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SLÆGTER

FREDE TERKELSEN

Forord
et har været mit mål at skrive en slægtsbog, der ikke blot kunde
have interesse for slægtens medlemmer, men som kunde læses med
glæde og udbytte af alle historisk eller blot menneskeligt interesserede.
Om det er lykkedes mig, kan kun læserne dømme.
Jeg har derfor ikke villet tynge teksten med alt for mange tørre tal
og navne. Disse kan findes i anetavlerne, der danner grundlaget i denne
bog. Anetavlen kan siges at være en trekant, der vender spidsen nedad,
mens efterslægts- eller stamtavlen er en trekant med spidsen opad. I
begge tilfælde er spidsen udangspunktet. I anetavlen begynder man for
neden med det yngste led, i stamtavlen foroven med det ældste.
Anetavlerne er her anbragt bag i bogen, så de kan t^ges frem og
foldes ud ved siden af teksten og bruges under læsningen. Stamtavlerne
eller efterslægtstavlerne vil kunne findes på det sted i teksten, hvor de
omtales.
Det har ikke været meningen eller målet at lave en stamtavle over
alle efterkommere af en eller flere »stamfædre«. Kun de færreste tænker
på, at hvis vi går ca. 15 led tilbage i slægten — til tiden omkring 1500,
og her i denne bog føres slægten i et par linier så langt tilbage —, har
vi ialt ca. 16.000—35.000 aner, altså halvt så mange »stamfædre«. Det
vil derfor altid blive temmelig tilfældigt, hvem af disse 8.000—16.000
forfædre, vi finder tilbage til og derfor udnævner til »stamfader«. Alle
de øvrige kunde med samme ret gøre krav på den fine titel, og det vilde
i alle tilfælde være fuldstændig håbløst at finde navnene på de utallige
efterkommere. Derfor har jeg kun taget stamtavler med i de tilfælde,
hvor jeg mente, det kunde have mere almindelig interesse og skabe større
klarhed.
Det har været naturligt for mig at gøre min eneste datter til udgangs
punkt, den såkaldte Proband, for den anetavle, der hermed udsendes.
Jeg har fundet det mest praktisk at ordne denne slægtsbogs stof i 4
hovedafsnit, et for hver af Probandens, Inge Hald Terkelsens 4 bedste
forældre: farfaderen Enevold Terkelsen, farmoderen Katrine Kjerkegaard, morfaderen Rasmus Ole Pedersen og mormoderen Johanne
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Marie Laiiesen. Den er dog tænkt som en gave til hele slægten. Ingen
må derfor vente, at det har været muligt at få alle navne med; men for
håbentlig kan alle slægtens medlemmer glæde sig over, at de nu har
anetavlen i orden fra et bestemt led, og de vil da let kunne føre en
efterslægtstavle videre derfra ned til sig selv og slægtsgrenens yngste.
Hundreder, for ikke at sige tusinder, af mennesker i Bjerre herred må
ved at gøre et sådant forarbejde kunne føre deres slægt tilbage til en
eller anden linie i denne slægtsbog. —
Den 24. april 1942 satte jeg første gang foden i Viborg Landsarkivs
læsestue, og jeg er daværende landsarkivar Svend Aakjær meget tak
nemlig for den modtagelse, jeg fik (se indledningen). Den virkede i
høj grad inspirerende, og det blev langtfra sidste gang, jeg kom der. Når
jeg på mine foredragsrejser forår og efterår kom inden for en radius af
ca. 100 km fra Viborg, tog jeg hver morgen ind for at arbejde dagen
lang i arkivet. Det var hyggelige og udbytterige timer, og jeg føler trang
til også at bringe en tak til genealogerne Karbo og Héilesen og den nu
afdøde Martin Olesen samt alle på arkivet, der på den ene eller den
anden måde har ydet mig hjælp og støtte. — Også den nu afdøde genea
log N. C, Jehrbo, Kolding, og orlogskaptajn H.F.Kiær, København, tak
ker jeg for værdifulde oplysninger. Endvidere takker jeg fru Kjørtsholm,
København, der var så venlig at låne mig stamtavler over de forskellige
slægter Langballe, violinistinde, fru Schiøler, København, der skaffede
mig Ludvig Holbergs anetavle, bibliotekar Langholz, Viborg, der velvilligst
overlod mig den oversigt over Johs. Ewalds aner, han selv havde ud
arbejdet, og endelig genealogen H. P. Aagaard, der med stor dygtighed
har ført anetavlen for slægten Ravn ca. 150 år længere tilbage, end jeg
selv var nået, og med den største beredvillighed har overladt mig den
til brug for dette arbejde.
Sidst, men ikke mindst, bringer jeg en hjertelig tak til alle med
lemmer af slægten, der har ydet bidrag til denne bogs udgivelse. Jeg må
dog gøre opmærksom på, at bogen, med tekst og tavler, kun udgør et
forholdsvis lille uddrag af de oplysninger, jeg gennem årene har samlet
i fire løsbladebind. Disse vil efter min død blive overgivet til Lands
arkivet i Viborg, hvor de forhåbentlig i fremtiden kan blive benyttet
som grundlag for andres studier. Jeg er mig nemlig fuldt bevidst, at
dette kun er en begyndelse, og at man aldrig når til bunds i slægtens
historie. Men det er netop dette bundløse ved slægtsstudiet, der har
draget mig med uimodståelig magt.
Det er mig en glæde hermed at lade de oplysninger, jeg har samlet,
gå videre til slægten.
Fynshav, Als, oktober 1958.
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Frede Terkelsen.

En efterskrift til forordet
Efter at foranstående forord er skrevet, er Frede Terkelsen afgået
ved døden. Han nåede ikke selv at se den slægtsbog udkomme, som han
havde arbejdet på med så megen interesse og glæde.
Det har været med nogen ængstelse, jeg er gået i gang med at gøre
arbejdet færdigt til udgivelse. Heldigvis lå de 9 første kapitler så vidt
færdige fra Frede Terkelsens hånd, at der blot var enkelte tilføjelser at
gøre. — De to sidste kapitler var derimod ikke skrevet, men de kunde
udarbejdes på grundlag af foreliggende notater.
Det har været en stor hjælp for mig, at genealog H. P. Aagaard har
skrevet slægtstavlerne og den store anetavle ud og læst korrektur på
disse. Jeg bringer ham derfor min bedste tak!
Ligeledes vil jeg gerne takke redaktør Martin Ravn, Horsens Folke
blad, for de fotografiske optagelser af Hans Olufsen Ribers epitafium i
Horsens Klosterkirke, samt Burmeister & Wain, som velvilligt har over
ladt mig farveklicheen til Jacob Madsens epitafium i Holmens kirke i
København.
»Skovbrynet«, Fynshav, august 1960.

Anna Hald Terkelsen.

Vejledning i brugen af slægtstavlerne
De på slægtstavlerne opstillede aner er alle nummererede. Går vi ud fra
probanden Inge Marie Hald Terkelsen (eller iøvrigt en hvilken som helst person
på tavlerne), vil vi finde, at for hver generation, vi går tilbage i slægten,
fordobles anenummeret. For mændenes vedkommende sker det i lige opad
stigende linie: 2 - 4 - 8 - 16 o. s. v., for kvindernes vedkommende får anetallet
foruden den tilsvarende fordobling et plus én, f. eks.: probandens far 2, far
far 4, farfars far 8; farmor 5, farfars mor 9; probandens mor 3, mormor 7,
mormors mor 15 o. s. v.
Skal man beregne anetallet på en person i et fjernere led fra probanden,
f. eks. Justine Mortensdatter (nr. 93), der er lig med farmors mormors farmor,
vil man se, at fordoblingen af anetallet plus én er anvendt, hver gang der
forekommer et kvindeligt led i linien. — Det vil altså sige, at alle îorfædrene
har lige og alle formødrene ulige numre. — Hvor 2 eller 3 ekstra numre er
tilføjede, betyder det, at flere slægtslinier fører til samme person, altså ved
anesammenfald.
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Lidt om slægtsforskning til indledning
I Blichers E Bindstouw nævner Pe Båhstrup sin oldefars oldefar, og
Pe Pahvse udbryder forbavset: »De wa ibann, hwa veed do om di ållfåers
ållfåer?« (Ållfåer« — egl. gammelfar — betød dengang bedstefar).
Stillede man det samme spørgsmål til nutidsmennesker: Hvad veed
De egentlig om Deres oldefars oldefar?, var der næppe mange, der —
ligesom Pe Båhstrup — på stående fod kunde fortælle en lille, munter
historie om deres tip-oldefar.
Mange har stamtavle over deres fine jagthund eller deres ridehest,
og enhver ordentlig landmand har stamtavle over sine køer, men kun
få aner noget om deres egen oprindelse, skønt man skulde synes, deres
egen anetavle måtte have større interesse for dem end ærespræmiekoens.
Tror man, at slægtsforskning (genealogi) er noget kedeligt, gam
melt ragelse, så tager man meget fejl. Anejagten er en meget spændende
form for jagt.
Derfor vil jeg gerne sige til de unge: Se at få begyndt i tide! Begynd
slægtsstudiet i jeres nærmeste familie! Få slægtens ældste til at fortælle
for jer! Som regel er der intet, de hellere vil. Og der vil altid være ting
i det, de fortæller, som hverken kirkebøger eller optegnelser i arkiverne
kan sige jer noget om. — Skriv ned, hvad de gamle fortæller! Sørg for
at få så mange navne og årstal med som muligt — også stednavne, hvad
der er meget vigtigt, når I senere skal i lag med kirkebøgerne!
Er det ikke meget vanskeligt at give sig i kast med studiet af slægten?
Kræver det ikke særlige forudsætninger? Skal man ikke kunne læse
gammeldansk, den såkaldte gotiske skrift? spørger man.
Nej, ikke i første omgang. Da kan man, som sagt, nøjes med at
spørge de gamle ud. Og for dem, der er så heldige at bo på slægtens
hjemegn, hvad der stadig gælder mange mennesker på landet, vil det
være udmærket med et besøg på slægtens kirkegård. Man kan få mange
gode og som regel sikre oplysninger — om navne, årstal, ægteskaber og
børnetal — på gamle gravmindesmærker, selv om det måske nok
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kun er få, der som min datter kan finde mindesmærker over alle sine
otte oldeforældre på samme lille landsbykirkegård (Vrigsted i Bjerre
herred).
Har man så navne og tal på de nærmeste led i orden, går man til
sognepræsten i det sogn, hvor slægten til den ene eller den anden side
— eller altså i særlig gunstige tilfælde: til begge sider — hører hjemme,
og beder om lov til at se i kirkebogen. Og den er for de sidste leds ved
kommende skrevet med almindelige latinske bogstaver. Kommer man
længere tilbage i tiden (sognepræsten har kirkebøgerne liggende helt til
bage til omkring 1815) — er navnene som oftest skrevet med latinske
bogstaver, selv om den øvrige tekst er gotisk.
Ønsker man at komme endnu længere tilbage — og det gør man be
stemt, når man først har fået blod på tand — så må man til lands
arkiverne, hvor alle de ældste kirkebøger opbevares: for Sønderjylland
i Åbenrå, for Nørrejylland i Viborg, for Fyn og »Sydhavsøerne« i Odense
og for Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm i København. I lands
arkiverne findes også fæste- og skifteprotokoller, tingbøger og skøde
protokoller og lignende, men de fleste folketællingslister, der kan være
én til stor hjælp, findes kun i Rigsarkivet i København.
Kun et halvt hundrede af vore kirkebøger går længere tilbage end til
1645 — det var Chr. IV, der forlangte, at præsterne skulde føre kirkebog
— men mange af de nu bevarede kirkebøger begynder først langt senere,
fordi de ældste tit er brændt sammen med præstegården eller gået til
grunde på anden måde. Derfor skal der held til at føre slægten længere
tilbage end til 1600-tallet. Kun de velhavende borgere, borgmestre
o. 1., præstestanden og adelen har fra gammel tid haft interesse for
slægtens historie og derfor skrevet »slægtebøger« og ført slægtsregistre.
»Dumper« man gennem slægtsstudiet ind i en sådan linie, som det i et
par tilfælde er sket med studiet af denne slægt, kan det hænde, at de
ældste led får interesse for mange flere end for den nærmeste familie.
Man må være klar over, at slægtshistorie er eet, og almenhistorie
noget andet. Dog er der ikke noget skarpt skel. Slægtens medlemmer
kan enten selv være historiske personer, eller de kan have haft forbin
delse med kendte historiske personer på en sådan måde, at man plud
selig føler sig stående midt på historiens store skueplads. Og det er det,
der er tilfældet med de ældste led i denne slægtsbog. Derved får bogens
første kapitler med skildringen af en slægt, der spænder fra Visby på
Gotland i øst til Ribe og Thisted i vest, fra Bergen i nord til Westfalen,
Baden og Elsass i syd, ikke blot interesse for den nærmeste slægt, men
for mange andre. Den får almenhistorisk interesse. Ja, der er næppe
tvivl om, at mange af mine læsere med samme ret som jeg kunde kalde
de mænd og kvinder, der her skildres, for vore forfædre.
9

KAPITEL I

Enevold Terkelsens slægt
Slægtens ældste led
Jacob Stage, Hans Svaning m. fl.
e ældste kapitler af slægtens historie er spændende som nogen
roman. I visse tilfælde kan det være vanskeligt at afgøre, hvad
der er sagn, og hvad der er historie. Men sagn siger ofte sandhed. Der
for skal også sagnene tages med, men på en sådan måde, at det tydeligt
ses af fremstillingen, hvad der er sagn, og hvad der er historie. —
Skulde man vælge en enkelt af de ca. 10.000 »stamfædre«, vi har på
reformationstiden, og give ham navnet »slægtens stamfader«, måtte det
blive Jacob Stage, til hvem alle de fire slægtslinier, der skal behandles i
denne bog, kan føres tilbage, Hald-linien dog først gennem de yngste
slægtled.
Hvem var da denne Jacob Stage? Ja, det eneste sikre, vi ved om ham,
er, at han i året 1542 var bosat i Thy. Ifølge et dokument, der er gen
givet i »Tegneiser over alle Lande«, førte han i dette år proces imod en
herremand på Mors, der hed Niels Winter og var ejer af herregården
Nandrup i Flade sogn. Det drejede sig om »det gotz, som han tog epht/er
her Anders« — det må være sognepræsten i Flade, hr. Anders Olufsen —, og hvorom der var fældet dom ved landstinget i Viborg. Nu ap
pellerer Jacob Stage sagen til konge og rigsråd; men hvorfor han blan
dede sig i denne sag, og hvordan den endte, ved vi desværre intet om.
Muligvis er den ordnet ved forlig — uden papirer. —
Men alt dette siger os ikke noget om, hvem Jacob Stage var. Efter al
sandsynlighed har han dog været af adelig byrd, og meget tyder på, at
han enten stammede fra Sverrig eller fra Sønderjylland.
I biskop J. C. Blochs håndskrevne Samlinger til den fynske Geistligheds historie, der nu findes på Universitetsbiblioteket, er der indlagt et
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Kap. I

