødt barn: *+ 3-7-1692. 

 d: Rasmus: * februar 1695, + 6-2-1695. 

  

 Han gift 2. i Marie Magdalene sogn 1695 med 

365: Maren Jensdatter: 

 * i Klemstrup, Marie Magdalene sogn, nævnes under trolovelsen, hun kan være datter af 

 Jens Madsen, + 2-7-1719 i Klemstrup, 88 år 6 mdr. 

 + 5-5-1718 i Brunmosehuset, Marie Magdalene sogn, minus alder. 

 Skifte i Hevringholm skifteprotokol 12-6-1718, s.1. 

 Børn: 

 e: Intet navn: * januar1698, moderen introduceret 27-2-1698. 

 f: Kirsten: * 4-6-1700. 

 g: Beate:  * 21-5-1702, + 22-10-1704. 

 h: Jens: * 8-11-1705, + 15-5-1769 i Brunmose, fæster efter faderen 17-2-1726. 

 i: Rasmus: * 26-5-1709, + 16-6-1709. 

 j: Mads: * 21-6-1714, se nr.182. 

 

366: Mads Madsen Aalborg: 

 * o.1704, det har ikke været muligt at finde fødestedet, 

 + 27-5-1736 i Aalborghuset, Marie Magdalene sogn. 

 Indsidder hos faderen i Aalborghuset under Holbækgård og skovfoged. Der var skifte efter 

 ham 11-6-1736, hvori nævnes faderen i Aalborghuset og farbroderen i Nyborghuset som 

 formyndere for de to børn. Han havde ret gode klæder, bl.a. en calamankes brystdug med 10 

 sølvknapper, en hvid klædes kjole, en sort klædes vest og en ny skind ditto, et par sorte klæ-

 des bukser og et par skind ditto med 9 messing knapper i, diverse brystduge med messing-

 knapper og ditto trøjer, blå og hvide strømper, sko med spænder, en odderskinds hue og en 

 hat med bånd om, hørgarns- og lærreds skjorter og halsklude, og til at fuldstændiggøre en 

 velklædt fremtoning: en spanskrørs stok. Ellers bestod ejendelene af et par skrin og en kiste 

 samt et hængeskab, en stolpeseng med indhold, en spindestol, 4 får og lam og 5 bistader 

 samt endnu 2 ”svage” bistader.  

 Gift i Marie Magdalene 28-4-1730 med 

367: Marie Andersdatter: 

 * o.1704, 

 + 17-2-1743 i Rosenborghuset, Marie Magdalene sogn. 

 Der var skifte efter hende i Holbækgård skifteprotokol 7-5-1743. Boets besætning var på 4 

 heste, 4 køer og 2 kalve, 1 vædder, 12 får og 7 lam samt 4 svin og 4 grise. I skiftet nævnes 

 en fremlagt guldring, som desværre kun var af messing og derfor kun 2 skilling værd. I stu-

 en var der foruden bord, et par bænke og nogle nærmest ubrugelige stole, et enkelt hænge-

 skab og ikke så få kister og skrin bl.a. med hendes ret gode klæder. Hun havde bl.a. en kat-

 tuns kåbe og en muffe samt en sort damaskes hue med sølv galoner om og en gammel hvid- 

 og sort stribet klædes hue samt et par handsker, diverse korsklæder, tørklæder og lin med 

 kniplinger. Et rød- og blåstribet stof skørt med tilsvarende trøje, en sort guldblommet da-

 mask trøje og  diverse andre trøjer, forklæder, pandebånd, nogle få strømper og et par tøfler. 

 Desuden var der både en gammel salmebog og en ny med det nye testamente i boet. 

 

 Forældrene sov i et fyrretræs  sengested med asketræs stolper og de sædvanlige dyner, puder 
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 og lagener. Til børnene var der en foldebænk, som kunne slås ud for natten. Det oplystes, at 

 stedfaderen indtil nu havde påtaget sig opdragelsen af det ene stedbarn, vist nok stedsønnen, 

 men konfirmationsregisteret viser, at de begge herefter flyttede hjem til faderens forældre i 

 Aalborghuset. Ved begge skifter var der et rimeligt overskud i boet, så der blev lidt at arve 

 for børnene udover forældrenes klæder. 

 Til at beværte begravelsesgæsterne var der indkøbt 1 lispund fisk, 14 potter brændevin og 2 

 pund tobak, så det har været en god begravelse! 

 Børn: 

 a: Malene; * 11-8-1730, se nr.183. 

 b: Anders: * 18-4-1734, husfæster i Marie Magdalene sogn under Ryomgård i 1792. 

 

 Hun gift 2. i Marie Magdalene 13-3-1737 med skovfoged Jens Madsen i Rosenborghuset, 

 død dér 14-9-1760, 62 år. 

 Børn: 

 c: Mads: * 15-6-1738, + 3-2-1779.  

 d: Jens: * 9-4-1741. 

 

378: Daniel Andersen: 

 * o.1675, 

 + 4-1-1760 i Store Bøjstrup, Marie Magdalene sogn, 85 år minus 2 mdr. gl. 

 Fæster af Store Bøjstrup under Ryomgård gods fra o.1701 efter fæsteren Moritz Sørensen, 

 som blev begravet 10-12-1701. Daniel Andersen var også sognefoged og lægdsmand for 

 Marie Magdalene sogn.  

 Hans herkomst er ukendt, men han havde en hel del forbindelse til Skarresø sogn som fad-

 der til hans søskende dér og som faddere til hans børn. Måske er det hans mor, Gertrud Da-

 niels(datter), der døde i Astrup, Skarresø sogn 24-6-1710, 64 år. 

 Gift med 

379: Kirsten Andersdatter:   

 * o.1677, 

 + 28-12-1744 i Store Bøjstrup. 