blad, hvorpå det uden kildeangivelse fortælles, at Jacob Stage tilhørte
en svensk adelsslægt, men blev fordrevet fra sit fædreland, fordi han
under unionskrigene havde holdt med den danske konge, kong Hans
eller Christian II. Samme sted nævnes det også, at hans hustru hed Maria
Borre. Men Ribe bys historiker, overlærer J. Kinck, siger om bladet i
Blochs samlinger: »Dette blad indeholder dog flere angivelser, som ikke
synes pålidelige.« Og jeg har også andre grunde til at tro, at beretningen
om den fordrevne svenske adelsmand hører til de upålidelige sagn.
For det første synes der slet ikke at have eksisteret nogen svensk
adelsslægt med navnet Stage eller Stake, som svenskerne siger, på unions
krigenes tid, altså før reformationen. Ifølge »Svenska adelns ättetavlor«
er de første slægter af dette navn, for der fandtes flere, ikke adlede før
efter reformationen. For det andet findes der her i landet allerede før
reformationen en holstensk adelsslægt med navnet Stacke, Stake eller
Stage — i gamle dage tog man det ikke så nøje med stavemåden —, og
det er det rimeligste at antage, at Jacob Stage har tilhørt denne slægt.
Flere ting tyder også på, at det forholder sig sådan.
Den holstenske adelsslægt Stake omtales så tidligt som i 1240, og
i 1310 får domkapitlet i Ribe tilskødet en »Stackæ Mølle«, der kan have
fået sit navn efter en mand af denne slægt. I 1400-tallet har slægten i
hvert fald haft tilknytning til Sønderjyllands daværende hovedstad Ribe.
Et af de besynderligste danske dokumenter fra den senere middelalder
er en formaningsskrivelse, som kannikerne ved domkirken i forbindelse
med flere af stiftets præster i 1474 indsender til deres biskop, Peder
Nielsen, i Ribe, hvem de i stærke ord anklager for løsagtighed og pengegridskhed. Blandt underskriverne er en kannik ved navn Jacob Stage,
der ganske vist kalder sig Jep eller Jeip, der ligesom Jap er en for
kortelse af Jacob.
Syv år senere træffer vi den samme Jeip Stage som forstander for
Helligåndsgården i Ribe. Da skriver han et testamente for præsten i
Ballum, der skænker alt sit gods, »rørligt og urørligt«, til Helligånds
gården, der var hospital og alderdomshjem, mod at 8 præster sommer
og vinter skal holde sjælemesse for hans og hans forældres sjæle »til
evig tid«. Muligvis har præsten i Ballum endt sine dage på hospitalet,
men hvad sjælemessen angik, blev han grundigt snydt, for da reforma
tionen blev indført i Sønderjylland (1526), var den »evige tid« forbi!
Kannikerne var som regel adelsmænd, så en tid har jeg været til
bøjelig til at tro, at Jep Stage i Ribe og Jacob Stage i Thy var en og
samme person. Forstanderen for Helligåndshuset kunde f. eks. have truk
ket sig tilbage for at ægte Maria Borre. Men når man betænker, at han
var kannik allerede 1474 og altså må være født omkr. 1450, kan det
næppe være den samme mand, der i 1542 fører retssag i Thy. Derimod
11
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har de to mænd af samme navn efter al sandsynlighed tilhørt den
samme slægt, og det kan være Stage-slægtens gamle forbindelse med
Ribe, der medfører, at en søn af Jacob Stage i Thy flytter til byen,
gifter sig ind i en kendt borgerfamilie og i løbet af kort tid arbejder sig
frem til en ledende stilling.
Også i det nordøstlige hjørne af Sønderjylland træffer vi lige efter
reformationen en adelsmand, der sandsynligvis har hørt til den samme
slægt, nemlig Johan Stake til Vorgård i Heils sogn. 1529 og flere gange
senere nævnes han som en af Frederik Fs hofmænd. 1543 betaler han
»plov- og frøkenskat« af Vorgård, og han lever endnu i 1553. Johan Stake
lever altså samtidig med Jacob Stage, og trods den lille forskel i stave
måde kan disse to mænd godt have været slægtninge.
Men hvordan nu end alt dette forholder sig, så meget er sikkert, at
en søn af Jacob Stage, Søvren Jacobsen Stage, undertiden også kaldt
»Søren Jacobsen Ty«, der er født 1509, kommer til Ribe og gifter sig
1537 med Anne Sørensdatter Klyn eller Kigne, datter af Ribeborgeren
Søren Klyn.
Søren Klyn har efter alt at dømme været en typisk vestslesvigsk stude
handler og en velhavende mand. I året 1520 udførte han iflg. Dronning
Christines Hofholdningsregnskaber 90 stude. Hans to sønner bliver dyg
tige og kendte handelsmænd i Ribe, og han får begge sine døtre godt
gift, den yngste, Karen, med en Ribeborger ved navn Peder Krag, hvis
to sønner bliver betydelige videnskabsmænd, og den ældste, Anne, der er
født 1519, med den 10 år ældre Søren Jacobsen Stage, der allerede 1547
omtales som rådmand og ikke længe efter som borgmester.
Om Søren Stage fortæller Kinch: »Han drev en betydelig handel,
f. eks. med korn, smør og stude, og blev en meget formuende mand.
1569 skattede han således højest af alle i byen, efter 19 mk., medens
Bagge Jensen, stamfaderen til den Baggesen’ske familie, skattede efter
18mk.« Senere gik hans skatteansættelse dog noget ned. Man må give
Søren Stage en del af æren for de mange fremskridt, der fandt sted i
Ribe under hans og hans medborgmesters styrelse.
I sine 10 sidste leveår oplevede Søren Stage ikke så lidt modgang.
1568 dør hans ældste søn, Jacob, kun 23 år gammel. 1573 er den næst
ældste søn, Anders Sørensen Klyne, der altså har fået sin mors efter
navn, så uheldig under et gilde, for ikke rent ud at kalde det et drikkelag,
at dræbe en rådmands søn. Formodentlig har faderen betalt sig fra det,
da sønnen endnu ikke var myndig. Det bør heller ikke forties, at både
Anders selv og to af hans sønner senere mistede livet under slagsmål,
mens en tredje søn, kun 20 år gi., måtte »bøde med sin hals under bødde
lens sværd«, fordi han havde overfaldet og dræbt en 72-årig mand. Disse
drastiske begivenheder gengives i en »rejsefører« over Ribe, hvis forfatter
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tror på sagnet om den indvandrede svenske adelsmand og derfor tilføjer:
»Foreningen af svensk og ripensisk blod har åbenbart afstedkommet et
brusende temperament.« Snarere betyder det vel, at man har drukket
tæt i hine dage.
Men disse voldsomme udslag af tidens drukkenskab fandt dog først
sted efter Søren Stages død. Derimod mistede han sin hustru, Anne Klyne,
i 1575. Hun blev 56 år gi., og ved sin forholdsvis tidlige død blev hun
sparet for en meget pinlig oplevelse, Søren Stage kom ud for det følgende
år. Han må — med eller uden grund — have haft en del modstandere,
måske misundere, for den 30. juni 1576 krævede han på tinget et vidnes
byrd af 24 udmeldte mænd og af alle andre tilstedeværende, »om det
var nogen vitterligt, at han havde taget nogen Stikpenge eller anden
Smugesæt for Ret eller forurettet Nogen, siden han blev Borgmester og
fik Befaling af kongelig Majestæt; han vilde da holde dem Fod og give
4 Penge for 1.« Ingen ved, hvem der havde fremsat disse beskyldninger
imod ham. Såvel dette som den kendsgerning, at »alle på tinget gav ham
det bedste vidnesbyrd« (Kinch), kunde tyde på, at der kun har været
tale om skammelig sladder. Men der er næppe tvivl om, at den slags an
klager har bidraget til at forgifte hans sidste år. Een lille glæde har han
dog haft ganske kort før sin død: Sønnen Anders fik en slags oprejsning
ved at blive udnævnt til majgreve den 1. maj 1577. Han skulde altså have
den ære at ride i spidsen for de unges tog, når de med maj løv i hænderne
syngende førte sommer i by. Dette fortælles i en bog om Ribe, skrevet
på latin af Petrus Terpager (1736).
Inden vi helt forlader Anders Klyne, skal det nævnes, at han senere
blev rådmand i sin fødeby, og at hans datter Ingeborg blev gift med
dr. med. Chr. Lauridsen Bording (1578—1640). Deres søn, magister An
ders Bording ( 1619- —77), der var kaldt op efter sin morfar, gjorde lykke
som lunerig lejlighedsdigter og blev berømt som udgiver af den første
danske avis. En mindetavle for ham er indsat i muren på Ribes nuvæ
rende rådhus, som af nogle anses for at være hans fødehjem, Klynborg.
Men nu vender vi tilbage til den gamle Søren Stage. Få uger efter hin
majfest i 1577, nemlig den 20. juni samme år, blev han ramt af et slag
tilfælde og døde fire dage efter, på Skt. Hansdag. Han blev begravet ved
siden af sin hustru i Skt. Kathrine kirke, hvor jeg forgæves har søgt efter
mindetavlen med den smukke indskrift, som sandsynligvis er forfattet
af svigersønnen Hans Svaning. Først nævnes »Sevrin Jacobsøn« og hans
hustrus data og deres børns og svigerbørns navne på dansk, og derefter
lovprises på latin den gode borgmester, fordi han øvede »ret og billighed«,
var »ren i vandel« og vidste, at pengekassen ikke kan tages med ind i
det evige lys. —
Tilsyneladende er alle spor af denne mindesten forsvundet, men uden13
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for Kathrinekirkens hovedindgang, på en høj mellem nogle træer, ligger
en stor flad mindesten, formet i to dele omtrent som blade i en op
slået bog.
På venstre side står:

HER HVILER I HERREN ERLIG MAND SØREN JAKOBSEN BORG
MESTER I RIBE SOM DØDE AAR MDLXXVI DEN XX JUNI I HANS
ALDERS LXVIII OG HANS HUSTRU ERLIG QUINDE ANNE SØREN
KLYNESDATTER SOM DØDE AAR 1575 XIII JUNI I HENDIS ALDERS
LVI
OLUF CHRISTIAN ENGELSTOFT
FØD ANO 1638 DØD ANO (årstallet udvisket)
På højre side står:
OG HVILER HER I HERREN ERLIG MAND ANDERS SØRENSEN
RAADMAND I RIBE SOM DØDE AAR MDXCVIII DEN III MAI I HANS
ALDERS XLVIII OG HANS HUSTRU ERLIG QUINDE KIRSTINE
LAURIIZ TØGERSDAATTER SOM DØDE AAR 1634 DEN 17. OCT I
HENDIS ALDERS LXXXII

MARGARETA ANDERSDATTER KLYN
FØD ANNO 1651 DØD ANNO 1688
Af slægtens direkte aner er Søren Stages svigersøn, den kongelige
historieskriver Hans Svaning, absolut den mest kendte, for ikke at sige
berømte. Men tager vi sidegrenene med, træffer vi på to af Jacob Stages
efterkommere, der er endnu mere berømte end den kongelige historie
skriver, nemlig det 18. århundredes to største digtere: Ludvig Holberg og
Johannes Ewald*) der altså er lidt i familie med hinanden. Holberg ned
stammer fra Søren Stages ældste datter Marine, der blev gift med Hans
Svaning, mens Ewald nedstammer fra den yngste datter, Dorothea, der
var gift to gange, første gang med rådmand Peder Baggesen, anden gang
med rådmand Bertel Struck,
Skønt Ewald er den yngste, behandler vi hans linie, før vi vender til
bage til hovedlinien. Den nævnte rådmand Bertel Struck var første gang
gift med Peder Baggesens enke, Dorothea Sørensdatter Stage, der døde
1602, og i 1604 giftede han sig med en datter af den anden kongelige
historieskriver, Anders Sørensen Vedel; hun hed Anna Andersdatter
Vedel. Hidtil har man ment, at den Johanne Bertelsdatter Struck, der i
1615 blev gift med Hans Simonsen From, var Bertel Strucks datter af
andet ægteskab, men bibliotekar Carl Langholz i Viborg har for nylig
*) Selv om Johannes Ewald og Ludvig Holberg ikke kan være direkte aner, er
deres stamtavle dog for den almene interesses skyld taget med her.
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Tre efterslægtslinier fra Jacob Stage
(20316) Jacob Stage,
hospitalsforstander i Ribe (1483).
os Maria Borre.
(10158) Søren Jacobsen Stage,
borgmester i Ribe
(c. 1509—30/6 1577).
os 1537 m. Anna Sørensdatter Klgne
(c. 1519—13/e 1575).

Marie Hansd. Svanning
(15??—16??),
os 1. 5/2 1604 m.:
Søren Christensen Friis,
slotsskriver i Ribe.

Ingeborg Sørensd. Friis,
* c. 1605, t iß/2 1654,
os 17/9 1624 Ludvig Munthe,
biskop i Bergen,
(* 2/8 1593,
12/3 1649).

Abel Ludvigsd. Munthe,
* 1628, t 25/2 1 6 76.
Peder Lem,
kpl. v. domkirken i Bergen,
spr. i Fane,
* io/8 1617, t 1663.
Karen Lem,
* 1647, t 1695.
os Christen Vielum Holberg,
oberstløjtnant,
* c. 1620, t 1684.
I
Ludvig Holberg,
digter og filosof,
(3/12 1684—28/! 1754).

(5079) Marine Sørensd. Stage
(1539—1615)
os 30/g 1554 Hans Svanning,
kgl. historiograf,
(c. 1503—20/g 1584).

Dorthe Sørensd. Stage
(1557—io/g 1602).
os 2. 0/12 1593 m. Bertel Struch
(3/g 156 5—28/5 1 621),
rdm. i Ribe.

(2539) Anne Hansd.Svanning
(c. 1560—o/lo 1637),
03 o/8 1590
Hans Olufsen Riber,
Borgmester i Horsens,
(c. 1545—2/8 1615).
I
(1269)
Anne Hansd. Riber (Svane)
(c. 1596—c. 6/9 1660),
oo c. 1614
Ernst Ernstsen (v. Baden),
borgmester i Horsens
(c. 15??—21/n 1656).
I
(634)
Laurits Ernstsen v. Baden
præst i Stouby,
(1626—1689),
os 1. Anne Lasdatter
(16??—1659),
os 2. Else Cathrine Jerløs
(c. 1635—c. 1674).
I
(317) Else von Baden
(c. 1660—1742),
os c. 1684 Niels Sørensen,
gmd. i Roden, Stouby sogn,
(c. 1660—1742).
I
(158) Rasmus Nielsen,
gmd. i Roden,
(c. 1690—1755),
os Maren Sørensd.
(169?—1755).

Johanne Bertelsd. Struch
(159?—16??)
os 1615 Hans Simonsen From,
Hoptrup Hovgaard,
(c. 1560—16??).

De klammede tal henviser til den store anetavle bag i bogen,
exs = gift med.

Dorthe Hansdatter From
(c. 1615—16??),
os c. 1650 Jens Ravn,
kaptajn og ejer af
Bjerndrupgaard,
(c. 1608—1676).

Maren Jensdatter Ravn
(c. 1650—17??),
03 io/12 1682 m.
Hans Mortensen,
ejer af Studsbøl Hovgaard,
(1653—1720).
Maria Mortensd.
(1685—1738),
os 17?? Mathias Wulf,
bygmester i København,
(1690—1728).
I
Maria Wulf,
(23/4 1 7 1 5—3/5 1 791),
03 11/io 1730 m.
Enevold Ewald,
professor og præst ved
Vajsenhuset i København,
(29/8 1 6 9 6—17/11 1754).
Johannes Ewald,
digter,
(i8/n 1743—17/3 1781).
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gjort opmærksom på, at når Anna Andersdatter Vedel først bliver gift i
1604, kan hendes datter ikke være gammel nok til at gifte sig i 1615.
Altså må Johanne være en datter af Dorothea Stage, hvad der også tyde
ligt nok fremgår af den kendsgerning, at Johannes datter, Dorothea Hans
datter From, kaldtes op efter hende. Altså nedstammer Johs. Ewald ikke
fra Anders Sørensen Vedel, men fra Jacob Stage. (Se stamtavlen.)
Og nu tilbage til hovedlinien, til Søren Stages svigersøn Hans Svaning,
der fik navn efter sin fødeby, Svanninge ved Fåborg, hvor hans forældre
var »fattige bønderfolk«, og hvor han kom til verden i 1503. I en
gammel, interessant bog om »Det siellandske Glerisie«, skrevet 1734 af
provst Zwergius i Slangerup, fortælles et par mærkelige småtræk, der
nok nærmest må betragtes som familiesagn, fra Hans Svanings barndom
og studentertid.
Det første lyder således: »Han var i sin barndom liait, og fordi See
nerne var sammentrakte, skeevbenet, men, da han engang af en Hendelse,
faldt ned fra et højt Sted, blev Seenerne løsnede, og Benene efterhaanden
satte i Lave, saa at han fra den Tid af fik en god og rigtig Gang.« —
Mærkeligt nok har en læge, dr. A. Halling i Glückstadt, der har skrevet
to tykke bind om sine (mest danske) forfædre, fremsat den formodning,
at Hans Svanings dårlige ben kunde skyldes underernæring, og han me
ner virkelig, at helbredelsen kan have fundet sted på den skildrede måde.
Den fattige bondesøn var imidlertid ualmindelig velbegavet, og en af
hans slægtninge, magister Jens Andersen, der var »kansler« hos biskop
pen i Odense, sørgede for, at han kom til at læse. Efter at have taget
studentereksamen i København begyndte han at studere ved universitetet.
Men det var skralt med pengene. Zwergius fortæller, at han »havde hjul
pet sig frem med Armod«, hvad der muligvis betyder, at han har måttet
»synge for dørene« eller tigge sig frem, og han »havde ingen Kiol paa
Kroppen«. Men så sker det store eventyr, dersom man kan stole på sagnet:
»Dog fik han endelig saa mange Skillinger samlede, som han kiøbte sig en
gammel Kiol for paa Axel-Torvet, han gav sig til at sprette den op for
at passe den til Kroppen, og saaledes at menagere (spare) SkræderLønnen, men blev meget forbauset, da han skar den nederste Søm op,
som var saa tyk som en Pølse, efter den Tids Mode, og fandt en stor Deel
myntet Guld derudi, og, som han giorde sig en Samvittighed over at be
holde det, gik han dermed hen til Byefogden, for at deponere det hos
ham, sigendes, han vilde ikke være Tyv for andres Penge, men skille
sig af med det som ham ved den Hendelse var falden i Hændenne. By
fogden bad ham beholde Pengene, og anvende dem til sine Studeringer,
efterdi de ved Guds Forsyn saaledes vare ham tilfaldne, hvilket han da
og giorde, og det med saadan en Fremgang, at han baade ved Kiøbenhavns og Udenlands Universiteter levede deraf, og saaledes tiltog baade i
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Tlieologiske og andre smukke, særdeles Historiske Videnskaber, at han
i hine havde faae sine Ligemænd, og i disse ingen paa den Tid overgik
ham.«
Denne smukke fortælling kan naturligvis være foregået i virkelighe
den, og den er i nyeste tid et par gange blevet behandlet i digterisk form,
sidst af Sigurd Elkjær i novellen »En student og hans kappe«. Og at
Hans Svaning havde fremgang i teologiske og historiske videnskaber både
herhjemme og i udlandet, er i hvert fald rigtigt. Efter nogen års studier
ved Københavns universitet, indtegnede han sig Lillejuleaftensdag 1529
ved universitetet i Wittenberg. Han vilde høre Morten Luther. Og her
traf han jævnaldrende danske kammerater, bl. a. en ung mand fra Ribe,
som først i vore dage har overstrålet Hans Svaning i berømmelse, nemlig
Peder Plade, der blev den første evangeliske biskop på Sjælland, og hvis
Visitatsbog nu anses for at være det friskeste og mest levende skrift fra
reformationens århundrede. Danmark har nok kunnet være bekendt at
lade sig repræsentere ved Wittenbergs universitet af et par unge mænd
som Svaning og Plade.
Efter at Svaning i 1533 havde taget magistergraden, synes han at
være blevet i Wittenberg i næsten 6 år. Dette fremgår af et par breve,
som en ung dansk adelsmand, Hartvig Bilde, der på den tid studerede i
Wittenberg, skrev til sin far i april 1539. Brevene er skrevet på et meget
ubehjælpsomt tysk, formodentlig for at vise faderen, hvor vidt han er
nået i sproget. Frit oversat står der i det første: »Kære Hr. Fader, det er
min venlige bøn til Eder, at I vil skrive til Mag. Hans Svaning og takke
ham, thi I kan ikke tænke jer, hvor meget godt han har gjort mig i alle
måder, hvor han kan.« Og i det andet, skrevet et par dage senere, beder
han ligeledes faderen om at takke Svaning for den »ære og dyd, han har
viist mig i mange ting, hvor han har kunnet det, mens jeg har været her«.
Og han tilføjer: »Men nu er han væk, så jeg slet ingen har at søge tilflugt
hos, om jeg skulde blive syg (hvad Gud forbyde), eller der ellers skulde
tilstøde mig noget.«
Efter sin hjemkomst har Svaning muligvis en kort tid været
præst, men i 1541 blev han ansat som professor i retorik ved Kø
benhavns universitet, og samme år er det, han bliver valgt til lærer,
»tugtemester«, for selve den vordende konge, prins Frederik (II). Og fra
nu af er der ingen smalhans. Hans Svaning får overdraget det ene
embede efter det andet, og vil man ikke give ham det, han mener at
have ret til, hænder det, f. eks. i 1547, da det drejer sig om et kannikedømme i Ribe, at selveste dronning Dorothea går i forbøn for »Oss Elske
lig Mester Hans Suaning«, som hun kalder ham. Man ved ikke, om hun
skaffede ham det, men de senere begivenheder tyder på det. I 1548
fulgte Svaning med prins Frederik på hyldningsrejsen til Norge, og da
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hans hverv som tugtemester var endt i 1552, tog han fast ophold i Ribe,
hvor han blev til sin død.
Det må betragtes som en selvfølge, at den lærde og velhavende prinselærer er blevet modtaget med åbne arme af bedsteborgerne i Ribe, og
hans anseelse må være steget adskillige grader, da han allerede året
efter sin ankomst blev udnævnt til Danmarks Riges Historicus. Han er
nemlig den første, der har gjort sig fortjent til denne fine titel. Allerede
den 30. sept. 1554 giver byens rigste mand, den senere borgmester Søren
Jacobsen Stage, ham da også sin ældste datter til ægte. Hun hedder
Marine Sørensdatter Stage og er vistnok født i 1539. Hun var altså kun
ca. 15 år gi., mens hendes brudgom var 51. Trods denne store alders
forskel, hele 36 år, synes ægteskabet at have været lykkeligt. De levede
sammen i 30 år og fik 15 børn, hvoraf dog to døtre døde som små, men
vi kender navnene på de tretten, der levede til den voksne alder.
Ribehistorikeren J. Kinch siger om Hans Svaning: »Han levede her i
byen under behagelige forhold og, foruden at han havde gode indtægter,
fik han en temmelig betydelig formue ved sin svigerfaders død, hvorfor
han også besad adskillige huse og ejendomme i og ved byen. Hans kannik
residens lå i Puggårdsgade sønden op til Tårnborg; men om han selv
beboede den, tør jeg ikke sige bestemt.« — I 1566 fik han kongelig forlening for sig og sin hustru i deres livstid på gården Sekjær i Brørup
sogn. —
Som kongelig historiograf var det Hans Svanings opgave at fortsætte
Sakses Danmarkskrønike, naturligvis på latin. Og han synes virkelig at
have fuldført denne opgave, ja, næsten mere til, for han tager ikke blot
fat, hvor Sakse slap, men begynder med kong Dan og ender med Chri
stian II. Men universitetsprofessorerne må have modsat sig udgivelsen,
måske fordi han har taget for stærkt parti imod Chr. IL I hans levetid
synes kun afsnittet om kong Hans at være blevet trykt. Det blev brugt
af regeringen som stridsskrift mod svenskerne under Syvårskrigen. Hans
manuskript blev afleveret til universitetsbiblioteket, og et par senere hi
storikere har uden videre benyttet det, bl. a. Arild Hvitfeldt i sin berømte
krønike. Først længe efter Svanings død udkom hans bog om Chr. II.
I virkeligheden nåede Svaning altså mere end den anden kongelige
historieskriver, svigersønnen Anders Sørensen Vedel, der aldrig fik sin
bog færdig, men til gengæld vandt sig varig berømmelse på de 100 folke
viser, han udgav. Det var Hans Svanings datter Marine, der blev gift med
Anders Vedel i samme unge alder, som hendes mor i sin tid, men hun
døde efter kun godt et års ægteskab, vistnok i barselseng (1578). Og
sidenhen var Vedel vist ikke altid særlig hensynsfuld mod sin gamle
svigerfar. Det siges at have været ham, der stod bag, da Svaning i 1579
fik ordre til at møde hos kongen med alt, hvad han havde skrevet. —
18

Fig. 1. Hans Svanings mindesten i Ribe Domkirke.
Foto: Nationalmuseet.