 Børn: 

 a: Rasmus: * 2-9-1703, + 8-1-1706. 

 b: Mette: * 3-1-1705, + 6-4-1712. 

 c: Maren: * 5-8-1708, gift med Anders Møller, Stadsevase, se nr.189. 

 d: Anne: * 26-7-1711, + 18-3-1774, gift med Søren Kahr i Skofferhus, Marie Magdalene. 

 e: Jørgen: * 15-4-1714, + 24-5-1752, fæster af Store Bøjstrup efter faderen. 

 f: Catrine: * 29-11-1716, + 10-3-1717. 

 g: Lauritz: * 22-10-1719, + 10-5-1745. 

 

380: Søren Sørensen Krog: 

 Fæster af en gård i Sjørup under Vedø gods nævnt 1704 og 1711. 

 Ifølge Viborg Landstings skøde- og panteprotokol B24-697 og matriklerne bestod Sjørup-

 gård indtil oprettelsen af Sjørupgård gods i 1775 af 2 gårde, der blev drevet i fællesskab af 2 

 bønder. Det ser ud til, at Mads Sørensens forfædre har beboet den ene gård fra omkring 

 1665. Rækken er følgende: Søren Sørensen Krog er der efter 1688 og endnu i 1711. I 

 1688 sad Søren Sørensens enke på gården. Fra o.1665 til o.1687 var Søren Sørensen fæ-

 ster, og i 1665 var Søren Pedersen fæster. 

 Børn: (nogle sønner, ifølge Vedø skifteprotokol, 1745, 1753 & 1757, folketælling 1787): 

 a: Mads Sørensen Krog: eftermand på gården, se nr.190. 

 b: Rasmus Sørensen Krog: * 1720. Bonde i Tøstrup i 1753 og 1757, under Vedø gods. 

 c: Thomas Sørensen Krog: Bonde i Tøstrup 1753 under Vedø gods. 
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6 x Tipoldeforældre: 

 

576: Niels Jensen Brøgger: 

 * o.1625 i Tolstrup, Vejlby sogn, 

 + 4-3-1703 sammesteds, 78 år gammel. 

 Gift 10-3-1652 i Ålsø (skrevet på latin i kirkebogen!) med  

577: Gertrud Rasmusdatter: 
 * o.1622 i Ålsrode, Ålsø sogn, 

 + 4-3-1691 i Tolstrup, Vejlby sogn, 69 år gammel. 

 Børn: 
 a: Rasmus: * 16-3-1653, nr.288. 

 b: Maren: * 7-3-1655, + 4-5-1727 i Homå, Homå sogn. 

  Gift 21-9-1681 i Vejlby med Jens Smed i Homå, + 2-12-1696 i Homå, 43 år gam-

  mel. 

  Gift 2. 12-5-1697 i Homå med Jens Sørensen Smed, Knebel, +19-7-1722 i Homå.  

 c: Jens: * 26-5-1656, + 9-3-1710 i Tolstrup. Tilsyneladende ugift, og det er antagelig ham, 

  der fæster gården sammen med faderen og overtager den ved faderens død. 

 d: Niels Brøggers barn i Tolstrup: * 20-10-1658, navnet er ikke nævnt ! 

 e: Niels Brøggers barn i Tolstrup: * 3-4-1661, navnet er ikke nævnt ! 

 

 En Anders Brøgger er fadder til Rasmus Brøggers barn i 1696, men om han er hans bror 

 eller farbror vides ikke. 

 

 Niels Brøgger er fæster af en gård i Tolstrup, der i matriklen 1662 hørte under velbyrdige 

 fru Ide Lunge, Hessel. Hartkornet var: 7-3-0-0, afgiften var 3 tdr 1 skp rug, 3 tdr 5 skp byg, 

 1 brændsvin og 5 hestes gæsteri. Udsæden var 3 tdr rug, 20 skp byg, 20 skp havre, 12 skp 

 boghvede, og der kunne avles 1 læs godt hø. Alle bønderne i Tholstrup dyrkede kirkejord, 

 som præsten havde i fæste, og som blev afregnet til Vejlby kirke.  

 Ifølge matriklen 1664 hørte gården nu under Ingvorstrup i Vejlby sogn. Dens hartkorn var 

 på 7 tdr 3 skp, og afgiften til ejeren var på 2½ ørte rug, 2½ ørte byg, 1 svin og 5 hestes 

 gæsteri. 

 I matriklen 1688 hørte gården under Rosenholm, og hartkornet blev nedsat fra 7 tdr 3 skp til 

 6 tdr 7 skp 3 fjerdingkar. 

 Ifølge markbogen lå gårdens jord i 2 vange, Ballelundvangen og Vestervangen. Jorden blev 

 dyrket i 3 år med rug, byg, havre og boghvede, og hvilede derefter i 3 år. 

 Ifølge Landstingets skøde- og panteprotokol 75, B24-653 2.del, blev Niels Brøggers gård 

 solgt fra Rosenholm til Clausholm gods 20-9-1689. Foruden den ovenfor nævnte afgift 

 betalte han nu også 6 rdl i arbejdspenge. 

 Ifølge Kronens Skøder III s.54, mageskifter Kronen med ejeren af Clausholm gods 1-2-

 1690 og får gården i Tolstrup. 

 Ifølge Kronens Skøder IV s.49, får Joakim Frederik Bilde til Ingvorstrup skøde på gården i 

 Tolstrup 27-5-1720. Se Skødeprotokol 1  243, A-R  1719-1724, bog nr.11. 

 I kop- og kvægskattetaksten fra 1678 for Kalø amt ( RA. Film M.19.195 s.251) står: Vejlby 

 sogn Tolstrup: 

 Kopskat i alt 2 rdl: 

 Niels Jensen og hustru betaler 1 Rdl. 

 1 søn har sted og fest(et gården med faderen, antagelig Jens) og betaler 3 mark. 2 børn 

 (Niels Jensens) betaler 3 mark. 

 Kvægskat i alt 1 rdl 3 mark: 

 4 heste og hopper: 4 mark. 1 ungnød: 6 skilling. 

 1 fole: 8 skilling.  1 kalv: 6 skilling. 
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 1 føl: 8 skilling.  10 får og 2 svin: 1 mark 8 skilling. 

 2 køer: 2 mark. 

 I Vejlby kirkebog er der en oversigt over de enkelte sognebeboeres kirketiende i 1669 og 

 1670: 

 Niels Brøgger i Tolstrup: 

 7 skp byg  4 gode brød 

 5 skp rug  1 gås 

 1 tønde havre  3 mark lys(epenge) 

 3 skp boghvede. 

 

594: Jørgen Nielsen: 

 + før 1684 i Astrup, Skarresø sogn, antagelig o.1673, hvor sønnen, Jens, nævnes på  

 gården i kopskattemandtallet (film M.19.194 s.157). 

 Antagelig gift med forgængerens datter: 

595: NN Jensdatter:? 

 Børn: 

 a: Jens: * o.1636, 72 år i 1709. + 2-11-1710, 74 år gl. Efterfølger på fødegården.      

  Gift med Birgitte Pedersdatter, + 29-11-1722, 72 år gl. Deres søn, Jørgen Jensen, 

  fortsatte på gården efter dem. 

 b: Birgitte: o.1642-1719, se nr.297. 

  

 Ifølge Kalø lens jordebøger, som strækker sig fra 1573 til 1646, men desværre mangler   

 1647-1662 (RA: film 18.302-304) optræder Jørgen Nielsen første gang på gården i Astrup i 

 1641/1642, hvor han findes på gård nr. 3 sammen med unge Jens Jensen og Rasmus 

 Eriksen. Gårdens landgilde var på 3 skll. leding, ½ td smør, 1 brændsvin, 8 hestegæsteri  

 (hougheste) og 2 jægerheste. 

 Desuden ejede Jørgen Nielsen en selvstændig gårdspart med landgilden 4 album leding, 1 

 brændsvin. 

 I regnskabet for 1646 står der: ”En rigtig destination på selvejerbønderne i Calø Lehn og 

 hvad hver giver i landgilde”: Astrup, Skarresø sogn: (film M 18.304): 

 Gård 1: Jens Jensen, sandemand, officersgård. 

 Gård 2: unge Jens Jensen, Jørgen Nielsen, Rasmus Eriksen. 

 Disse afgifter er nøjagtig de samme for ejendommene fra 1595 til 1664, hvorfor det er let at 

 følge den enkelte gård tilbage gennem tiden. 

 Ifølge jordebogsregnskabet over Kgl. Maj. gods 1661-62 i Århus amt, Kalø len ejede Ther-

 kild Jensen og Jørgen Nielsen en gård i Astrup i Skarresø sogn, hvor afgifterne var 4 skll. 

 leding, 1 td smør, 1 brændsvin, 1 td byg, 5 skp 1 fjr havre. På grund af gårdens tilstand efter 

 svenskekrigen i 1660 blev afgifterne nedsat til en tredjedel af kornafgiften og halvdelen af 

 smørret, mens resten forblev uforandret. I regnskabet 1660/1661 var landgilden endda 

 nedsat til 1 tønde havre og ¼ tønde smør. 

  

 Ifølge matriklen 1662 var Therkild Jensen og Jørgen Nielsen selvejere på gård nr.3 i Astrup, 

 Skarresø sogn, Sdr.Hald herred. Hk.: 6-1-2 2/3-0, samt 2 svins olden = 2 2/3 fjerdingkar, 

 samt 1 tønde byg bondeskyld = 1 td samt 1 brændsvin = 4 skp, som tilhørte Jens Jensen på 

 gård 1 (se senere). 

 Landgilden var 4 skll. leding, ½ td smør, 1 brændsvin, 8 hougheste + 2 jægerheste som he-

 stegæsteri. 

 Udsæden var 5 td rug, 2 td byg, 2 td boghvede. Der kunne avles 8 læs hø. 

 Ifølge matriklen 1664 (RA: film S.5949) beboede Therkild Jensen og Jørgen Nielsen gård 

 nr.5, en selvejergård med herligheden til Jesper Thygesen i Kirkholt.  

 Hk: 6½-0-3-0. Landgilden var 3 skll. leding, ½ td smør, 1 brændsvin, 8 hougheste og 2 jæ-

 gershestes gæsteri. 
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 Desuden ejede Jørgen Nielsen en ejendom af Hk.: ½-0-1 1/3-0, med landgilden 4 alb. leding 

 og 1 brændsvin, hvor herligheden tilhørte velb. Jørgen Redtz. 

 I 1688 oplyses det i matriklen, at velb. fru Anne Sophie Lystov, som i forvejen boede på én 

 af gårdene i Astrup, havde købt selvejer Therkild Jensens gård, hvor herligheden nu tilhørte 

 Ryomgård. 

 Ifølge matrikelsekstrakterne 1665-1687 (Z6-5 s.28b) boede Therkild Jensen og Jørgen Niel-

 sen på gård 5 i Astrup af Hk.: 6-4-3-0.  

 Herligheden tilhørte velb. Anne Sophie Lystov på Sjælland og medinteresserede. 

 Samme Jørgen Nielsen ejede desuden gård nr.4 af Hk.: 0-4-1-1. 

 Det må antages, at en del af Jørgen Nielsens gårdspart er udskildt med Hk.: 2-1-0-0, som 

 svigersønnen Iver Michelsen overtog. Gårdens herlighed må efterhånden være købt til Ry-

 omgård. 

 Noget tyder på, at unge Jens Jensen og Therkild Jensen er brødre, og Jørgen Nielsen er svo-

 ger til dem, men det er jo kun en antagelse. Sikkert er det derimod, at gårdene i Astrup har 

 været selvejergårde, så langt det er muligt at følge dem tilbage i tiden, altså til 1573 og for 

 enkelte af gårdenes vedkommende, bl.a. den gård denne familie stammer fra, helt op til nu-

 tiden med de begrænsninger, som er skitseret nedenfor. 

 Selvejet var delt op i bondeskylden, som bonden selv kunne eje, og herligheden, som enten 

 kongen eller en godsejer ejede, til gårdene blev købt til fuldstændig selveje omkring år 

 1800. Når en bonde ejede bondeskylden i sin gård, gik den så at sige altid i arv til nærmeste 

 familie, hvis en sådan fandtes, ellers til fjernere slægtninge, og kun i yderste nødsfald solg-

 tes den til herremanden. 