Fig. 2. Fæstebrev for Basmus Nielsen, Over Rhoden (se s. 28).
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Hans Svaning døde i 1584, 81 år gammel, og hans hustru overlevede
ham i hele 31 år. De blev begravet i Ribe domkirke, hvor deres epitafium,
en mindetavle af sort marmor, er anbragt tilhøjre for døren op til Mariatårnet. Tilvenstre for døren findes Hans Tavsens mindesmærke. På
Hans Svanings mindesten står følgende lange indskrift:
Her huiler udi Herrn
Salig M. Hans Svaning
fordom Kong Frederic den
II høyloflig Ihukomelse
Hans Tuctmester udi XIII
Aar oc siden Domdeg(n)
oc Kanick her udi RiberDomkircke oc Danmarckis
Rigis Historicus XXXI Aar
som døde A DI MDLXXXIV
Sept, i sin Alders LXXXI Aar
sampt hans kiære Hustru
Marine S. Søren Iacobsøns
fordom Borgemesters
Dater her i Ribe ved
hvilcken han aflede
sex Sønner oc ni
Døttere. Hun døde
den 4 Julii A DI MDGXV
mæt af dette Lif i
hennis Alders LXXVI
Aar.

Måske vil nogen spørge: Havde Hans Svaning og Hans Tavsen, de to
mænd, hvis mindesten sidder i den samme mur, og som opholdt sig i
Ribe på samme tid, noget med hinanden at gøre? Ja, naturligvis havde
de det. Begge var ivrige reformatorer. Hans Tavsen virkede med iver
og fasthed for at udrydde de katolske meninger, og Hans Svaning skal
have reformeret domkirkens indre; et sagn fortæller endogså, at han i
en drøm blev truet til at sætte et berømt krucifiks tilbage på dets gamle
plads. Men Hans Tavsen var allerede gammel i gårde, da Svaning flyttede
til byen; han var også en lille halv snes år ældre end denne, og uheldigvis
blev de straks uenige om, hvem der havde retten til Guldager kirke.
Svaning vandt sagen, og det har den noget »stivsindede« biskop muligvis
haft svært ved at glemme. Tavsen døde 23 år før Svaning. —
Som prinseopdrager havde Svaning taget en svane som våbenmærke.
Derfor kalder de fleste af hans børn sig Svane. Men ganske mærkeligt er
det at se, at man i bogen Patriciske Slægter (3. Samling) betegner denne
slægt som uddød, fordi navnet efterhånden er forsvundet af slægten.
Efterkommere på spindesiden regnes ikke med, skønt disse nu findes i
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tusindtal over hele Norden, fra Ribe til København og fra Bergen til
Stockholm.
Her skal det kun nævnes, at to af den gamle historikers datterdøtre
(to kusiner) blev gift med to sjællandske præstesønner, brødrene Arnold
Hanssøn Munthe og Ludvig Hanssøn Munthe. Fra den første, der blev
lektor i Lund, nedstammer den svenske gren af Munthe-slægten, bl. a.
forfatteren Axel Munthe, dronning Victorias berømte livlæge. Fra den
anden, der blev biskop i Bergen, nedstammer det mest berømte medlem
af slægten, Ludvig Holberg, der blev kaldt op efter sin oldefader*).
Den datter af Hans Svaning, vor slægt stammer fra, hed Anna Hans
datter Svane. Hun blev gift med en ripenser, der som ung var rejst til
Horsens. Han hed Hans Olufssøn Riber og blev som oftest kaldt Hans
Riper. Hans far, der var borger i Ribe, hed Oluf Staby og stammede sik
kert fra Staby ved Ringkøbing. Om moderen ved vi kun, at hun hed Else,
men hun har rimeligvis været en datter af den Svend Neb, der i 1526 fik
tilladelse til at anlægge en mølle ved den midterste arm af Ribe å. Indtil
da havde der kun været een mølle i Ribe, og den hørte med til »kongens
herligheder«. Nu anlægges Midtmøllen eller Nebs mølle, ligesom åen
kaldes Nebs å eller Nibs å.
Svend Neb har antagelig tilhørt den adelige Neb-slægt, der synes at
havde haft forbindelse med Ribe så tidligt som 1388.**)
Svend Neb var en søn af Povl Neb, og 1504 stadfæstede sønnen »al
den Sjælegave, som hans Fader havde givet til Ribe Domkirkes Bygning,
i et Hus i Grønnegade«, hvad der formodentlig betyder, at hans fars gave
blev anbragt som en prioritet i det omtalte hus. — Formodentlig har Ribe
bys skatmester og kirkeværge på denne tid, Ib Neb, også været en søn af
Povl Neb, mens kanniken Sørensen Olufsen Neb kan have været hans
brodersøn, altså en fætter til Svend Neb.
I 1573 overtager Oluf Stabys arvinger den 3. andel i Midtmøllen sam
men med arvinger af Svend Neb; og da Oluf Staby er tilflytter, en ny
mand uden slægt i byen, må det være moderens arvepart, de overtager.
Derfor kan vi »med den største sandsynlighed« (Halling) hævde, at mo
deren har heddet Else Svendsdatter Neb. —
Blandt Oluf Stabys arvinger nævnes 1573 sønnen Hans Riber som
købmand i Horsens. 1582 er han blevet rådmand og kirkeværge. 1584 om*) En lille oplevelse skal blot nævnes her: Ved en sammenkomst i april måned
1955 på det norske studiehjem Schæffergården i Gentofte, hvor professor Francis Bull,
Oslo, havde holdt et ypperligt foredrag om Norge og H. C. Andersen, fik jeg lejlighed
til at spørge professoren om et par ting ang. Holbergs mødrene slægt, Lem-slægten, der
nedstammer fra Lem i Vestjylland. I den forbindelse nævnede jeg, at jeg havde fælles
aner med Holberg, idet jeg nedstammede fra den kgl. historiograf Hans Svaning. »Det
gør jeg også!« udbrød professor Bull og rakte mig hånden: »Så er vi jo lidt i familie!«
**) Stednavnene Nebbegård og Nebbelund har muligvis tilknytning til denne slægt,
og sikkert er det, at Marsk Stigs anden hustru tilhørte Neb-slægten.
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tales han som en af repræsentanterne for sin by ved prins Christians
(senere Chr. IV) hyldning i Viborg, og han er vistnok blevet borgmester
i 1589. I hvert fald er han borgmester, da han den 9. august 1590 i Ribe
bliver viet til den berømte Hans Svanings datter Anna. Da er han allerede
en sat mand på omkring de 45, mens bruden sikkert har været meget
yngre.
Købmand Riber har haft vestjydsk handelsblod i årerne, og han blev
en meget velhavende mand. Formodentlig boede han i gården på hjørnet
af torvet og Fugholm, men han ejede adskillige andre ejendomme og ti
boder ved Fugholms bro. »Og i »Mynstringsliste« for 1588 er han anført
blandt de få borgere i Horsens, der takseredes til i tilfælde af krig at
skulle præstere både »harnisk« og »slagsværd««, tilføjer Horsens bys
historiker, J. K. Jensen. —
Borgmester Riber døde den 2. august 1615 — akkurat en uge før han
kunde have holdt sølvbryllup. Han blev nedsat i Klosterkirken i et muret
gravkammer, han selv havde bekostet. Hans enke fortsatte både forret
ningen og ejendomskøbene. Hun må have været en meget dygtig dame. —
I sin udmærkede bog, »Blade af Horsens Købstads Historie«, som des
værre ikke kan fås til købs, skildrer J. K. Jensen levende og interessant,
hvordan madam Ribers under Trediveårskrigen, da Wallensteins horder
nærmer sig, flygter med sine børn til øerne og derfra videre med skib til
Norge og Holland. Efter sin hjemkomst opretter hun i 1631 en stiftelse
for tre fattige enker som tak, fordi Gud havde bevaret hende og hendes
kære »velforsørgede« i det fremmede og »i sin store Naade haver ud
drevet Fjenden af Landet, givet os den kiære og ynskelige Fred og ladet
os komme med Fred og Sundhed hjem til Land og Hus«. Stiftelsen, der
kaldes Svaneboligerne eller Himmerigsboderne, blev indrettet i de tre
først genopbyggede af de boder, fjenden havde nedbrudt, og stiftelsens
midler blev administreret så samvittighedsfuldt, at man i 1785 kunde rive
de små boder ned og i stedet opbygge et grundmuret hus til 7 enker.
Dette hus står endnu i Fugholm nr. 17. Over indgangsdøren er der ind
muret en sten med en svane i højt relief og derunder følgende indskrift:
»Anno 1631 lod ædle Mad. Svane, Sal. Ribers, frelst fra Fjenden, bygge
for 3 Enker Himmerigs Boder og givet 100 Specie-Daler, hvis redelige
Anvendelse ved Præsten og Øvrigheden har frembragt denne bedre Byg
ning i Aaret 1785.

Her bygdes Himmerig af Svane for tre Enker.
En bedre Bolig nu til Flere Renter skjænker.
Gud give Giversken og dem, som redelig
Behandler Gaverne, et evigt Himmerig.«
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I 22 år overlevede sal. Ribers enke sin mand. Hun døde først den
9. okt. 1637, og hendes kiste blev nedsat ved siden af hendes mands i
familiegravstedet i Klosterkirken. Epitafiet over dem, fig. 3 og 4, vil
senere blive omtalt.
Ægteparret Ribers fem børn bruger deres mors og ikke deres fars
navn. Sønnen Hans Hanssøn Svane (f. 1606) blev den mest berømte af
dem, idet det var ham, der sammen med borgmester Hans Nansen og
kong Frederik III indførte enevælden i Danmark (1660) og som tak blev
beæret med titel af ærkebiskop, Danmarks eneste protestantiske ærke
biskop. Den ældste søn, Oluf Hanssøn Svane, blev 1629 borgmester i
Horsens, og som deputeret for Horsens by underskrev han den »suve
rænitetsakt«, hvorved enevælden indførtes, og desuden blev han medlem
af udvalget til udarbejdelse af Danske Lov. Han synes at have været en
noget selvrådig og herskesyg person.
Vor slægt nedstammer fra den ældste datter, Anna Hansdatter Svane,
sædvanlig kaldet Anna Riber til forskel fra moderen. Hun var født omkr.
1596 og blev ca. 1614 gift med Ernst Ernstsen von Baden, der formodent
lig omtrent ved denne tid blev udnævnt til borgmester i Horsens. Men
med ham kommer vi ind i en udbredt og meget interessant slægt, som
skal omtales i et kapitel for sig.

Trykte kilder:

P. Terpager: Ripæ Cimbricæ. 1736.
D. G. Zwergius: Det Siellandske Clerisie. 1754.
J. Kinch: Ribe Bys Historie og Beskrivelse. I—II. 1869 og 1884.
A. Halling: Meine Vorfahren und ihre Verwandtschaften. Glückstadt 1905.
J. K. Jensen: Blade af Horsens Købstads Historie. 1944.
Biskop J. C. Blochs håndskrevne Samlinger til den fynske Geistligheds Historie.
Universitetsbiblioteket.
Thv. Madsen, Odder: Borgmester Oluf Hansen Svane i Horsens. Østjydsk Hjem
stavn 1947.
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Fig. 3 (og 4). Epitafium i Horsens Klosterkirke over Hans Olufsen Riber
og Anne Hansdatter Svaning — Ernst von Baden og Anna Hansdatter Riber.
Eoto: Horsens Folkeblad.

Fig. 4.

KAPITEL II

Slægterne Baden og Feweile
lie slægtsforskere er dybt taknemlige mod den gamle kantor i Rosix kilde Christopher Giessing (1723—91) for hans store værk i fire
bind om »Danske, norske og islandske Jubel-Lærere«, lærere og præ
ster, der har opnået at holde 50-års jubilæum. Han nøjes nemlig ikke
med at fortælle om dem selv, men han samler en mængde oplysninger
om deres slægt, både om deres aner og deres efterkommere. Det er en ren
guldgrube for slægtsforskere. Og dog opdager man efterhånden, at den
må benyttes med skønsomhed og eftertanke. Også Giessing kan tage fejl
— eller rettere: han kan ikke stole på sine »kilder«. Gang på gang viser
det sig, at selv oplysninger, han har skaffet sig gennem den nærmeste
slægt, så man skulde mene, de var ufejlbarlige, alligevel ikke kan stå for
en nærmere undersøgelse. Hvad vor slægt angår, ses dette særlig tydeligt,
når det gælder den gren af slægten, han kalder »Baden-Stammen«.
Her forveksler Giessing for det første to adelige slægter von Baden,
en norsk, der har en halvmåne og en hvid muslingeskal i blåt felt som
våbenmærke*), og så den slægt, vi nedstammer fra. Og det er næsten,
som om han selv aner, at der er noget muggent ved sagen, for han til
føjer: »Andre have og bruge tillige i Vaabenet en Brandmuur«. Men det
er netop slægten med »brandmuren« til våben, det her drejer sig om.
I detl4. århundrede levede der i Elsass en friherre-slægt med det samme
våben. Medlemmer af denne slægt kom senere til Baden, og derfra er
den sandsynligvis udvandret til Danmark. I de tider kom krigsmænd
ofte langt omkring.
For det andet hævder Giessing, at stamfaderen hed Elias von Baden
og var borgmester i Horsens. Men efter alt at dømme har der aldrig været
nogen borgmester af dette navn i Horsens. En søn af den indvandrede
blev derimod borgmester i denne by, men han skriver sig »Ernst Ernstzøn
von Baden«. Altså må faderen antagelig have heddet Ernst von Baden.
Desværre ved vi intet som helst om denne. Derimod kender vi to af hans
børn: den nævnte Ernst Ernstsen von Baden (jun.) og søsteren Elise
*) En berømt admiral, der i 1566 omkom i en storm ved Gotland med 16 skibe og
6000 mand, tilhører denne slægt.
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eller Elisabeth von Baden, der blev gift med borgmester Oluf Hansen
Svane, en broder til ærkebiskoppen. Da Ernst von Baden jun., som nævnt
(se kap. I, side 22), blev gift med dennes søster, Anna Hansdatter Riber
(Svane), bliver der altså tale om dobbelt svogerskab mellem de to par.
Ernst Ernstsen von Baden nævnes første gang som skriver hos den
haderslevske lensmand på herregården Åkjær i 1613. Han og hans søster
må på en eller anden måde have fået forbindelse med de ledende familier
i Horsens, for omkring 1614 ægter han borgmester Hans Olufsen Ribers
datter, Anna Hansdatter Riber, og derefter bosætter han sig i Horsens.
Alt tyder på, at han har været en sjældent dygtig og solid mand, og dette
må have været hovedgrunden til, at han allerede 1615 ved svigerfaderens
død bliver valgt til hans efterfølger som borgmester. På den tid var der
altid to borgmestre, og i de første år virkede Ernst von Baden sammen
med en ældre borgmester, men ved dennes død i 1629 fik han sin svoger
til kollega, og de synes at have arbejdet udmærket sammen.
Horsens bys historiker J. K. Jensen siger om Ernst von Baden: »Han
var også afholdt og respekteret af byens borgere. Men der kan heller ikke
herske tvivl om, at han var et mønster på dygtighed, påpasselighed og
hæderlighed. Og medens borgerne .... ofte lå i strid med svogeren både
i hans egenskab af privatmand og borgmester, foreligger der i tingbø
gerne intet som helst, der tyder på, at noget lignende også var tilfældet
med Ernst v. Baden.«
Tydeligt nok nyder han også regeringens tillid. I 1629 udnævnes han
til »kgl. renteskriver for Nørre-Jylland«, en anset og betroet stilling,
skønt ikke højt lønnet. Til gengæld skaffede man ham forskellige ind
tægter i form af bropenge, korntiende o. s. v. Fra 1637 var han tillige
ansat som kgl. toldforvalter. Begge disse embeder gav ham en masse ar
bejde med at opkræve skatter, forhandle med by fogderne, revidere told
skatter o. s. v. Og selv skulde han årligt aflægge regnskab for central
administrationen i København.
En tid synes han også at have fået noget for sit arbejde, så han blev
betragtet som en ret velstående mand. Men under Svenskekrigen fo’r fjen
derne, som tidligere omtalt, hårdt frem mod Horsens. I 1645 lå ikke
mindre end 29 bygninger i grus, og 62 gårde og huse var delvis ødelagt.
På grund af den kongelige toldforvalters store travlhed blev der ind
rømmet Horsens købstad ret til undtagelsesvis at flotte sig med tre
borgmestre. Trods dette fandt Ernst von Baden, at han ikke kunde røgte
sit hverv som borgmester så godt, som han gerne vilde, hvorfor han i
1646 ansøgte om at blive fri for borgmesterstillingen »på grund af alder
dom og skrøbelighed«. »Samtidig søgte han om fritagelse for personligt
at skulle dække det beløb, fjenden havde røvet af hans toldkasse, ligesom
han ... bad om i resten af sin livstid at måtte blive fritaget for al skat,

24

SLÆGTERNE BADEN OG FEWEILE

Kap. 11

tynge og indkvartering« ( J. K. Jensen) — med den begrundelse, at han i
denne »farlige og besværlige fejdetid« havde haft streng indkvartering
og mistet næsten hele sin formue. Det ser ud, som om hans andragende
blev fuldt ud bevilget, og efter hans død fik hans enke et lignende andra
gende bevilget.
Mikkelsdag 1655 måtte borgmesterens frue underskrive byfogedregn
skabet: »Vdi min kiære Huusbonds Suaghed. Anne Ernst Ernstes«. Og
den 21. nov. 1656 døde Ernst von Baden. Hans hustru, Anna Riber, døde
vistnok i maj 1661. De blev begge nedsat i familiegravstedet i Kloster
kirken. På den sydlige pille, ved indgangen til koret, havde Anna Riber
kort efter sin mands død opsat en stor og fornem mindetavle for sine
forældre og for sin mand og sig selv. At det er sket i hendes levetid,
fremgår af, at hendes dødsdato ikke er nævnt. (Se fig. 3 og 4.)
Ved skiftet efter begges død viste det sig, at deres gæld oversteg deres
formue. Dog var boets guld- og sølvgenstande ikke medregnet. Bortset
fra et par danske andagtsbøger, bestod deres bogsamling overvejende af
tyske skrifter, hvad der også tyder på, at han var af tysk oprindelse.
Ernst von Baden og Anna Riber havde fem børn, én datter og fire
sønner. Datteren Maria von Baden blev gift med biskop Peder Winstrup
i Skåne, og fra dette ægtepar nedstammer bl. a. den ene af slægterne Bull
i Norge, den, hvortil professor Francis Bull hører. — Alle sønnerne blev
skolefolk og præster. Fra sønnen Jacob von Baden nedstammer en lang
række kendte videnskabsmænd, bl. a. historikerne Torkil Baden den
Ældre og den Yngre. Fra den yngste søn, Laurids von Baden, nedstam
mer den her omtalte slægt i to linier. —
Hvad Laurids von Baden angår, har gamle Giessing heldigvis også
taget fejl. Han regnede ham for ti år ældre, end han var, og mener, at
han blev jubellærer, skønt han kun var rektor og præst i tilsammen
41 år — og ikke i 50. Men havde han ikke taget fejl, vilde der ikke have
været nogen som helst grund til at omtale Baden-slægten i denne bog,
og vi vilde have savnet en mængde oplysninger, som Giessing har skaffet
sig gennem et oldebarn af den gamle præst, oplysninger, som i alt væ
sentligt er rigtige.
Giessing kalder Laurids von Baden »den ældste og måske det hur
tigste hoved« blandt Ernst von Badens børn, fordi han anser ham for at
være født allerede 1616 og mener, at han så blev student i 1630, altså
kun 14 år gammel. Han lader ham derefter foretage en stor udenlands
rejse — til Leiden, Oxford og Paris — sammen med sin berømte mor
broder, ærkebiskop Hans Svane. Og endelig lader han ham blive rektor
på latinskolen i Horsens i en alder af kun 20 år. Ja, det vilde have været
beundringsværdigt, om det bare havde været sandt, men det er altsam
men fri fantasi.
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Kendsgerningerne ser noget anderledes ud:
Laurids von Baden blev født i Horsens 1626, blev i sept. 1639 sat i
Herlufsholm skole, hvorfra han blev student 1645 (19 år gi.), og 1648
tager han teologisk eksamen i København. Samme år (altså dog kun ca.
22 år gi.) bliver han rektor for latinskolen i Horsens, en stilling, der
næppe har været ret højt lønnet, og året efter tager han magistergraden.
Formodentlig er det denne »grad«, der giver ham mulighed for at søge et
mere vellønnet embede, for allerede få måneder efter, den 27. januar 1650,
bliver han af Chr. IV’s fordrevne hustru, Kirsten Munk til Boller, Leonora
Christinas mor, kaldet til sognepræst for Stouby og Hornum menigheder
i Bjerre herred. Og her bliver han til sin død, den 24. aug. 1689. —
Laurids von Baden var tre gange gift, første gang med Anne Lasdatter,
hvis far var borgmester Las Jensen i Varde1, anden gang med Else Ca
thrine Jensdatter Jerløs, datter af borgmester Jens Madsen i Bogense2.
Efter sin anden hustrus død giftede Laurids von Baden sig med en
enke fra Odense, Anna Berntsdatter, der først døde den 17. maj 1698.
Under Svenskekrigen 1657 flg., da Jylland atter blev hærget af fjen
den, sendte Laurids v. Baden for en sikkerheds skyld alt sit gods over til
Vejlby præstegård på Fyn. Men det blev hans ulykke. Foi’ en mand ved
navn Søren Pedersen, der vel må have set transporten undervejs, benyt
tede sig af lejligheden til voldeligen at røve og bortføre »nogle Snese Læs
Gods foruden Sølv«, som der — mon ikke lidt overdrevet? — står i den
klage, adelsmanden Sten Bille indsendte på præstens vegne. Historien
melder intet om, hvorvidt det lykkedes præsten at få sit gods igen.
I 1670 udgav Laurids von Baden en lille andagtsbog, som han kaldte:
»Himmel-Stie, det er en liden Underviisning om at søge Livsens Vej oven
til, paa det at man kan flye Helvede nedentil«. Den er — ligesom Thomas
Kingos Åndeligt Sjungechor 2. part, der udkommer en halv snes år senere
— tilegnet Christian V’s yndige dronning, Charlotte Amalie, hende, der
vovede at besøge Leonora Christina i fængslet. Den udkom virkelig i
fem udgaver, så den må have behaget samtiden, skønt vi finder den
nærmest ulæselig. Giessing siger om den: »Tilskrivtet, samt Fortalen til
Læseren og til Lasteren saavelsom Bogen i sig selv, viser den SI. Mands
flydende og behagelige Stiil, samt gudelige og himmelske Sind.« —
Et par år før sin død, nemlig den 25. januar 1687, lod den gamle
præst hele sit bibliotek sælge i »De 3 forgyldte Vindruer ved Stranden«
i København. Det kunde tyde på, at han ikke har siddet alt for godt i
det økonomisk. Biblioteket udgjorde ialt 350 numre, nemlig 53 folianter,
85 quarter, 172 octaver og 40 duodezer.
Med Else Cathrine Jerløs havde han to sønner og to døtre. Begge
1 Lindberg Jensen: »Varde Bys Historie«. 2 Frederik Barfod: »De borgerlige Rigsdagsmænd 1660«.
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sønnerne, Mads og Niels, blev først studenter, men gik så over til land
bruget. Den ældste datter Anna Maria von Baden blev gift med faderens
eftermand, pastor Jørgen Biesche, og den yngste, Else von Baden, med
gårdfæster Niels Sørensen, Over-Rohden ved Vejle Fjord, og det er hende,
der fører vor slægtslinie videre.
Rohden, der også staves Roden, Roeden og Rhoden, er nu en herre
gård på 630 tdr. Id. (48 tdr. hartk.), oprettet ved køb af de to oprinde
lige halvgårde, Over- og Neder-Rohden, de to Ullerupgårde og Tybo
møllested. Den hører til Stouby sogn.
Den kendte »velbårne hr. rentmester Mogens Friis«, der oprettede
grevskabet Frijsenborg og døde som Danmarks største godsejer i 1675,
lagde kort før sin død herregårdene Boller og Møgelkær — og med dem
Over- og Neder-Rohden — ind under grevskabet.
Over-Rohden lå højt på en bakketop med den mest storslåede udsigt
over Vejle fjord, omtrent dér, hvor nu herregården Rohdens hovedbygning ligger.
I den næstældste matrikel (af 1688) står Søren Hansen opført som
fæster af Over-Rohden. Desværre har præsten glemt at indføre Søren
Hansens død i kirkebogen, men i 1692 nævnes han sammen med datteren,
»begge af Roden«, som fadder ved en barnedåb, og i 1694 kaldes hans
hustru, Kirsten Nielsdatter, ved sin død »Niels Sørensens Moder i Roe
den« — og ikke Søren Hansens hustru eller enke. Altså må hendes
mand være død omkring ved 1693. Og det må være Søren Hansen, der
er Niels Sørensens far.
At Kirsten Nielsdatter er »Niels Sørensens Moder« kan der ikke være
tvivl om, men det må være en fejltagelse, når man har ment (bl. a. ifølge
genealogen orlogskaptajn H. F. Kiærs utrykte »Stamtavle Hierrild B«), at
hun var gift med forpagteren på Rosenvold, Søren Jørgensen Hierrild.
I så fald vilde hun for det første være død på Rosenvold og ikke i Rohden,
og for det andet vilde hun være blevet kaldt Søren Jørgensens hustru
og ikke blot Niels Sørensens mor. Det ser da også ud til, at sønnen
Niels Sørensen og Søren Jørgensen har været omtrent jævnaldrende, idet
Søren Jørgensen døde i 1740, og hans sidste kone i 1743, samme år som
Niels Sørensen, hvis hustru, Else Lauridsdatter von Baden, var død året
før (1742).—
Niels Sørensen og Else von Baden må være blevet gift omkr. 1685, for de
res ældste datter var født 1686 og døde 1694, kun 8 år gi. De fik ialt 6 børn,
men kun fire, to sønner og to døtre, nåede den voksne alder. Den ældste
søn må vel enten have manglet lysten til landbruget, hans mødreneæt var
jo ikke landmænd, eller han har fundet fremtidsudsigterne for ringe;
i hvert fald: han »udvandrede« til København, hvor han kaldte sig Søren
Rhoden (el. Rhode), og hvor han endte som »mundskænk« ved hoffet
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— både hos Frederik IV og Christian VI. Han døde barnløs efter 1755. —
Den yngste datter, Kirsten Nielsdatter, blev gift med ladefogden på Rosen
vold, Jørgen Othoscn Hierrild, og dette ægtepar vil senere blive omtalt
i en anden sammenhæng. (Se side 96.)
Det blev den næstældste søn, Rasmus Nielsen, der tog Over-Rohden i
fæste efter sin far. Fæstebrevet, der er udstedt på Boller den 11. juli 1721
af grevinde Christine Sophie Reventlow, er indført på den allerførste side
i Boller-Møgelkær fæsteprotokol for årene 1721—77 (se fig. 2), og i dette
bekender grevinden at have stedt og fæstet »til Rasmus Nielsen, barneføed
udi Roden, hans faders gaard sammesteds, som hand (faderen) i lang
sommelig Tiid beboet haver og nu til Sønnen opladt«. Dette fæstebrev er
ejendommeligt derved, at bonden Rasmus Nielsen egenhændigt har un
derskrevet det, ganske vist — på fuldt moderne viis — med små bog
staver: »ras nielsen«; men alligevel: hvor mange bønder på den tid kunde
have gjort ham det efter? De allerfleste nøjedes med at skrive »m. f. p.«
(med ført pen) eller med ganske simpelt at prente deres bomærke ind i
protokollen.
Der er intet, der tyder på, at Rasmus Nielsen giftede sig, samtidig med
at han overtog gården, skønt han var over 30 år gi. Begge hans forældre
levede jo endnu en snes år, og det ser ud til, at han først i 1734, ca. 44 år
gi., giftede sig med Maren Sørensdatter. Om hendes oprindelse ved vi
intet. Den kendte kancelliråd Søren de Hofmann til Skjerildgård stod
fadder ved datteren Marie Johannes dåb i 1735, men det betyder ikke,
at der er tale om slægtskab med de berømte genealoger af dette navn. I
den tid betragtede man det blot som en ære at få kendte mænd, som
degnen, præsten eller en herremand i nabolaget, til at stå fadder til
sine børn.
Rasmus Nielsen og hans hustru døde med få ugers mellemrum i
sommeren 1755, og fra skiftet efter dem ved vi, at de efterlod sig tre
børn, nemlig: »Niels Rasmussen 18 aar, aldelis vanvittig og uden fornuft,
2de døtre Marie Johanne Rasmusdaatter ungefehr 20 aar, og Else
Rasmusdaatter i 17de aar, som alle var hiemme her paa stedet.« —
Deres nabo, Jens Baj af Rohden, blev indsat som formynder for børnene,
da deres nærmeste og fødte formynder, den omtalte farbroder, kgl. mund
skænk Søren Rhode, »bosiddende i Kiøbenhavn«, ikke var kommet
til stede.
Kun få måneder efter forældrenes død, nemlig den 14. nov. 1755,
bliver Marie Johanne Roden gift med forrideren på Rosenvold, monsieur
Jens Jensen Feweile — »uden foregående trolovelse, efter kongl. allernådigst dispensation«. Sådan gjorde man nemlig, når det skulde være
fint! Og fint skulde det være, for Jens Feweile var af fin afstamning.
Hans mor, Karen Rasmusdatter, var datter af herredsfoged og birke28
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dommer i Grenå Rasmus Jørgensen (død 1711) og hustru Giertrud
Jørgensdatter (død 1699). Og da hun, altså Jens Feweiles mor, første
gang havde været gift med en selvejergårdmand ved navn Rasmus Søren
sen Feweile (død 1703), er hun naturligvis blevet kaldt »madam Feweile«,
og derfor kom også børnene i hendes andet ægteskab (1716) med Jens
Nielsen Ladefoged fra Gravlev i Fuglslev sogn (Djursland) til at hedde
Feweile (smnl. Svaneslægten, kap. I). — Der findes ialt tre slægter
Feweile, der ikke er indbyrdes beslægtede. Den her omtalte slægt har
således ingen forbindelse med den kendte præstesiægt Feweile. — Navnet
skal være kommet af et stednavn ved Grenå: Fævejle — fæ-vadestedet. —
Jens Jensen Feweile døbtes i Grenå kirke den 31. jan. 1723. Da han i
1755 gifter sig med Marie Johanne Roden, fæster han Over-Rohden af
grev Chr. Friis, og desuden fæster han sammen med sin nabo, Jens Bay,
Rohden mølle, der nu kaldes »Thybo Møllested«, rimeligvis efter en tid
ligere fæster fra Thy. Desværre er Marie Johannes død ikke indført i
kirkebogen, men hun må være død senest 1767, for den 17. dec. dette år
bliver »Enkemand Jens Feveyle af Rhoden« gift med Birgitte Iversdatter
af Ullerup, der også ligger i Stouby sogn. — Jens Feweile dør den
24. juni 1796.
Datteren Karen Jensdatter Roden (af første ægteskab) bliver gift med
Enevold Jørgensen i Annexgården i Vrigsted, men om dette ægtepar skal
der fortælles i næste kapitel.
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Enevold Terkelsens nærmeste slægt
og lidt om ham selv
de første halvandet hundrede år af denne slægtsgrens historie (fra
ca. 1500—1650) har der, som vi har set, fundet en livlig blodblanding
sted. Her drejer det sig nemlig mest om letbevægelige byslægter, såkaldte
»patricierslægter«. Der er gang på gang tilført slægten »nyt blod« fra
det nordligste Jylland og fra det sydligste Tyskland.
Fra den tid, da Laurids von Baden blev sognepræst i Stouby og Hor
num (1650), altså gennem ca. 300 år, har slægten været hjemmehørende
— og bredt sig stærkt — i Bjerre herred, hvor man endnu kan finde
navnet Baden. Landboere, og ikke mindst bondeslægter, er ifølge sagens
natur mere rodfaste og hjemstavnsbundne end borgerslægter i byerne.
Men i den første halvdel af den nævnte periode (altså fra 1650 til ca.
1800) har der alligevel i denne gren af slægten ret jævnligt fundet »ind
vandring« sted, ikke blot fra de nærmeste sogne, men, som vi skal se,
også fra fjernere egne: Grenåegnen (Grenå landsogn og Gravlev), Viborgegnen (Mønsted og Vammen) og Koldingegnen (Ferup og Gårslev). Gen
nem de sidste halvandet hundrede år (fra ca. 1800) finder vi derimod
mange eksempler på indgifte, hvad der altså medfører det, man kalder
anetab eller anesammenfald, et forhold, der senere skal blive nærmere
omtalt. —
I den ældste folketællingsliste (fra 1787) kaldes bønderne i BarritVrigsted sogne for »gårdbeboere«, hvad der for de flestes vedkommende
sandsynligvis betyder, at de har været fæstere under Barritskov, der i
mange år (1749—1824) hørte under slægten Rosenkrantz, senere under
slægten Scheel. Men de Vrigsted-bønder menes at være blevet mere selv
stændige og særprægede end andre, fordi de tidligt blev selvejere, en på
stand, jeg ikke kan modbevise.
Alle Enevold Terkelsens forfædre i lige linie på mandssiden har været
»gårdbeboere« (senere selvejere) i Vrigsted sogn, der er anneks til Barrit.
Desværre brændte Barrit præstegård den 16. maj 1746 og med den den
ældste kirkebog (for begge sogne), der endnu var i brug. Dette uheld har
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været en stor hæmning for udarbejdelsen af denne slægtsbog, ikke mindst
for udforskningen af Enevold Terkelsens slægt på sværdsiden, hvor det
faktisk føles, som var der ved år 1700 rejst en uigennemtrængelig mur
med påskriften: Hertil og ikke længere!
Men det må kaldes held i uheld, at to af Enevold Terkelsens tipoldefædre nævnes på de to første sider i den kirkebog, der nu er den ældste.
Blandt de døbte i Vrigsted sogn i året 1746 nævnes på den allerforreste
side: »Mads Mønsteds Søn Christen af N. W.« (Neder Vrigsted).
Denne Mads Mønsted er Enevold Terkelsens »Ållfåers ållfåer«, altså
tip-oldefar, og det er kun yderst lidt, vi véd om ham. Navnet kunne tyde
på, at han stammer fra Mønsted vest for Viborg.*) — Mads Mønsteds
hustru, Anne Sørensdatter, er efter al sandsynlighed en datter (den
ældste i andet ægteskab) af gårdfæster (sådan står der udtrykkelig i
skiftebrevet) Søren Hansen, Vrigsted, der mistede sin første hustru i
1698 og året efter ægtede Lene Sørensdatter fra Hostrup i Stouby sogn.
Mads Mønsteds ældste datter hed Lene og er altså kaldt op efter sin