 Jørgen Jensens søn, Jens Jørgensen, betalte i afgift i 1678 af sig og konen 1 rdl og af besæt-

 ningen 1 rdl 14 skl. Besætningen blev opgivet til 3 heste, 1 fole, 2 køer, 2 ungnød og 5 får. 

 (film M.19.195 s.381). 

 

648: Mogens Pedersen: 

 + mellem 1688 og 1694 i Lille Dyrehave, Gjesing sogn. 

 Mogens Pedersen kendes dels fra Løvenholm godsarkiv dels fra et såkaldt ”slægtsfad”, der i 

 dag findes på Nationalmuseet i København under bondestandens borddækning, og som er 

 hans optegnelser fra hans bibel nedfældet på et pottemagerfad i 14 cirkler, som blev frem-

 stillet i 1677 ifølge en indskrift i fa-

 det, der modsat dette årstal havde to 

 huller til ophæng. Hans ene søn, Pe-

 der, var pottemager, så det er med 

 stor sandsynlighed ham, der er me-

 ster for fadet, også da han i den stør-

 ste cirkel fremhæver sin andel i en 

 søsters begravelse i København, så 

 på sin vis var fadet også et gravmin-

 de over den døde søster. 

 Der er ingen, der ved, hvor Mogens 

 Pedersen blev født, men da han i tre 

 cirkler nævner svenskekrigene i 

 1627, 1644 og 1657 med fjendernes 

 optræden i Jylland og Holsten, må vi 

 antage, at han er fra denne del af 

 Danmark. 

 Han må have tjent på Mejlgård gods  

 i Glæsborg sogn, hvor han boede i landsbyen                        Slægtsfadet                             

 Skærbæk, som blev nedlagt i 1711. På fadet  anførte han, at han og hans kones bryllup stod 

 på Mejlgård i 1646. Han kom fra Skærbæk, Glæsborg sogn og fæstede et hus i Lille Dyre-



 

 53 

 have, Gjesing sogn under Løvenholm i 1655 ifølge Gjesingholm jordebog dette år. Han gav 

 5 Rdl i indfæstning. Huset kaldes også Fiilkærhuset eller Fiilkær Skovhus. Han var skole-

 holder i sognet, og i januar 1673 blev han udnævnt til birkeskriver ved Gjesingholm / Lø-

 venholm birketing, hvis gamle tingbog fra 1673 til 1681 findes på Rigsarkivet i Viborg. 

 På bogens titelblad er følgende skrevet: 

 

 Anno 1673 den 8. jan, haffuer ieg underschrefne, offerlefuerit till Mogens Pedersen i Dyr-

 haffuen, Schollmester i Giesing, denne Bog at skrifue udi alt huis for Retten passerer til 

 Giessingholms Birke Ting. Paa hans Eed alt Richtig paa huer Blad som findis udi Nommere 

 375 Blade.  

   Datum Giessingholm ut supra. Hans Hansen. 

 

 Vi får et begreb om hans indtægt som birkeskriver, idet birkeskriveren Mogens Bech i 1700 

 ansøger godset om økonomisk hjælp. Han havde været birkeskriver siden 1696. Lønnen var 

 da 10 rdl om året samt accidenser, der beløb sig til 4-5 rdl om året. Han fik også løn som 

 skolemester, og desuden drev han fæsteejendommens landbrug. I en taksation over godsets 

 ejendomme oplyses det, at Fiilkærhuset bestod af 2 længer, 8 fag stuehus og 4 små fag stald, 

 og da svigersønnen i huset døde i 1707, bestod besætningen af 2 hopper, 3 køer, 4 svin, 8 

 får med 2 lam og 6 bistader. Ifølge kvæg- og kopskatten i 1678 for Aarhus med flere amter 

 betalte han og hans hustru 6 rdl tilsammen i kopskat, hvilket var højere end den almindelige 

 landbefolknings skat, og i afgift af ”huset” gav han årligt 1½ rdl, mens sognets øvrige hus-

 mænd kunne nøjes med 1 mark. 

 Mogens Pedersen nævnes endnu i matriklen 1688 i Fiilkær Skovhus, men var død inden kir-

 kebogen for Gjesing begynder i 1694. I skiftet efter svigersønnen findes dels en gammel bi-

 bel dels Christian IV `s Recess (lovsamling), bøger som må have tilhørt svigerfaderen, bibe-

 len sikkert med slægtsfadets optegnelser. 

 Ifølge Løvenholm fæstebreve 1672-1700 fæstede Jens Jensen 3-4-1687 det hus ved den Lil-

 le Dyrehave, som Mogens Pedersen sidst havde i fæste, mod at ægte hans datter, Birgitte, og 

 give den gamle frit ophold, så længe han levede. 

 Gift på Mejlgård 18-10-1646 med 

649: Maren Davidsdatter: 

 + november 1687 i Lille Dyrehave, Gjesing sogn. 

  I skiftet efter sønnen Peder Mogensen, Gjesing, 1709 oplyses både hendes navn og at der 

 havde været holdt skifte efter hende 8-12-1687, men skiftet er desværre ikke bevaret. 

 Børn: 

 a: Peder: * 10-7-1647 i Skærbæk, + 17-4-1709 i Gjesing. 

  Pottemager og gårdfæster i Gjesing under Løvenholm gods. Skifte 10-5-1707. 

 b: David: * 2-10-1648 i Skærbæk, + samme dag. 

 c: David: *15-10-1651 i Skærbæk, + 12-7-1719 i Gjesing. 

  Bolsfæster i Gjesing under Løvenholm gods. 

 d: Anders: * ca. 1653 i Skærbæk, skade på fadet ved hans navn. 

  Boede udensogns i 1709 ifølge skiftet efter hans broder, Peder. 

 e: Kirsten: * sept.1655 i Lille Dyrehave, + 23-9-1675 i København. 