mormor, hvad der dengang var en næsten ufravigelig navneskik. —
Mads Mønsted døde i 1763, 61 år gi., og må altså være født 1702.
Sønnen Christen Madsen (1746—1813), der desværre bortkastede
slægtsnavnet Mønsted, synes at have været yngste barn og eneste dreng
blandt en hel flok piger, i det mindste fire. Hans hustru hed Maren Jens
datter Ferup (1747—1820), og hendes dåb omtales på den anden side i
den gamle kirkebog, hvor hendes far kaldes »Skoleholder Jens Nielsen
Firup af Vrigsted« (1722—1786). Navnet Firup (el. Ferup) tyder på, at
denne gren af slægten oprindelig stammer fra Ferup ved Kolding; dog
døde begge skoleholderens forældre i Vrigsted, og begge disse Enevold
Terkelsens tip-tip-oldeforældre blev meget gamle, »Gamle Niels Firup« 95
(1672—1767), og hans kone Maren 86 år.
Deres søn, skoleholder Jens Nielsen Firup, synes — i modsætning til
de fleste skoleholdere på den tid — at have været en veluddannet og agtet
mand. Omtrent samtidig med, at biskop Brorson i Ribe afslår en ansøg
ning om understøttelse fra den fattige og fordrukne skoleholder og »poét«
Ambrosius Stub, holder fru pastorinde Piesner i Barrit skoleholder Firups
ældste datter Maren over dåben. Og femten år senere, da præstefruen er
blevet provstinde i Rårup, optræder hun som »susceptrix« (bæremoder)
for hans syvende og sidste barn, mens en hel række af egnens honora
tiores står opført som »vidner« (faddere). — Jens Firups første hustru,
Maren Pedersdatter, døde i 1778, og året før sin død giftede han sig igen.
Skoleholderens ældste datter blev altså gift med Chr. Madsen i Neder
Vrigsted, men heller ikke disse Enevold Terkelsens oldeforældre véd vi
ret meget om. De fik ialt otte børn, men flere af dem døde som små. —
*) Se tilføjelse side 121.
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På grund af almindelig uvidenhed om hensigtsmæssig barnepleje og
lægernes magtesløshed over for de hærgende børnesygdomme var børnedødeligheden i ældre tider langt større end nu til dags. Når man blader i
de gamle kirkebøger, får man ofte et ligefrem uhyggeligt indtryk af,
hvordan småbørn dør som fluer, når en epidemi tager rigtig voldsomt fat.
Chr. Madsens eneste levende søn hed Mads Christensen (1782—1856)
og er altså Enevold Terkelsens bedstefar. Ham véd vi heldigvis adskilligt
mere om. Han må i sine velmagtsdage have været en ikke helt almindelig,
men stærkt åndeligt interesseret bondemand. Måske er han blevet vakt
gennem salmebogsstriden, der netop stod på i hans ungdom, og som
blussede særlig voldsomt op i Horsens—Vejleegnen. Her førtes der hele
»kirkekampe« mellem »de stærke jyder« eller »de gamle stærke«, som
de senere blev kaldt, og de kirkelige og verdslige myndigheder. Mens
præst og degn, undertiden med forstærkning af degne fra andre sogne
eller af selveste herredsfogden, sang for efter den forkortede og fortyn
dede ny »evangelisk-kristelige salmebog«, sang menigheden ufortrødent
videre på de mange vers i deres gamle, elskede »Kingo«, selv om præsten
forlængst var gået på prædikestolen. Og i Vrigsted sejrede menigheden,
ikke blot fordi de havde en udholdende forsangerinde i »Hellig-Lisbeth«,
men vel også fordi en af Grundtvigs ivrigste tilhængere i kampen for
kirkelig frihed kom dem til undsætning, nemlig magister Jak. Kr. Lind
berg, der boede hos Mads Christensen i Neder Vrigsted under et besøg.
Mads Christensen tog nemlig levende del i hele denne strid og må
have været en af kamplederne. Muligvis er det ham, der selv har kaldt
mag. Lindberg til hjælp, da afgørelsen skulde tages. Og sejren blev vun
det: myndighederne gav menigheden i Vrigsted tilladelse til også i frem
tiden at bruge Kingos salmebog, hvad der voldte den senere højskolefor
stander Maltesen store kvaler, da han i 1864 blev hjælpelærer og kirke
sanger i Vrigsted. Han kunde nemlig ikke få ord og melodi til at passe
sammen.
Der var altså forbindelse mellem Grundtvigs tilhængere og de vakte
kredse, både »de stærke jyder« og »den gudelige vækkelse« på Fyn. Mange
af folkehøjskolens første elever kom netop fra disse kredse, og det grundt
vigske livssyn har sikkert i mange tilfælde haft en frigørende og mildnende indflydelse på disse hjem, der ofte havde en tilbøjelighed til at
blive mørke, snævre og dømmende.
Mads Christensens hjem har dog næppe hørt til de mørkeste. Derom
vidner på en egen dæmpet måde den gamle lærer Hans Pedersen, for
fatteren Hans Hartvig Seedorf Pedersens bedstefar, der var født på
Breth mark i Barrit sogn 1822. Han fortæller i sine erindringer, at han
som ny konfirmeret måtte ud at tjene og var så heldig at komme i et
godt hjem, nemlig hos gårdejer, sognefoged Mads Christensen i Neder32
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Vrigsted. Og han fortsætter: »Mand og hustru hørte til de såkaldte
stærke jyder, hvoraf der dengang fandtes fire gårdmandsfamilier der
i byen. Som bekendt så disse mennesker meget mørkt på livet og
havde flere sære meninger om mangt og meget af det, som fordres til
kristelig vandel. Deres seks børn — særlig dog de fem — så’ mere
uhildet og med lysere blik på tilværelsen uden dog i fjerneste måde at
overskride grænsen for det tilladelige og sømmelige. Det kan i det
hele og med fuld sandhed siges, at det var et godt hjem at komme til
for en dreng i min alder......... Jeg havde det overmåde godt og var
glad ved min tjeneste......... Jeg mindes ikke nogensinde at være blevet
ublidt tiltalt af min husbond, med hvem jeg kun havde al grund til at
være vel tilfreds. Det var med et tungt sind og våde øjne, jeg forlod
Vrigsted, hvor jeg havde befundet mig så vel og ret følt mig hjemme.« —
Den korteste levnedsskildring, vi har af Mads Christensen og hans
hustru, kan den dag i dag læses på et gammelt, rustent jernkors på
Vrigsted kirkegård:
»Mads Christensen, født i Neder-Vrigsted 1781 (skal være 1782),
død paa Vrigsted Mark 2. Jan. 1856, og Hustru Ane Enevoldsdatter, født
i Over-Vrigsted 1784 (skal være 1785), død paa Vrigsted Mark 23.
August 1856.
Deres 44aarige Ægteskab var velsignet med 4 Sønner og 4 Døttre,
hvoraf de tre modtoge dem hisset.«
Her møder vi altså navnet Enevold, der dog går meget længere tilbage
i slægten end til Enevold Terkelsens farmor. Hele tre led længere til
bage kan vi spore det — til en tiptip-oldefar, der vistnok hed Enevold
Jensen, og som efter alt at dømme var hjemmehørende i landsbyen Ørn
strup, der ligger i Thorsted sogn ved Horsens. En af denne gamle Ene
volds døtre, Kirsten Enevoldsdatter (1727—1800), blev gift med gård
ejer Jørgen Jensen (1713—1774) i »Skiulund«, der nu kaldes Skævlund
og ligger i Rårup sogn (Bjerre Herred). Deres søn, Enevold Jørgensen
(1758—1828), blev kaldt op efter sin morfar og synes at have over
taget »Annexgården« i Over-Vrigsted efter sin morbror. Det er denne
oldefar, Enevold Terkelsen er kaldt op efter, og Enevold Jørgensen
er i virkeligheden dobbelt-oldefar, idet begge Enevold Terkelsens
bedstefædre blev gift med døtre af Enevold Jørgensen, Mads Christen
sen altså med Ane Enevolds datter (1785—1856), og Niels Jensen, der
er født i Over-Vrigsted, med Maren Enevoldsdatter (1797—1863). De
to bedstemødre var dog kun halvsøstre, idet Enevold Jørgensen var
gift to gange, og Ane var datter af første ægteskab, Maren af andet.
Enevold Jørgensens første hustru, Maren Nielsdatter (1763—1796),
var fra skovfogedstedet Korsbækhoved under godset Barritskov. Stedet
ligger dejligt i skovene ved Vejle fjord. — Hendes far hed Niels Søren33
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sen Vammen (1713—1794) og stammede sandsynligvis fra Vammen
ved Viborg. Han var først ladefoged, vistnok på Barritskov, og synes
så at have »arvet« stillingen som skovfoged efter sin svigerfar, Michel
Terchelsen,*') Enevold Terkelsens tiptip-oldefar, der var født i 1690’erne
og døde før 1746, medens hans hustru, »Gamle Lucia«, levede helt til
1770. Ligesom navnet Enevold kan altså navnet Terkelsen følges over
halvtredie hundrede år tilbage i slægten. — Det gamle skovfogedpar
havde i det mindste fire børn, hvoraf det ældste, sandsynligvis en søn
ved navn Terchel, er død tidligt. Det var datteren Lucia Emerenthe
Michelsdatter (1727—1804), der blev gift med ladefogden. (En lade
foged ledede arbejdet på en hovedgård og stod under ridefogden.)
Enevold Jørgensens anden hustru, Karen Jensdatter Roden (1766—
1849), var, som nævnt i foregående kapitel, en datter af Jens Jensen
Feweile, der giftede sig til en stor gård med 39 køer og 12 bæster.
Datteren Karen var sikkert et godt parti, men enkemanden Enevold
Jørgensen har heller ikke været at kimse ad; han var sognefoged og
en af Vrigsteds ledende mænd — ligesom senere svigersønnen Mads
Christensen. —
I den lige linie på mandssiden er vi nu nået ned til det næstsidste led,
Enevold Terkelsens forældre: Mads Christensens søn Terkel Madsen
(1825—1877) og Niels Jensens datter Karen Nielsdatter (1828—1872),
der havde fælles bedstefar (Enevold Jørgensen), men ikke fælles bedste
mor, og således var halvfætter og -kusine.
I Neder-Vrigsted lå der i gammel tid to sammenbyggede tvilling
gårde, hvoraf den ene ejedes af Mads Christensen, den anden af Rasmus
Olesen (se kap. VIII). I den første fødtes Terkel Madsen den 29. marts
1825, og vi har gennem lærer Pedersens skildring fået et levende ind
tryk af, at han er vokset op i et godt hjem, præget af indbyrdes kær
lighed og hjælpsomhed; men ellers kender vi ikke noget til Terkel
Madsens barndom.
Som ganske ung skal han have haft et godt øje til datteren i den
anden tvillinggård, men hun gengældte ikke hans øjekast. Senere, i
1849, giftede han sig som nævnt med sin halvkusine Karen Nielsdatter,
der havde brune øjne, en fint kroget næse, mørkt hår og en dejlig, klar
sangstemme, altsammen egenskaber, der gik i arv til sønnen Enevold.
Det har voldt adskillige vanskeligheder at udforske Karen Nielsdatters fædreneæt. Den samme mand opført i kirkebogen med to for
skellige navne, to omtrent jævnaldrende mænd i samme sogn og med
samme navn, ingen dåbsindførelse og ingen aldersangivelse ved begra*) De gamle præster tog det ikke så nøje med stavemåden. Der står f. eks. Chri
sten eller Kristen, Michel eller Mikkel, Tærkild, Therkeld eller Therkel. Terkel Madsen,
Enevold Terkelsens far, strøg »alle overflødige bogstaver.
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velsen — det er problemer, der kan møde én under arbejdet. Det gav
et godt skub fremad, da jeg opdagede, at Niels Nielsen, Grunde, og Niels
Schousen smstds. var en og samme person. Da kunde jeg gøre springet
fra Grunde i Stouby sogn til Mørkholt i Gårslev sogn mellem Vejle og
Fredericia. Men her mødte jeg nye vanskeligheder. Det viste sig nemlig,
at der i Gårslev sogn i slutningen af 1600-tallet samtidig levede to mænd,
der hed Niels Sørensen Schousen (senere skrevet Skousen). Naturligvis
er de (eller deres hustruer) beslægtede, men det er umuligt at finde
forbindelsen gennem kirkebogen, da denne kun går tilbage til 1705.
Muligvis kan dog gamle fæste-, skifte- eller tingprotokoller vise vej.
Den ældste af disse to mænd er født i Mørkholt ca. 1665, den yngste i
Børkop 1678 (død 1759).*)
Den ældste Niels Sørensen Schousen (ca. 1665—1706) er Karen Nielsdatters tip-oldefar og altså Enevold Terkelsens tiptip-oldefar. Han ægtede
en datter af Hans Frandsen i Grunde og har formodentlig overtaget hendes
fødegård. Hun hed Maren Hansdatter og giftede sig igen efter mandens
tidlige død. De synes at have haft ialt ni børn, hvoraf en dreng og to piger
døde tidligt. Den yngste søn, Niels Nielsen Schousen (1706—1765) må
være født i tiden omkring sin fars død (dec. 1706) og er derfor kaldt
op efter denne; men én præst har glemt at indføre hans dåb, en anden
at nævne hans alder, da begravelsen indførtes i kirkebogen; og endelig
er det denne mand, der skiftevis kaldes Niels Nielsen og Niels Schousen!
Han var gift med den ca. 10 år yngre Anne Nielsdatter Lyk (1715—
1777), hvis oprindelse vi intet ved om. De havde to sønner og to døtre,
og den ældste søn, Jens Nielsen (1754—1794), giftede sig ind på den
gård i Over Vrigsted, der nu kaldes Vrigstedgård. Hans kone hed Karen
Jensdatter (1767—1826) og hendes far Jens Thomsen (1736—1785).
Hendes farfar hed muligvis Thomas Jensen Høy (ca. 1685—1762) og
var gift med Maren Sørensdatter (ca. 1690—1769), som, igen muligvis
eller snarere sandsynligvis, er den ældste datter af den tidligere omtalte
Søren Hansen, Vrigsted. (Se anetavlen.) Med Jens Nielsen glider slægts
navnet Schousen desværre ud af Enevold Terkelsens mødrene æt, om
trent samtidig med, at Mønsted forsvinder af hans fædrene. Navnet
Schousen har altså aldrig været brugt i Vrigsted.
Jens Nielsens eneste søn, Niels Jensen (1787—1830), der overtog
Vrigstedgård efter sin far, ved vi kun grumme lidt om, da han ligesom
sin far og oldefar døde i en ung alder. Han havde først giftet sig, da
*) En efterkommer af den yngste udvandrede i .1862 til mormonstaten Utah i
U. S. A., hvor slægten har bredt sig stærkt. Den amerikanske gren af slægten søger
med iver og interesse at bevare forbindelsen med slægten Skousen i Danmark, ja, den
udgiver endogså 5 gange årligt et tidsskrift, kaldet SKOUSEN, der bringer nyt om
slægtsmedlemmer på begge sider af det store hav og skildrer gensidige besøg.
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han var 38 år gi., og 5 år efter døde han, vistnok af tuberkulose. To
måneder senere giftede hans 33-årige enke Maren Enevoldsdatter sig
med den næsten 7 år yngre Hans Lauesen fra Skulsballe; men om dette
ægtepar skal vi høre i en anden sammenhæng (kap. VI). —
Om Niels Jensens datter, Karen Nielsdatter, der blev Enevold Terkel
sens mor, har vi allerede hørt en del, foreløbig dog mest om hendes
udseende. Her er vi imidlertid kommet nutiden så nær, at vi også kan
fortælle lidt om hendes indre egenskaber. For det første huskede sønnen
Enevold flere småtræk om sin mor, skønt hun døde, da han var 8 år.
Og for det andet er der bevaret et par megetsigende vidnesbyrd om
hendes vindende væsen og hele selvforglemmende færd blandt menne
sker. Det ene går helt tilbage til hendes konfirmation i 1842. Som alle
konfirmander dengang fik også hun efter sin konfirmation udleveret en
»skudsmålsbog« med karakterer for læsning og religion, skrivning og
regning — og desuden en særlig karakter for opførsel i skolen og hos
præsten. Sognepræsten plejede til slut kun at nævne konfirmations
dagen, men i hendes skudsmålsbog, der eksisterer endnu, har han gjort
en lille tilføjelse, der kunde tyde på, at den unge pige med de klare,
brune øjne og den nydelige håndskrift — hun fik »udmærket godt« for
skrivning — har vundet hans hjerte; han skriver nemlig: »Gid hun
vedblive, som hun har begyndt; da tør hun haabe at vinde Guds Naade,
Menneskers Yndest og Tilfredshed med sig selv.« Det sidste skal vel
sige: en god samvittighed.
Det andet vidnesbyrd viser, at hun har fyldt sin plads i hjemmet
som hustru og mor. Det findes i forstander Maltesens Erindringer og
lyder således:
»Terkel Madsen var to gange gift. Hans første hustru, som jeg kendte
gennem mange år, må jeg nævne. Hun hørte til dem, man plejer at
kalde de stille i landet. Det kan siges fuldt ud om hende, at hun var en
god kone. Ikke et træk har jeg set hos hende, hvorigennem det gode
blev fornægtet eller modsagt. Som hustru og moder var hun opofrende
og omhyggelig som få.«
Enevold Terkelsens far, Terkel Madsen, var blond med lyse, blå
øjne, en stout og statelig mand, en kraftig personlighed med megen na
turlig myndighed. Han havde et varmt hjerte og et heftigt sind, to
ting, der vistnok tit følges ad. Sognepræsten, der var gammeldags ratio
nalist og havde svært ved at forliges med Terkel Madsen, kaldte ham
i begravelsestalen »en hidsig natur«. Noget var der måske om det. Til
tider kunde han vist godt være lidt hård, skønt han i mange måder var
en lykkelig mand og meget glad ved sine egne. De fik en stor børneflok,
ti ialt, men to piger døde som små. (Se fig. 5 og 6.)
Mads Terkelsen, f. 6/3 1850, d. 3/4 1876, g. m. Else Marie Hansen.

36

Eig. 5. Terkel Madsen og hans børn.
Overst: Karen Marie, Niels, Maren.
Nederst: Ane, Enevold, Terkel Madsen, Hans, Frederik, Mads.

Fig. 6. Enevold Terkelsen.
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Karen Marie Terkelsen, f. 14A 1852, d. 11/4 1929, g. m. Niels Nicolajsen,
Vrigsted.
Niels Terkelsen, f. 2Q/s 1854, d. 1915, g. m. Jørgine Petersen.
Ane Terkelsen, f. Q/g 1855, d. ?, g. m. Hans Nielsen, Hornum.
Maren Terkelsen, f. 18/s 1857, d. 19/3 1941, g. m. Søren Hansen, Vrigsted.
Enevold Terkelsen, f. 6/3 1863, d. 27/3 1935, g. m. Katrine Hansen
Kjerkegaard.
Hans Terkelsen, død som barn.
Frederik Terkelsen, f. 12/3 1865, d. Vé 1889.
I ægteskabet med Ane Brund en søn:
Rasmus Brund Terkelsen, f. 3/b 1873, død 1923.
Man undrer sig næsten over, at Terkel Madsen, der virkelig gav sig
tid til at leve med og for sine børn, også fik tid tilovers til at dyrke
mange forskellige praktiske og åndelige sysler både i og uden for hjem
met. Han var en af de første Vrigsted-bønder, der af praldiske grunde
flyttede sin gård ud midt i marken, hvad der må være sket få år efter
hans bryllup (1849), da begge hans gamle forældre døde »på Vrigsted
mark« i 1856. Den ny gård kaldte han Alkensminde, muligvis efter den
mark, den ligger på. — Endvidere byggede Terkel Madsen den mølle,
der blev kaldt Vrigsted vestermølle, og som nu desværre er nedrevet
ligesom det store flertal af de smukke, gamle vejrmøller. — Terkel
Madsen var også medstifter af og, efter alt at dømme, den drivende
kraft ved Bjerre og Hatting Herreders Sparekasse og dens formand ind
til kort før sin død i 1877. I flere år (fra 1868 til sin død) var han
medlem af Vejle amtsråd. Men desuden havde han stærke, åndelige
interesser og tog — ligesom sin far — levende del i alt, hvad der foregik
på skole- og kirkelivets område i Horsens-Vej le-egnen. Var Mads Chri
stensen noget af en førerskikkelse inden for sit sogn, blev hans søn,
Terkel Madsen, en mand, hvis ord man regnede med i en større omkreds.
Da Morten Eskesen i 1853 begyndte sin folkehøjskole i Uth ved
Horsens, fik Terkel Madsen sin svoger til at tage derover som elev. Og
selv kørte han mange gange i vinterens løb derover med vognen fuld
af Vrigsted-folk for at deltage i skolens lørdagsmøder.
Og da godsejerne i skolens bestyrelse forlangte, at højskolen skulde
være »en slags realskole« eller landbrugsskole, altså en /omskole, med
eksamen både først og sidst, og derved tvang Morten Eskesen til at
opgive skolen, stod Terkel Madsen fuldtud på dennes side. Han forstod,
at den åndelige frihed måtte være grundbetingelsen for at holde folkehøjskole. En skole, hvor bestyrelsen valgte lærerstaben og forlangte
prøver både før elevernes optagelse og ved afslutningen af skoletiden,
vilde snart blive en eksamensskole som alle andre.
Terkel Madsen blev friskolemand, og da degnen i Vrigsted var både
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gammel og i høj grad gammeldags — med katekismusterperi og uden
adslæren af salmer — syntes Terkel Madsen, det var synd for børnene,
og han besluttede at holde skole i sit hjem. En tid, vistnok fra 1862,
havde han en meget dygtig, sød og sangglad huslærerinde, der hed Marie
Ravn (senere gift Langhorn). Hun måtte i 1864 hjælpe Terkel Madsen
i en noget ubehagelig situation. Han blev taget til fange af tyskerne
og måtte efter sigende bagbunden trave afsted med dem mellem to
dragonheste, fordi han havde ladet møllen gå den dag, de kom, hvad
de havde opfattet som et signal til de danske tropper. Frk. Ravn,
der kunde tysk, måtte forklare dem, at der ikke stak noget som helst
under fra Terkel Madsens side.
I krigsåret 1864 fik man i Vrigsted skole en ganske ung vikar i stedet
for en hjælpelærer, som var fordrevet — ikke af tyskerne, som det hed
sig, men af »de slemme Vrigsted-drenge«. Vikaren, der var fra Rårup
og kom fra Jelling, hvor tyskerne havde lukket seminariet, hed Lorens
Maltesen, og det viste sig, at han kunde styre drengene. Han var en vel
begavet, dygtig og levende ung mand, der under påvirkning af den ud
mærkede forstander Svendsen i Jelling var blevet tilhænger af de Grundtvig-Koldske tanker om friskole og højskole.
Terkel Madsen og Maltesen kom straks på bølgelængde med hinanden,
og da frk. Ravn var rejst, lod Terkel Madsen sine børn gå i skole hos
Maltesen. Efter at denne havde taget sin eksamen, og vikartiden var forbi,
bad Terkel Madsen og flere andre ham om at blive og undervise deres
børn. Maltesen blev, flyttede ud til Terkel Madsen og holdt friskole i
storstuen på Alkensminde.
Nu var der ikke langt til det næste skridt: at få begyndt en højskole.
Terkel Madsen rejste over til Chr. Kold for at tale med ham om sagen,
og Maltesen var ikke mindre ivrig efter at komme i gang.
Der kom stadig flere børn i den lille friskole, og der blev tale om at
rejse en skolebygning. Maltesen foreslog da at bygge en skole, hvor der
både kunde holdes friskole og højskole; vilde man gå ind på det, var
han selv villig til at blive og overtage ledelsen.
Tanken slog an, og den nødvendige pengesum blev snart tegnet, men
da man holdt møde om sagen, viste det sig straks, at en del af dem, der
havde tegnet sig, ikke var klar over, hvad det hele drejede sig om; de
ønskede en landbrugsskole med eksamen for unge landmænd, mens
Maltesen og Terkel Madsen vilde have en eksamensfri folkehøjskole med
en forstander, der selv valgte sine lærere. Under forhandlingen sagde
Terkel Madsen bl. a. : »For mig står det således, at det er en skole, der
vil og kan virke i fri retning, vi skal have; den har jeg tro og tillid til,
og den tør jeg vente mig så meget af, at den er værd at bringe ofre for.
Jeg har tegnet mig for 500 rdl., men jeg kan godt tegne mig for 500 til,
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hvis det behøves og sagen holdes i det spor, jeg mener, den bør holdes i.«
— En anden mand tilbød at bringe et lignende offer, og det endte med,
at en godsejer og hans tilhængere forlod mødet, uden at den tegnede
kapital blev mindre af den grund.
Takket være Maltesens bestemthed og Terkel Madsens klarsyn blev
der da i sommeren 1866 rejst en virkelig folkehøjskole i Vrigsted, og den
blev gennem mange år — både i Maltesens forstandertid og senere —
til velsignelse for ungdommen i Bjerre herred og længere ud.
Da der året efter (1867) blev røre om Valgmenighedsloven, formede
sognets præst en adresse imod den og begyndte at samle underskrifter.
Man vilde gå uden om Terkel Madsen og forstander Maltesen, men de
fik nys om sagen og opfordrede præsten til at indkalde til en offentlig
forhandling, hvad han også gjorde. På dette møde gik det varmt til. Præ
sten og en nabopræst, han havde hentet til undsætning, blev imødegået
med fynd og klem, og det endte med, at kirkeværgen smed listen på
pulten og nægtede at lægge den frem. — En menneskealder senere skulle
Terkel Madsens næstyngste søn få brug for Valgmenighedslovens friheds
bestemmelser.
Når det gjaldt den kirkelige frihed, kunde Terkel Madsen altså godt
sætte hårdt imod hårdt, men han var, som før omtalt, i virkeligheden
meget varmhjertet. Han holdt af mennesker, både små og store, og han
var rede til at hjælpe dem.
Maltesen fortæller, at Terkel Madsen ikke kunde begribe, hvordan
han kunde klare sig økonomisk med de få elever, han havde i begyndel
sen. En aften, de havde talt om dette ude på Alkensminde, fulgte Terkel
Madsen ham på vej, »og idet han sagde godnat,« fortæller Maltesen vi
dere, »lagde han en seddel i min hånd; det var en halvtredsindstyvedalerseddel, som jeg brugte til at betale nogle favne brænde med, som
jeg nylig havde købt.«
Den 14. januar 1872 døde Terkel Madsens første hustru, Karen Nielsdatter, og allerede i juni måned samme år giftede han sig med en enke,
Ane Brund, født Smidstrup, der var meget forskellig fra Karen, og som
navnlig ikke havde forudsætninger for at følge ham i hans mange ånde
lige interesser. Dette viste sig allerede på deres »bryllupsrejse«.
Da Grundtvig døde den 2. sept. 1872, besluttede Terkel Madsen sig til
sammen med sin hustru og fire af sine gode venner, forstander Maltesen
og hans kone og gårdejer Enevold Hansen og hans kone fra Over Vrig
sted, at tage til København for at være med til bisættelsen. De rejste
da alle seks, og de fire fortsatte til Køge ås for at være med til begra
velsen; men Ane Brund fik sin mand overtalt til at tage med hjem lige
fra København.
Denne rejse blev sikkert noget af en skuffelse for Terkel Madsen,
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der meget snart opdagede, at der var en stor del af den verden, der betød
noget for ham, som var hans ny kone fuldstændig fremmed.
Allerede før brylluppet havde man aftalt, at Terkel Madsen skulde
flytte ind til sin kones gård i Neder Vrigsted, mens den ældste søn Mads,
der lige var blevet gift, og hans udmærkede kone Else skulde overtage
Alkensminde. Og sådan blev det, men hver eneste dag gik Terkel Madsen
en tur ud til sit gamle hjem på marken for at se til sine otte børn og
deres unge husmor; og hver dag, førend han tog derfra, samlede han
børnene til en andagt, sang med dem og bekendte troen, sådan som han
havde gjort det, mens børnenes mor levede.
Terkel Madsen skrantede stærkt i løbet af sommeren 1877. Lægerne
sagde, det var en leversygdom eller kaldte det »gulsot«; nu vilde man
vel have kaldt det kræft. Der var dem, der mente, at Terkel Madsen
tæredes hen af længsel efter Alkensminde. Daglig red han sin tur derud.
Men tilsidst kunde han ikke mere. — Hans hustru var god imod ham
og plejede ham med omhu i den sidste tid. Hans død var meget smuk.
På sit dødsleje fremsagde han selv sin yndlingssalme:
»Jeg véd, på hvem jeg bygger,
jeg véd, hvad fast består,
når denne verdens skygger
som røg og støv forgår.«

På Terkel Madsens gravsten satte familien følgende indskrift: »Her
hviler Støvet af Gaardejer Terkel Madsen, født i Neder-Vrigsted 29. Marts
1825, død sammesteds 15. December 1877.
Højt elsket forlod du denne Verden, og kun Haabet om Gjenforening
kan mildne Smerten over din altfor tidlige Bortgang.« —
Om Enevold Terkelsen (1863—1935) skal der kun fortælles i al kort
hed, da der tidligere er skrevet en bog om ham.*)
Enevold huskede sin mor fra tre meget forskellige, men karakteri
stiske situationer: når hun stod med et stort rugbrød ind mod læder
smækken på brystet, i færd med at skære skive efter skive til otte børn,
når hun sang for dem med sin smukke, klare stemme og med strålende
øjne, og endelig fra en meget alvorlig situation, da han lå med en slem
mellemørebetændelse, der truede med at slå sig på hjernen, og hans
far og mor stille kom ind og satte sig ved hans seng og bad for hans liv.
Enevold var lærenem og havde en god hukommelse, og moderen synes
at have været meget optaget af hans fremtid. »Hvad tænker du da, der
bliver af den dreng, Maltesen?« spurgte hun tit. Og den ældre søster,
Maren (gift med skomager Søren Hansen i Neder Vrigsted), har fortalt
mig, at hendes far kort før sin død sagde til de ældre søskende: »A
trower, I ska’ la’ Jennild (Enevold) go fram!« — d. v. s. gå læsevejen.
*) Frede Terkelsen: Enevold Terkelsen. Nyt Bogforlag, Odense 1944.
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Indtil moderens død efter fire dages sygeleje (gigtfeber) den 14. ja
nuar 1872, var Enevold »en livlig gut« (Maltesen), men efter den tid
blev han mere stilfærdig, indadvendt og eftertænksom, og han glemte
aldrig den andagt, hans far holdt ved moderens dødsleje, den sidste dag
hun levede.
Kun i det ydre tog Enevold arv efter sin mor; hvad væsen og karakter
— og senere livssyn angik, var det afgjort sin far, han slægtede på.
Efter sin konfirmation blev han tjenestedreng hos sin far og stedmor
i Neder Vrigsted, og naturligvis gjorde faderens død det følgende efterår
et stærkt indtryk på alle børnene.
Enevold skulde have lov til at læse, det var hans eneste lyst, men
som friskoledreng skulde han fortsætte med en fri uddannelse. Han
blev ikke sendt ind på den lærde skole i Horsens, men ud at tjene igen.
Denne gang til sin kære svigerinde og plejemor Else, der var flyttet til
Hedegård ved Tvingstrup allerede i 1876, og hvis mand, Enevolds ældste
bror Mads, kort efter var død af tuberkulose. Som tjenestedreng og »barne
pige« tilbragte Enevold en sund og dejlig sommer på Hedegård og blev
så hele det følgende år, kun 16 år gi., elev på Vrigsted højskole, hvor
han samtidig læste hos sin gamle ven og lærer, Lorens Maltesen, der
dog syntes, han selv havde for travlt til det og derfor sendte ham til
Emborg i Rye sogn, for at han kunde få en mere planmæssig undervis
ning af lærer Okkels. Her tilbragte Enevold da ni måneder i et godt
hjem og en dejlig egn.
Først i november 1880 kom han på Askov højskole, kun 17 år gi., lille,
spinkel og undselig, og blev der i 4 vintre og 2 somre. Askov blev ham
næsten som et andet hjem. Her fortsatte han sin sunde og rolige vækst.
I dagene 2.—4. august overværede Enevold Terkelsen det store, kirke
lige vennemøde i Askov, hvor man vedtog den berømte »Askov-adresse«
med 8 kirkelige frihedskrav. — Den oplevelse glemte han aldrig. I disse
festlige og indholdsrige dage gik det op for ham, at Guds ånd kun virker
i frihed. Da forstod han sin fars og bedstefars kamp for åndelig frihed
og svigtede aldrig siden den kirkelige frihedslinje.
Ved et offentligt møde i Skibelund krat hørte han første gang den
tone, hans Askov-kammerat Jacob Appel senere kaldte »grænsens sang«,
og kun få uger efter var han med til Hans Andersen Krügers begravelse
i Bevtoft. »Jeg fik den dag et stærkt og uudsletteligt indtryk af, at det
danske folk, mit folk, havde et åbent blødende sår«, siger han; og fra nu
af søgte han mere end nogensinde kammeratskab og venskab med sønder
jyderne på Askov, især Peder Iversen fra Avnbøl og H. P. Hanssen-Nørremølle.
På det store Askovmøde havde ingen betaget ham stærkere end Ernst
Trier, Vallekilde, og den følgende vinter tog han og et par kammerater
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en kortere tid på Vallekilde højskole for at høre dennes ypperlige frem
stilling af sine fædres, jødefolkets historie.
I vinteren 1883, kun 20 år gi., var han et par måneder vikar på Vrig
sted højskole, men det følte han som noget af en ydmygelse.
På Askov havde Enevold både norske og islandske kammerater, og
en af de norske Oddmund Vik, anbefalede ham stærkt at tage på Seljord
folkehøjskole hos Viggo Ullmann, som han regnede for en af datidens
betydeligste højskolemænd i Norge. Enevold fik nu lov at komme »på
jenteskole« i sommeren 1883 og foretog derefter en to måneders rund
rejse i det storslåede land.
Enevold Terkelsen havde håbet at kunne fuldende sin uddannelse
uden at gå universitetsvejen. På Askov deltog han i undervisningen for
dem, der vilde ud som missionærer eller som præster til Argentina og
U. S. A., men da tanken om en fri præsteskole for folk, der vilde blive
herhjemme, måtte opgives, tog han fra maj 1884 til København for at
begynde et regulært studium.
Om studieårene i København kunde der fortælles mangt og meget.
Her skal kun det allervigtigste nævnes. Terkelsen tog studentereksamen
på to år fra »studenterfabrikken« Døckers Kursus og derefter teologisk
embedseksamen med 1. karakter på fem år. Allerede i sit rusår, vinteren
1887, var Terkelsen med til at stifte den »frisindede diskussionsklub«,
der senere blev til Studenterkredsen. I den hårde isvinter 1887—88, da
der var istransport over Storebælt, blev han stærkt grebet af de sociale
spørgsmål og deltog selv i det sociale hjælpearbejde, der udførtes gen
nem Understøttelsesforeningen. I sommerferien 1888 blev han forlovet
med sin halvkusine Katrine Hansen Kjerkegaard, som der senere skal
fortælles om. — Og endelig skal det nævnes, at han i 1890 var med til
at oprette Københavns Valgmenighed med Frederik Jungersen som præst.
E. Terkelsen blev kandidat den 18. juni 1891.
Efter et meget udbytterigt og udviklende læreår som kapellan hos
den gamle, blinde pastor Jens Sophus Brandt i Ollerup på Fyn (1891—
92) fik Enevold Terkelsen embedet som sognepræst for Ørre og Sinding
menigheder mellem Herning og Holstebro (1892—1901). Før han til
trådte sit embede, holdt han og hans Katrine et rigtig gammeldags bonde
bryllup i Vrigsted den 20. sept. 1892. De havde nu været forlovet i sam
fulde 7 år.
Årene i Ørre blev en lykkelig indledning til ialt 41 års præstegerning
i Hammerum herred. Enevold Terkelsen blev »den mand, der ved år
hundredskiftet kom til at stå som den ny fører for det grundtvigske
åndsliv i hele egnen«, siger Holger Begtrup.
I Herning havde Terkelsen mange venner, og da embedet som sogne
præst her blev ledigt i 1900, fik de Terkelsen til at søge det. Og da man
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opdagede, at biskop Gøtzsche i Ribe havde besøgt både kultusministeren
og kongen selv for at sikre sin søn embedet, satte man en adresse i gang
for at få Terkelsen. Og 80 % af de kommunale vælgere i Herning skrev
under på, at de ønskede ham. Men »systemskiftet« havde endnu ikke
fundet sted (1901). Menighedsrådsloven var endnu ikke gennemført
(1903). Altså betød en biskops ønske mere end menighedens. Biskoppens
søn fik embedet, og som balsam på såret gav man Terkelsen embedet i
Rind og Kølkær (1901—1904). Der var ca. 15 km fra Ørre til Herning,
kun ca. 5 fra Rind. Det var altså dog lykkedes at trække Terkelsen nær
mere til byen.
Den ny Valgmenighedslov, der i forbindelse med Loven om Brugen
af Kirkerne gav medlemmer af en valgmenighed ret til at benytte sogne
kirken, trådte i kraft den 1. januar 1904, og den gav Terkelsens sogne
båndsløsere i Herning idéen til at oprette en valgmenighed i Herning og
Gellerup.
Et seksmands-udvalg opfordrede Enevold Terkelsen til at flytte
ind til Herning som valgmenighedspræst, og han og hans hustru sagde
ja uden i mindste måde at sikre sig, hvad løn, bolig o. s. v. angik. Det
var stort, syntes de seks.
Gennem en mennskealder, fra efteråret 1904 til sin død den 27. marts
1935, øvede Enevold Terkelsen en overmåde rig og alsidig gerning, ikke
blot i Herning og Gellerup, men langt videre ud. Det, han i sin ungdom
havde fået kær, blev han tro til det sidste. Han havde søgt sin afsked
fra 1. april 1935. Den dag blev han begravet under stor deltagelse fra
nær og fjern.
På Enevold Terkelsens gravsten på Herning kirkegård står der (for
uden navn, datoer og årstal) :