  I fadets midtercirkel står om hendes død i København, og at hendes broder, Peder  

  Mogensen, lod hende hæderlig begrave. De to søskende har givetvis været med  

  godsets herskab i deres besiddelser i København, hvor hun så blev syg og døde. 

 f: Jens: * 1657, + 1657 5 uger gammel. 

 g: Jens: * 9-4-1658 i Lille Dyrehave, + 1-6-1705 i Nørager. 

  Smed i Nørager, se nr.324. 

 h: Faltin / Valentin: * 14-3-1662 i Lille Dyrehave, + 29-9-1741 i Trinitatis sogn, Køben-

  havn. Han var gårdfæster i Nørager under Løvenholm, til han efter 1722 flyttede til 

  København, hvor han boede i Rosengaden, Trinitatis sogn, da hans datter, Karen,  
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  blev gift 6-2-1738. 

 i: Birgitte: * 12-2-1666 i Lille Dyrehave, + 2-8-1739 i Nørager Anneksgård. 

  Gift 1. i Gjesing 3-4-1687 med Jens Jensen, eftermand i Lille Dyrehave og skovfo- 

  ged, + 17-7-1707, skifte i Løvenholm skifteprotokol s.109. 

  Gift 2. i Gjesing 15-1-1708 med Jens Pedersen, fæster af Anneksgården i Nørager 

  under Løvenholm gods, + 4-6-1730 i Nørager. 

  

 Der findes mere om slægten i ”Højrup Historier” på internettet, i Historisk Årbog for Ran-

 ders Amt 1980 og i Skalk nr.2, 1981, hvor jeg har en fortælling med hvert sted. 

 

650: Niels Jensen Friis: 

 + 28-6-1698 i Gjesing by og sogn. 

 Fæster af en helgård i Gjesing under Løvenholm. Han nævnes første gang i matriklen 1662 

 og i godsets regnskab 1663-64 på den gård, som Christen Madsen før boede i. Den årlige 

 udsæd var 2 tdr. rug, 1 td. 2 skp byg og 1 td. boghvede, og der kunne bjerges 2 læs hø.  

 Hans afgift af gården som naturalie afgift, der blev omregnet i penge, var: 1½ ørte rug, 1½ 

 ørte byg, 2 pund smør, 1 lam, 1 går, 2 høns, 1 brænsvin (oldensvin). 

 I matriklen 1664 blev gårdens Hk sat ned fra 7 tdr til 4 tdr 3 skp 2 album og i 1688 blev det 

 yderligere nedsat til 4-1-1-2. 

 Han nævnes i matriklerne 1664 og 1688 sammen med broderen Søren på gården. 

 Gift med 

651: N.N. 

 + 8-7-1694 i Gjesing, navn og alder ikke opgivet kun ”Niels Friises hustru”. Hun kan have 

 heddet Estrid, da hun har både en sønne- og en datterdatter med dette navn. 

 Børn: 

 a: Kirsten: * o.1662, + 27-5-1731. Se nr.325. 

  I skiftet efter hendes mand, Jens Mogensen, i 1705 kaldes Jens Friis i hendes broder. 

 b: Jens Nielsen Friis: * o.1664, + 13-1-1742, 78 år. 

  Ifølge Løvenhom fæstebreve overtog han sin fars påboende gård 27-10-1696, og  

  ifølge fæsteprotokollen fik han fæste på gården efter sin afdøde far 25-7-1701.  

  I 1700 siges det, at gården bestod af 3 længer, 14 fag stuehus mod øst, 10 fag stald 

  mod syd og 8 fag lade mod nord og var beliggende i Nordre Gjesing. 

 

 Om slægten Friis fra Gjesing se: Herman Friis Pedersens optegnelser i Rigsarkivet, Viborg, 

 mærket H 1 (12) 55. 

 

722: Christian Pedersen: 

 * o.1658 i Ryom mølle, Marie Magdalene sogn, 

 + 25-1-1713 i Marie Magdalene degnebolig, 55 år gl. 

 Sædedegn til Marie Magdalene og Skarresø sogne, kaldet 14-9-1682. 

 I Aarhus bispearkiv (C3 1198) er der 6-10-1691 en indberetning fra ham om degneembedet. 

 Han boeede i det eneste degnehus, der var i de to sogne og havde et lille jordtilliggende på 

 1 skp 2 alb i hartkorn. 

 Hans årlige indkomster var følgende: 

 Af de 9 gårde hver med én fæster, der fandtes i Marie Magdalene sogn fik han 4 kjærver 

 byg, 2 kjærver rug, 1 gås, 4 brød og 10 æg. Af 2 øde gårde fik han 2 kjærver rug og 1 kjær-

 ve byg. 

 Af hovedgården Ryomgård nød han ingen tiende. 

 I Skarresø var der ligeledes 9 gårde med hver sin fæster. Han fik af hver gård 6 kjærver rug, 

 1 gås, 4 brød og 10 æg, 2 halve gårde gav hver 3 kjærver rug og 10 æg og 4 bolsmænd gav 

 hver 1 skp rug. 

 Påskeoffer: ca. 2½ mark, Pinseoffer: ca.2½ mark, Juleoffer: ca.3 mark. 
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 Alt i alt var indkomsten på et år, når den var bedst: 3½ tdr rug, 1 td byg, 18 gæs, 72 brød, 10 

 snese æg og 2 sletdaler, ”Thi Mange gaar Degnestolen forbi og vil ikke ofte Degnen”. 

 Gift med 

723: Anne Sørensdatter: 

 * o.1655, 

 + 5-4-1741 i Marie Magdalene degnebolig, 86 år gl. 

 Børn: 

 a: Thomas: * 29-3-1685. 

 b: Karen: * 15-1-1688, se nr.361. Faddere bl.a. Søren Sørensen og Beate Pedersdatter. 

 c: Peder:  * 3-3-1691, + 25-4-1749, faderens efterfølger som degn. Farfaren, fasteren og  

  hendes kæreste, Søren Sørensen, ved Ryom(gård) mølle var faddere. 

 d: Kirsten:  * 3-11-1695, + 22-10-1762, gift med smed Berthel Christensen, Følle, Breg-

  net sogn. 