ET LIV I ARBEJDE OG TRO.
Trykte kilder:
Hans Pedersen: Erindringer fra et langt liv. 1905.
Morten Eskesen: Bølgerne ruller.
L. Maltesen: Artikler i Vejle Amts Aarb. 2. halvbd. 1909.
L. Maltesen: Erindringer. Privattryk 1955.
S. E. Bryndum: Tre Slægter Feveile. Vejle Amts Aarb. 1. halvbd. 1925.
Holger Begtrup: Dansk Menighedsliv i grundtvigske Kredse III, 1934.
Herning Folkeblad 7. 2.1933 o. fl. st.
J. M. Therkildsen: Et Præsteskifte. Herning Avis 1.10. 1943.
Frede Terkelsen: Enevold Terkelsen I og II.
Utrykte kilder:
Barrit-Vrigsted kirkebog 1746—1801.
Enevold Terkelsens breve og manuskripter.
Private breve og meddelelser fra mange sider.
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Katrine Kjerkegaards slægt
Slægterne Ravn og Roed og lidt om anesammenfald
aun (Hrafn) har den mand heddet, der ca. 400 år efter Kristi fødsel
grundlagde landsbyen Ravning vest for Vejle. Stednavne med
endelsen -ing hører i mange tilfælde til de ældste, vi har, og sammensat
med personnavne er det ættebyer. Ravning kan altså betyde Ravnslægtens
by (skønt nyere stednavneforskere er mere tilbøjelige til at aflede det
af fuglenavnet), og historikeren Axel Olrik har bifaldet den tanke, som
friskolelærer Poul Lindholm fremsatte, at den Ravn, efter hvem byen
fik navn, er Ravnslægtens stamfader. Men hvordan dette nu end for
holder sig, er slægten Ravn den dag i dag udbredt over de sydøstlige
egne af Jylland, ja, helt ned til Barsø i Sønderjylland.
Bevisligt er det også, at Ravn, der i oldtiden stavedes Hrafn, har
været brugt som mandsnavn siden før Gorm den Gamles tid. Omtrent
samtidig med Gorm og Thyra og Harald Blåtand levede der nemlig i de
sydlige egne af Nørrejylland en runerister, der kalder sig HrafnungaTofi, hvad alle runeforskere tyder som Tue af Rauns æt. Hvis rune
ristning har været denne mands erhverv, har han sandsynligvis skabt
mange mindestene, og mindst tre af dem er bevarede til vore dage; det
er de tre runestene, der er fundet i Bække, Læborg og Horne.
På den første, runestenen fra Bække, står der: Tue, Rauns ætling,
rejste dette mindesmærke for Thyre, sin dronning. — At moderne for
skere kan finde på at sætte en del af denne indskrift, nemlig »sin dron
ning«, i anførselstegn er mig ganske ubegribeligt. Det skulde altså kun be
tyde »sin kone«. Når der står dronning, må det efter min mening også
betyde dronning. For tusind år siden fandt man næppe på at kalde sin
kone »min dronning«, medmindre hun virkelig var det. Derfor tror jeg
også, dr. phil. Marius Kristensen, Askov, har ret, når han mener, her
er tale om Gorm den Gamles dronning, Thyre eller Thyra med tilnavnet
Danebod. Han mener endogså, at runerne på den lille Jellingsten (Gorm-
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stenen) kan være ristede af den samme mester. I så fald har vi altså fire
stene fra samme hånd. — Denne antagelse bestyrkes i høj grad, når
man læser indskriften på runestenen fra Læborg: Tue, Ravns ætling,
og Funden og Gnyble, disse tre gjorde Thyres høj. — Og en tredje rune
sten, fra Horne, siger noget lignende, men her er runerne halvt udviskede.
Der er ikke langt til Jelling fra de egne, hvor disse runestene er
fundet, og runerne kan være fra denne tid. En runemester forandrer vel
heller ikke meget på sine tegn og sin stavemåde, fra han er 20, til
han bliver 70, så en fuldtud nøjagtig tidsbestemmelse er ikke mulig.
— Man forstår så udmærket, at de tre bygmestre, der har skabt stor
værket Thyras høj med den vældige stensætning omkring, et af old
tidens mægtigste og mærkeligste mindesmærker, har ønsket at blive
mindet for dette værk, ligesom muligvis — og sandsynligvis — både
Gorm og Harald havde til hensigt ikke blot at rejse mindesmærker for
deres pårørende, men samtidig at gøre opmærksom på, hvad de selv
havde udrettet. — Langt mere underligt vilde det dog være, om de tre
mænd roste sig af at have rejst en høj over Tues kone i den seneste oldtid,
hvor ellers kun konger og høvdinger byggede »kæmpehøje«!
Havde vore forfædre — som islændingene — ført slægtsregistre og
stamtavler helt fra omkring år 1000, kunde vi muligvis have påvist for
bindelsen tilbage til Tue af Ravns æt; men dette vil aldrig kunne lade sig
gøre; der er for mange »missing links« gennem de fem hundrede år, der
forløber, før vi igen støder på navnet Ravn, når undtages et par folke
viser fra middelalderen, hvori der undertiden spilles på navneligheden
mellem fugl og mand.
Derimod anser jeg det ikke længere for umuligt at finde forbindelsen
mellem de forskellige nulevende Ravnslægter. To slægtsinteresserede læ
rere, J. P. Harbo og J. J. Ravn, har udført et godt og grundigt arbejde for
at udrede Ravnslægtens vanskelige tråde i to af dens vigtigste grene, men
det har ikke været dem muligt at finde forbindelsen mellem dem.
J. J. Ravn førte den slægtsgren, der her skal omtales, tilbage til selv
ejerbonden Mads Jørgensen Ravn, der levede i Store Velling (Smidstrup
sogn ved Kolding) på Christian den Fjerdes tid (omkring år 1600). Nu
er det imidlertid lykkedes den dygtige, unge genealog Hans Peter Aagaard
at føre denne linie over 100 år længere tilbage (til 1479), hvorved mulig
heden for at finde forbindelsen mellem de to linier er blevet betydeligt
forøget. Samtidig er man også kommet løsningen af visse andre pro
blemer, som skal omtales nærmere i det følgende, et godt stykke nær
mere.*)
*) Ved en slægtsfest i Odense den 20. oktober 1957 for medlemmer af komponisten
Thorv. Aagaards slægt var forfatteren af denne slægtsbog indbudt »som fremmed taler« ;
men gennem en samtale med H. P. Aagaard opklaredes det, at vi begge nedstammede
fra Mads Jørgensen Ravn (og Lauge Ravn), så taleren altså også var »en af deres egne«.
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To af linierne i denne slægtsbog, nemlig både Katrine Kjerkegaards
og Marie Lauesens fædreneæt, kan nu føres tilbage til Lauge Ravn (Hrafn
eller Rafn), der boede i Bredstrup ved Kolding og i 1479 var sandemand
i Brusk herred. Det var som regel ansete og ledende bønder, vel ofte selv
ejere, der blev udnævnt til sandemænd, d. v. s. faste nævninge i drabs
sager, markskeltrætter o. 1. Disse lægmandsdommere betød en del i mid
delalderen og det første århundrede efter reformationen, men i 1600-tallet
mindskedes deres betydning, og henimod år 1800 forsvandt sandemandsinstitutionen næsten af sig selv.
For de to nævnte liniers vedkommende må Lauge Ravn altså betegnes
som »slægtens stamfader«; og det må vist siges at være en stor sjælden
hed, at en ren bondeslægt kan føres længere tilbage, end det har været
muligt med selv de adelige, gejstlige og kendte borgerlige slægter i
denne bog. (Se kap. I, II, V og IX). — Navnet Lauge eller Laue er fast
holdt i slægten indtil vore dage, et smukt vidnesbyrd om, hvordan den
gamle navneskik »at kalde op« har holdt sig gennem 13—15 led.
Lauge Ravns søn (el. muligvis sønnesøn) hed Peder Ravn (ca. 1510
—1572) og synes at have giftet sig til en gård i Lille Velling, Smidstrup
sogn. Hans kone hed Kirsten, men mere ved vi ikke om dem.
Deres søn, Jørgen Pedersen Ravn (ca. 1545—1589), har rimeligvis
giftet sig til en selvejerbondegård i Store Velling, men vi kender intet til
hans hustrus navn eller slægt. Han vedblev at være ejer af »en broder
part« af fødegården i Lille Velling.
Mads Jørgensen Ravn (el. Rafn) må være født før 1573, og i 1609 var
han fæster af den gård i Smidstrup, der nu kaldes Grønhavegård; men
1626 byttede han og hans bror Niels gårde, så Mads fik dennes halve selv
ejerbondegård i Store Velling, der dengang blev kaldt Velling Nørgård.
Den anden halvdel ejedes af deres stedfar, Lille Niels Jensen, der i 1573
ejede hele gården. Stedfaderen må være død før 1640, for ved den tid
ejede Mads Ravn hele gården, der i vor tid kaldes Buhlsminde. — I 1624
var Mads Ravn sandemand i Holmans herred og indtil 1637 havde han
fæste på Kongetienden af Smidstrup sogn.*)
Mads Jørgensen Ravn var rimeligvis gift to gange, og hans første hu
stru synes at have været fra Skærup, der er anneks til Smidstrup. Men
det er hans anden hustru, Dorthea Lasdatter, der har interesse i denne
sammenhæng. Også hendes slægt kan føres tre led længere tilbage, og
også hun tilhører en gammel selvejerbondeslægt. Hendes oldefar hed
Mads og var selvejerbonde i Horsted (Højen sogn, Jerlev herred) om*) Før reformationen ydedes tienden i tre lige store dele: Bispetiende, Præstetiende og Kirketiende (til kirkernes vedligeholdelse). Ved reformationen tilfaldt Bispetienden kongen under navn af Kongetiende, der altså blev »fæstet« bort. Denne sikkert
temmelig rige indtægtskilde blev sjældent givet til en bonde, hvorfor Mads Jørgensen
Ravn også i året 1637 måtte afstå den til kongens fiskemester, Jakob From i Kolding.
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kring 1510. Bedstefaderen Jens Madsen var født omkring 1510 og blev
ligesom sin far selvejerbonde i Horsted. I 1547 blev han sandemand i
Jerlev herred og levede endnu i 1573. I dette år overtog Dortheas far,
Las Jensen, sin fødegård, som han dog først fire år senere fik skøde på.
Han var først gift med »Maren Laskone«, senere med »Vusse (Aase)
Laskone« og havde i andet ægteskab 6 børn, hvoraf Dorthea var den
næstyngste; hun var født mellem 1580 og 85.
Både Mads Jørgensen Ravn og hans anden kone, Dorthea Lasdatter,
døde mellem 1653 og 59. De havde 7 børn, men adskilligt tyder på, at
Mads Ravn havde to børn i første ægteskab, nemlig en søn ved navn
Hans Madsen (kaldet Grundet) og en datter, der blev gift med Mads
Nielsen Bull.
Efter faderens død overtog de to ældste sønner, halvbrødrene Hans
Madsen af første ægteskab og Jørgen Madsen Raun af andet ægteskab,
hver sin halvdel af gården. Hans Madsen døde i Svenskekrigenes tid
(omkr. 1659), hvorefter hans del af gården blev fæste under Nebbegård.
Fæsteren var Mads Nielsen Bull, der altså efter al sandsynlighed var gift
med Hans Madsens søster, hvis navn vi ikke kender. Hun var altså halv
søster til ejeren af den anden halvdel af gården, Jørgen Madsen Ravn, der
vistnok døde ugift i 1667. I dette år overtog nemlig Mads Jørgensen Ravns
ældste datter af andet ægteskab, Maren Madsdatter Raun, broderens halv
part af gården. Det er hende (og ikke Karen, som J. J. Ravn antog), der
omtrent på den tid bliver gift med Christen Christensen Smed. Vi véd
ikke, hvor han stammer fra, men en af hans forfædre må vel have været
smed. Det er dette ægtepar, der fortsætter den slægtslinie, vi her behand
ler. Hun døde i 1692 fra mand og to voksne børn, og da hendes mands
død ikke er omtalt i Smidstrup sogns kirkebog, der begynder 1704, må
han være død før den tid.
Kort efter moderens død, nemlig i 1693, overtog deres 24-årige sønr
Jens Christensen Smed (1669—1723), sin fødegård, og året efter holdt
han bryllup med Sidsel Henriksdatter af Højen, »datter af selvejergård
mand, sognefoged, sandemand og kirkeværge Henrik Madsen i Højen«,
der må have været »en af den tids fremtrædende mænd« på den egn
(J. J. Ravn).
Den 8. juli 1654 fik Henrik Madsen »skøde og købebrev« på sin selv
ejerbondegård i Højen af sine forældre, Mads Olufsen og Maren Christensdatter. Tre år efter udbrød Svenskekrigen (1657—60), og Vejle—Koldingegnen led frygteligt under svenskernes hærgen. »Der er byer på egnen,
hvor så at sige alle gårde og huse enten er øde, afbrændte eller ruinerede«
(Ravn) ; og skønt Højen ikke synes at have været så medtaget som mange
andre landsbyer, er der dog også her flere gårde, der iflg. en »synsforret
ning« i Jerlev Herreds Tingbog fra 1663 er »brøstfældige, nederfaldne,
47

Kap. IV

KATRINE KJERKEGAARDS SLÆGT

nederbrudte eller ganske øde«; og Henrik Madsen har fået sin part af
ødelæggelsen, for om hans gård står der: »Her er nylig opført tre huse,
et ladehus er noget brøstfældigt«, hvad der viser, at han allerede da har
fået tre af de mest ødelagte huse bygget op igen. Skatter og ekstra skatter
trykkede bønderne, og den 20. aug. 1663 fremkom 24 mænd på Jerlev
herredsting og »bad om forlindring eller eftergivelse af deres skatter«. Og
det var Henrik Madsen, der på de 24 mænds vegne fremførte sagen på
tinget. — Da man i 1688 foretog en virkelig vurdering af ejendommene
og gav gårdene nummer, blev Henrik Madsens selvejergård nr. 1 i Højen
by. Dengang var den sammenbygget med den gård, der nu hedder Højengård; de var altså tvillinggårde og lå inde i byen. Ved udskiftningen blev
den flyttet ud til Højen enge syd for byen og fik først navnet Margretelund, siden Aldebertsminde. — Om Henrik Madsens hustru véd vi kun,
at hun hed Dorthe.
Deres datter, Sidsel Henriksdatter, døde allerede 1718 fra sin mand
og 6 umyndige børn i alderen 8—22 år. Kun 5 år efter kom hendes mand,
Jens Christensen Smed, ulykkeligt af dage, og på det tidspunkt var to af
de seks børn døde. Om hans sørgelige endeligt fortæller J. J. Ravn:
»Jens Christensen Smed kom ulykkeligt af dage den 9. juni 1723. Det
fortælles i tingbogen, at de Velling bymænd denne dag var forsamlede i
Jørgen Jensens hus i St. Velling, hvor de forhandlede et og andet. Jens
Christensen forlangte bl. a. betaling af gmd. Hans Mikkelsen i Lille Vel
ling for nogle træer til gærdestaver, som dennes søn havde hugget i Jens
Christensens skovhave. Dette nægtede Hans Mikkelsen at give. Det kom
til slagsmål mellem dem. Jens Christensens søskendebarn, Niels Madsen
Bull, der havde halvdelen af den gamle selvejerbondegård, fik dem skilt
ad og sagde til Jens Christensen, at de skulde se at komme overens lige
som de andre bymænd. De stod på hver sin side af stuen, men da Jens
Christensen atter forlangte betaling, blev Hans Mikkelsen så hidsig, at
han tog en trebenet stol og kastede den efter Jens Christensen, som blev
ramt i hovedet, så han faldt død om. Han blev lagt op i en seng i
Jørgen Jensens hus; der gik bud efter hans børn, som kom og bar ham
hjem. 2 bartskærer kom og synede liget;*) det viste sig, at pandeskallen
var knust. Bymændene sagde til Hans Mikkelsen: »Det skulle du ikke
have gjort«, og det indrømmede han. — Han blev fængslet, og der blev
gentagne gange holdt forhør om tildragelsen. Det endte med, at Hans
Mikkelsen mistede sin hals. — Jens Christensen blev nedsat i en åben
grav på Smidstrup kirkegård, indtil drabsmanden var dømt.« — Ravn
tilføjer: »Dette er en kort gengivelse af tildragelsen efter tingbogen. Det
har været en sørgelig gang for de fire hjemmeværende børn at gå med
deres faders lig fra Jørgen Jensens hus til gården.« —
*) Bartskær betød oprindelig barber, senere også læge.
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Efter J. J. Ravn:
En historisk-topografisk Beskrivelse af Højen Sogn
i Jerlev Herred
I. Selvejergaardmand (14912) Nis Pedersen i Højen 1547.
II. Selvejergaardmand (7456) Oluf Nissen i Højen 1573.

III. Selvejergaardmand (3728) Erik Olufsen i Højen omkr. 1600.

IV. Selvejergaardmand (1864) Oluf Eriksen i Højen 1612—40, gift med Anna.
V. Selvejergaardmand (932) Mads Olufsen i Højen 1640—54, gift med Maren
Christensdatter.

VI. Selvejergaardmand (466) Henrik Madsen i Højen, g.m. Dorthe, død 1700, havde
flere børn.
VII. (233) Sidsel Henriksdatter, død 1719, g.m. selvejergmd. (234) Jens Christensen
i St. Velling, død 1722. De havde 6 børn: Karen, Søren, Kristen, Dorthea,
Henrik og Maren.
I

VIII. Karen, f. 1695, g.m. Hans Dorthea, f. 1701, g. m.
Hansen Buch i Skærup; Hans Jepsen, f. 1687 i
hun døde 1732, han 1729. Vinding. Han døde 1740,
(2 børn.)
hun 1752. (4 børn.)
I
I
IX. Hans Hansen Buch i Rug Fra hende nedstammer
sted, f. 1721, g. m. Maren slægterne Ravn (bl. a.
Poulsdatter. (6 børn.)
J. J. Ravn) og Buhl (bl.a.
statsministeren).
Slægten Buch,

(116) Henrik Jensen, f.
1705, gmd. i Tyvkær, død
1764, var gift 2 gange.

(58) Jens Henriksen,
Jensgaard i Tyvkær, var
gift 2 gange. (2 døtre.)
(Se nr. 58.)
I
Karen Jensdatter, g. m.
Terkild Nikolaisen, Jens
gaard og Smidstrupgaard.
(29) Johanne Jensdatter,
g. m. (28) Laue Hansen,
Skulsballe.

De klammede tal henviser til den store anetavle bag i bogen.