 

728: Rasmus Michelsen: 

 * o.1627, 

 + 29-4-1706 i Brunmose, Marie Magdalene sogn, 79 år. Fundet død på marken. 

 Fæstebonde i Brunmose under Hevringholm. 

 Børn: (nogle): 

 a: Birgitte Rasmusdatter: o.1652, + 1726, gift 1684 med Niels Bang, Klemstrup. 

 b: Niels Rasmussen, Brunmosehus: o.1656-1729, se nr.364. 

 c: Jens Rasmussen, Brunmose: o.1658-1727, se nr.434 i Kahr slægten. 

 

 Gift 2. før 1684 med 

 Maren Rasmusdatter: 

 * o.1736, 

 + 18-3-1711 i Brunmose, Marie Magdalene sogn, 75 år. 

 Barn:  

 d: Rasmus Rasmussen: * 4-9-1687, + 9-1-1689. 
 

732: Mads Steffensen / Stephansen: 

 * o.1677 antagelig i Nimtofte, 

 + 28-3-1756 i Aalborghuset, Marie Magdalene sogn, 79 år. Skiftet efter ham er desværre 

 revet ud af Holbækgårds skifteprotokol. 

 Fæster af Aalborghuset under Holbækgård fra 1713 og skovfoged. Første gang nævnt i 

 godsets jordebog 1718. I 1701 boede han i Bøjstrup og stod fadder i Marie Magdalene 

 kirke. Har boet et ikke kendt sted mellem 1706 og 1713, idet der ikke er fundet børn født i 

 sognet eller i nabosognene. Gjesing kirkebog begynder først 1710. 

 Gift i Gjesing 29-2-1706 (deres opholdssted nævnes ikke) med 

733: Maren Madsdatter: 

 * o.1673, 

 + 5-2-1755 i Ålborghuset, Marie Magdalene sogn, 82 år. 

 Hendes mor, Anne Larsdatter, der var født i Randers, døde hos dem 4-7-1742, 102 år 

 gammel, men det har ikke været muligt at finde hendes mand eller andet om dem. 

 Barn: (der er ikke fundet flere): 

 a: Mads: o.1704-1736, se nr.366.  

 

760: Søren Sørensen: 

 Fæster af Sjørupgård i Nimtofte under Vedø gods fra o.1665 til 1687. 

 I 1688 var det hans enke, der var fæster på gården. 

 Børn: 

 a: Søren Sørensen Krog: eftermand på gården, se nr.380. 
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 b: Rasmus Sørensen Krog: fæster i Sivested under Løvenholm, se Kahrslægten nr.402. 

 

7 x Tipoldeforældre: 

 

1152: Jens Nielsen Brøgger: 

 * o.1577 

 + 27-5-1651 i Tolstrup, Vejlby sogn, 74 år gammel. 

 Gift med 

1153: Dorethe Brøggers: 

 + 22-10-1666 i Tolstrup, Vejlby sogn, alderen er ikke opgivet. 

 Det må antages, at Jens Brøgger er fæster af den gård under Ingvorstrup, som sønnen Niels 

 senere er fæster af. Sønnen Søren fæster gård i Revn, Vejlby sogn, Anders og Rasmus er 

 gårdfæstere i Ålsø under Katholm. Han er nævnt i Kalø amts lensregnskaber i 1648 (RA: 

 film M.18.310). 

 Børn:  
 a: Niels: * o.1625, + 4-3-1703, se nr.576. 

 b: Søren: * o.1630, + 10-4-1696 i Revn, Vejlby sogn, 66 år gammel.  

  Gift med Anne Jensdatter, + 10-3-1697 i Revn, 78 år gammel. 

  Børn: 

  1: Jens Sørensen Brøgger: + oktober 1721 i Revn, minus alder. 

   Gift 27-10-1697 i Vejlby med Mette Pedersdatter Block, død 21-10-1753 i 

   Revn, 79 år gammel. Der er skifte efter ham i Ingvorstrup skifteprotokol G 

   292-1, side 9, 19-11-1721. Hun gift 2.gang med Peder Jensen (Brøgger) i 

   Revn, + 7-6-1746, skifte i Ingvorstrup skifteprotokol. 

   Barn: 

   a: Søren Jensen Brøgger: 18 år i 1721. 

    Gav sin stedfar, Peder Nielsen (Brøgger) i Revn afkald for sin fæd-

    rene arv 12-5-1735 og boede da i Søby, Albøge sogn. 

    Selvejer Søren Brøgger i Søby, Albøge sogn død 29-9-1771.  

    Dødsfaldet er ikke indført i kirkebogen for Albøge sogn, men i Skif-

    teprotokollen for Sdr. Djurs Herred. 

    Albøge kirkebog: 
    Søren Jensen af Revn troloves med Maren Hansdatter af Søby 17-

    6-1731, vies 16-12-1731. 

    Maren Hansdatter, Søren Brøggers kone i Søby + 12-10-1745, 35 år 

    gammel. 

    Søren Jensen og Sidsel Rasmusdatter i Søby trolovet 18-11-1745, 

    viet 24-2-1746. 

    Børn: (dels efter skiftet, dels ifølge kirkebogen): 1.ægt.: 

    1: Jens: * 1-2-1733, 38 år i 1771 og i Søby på Løvenholms gods. 

    2: Hans: * 3-10-1735, 37 år i 1771 og i Strands på Mols.   

     Løvenholms fæsteprotokol 1756-1834: Hans Sørensen  

     Brøgger: * i Søby, fæster Jens Jensens fradøde gård i Strands i 

     1760. 

    3: Jon: (John, Jørgen): * 29-3-1739, 30 år i 1771 og tjener hr. Hans 

      Brock i Grenå. 

    4: Gertrud: i Morup på Vedø gods i 1771, ugift. 

    5: Mette: * 11-5-1741, på Isgård gods i Strands i 1771, ugift. 

    Børn, 2.ægt.: 

    6: Maren: + 28-9-1746, 14 dage gammel 

    7: Maren: + 16-11-1749, 2 år gammel. 

    8: Søren: 21 år i 1771 og hjemme som karl. 
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    9: Rasmus: 19 år i 1771 og ansat ved grovsmed profession i Grenå.

    10: Anne Marie: 14 år i 1771 og hjemme.    

    11: Maren: +?-1770, 3 år gammel. 

  2: Bodil Sørensdatter Brøgger: 

   Gift 4-12-1689 i Vejlby med Christen Eskildsen i Vejlby. 

  c: Anders: gift 27-10-1658 i Ålsø med Maren Rasmusdatter af Ålsrode, Ålsø sogn, død 

  1674, dato mangler. 

Gift 2. 19-5-1675 i Ålsø med Anne Ibsdatter af Ålsø. 

Børn: 

   1: Jens: * 21-10-1659. 

   2: Rasmus: * 17-8-1662. 

   3: ?? navn mangler: * 25-4-1666. 

   4: Hans: * 18-12-1667. 

   5: Søren: * 8-2-1671. 

   6: Maren: * 2-2-1676. Kirkebogen mangler 1667-1707. 

   Anders Jensen Brøgger var gårdfæster i Ålsø under Katholm i 1688. 

  d: Rasmus: gift 6-4-1662 i Ålsø med Anne Jensdatter fra Ålsrode. 

   Børn: 
   1: Jens: * 28-1-1663. 

   2: Jens: * 22-2-1665. 

   3: Maren: * 11-1-1666. 

   4: Anne: * 8-4-1668. 

   5: Dorethe: * 23-2-1670. 

   6: Kirsten: * 24-7-1672. 

   7: Karen: * 10-3-1675. 

   Ifølge Kop- og Kvægskattemandtallet for 1687 for Ålsø sogn, Kalø amt ( film  

   M.19.197 ) er Rasmus Brøgger fæster under Katholm i Ålsø og enkemand. 

   Niels, Søren, Anders og Rasmus Brøgger samt deres koner og Dorethe Brøggers står 

   faddere til hinandens børn, og det nævnes ofte, at de fire er brødre.   

 

1190: Jens Jensen:? 

 Ifølge Kalø lensregnskaber findes han på gård nr.3 i Astrup, Skarresø sogn fra 1613 til 1630, 

 i hele perioden sammen med Rasmus Pedersen. De er selvejere. 

 Gårdens landgilde er som ovenfor nævnt under Jørgen Nielsen. I 1631 er han tilsyneladende 

 flyttet til gård nr.1 i Astrup, en stor gård, der kaldes ”Officersgården”, og samtidig blev han 

 udnævnt til sandemand. Forgængeren, Michel Therkildsen, overtog hans part af gård nr.3, 

 men nævnes ikke efter 1633. I 1646 er han stadig på gården, og unge Jens Jensen på gård 

 nr.3, men i 1662 er der kun en Jens Jensen på gård nr.1 og ingen på gård nr.3, så det er jo 

 tænkeligt, at den gamle Jens Jensen har overladt sin gård til unge Jens Jensen. I 1664 bor 

 selvejer Thomas Rasmussen på gård nr.1, og Jens Jensen har det før omtalte brændsvin til 

 fælles med gård nr.3, men herefter nævnes han ikke mere. 

 

 Beboerrækken for gård nr.3 tilbage til 1573 er: 

 Rasmus Pedersen i 1612. Sidst nævnt i 1633. 

 Peder Olufsen i 1595. 

 Jens Bonde i 1573. 

 Det kan ikke siges, om der er slægtskab mellem de nævnte personer, men de fire gårde, der 

 er nævnt i Astrup til 1612 og de fem herefter er alle selvejergårde. 

 

1300: Jens Friis: 

 Fæstegårdmand af en gård norden åen i Gjesing by under Løvenholm gods fra 1622, ifølge 

 Gjesingholm jordebog 1622. Han gav 4 rdl i indfæstning. Han er nævnt indtil 1664. 
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 Ifølge matriklen 1662 var hans gårds Hk, som byens øvrige gårde, på 7dr, som i 1664 blev 

 sat ned til 4-3-2-0 og den årlige udsæd var 2 tdr. 2 skp rug, 1 td. 2 skp byg og 1 td boghvede, 

 ligesom han årligt kunne bjerge 2 læs hø. 

 Den årlige landgilde var 1½ ørte rug, 1½ ørte malt, 2 pund smør, 1 lam, 1 gås, 2 høns og 1 

 brændsvin, som årligt blev omregnet til kontanter. Desuden gav han af ”Marchus” gård: 1½ 

 skp rug, 2 skp byg og 20 skil. for andre små beder. 

 Børn: (kendte): 

 a: Rasmus: + 24-6-1694, eftermand på gården, første gang nævnt i regnskabet 1664-65. 

 b: Niels:  se nr.650. 

 c: Søren: nævnes i matriklerne 1664 og 1688 sammen med broderen Niels. 

 

1444: Peder Lauritsen Møller: 

 * o.1613, 

 + 16-5-1698 i Ryom(gård) mølle, Marie Magdalene sogn, 85 år. 

 Møller i Ryomgård vandmølle. 

 Gift med 

1445: Karen NN: 

 * o.1616, 

 + 12-11-1691 i Ryom(gård) mølle, Marie Magdalene sogn, 75 år. 

 Børn: 

 a: Beate: * o.1656, + 2-3-1734, gift 4-9-1698 med Søren Sørensen, møller i Ryomgård  

  mølle + 25-1- 1726, 73 år, 4 mdr., 3 uger. Da hun døde, står der: ”den gamle møl- 

  lerkone til degnen her i Marie Magdalene, 78 år og nogle måneder”, så hun har altså 

  boet som enke hos brodersønnen i degneboligen. 

 b: Christian: * o.1658, se nr.722. 

 

1464 = 328: Stephan / Steffen Madsen: 

 * o.1645, 

 + 13-12-1719 i Aalborghuset, Marie Magdalene sogn, 74 år 3 dage. 

 Fæster af gård nr.6 i Nimtofte til 1687 under Ryomgård, hvor han flyttede til Pindstrup i 

 Marie Magdalene sogn. Forgængeren på gården, Søren Østergaard, var fæster på gården i 

 1665 ifølge Matriklen for Kalø amt 1665 og 1687, og er muligvis hans svigerfar.  

 I matriklen 1688 siges det, at Aalborghuset var øde og beboet af Stephan Madsen. Det stem-

 mer godt overens med, at han ved datterens dåb i 1687 nævnes af Pindstrup, og så først se-

 nere har boet i Aalborghuset, hvor han døde hos sønnen Mads. 

 Børn: (nogle): 

 a: Søren Stephansen: * o.1674, + 6-10-1695, 21 år i Marie Magdalene sogn. 

 b: Mads Stephansen: * o.1677-1756, fæster i Aalborghuset, se nr.732.  

 c: Mogens Stephansen: o.1684-1769, fæster i Nyborghuset, se nr.164. 

 d: Kirsten Stephansdatter: * 18-3-1687 i Pindstrup, Marie Magdalene sogn. 
 

 

 
         Johannes J. Lund, 

         Spjald, 2008 & 2021.

  

   

Kilder: 

Gl. Estrup godsarkiv: 

Fæsteprotokoller 1766-1845, fæstebreve 1714-1849, oversigt over fæstebønderne 1719. 

 

Katholm godsarkiv, Djurs Sønder herred: 

Skifteprotokol 1708-1850, fæsteprotokol 1816-1893. 
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Holbækgård godsarkiv, Rougsø herred: 

Skifteprotokol 1710-1850. 

 

Løvenholm / Gjesingholm godsarkiv, Sønderhald herred: 

Brandtaxationer for godsets huse og gårde, 1799 og 1804. 

Løvenholm birks justitsprotokol 1673-81 (ført af Mogens Pedersen, nr.648). 

Fæsteprotokoller 1675-1853, skifteprotokoller 1705-1831 med registre. 

 

Ryomgård godsarkiv, Sønderhald herred: 

Fæsteprotokol 1777-1804, skifteprotokol 1773-1809 med registre. 

 

Scheel / Benzon godsarkiv, Djurs Nørre herred: 

Skifteprotokol 1719-52, 1786-1850. 

 

Vedø godsarkiv, Sønderhald herred: 

Skifteprotokoller 1721-1811, fæstebreve 1749-1821. 

 

Randers amt: 

Rougsø herred: 

Holbæk sogn, Ørsted sogn. 

 

Sønderhald herred: 

Auning sogn, Fausing sogn, Gjesing sogn, Koed sogn, Marie Magdalene sogn, Nørager sogn, 

Vejlby sogn, Øster og Vester Alling sogn. 

 

Djurs Nørre herred: 

Gammelsogn. Grenaa, Nimtofte sogn, Tøstrup sogn, Ørum sogn. 

 

Djurs Sønder herred: 

Ebdrup sogn, Feldballe sogn, Hoed sogn, Homå sogn, Kolind sogn, Nødager sogn, Ålsø sogn. 

 

Mols herred: 

Tved sogn.                                                                                                                                                                                                    

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Nimtofte o.1800.            nr.4: Nimtoftegård   nr.6: Rasmus Pips gård           
                                       
     Ole Skrædders hus     
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Kirstine Andersens og Rasmus Rasmussens bryllup i Nimtofte 22-9-1920. 

 

 

Nederste række fra venstre: 

 

1: Antonie Andersen, Brovang, Ørum Djurs, gift med nr.10 

2: Inge Kirstine Andersen, datter af nr.3 & 4 

3: Anne Mette Kahr Andersen, gift med nr.4 

4: Peter Andersen, Nimtoftegård, gift med nr.3, broder til bruden. 

5: Chresten Rasmussen, Øster Alling, far til brudgommen. 

6: Mette Kirstine Møller Rasmussen, gift med nr.5 og mor til brudgommen. 

7: Inger Catrine Herman Andersen, mor til bruden nr.31 og til nr.4,10,12,13,18,23 & 29 

8: Anna Vestergaard, datter af nr.18 & 19 

9: Aksel Andersen, søn af nr.13 & 14 

 

Midterste række fra venstre: 

 

10: Jørgen Andersen, Brovang, Ørum, gift med nr.1, broder til bruden. 

11: Peder Just Nielsen, Dyngby, gift med nr.12 

12: Ane Nielsen født Andersen, gift med nr.11, søster til bruden. 

13: Anders Christian Andersen, Skjødstrup, gift med nr.14, broder til bruden. 

14: Gudrun Nørgaard Andersen, gift med nr.13 
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15: Morten Lindegaard, præst i Brande senere biskop i Ribe, gift med brudgommens søster,  

      Sigrid, som netop havde barslet. Han foretog vielsen i Nimtofte kirke. 

16: Anne Marie Møller, gift med nr.17 

17: Poul Møller, gift med nr.16, broder til nr.6 

18: Margrethe Vestergaard født Andersen, Ørum, gift med nr.19, søster til bruden. 

19: Peter Vestergaard, Ørum, gift med nr.18 

20: Frands Peder Ilsøe Hougaard, Nimtofte, gift med nr.33 

21: Martine Herman, Mogenstrupgård, gift med nr.22 

22: Jens Herman, Mogenstrupgård, Nimtofte, gift med nr.21, broder til nr.7 

 

Øverste række fra venstre: 

 

23: Christian Henrik Jakobsen, Randers, gift med nr.34, farbror til bruden. 

24: Søren Jørgensen, gift med nr.25 

25: Karen Marie Jørgensen, gift med nr.24, søster til nr.5 

26. Gudrun Rasmussen, søster til brudgommen. 

27: Jens Rasmussen, garder, broder til brudgommen. 

28: ? 

29: Agnes Andersen, søster til bruden, i 1921 gift med mejeribestyrer Jensen, Nimtofte. 

30: ? 

31: Kirstine Andersen, brud, datter af nr.7, gift med nr.32 

32: Rasmus Rasmussen, brudgom, Allinggård, Øster Alling, gift med nr.31, søn af nr.5 & 6 

33: Elise Marie Jakobsen Hougaard, Nimtofte, gift med nr.20, faster til bruden. 

34: Ane Marie Jakobsen, Randers, gift med nr.23 