Sidsel Henriksdatters slægt kan føres helt tilbage til 1547, da »Nis
Perssen i Høine« nævnes som tingsvidne. Men forøvrigt er der ikke
meget at fortælle om hendes aner, mere om hendes efterkommere. Man
kunde næsten — med gamle Giessing — kalde hende »en stor stammemoder«. Som det fremgår af vedføjede slægtstavle, kan en hel række
kendte østjyske slægter føres tilbage til hende og hendes mand og gen
nem dem til Nis Pedersen i Højen og Lauge Ravn i Bredstrup. Dette
gælder f. eks. slægten Buch (og Buch-Jepsen), slægten Buhl, en gren
af slægten Ravn og slægterne Kjerkegaard og Lauesen i Bjerre herred,
der omtales i denne slægtsbog. —
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Henrik Jensen (her synes tilnavnet Smed at glide ud), der var en
13—14 år gammel, da hans mor døde, og en 18—19, da hans far blev
dræbt, blev over 30, før han kunde gifte sig med Karen Madsdatter fra
Vinding og overtage en gård i Tyvkær (Smidstrup sogn), som den forrige
ejer måtte afstå »på grund af uformuenhed«. Kun to år efter døde hans
hustru, og han giftede sig samme år (1739) med Johanne Sørensdatter,
en datter af Søren (dengang skrevet Søfren) Clausen og Mette Olufsdatter
i Store Velling, hans hjemby. — De fik fire børn. Den ældste, Jens Hen
riksen, overtog gården efter faderens død (1764), kun 20 år gi. To år
efter gifter han sig med den 17-årige Karen Jensdatter Roed af Fredsted,
der dør allerede 1774, kun 25 år gi. Året efter gifter han sig med hendes
søster, Mette Jensdatter Roed, der synes at være blevet hans husbestyrer
inde efter Karens død.
Disse to søstres oldefar hed Jens Roed (1658—1716), og han boede i
Fredsted, Starup sogn. Hans datter, Karen Jensdatter Roed den Ældre
(død 1760), blev gift med Peder Pedersen i Fredsted (også død 1760), og
deres søn tog sin mors navn og kaldte sig Jens Pedersen Roed, sådan som
dansk lov nu igen tillader det. Han var født 1720 og blev den 15. juni
1743 gift med en nabodatter, Kirsten Pedersdatter.
Kirsten Pedersdatters slægt kan føres tilbage til hendes oldefar, Chr.
Dynnesen, hvis kone hed Voldborg, og hvis svigersøn hed Ude Jensen,
hvorfor Kirstens mor hedder Mette Udesdatter (1689—1759), mens fade
rens navn var Peder Jensen (død 1755); men vi véd så at sige intet om
disse mennesker.
Jens Pedersen Roed (1720—58) og Kirsten Pedersdatter (1720—63)
fik fire børn sammen, deriblandt de nævnte døtre, Karen og Mette, —
desuden fik Jens Roed et barn uden for ægteskabet, og præsten har med
øjensynlig skadefryd, så det nu næsten virker komisk, indført denne
begivenhed i kirkebogen med usædvanlig store bogstaver, som om han
vilde udbasunere det for alverden. — Forresten havde præstefruen et par
år tidligere båret Jens Roeds datter Karen over dåben.. —
Jens Roed døde ung, kun 38 år gi., og hans enke giftede sig igen, men
levede kun 5 år med sin anden mand. Om Karen Jensdatter Roed — eller
rettere om hendes mand, Jens Henriksen, skal der senere fortælles mere.
(Se side 98.)

OM ANESAMMENFALD
I de fleste slægter vil der forekomme det, man sædvanligvis kalder
anetab. Udtrykket er ikke særlig godt, for anerne er ikke gået tabt. De
er der, men det er blot de samme som i en anden linie. Vedkommende
ægtepar eller måske nogle af deres forfædre er altså i familie med hin-
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anden, og følgelig har de en del forfædre tilfælles. Det vil derfor være
rigtigere at betegne dette forhold med ordet anesammenfald.
I de slægter, det her drejer sig om, findes mange eksempler på ane
sammenfald. Det skyldes naturligvis først og fremmest den kendsgerning,
at slægterne i tidligere tider, navnlig på landet, var mere bofaste end nu
til dags. Man kunde simpelthen ikke undgå indgifte. Men i dette tilfælde
er det tillige, som om der har fundet en besynderlig dragning sted imel
lem de to slægter, hvortil Anna Hald og Frede Terkelsen hører. Den
fortsætter nemlig helt ned til deres eget slægtled. Også Anna Halds
2 brødre, Peder og Otto Hald, er gift med medlemmer af de familier, der
hører til i denne slægtsbog.
Her skal vi blot kort omtale de vigtigste tilfælde af anesammenfald.
Det kan muligvis godt se noget indviklet ud, men det er i virkeligheden
ikke så vanskeligt, når man blot med en smule tålmodighed vil følge med
på anetavlerne.
Se først på anetavlen, Enevold Terkelsens aner.
Som tidligere omtalt (se kap. III) møder vi her to gange navnet Ene
vold Jørgensen (som nr. 34 og 38), men med to forskellige hustruer
(nr. 35 og 39), hvorfor døtrene Ane og Maren Enevoldsdatter (nr. 17 og
19) kun bliver halvsøstre, og deres børn igen, Terkel Madsen og Karen
Nielsdatter (nr. 8 og 9) halvfætter og -kusine. I det øjeblik disse gifter
sig med hinanden, bliver der altså tale om indgifte.
Se derefter Katrine Kjerkegaards aner. Også her møder vi Enevold
Jørgensen og hans anden hustru, Karen Jensdatter Roden (som nr. 42 og
43) og Maren Enevoldsdatter (som nr. 21), men denne er nu gift med
Hans Lauesen (nr. 20), mens hun som før nævnt var gift med Niels Jen
sen (nr. 18). Altså bliver hendes børn, Karen Nielsdatter og Enevold
Hansen (nr. 9 og 10) halvsøskende, og deres børn, Enevold Terkelsen og
Katrine Kjerkegaard (nr. 4 og 5), halvfætter og -kusine; idet disse
gifter sig med hinanden, bliver der altså atter tale om indgifte.
Men ethvert indgifte medfører anesammenfald, hvad der på en vis
måde gør studiet af slægten lettere, da man i stedet for stadig at skulle
udrede ny linier kan henvise til en linie, der allerede er udforsket. —
I det lige omtalte tilfælde betyder det, at både Enevold Terkelsens og
Katrine Kjerkegaards slægt gennem deres fælles oldefar, Enevold Jør
gensen, kan føres tilbage til Baden-slægten og derigennem til den i kap. 1
omtalte »stamfader«: Jacob Stage. — Forøvrigt kan også Johanne Marie
Lauesens og Magdalene Lauesens slægt gennem deres tiptip-oldemor,
Kirsten Nielsdatter af Roden (nr. 247), føres tilbage til Laurits von Baden
og Jacob Stage.
Et andet eksempel:
Se igen på anetavlen, Katrine Kjerkegaards aner. Her finder vi Hans
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Lauesens forældre, Laue Hansen og hans hustru, Johanne Jensdatter,
som nr. 40 og 41. — Se derefter Marie Lauesens aner, hvor det samme
ægtepar optræder som nr. 28 og 29. Dette ægtepar er altså Katrine Kjerkegaards oldeforældre og Marie Lauesens bedsteforældre. Når Katrine
Kjerkegaards søn, Frede Terkelsen, gifter sig med Marie Lauesens datter,
Anna Hald, bliver der altså påny tale om indgifte, skønt slægtskabet må
siges at være lidt langt ude, idet Laue Hansen er hans tip-oldefar og
hendes oldefar. Alligevel betyder også dette anesammenfald en stor let
telse for slægtsforskeren, da både Katrine Kjerkegaard og Marie Lauesen
gennem Laue Hansens hustru, Johanne Jensdatter, og hendes far, den
foran nævnte Jens Henriksen (anetavlen nr. 58 og nr. 82), kan føre deres
slægt tilbage til den ældste stamfar i denne slægtsbog: Lauge Ravn (se
begyndelsen af dette kapitel). Altså kan der igen spares et kapitel under
omtalen af Marie Lauesens forslægt. —
Blot ét eksempel endnu:
Denne gang ser vi først på Rasmus Ole Pedersens aner. En af hans
oldemødre på mødrenes side hedder Maren Nielsdatter Juul (nr. 53), og
hendes mor Maren Sørensdatter Hierrild af Hierrild (nr. 107). Gennem
hende kan slægten føres tilbage til en Jep Madsen, der havde en gård i
Stouby 1664 (se kap. VIII). Imidlertid kan også Marie Lauesens slægt
gennem en oldemor, Kirsten Nielsdatter (nr. 61) og en tip-oldemor,
Johanne Jørgensdatter Hierrild (nr. 123), føres tilbage til Jep Madsen,
så vi atter her sparer et kapitel. —
På grund af disse anesammenfald kan probanden i denne slægtsbog,
Inge Marie Hald Terkelsen, mærkeligt nok gennem hele fire linier føre
sin slægt tilbage til Baden-stammen — og ligeledes gennem fire linier til
Hierrild-stammen. Der er altså langt mere Baden-blod og Hierrild-blod
i hendes årer end i den mands eller kvindes, der har bevaret navnet
Baden eller Hierrild ned til vore dage, men som kun nedstammer fra den
ældste Baden eller Hierrild i én linie, nemlig den direkte mandslinie. —
Det er ikke navnet, der er afgørende for, hvor meget eller hvor lidt man
er »i familie« med en bestemt »stamfader« eller et andet medlem af
slægten. Det er derfor også underligt, at man så sent som i året 1947 har
kunnet udgive en iøvrigt smuk bog om Familien Baden, hvori kun mands
siden, altså bærerne af navnet Baden, er taget med. Men grunden kan
naturligvis være den, at det ganske simpelt vilde være uoverkommeligt
også at medtage spindesidens utallige forgreninger. Bogens undertitel
lyder imidlertid: Efterretninger om Ernst von Badens Efterkommere, og
der gives ikke nogen begrundelse for, at spindesiden er udeladt.
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Borgmestrene Ejler Jacobsen, Vordingborg
og Jacob Madsen, Christianshavn
og deres nærmeste efterslægt
ens der i de foregående kapitler er fortalt om Katrine Kjerkegaards
ældste forslægt på fædrenes side, der, som vi så i afsnittet om anesammenfald, også er Marie Lauesens æt, skal vi i dette kapitel se på en
interessant gren af Katrine Kjerkegaards mødrene æt, som hun for de
ældste leds vedkommende er ene (af de fire her behandlede slægtsgrene)
om at kalde sine forfædre, selv om der i de mellemste led igen finder
indgifte sted med Baden-slægten.
Og mens vi i de første kapitler færdedes i nørre- og sønderjyske egne
med en enkelt afstikker til Syd-Tyskland, skal vi i nærværende kapitel
bevæge os i det østlige Danmark — lige fra Visby på Gotland, der endnu
på Christian IV’s tid hørte til Danmark, til Vordingborg og København
og fra Amager over Fyn til Alrø (i Horsens fjord) — igen med en lille
afstikker sydpå: til Westfalen.
Mange husker måske ikke, at Gotland (eller Gulland, som man tid
ligere sagde) hørte til Danmark. Og dog kunde man med fuld ret have
sagt det endnu stærkere: at det dengang uar dansk. I 1408 købte dron
ning Margrethe Gotland, der en tid havde været et selvstændigt land, af
»den tyske Ridderorden«, og fra den tid af og i henved halvtredje hun
drede år var den store ø en del af Danmark lige så vel som andre dele
af det nuværende Sverrig. Da vi mistede den, og meget mere end den,
ved den ydmygende Brømsebro-fred i 1645, tre år før Chr. IV’s død, var
befolkningen afgjort dansksindet.
På den tid levede der på Christianshavn en borgmester ved navn
Jacob Madsen, som var født i Visby på Gotland ca. 1596. Han er Katrine
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Kjerkegaards 6 gange tip-oldefar, for nemheds skyld siger vi tip6-oldefar.
Som ung kom han til København, hvor han synes at have arbejdet sig
frem i løbet af få år. Her bliver han gift med den ca. 4 år ældre enke
Karen Eilersdatter, som var født i Vordingborg i juli måned 1592. Hen
des far, Eiler Jacobsen, var borgmester i Vordingborg, og i Vordingborg
kirke hænger den dag i dag i koret tilhøjre en stor og smuk mindetavle
over ham og hans familie.
Mærkeligt nok synes hidtil ingen at have fotograferet indskriften på
dette epitafium eller blot læst det fra en stige eller med kikkert. I så
fald kunde man have undgået en misforståelse, som både gamle Chri
stopher Giessing (1786) og genealogen Louis Bobé så sent som 1920 har
gjort sig skyldige i. De går nemlig begge ud fra, at Karen Eilersdatter er
datter af borgmester Eiler Jacobsen og hans anden hustru, Margrethe
Pedersdatter, som iflg. Giessing blev »en stor Stamme-Moder ved hendes
3 børn«. Det er imidlertid kun sønnerne Jørgen og Eiler, der er hendes
børn, mens Karen er borgmesterens ældste datter af første ægteskab med
Johanne Nielsdatter, hvem han iflg. indskriften på epitafiet ægtede i 1591,
og som døde 1604.
Når man først har læst indskriften, er det ikke svært at regne ud,
hvem de forskellige personer på familiebilledet forestiller (se fig. 7,
8 og 9).
Tilvenstre for korset: Borgmester Eiler Jacobsen og 4 sønner af første ægteskab og 1 af
andet ægteskab. Yderst tilhøjre for korset: Johanne Nielsdatter, der muligvis er død i
barselseng efter at have født de afbildede tvillinger, der er døde som små. Efter hende
Margrethe Pedersdatter med sine 5 levende og 1 afdød datter. Endelig de to voksne
døtre af første ægteskab, hvoraf den ældste er Karen.

Epitafiet er opsat den 10. okt. 1610, og efter den tid har Margrethe
Pedersdatter i det mindste fået to sønner, der levede til den voksne alder,
nemlig Jørgen Eilertsen, der blev professor ved Københavns universitet,
og Jacob Eilertsen, der blev amtsskriver og rådmand i København. To
af professorens sønner var studenterkammerater med salmedigteren
Thomas Kingo, og både de og han flygtede under pesten i 1654 fra Kø
benhavn til Kingos fødeby, Slangerup. Her var de dog heller ikke sikre.
Begge de to professorsønner døde af pesten, »den sorte død«, og det siges,
at deres mor, Kirstine Bang (af Grundtvigs slægt), døde samme år af sorg.
Karen Eilersdatter (professorens ældste halvsøster) var første gang
gift med Iver Bruun, med hvem hun havde 3 døtre (se fig. 10). Om dette
billede skriver Louis Bobé i Personalh. Tidsskr. 1920:
Hovedpersonen i Billedet er Karen Eilersdatter, til højre for samme hendes to Mænd
luer Bruun (nærmest) og Borgmester Jakob Madsen (med Pibekraven) ; til venstre for
hende hendes tre Døtre af første Ægteskab; nemlig ved hendes Side den yngste, Jo
hanne, ovenfor Karen (den ældste) og Anna; de øvrige Personer i øverste Række er
hendes Børn af andet Ægteskab, efter Alderen Datteren Maren (nærmest hende) og
Sønnerne Iver, Eiler og Christian (yderst) foruden to tidligt afdøde Børn.
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Iver Bruun må være død omkr. 1620, hvorefter enken giftede sig med
Jacob Madsen, med hvem hun fik tre sønner og en datter, der levede, til
de blev voksne. Alle børnene kaldte sig Bruun efter hendes første mand.
Borgmester Jacob Madsen kræver en nærmere omtale, da han utvivl
somt har været en af slægtens betydeligste mænd, en forretningsmand af
stort format. Louis Bobé kalder ham »en af de mest fremtrædende skik
kelser i Københavns historie på Ghr. IV’s tid«. Han var både en dygtig og
driftig handelsmand, en foretagsom skibsreder og en storstilet bygnings
entreprenør, der gang på gang synes at have været kongens højre hånd
ved gennemførelsen af dennes vældige byggeforetagender.
Som nævnt var Jacob Madsen i en ung alder rejst fra sin fødeø, Got
land, til hovedstaden, hvor han vistnok i 25-års alderen, altså ca. 1621,
blev gift med enken Karen Eilersdatter, der muligvis har været velha
vende; i så fald må hun have frydet sig over at få en mand med sjældne
evner til at frugtbargøre hendes formue. Allerede 1626 var han så anset
blandt byens borgere, »at han ved pinsedrikken dette år optages i Det
kgl. Skydeselskab. Han drev dengang handel på Middelhavet, havde flere
skibe i søen og leverede tømmer til en række af Chr. IV’s nybygninger.
1636 deltog han selvtredie i entreprisen ved opførelsen af 100 bygninger
i Nyboder, senere ved St. Annæ bro kirken St. Anna rotunda, der aldrig
blev færdig, Holmens kirke, det ny Tøjhus o. s. v.« (Bobé).
»Som leverandør forstrakte han hof, hær og flåde med så forskellig
artede fornødenheder som papir, vin, proviant, tovværk, tjære, tømmer
og kugler. 1640—49 skal han således have leveret kronen varer for
270.000 rdlr.« (Flemming Dahl.)
1636 flyttede han til Christianshavn, og her blev han borgmester i
sine sidste leveår (1641—53).
Under den såkaldte Torstensson-krig 1644 udrustede og ledede han
selv en lille flåde på 4 krigsskibe, der i 8 uger gik på krydstogt i Store
bælt for at opsnappe svenske førselsskibe, dog uden resultat.
I 1646 blev derimod tre af hans egne handelsskibe opbragt af spanske
sørøvere i Biscaya-bugten, og Chr. IV krævede dem frigivet ad diploma
tisk vej. Hans forhold til kongen har øjensynlig været godt.
Mest kendt er Jacob Madsen dog blevet, fordi han vel er den eneste
privatmand, der har ejet Chr. IV’s smukke bygningsværk Børsen.
Sammen med 5 andre købmænd lejede han i 1636 Børsen, men kun
han fik lov til »at have ild i to skorstene og holde vinkælder« (Bobé).
— »1642 lejede han personlig hele Børsen på 5 år, og ved udløbet af
denne periode købte han den ligefrem af Ulfeldt mod afskrivninger på
ialt 50.000 rdlr. i kronens trykkende gæld til ham.« (Fl. Dahl).
Corfitz Ulfeldt var som bekendt kongens svigersøn, gift med hans be
rømte datter Leonora Christina, og på det tidspunkt »rigens hovmester«,
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Fig. 7 (8 og 9). Epitafium for Ejler .Jacobsen i Vordingborg kirke.

Fig. 9.
DENNE TAFELE HAFEN ENLIG OC VELACT MAND EYILR IACOBSEN. KONG:
M:TOLER OC BORGEMESTER I VORDINGBORG LADIT BEKOSTE SIG OC
SINNE KENNE HUSTRUER OC BONN TIL EN HEDERLIG GEDENCKNIS. OC
HENSOFF HANS KIERNE HUSTRU S: IOHANNE NIELS DATTEN I HEHREN
DEN (i. OCTOBER A. 1604 OC LEEDE T1LSAMEN I 13 AAR. OC AFFLEDE
4 SØNER OC 2 DOTER. OC HAFFVER GED VELSIGNET OC GIFVID MED SIN
ANDEN HUSTRU MARGRETE PEDER DATER 1 SØN. 3 DØTER TIL DENE DAG.
A. 1610 X. OCT.

Fig. 10. Borgmester pa Christianshavn .Jacob Madsen og hans slægt.
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hvad man i dag vilde kalde stats- og finansminister. Derfor havde han
ret til at afslutte en sådan handel. Alligevel blev han senere af Frede
rik III anklaget for det, og derved opstod den misforståelse, at Jacob
Madsen »synes at have været indviklet i de besvigelser, som da fandt
sted under Corfitz Ulfeldts styrelse« (Bricka). Men dette er ikke rigtigt.
Sandheden er, at Frederik III i sin iver efter at få Børsen tilbage an
klagede Karen Eilersdatter og hendes (da afdøde) mand for at have
vanrøgtet Børsen, men hun klarede selv frisag, og Frederik III måtte i
1669 gå ind på at betale borgmesterenken den oprindelige købesum,
50.000 rdlr., for Børsen. Men da han, lige så lidt som sin far, Chr. IV,
havde rede penge, betalte han med jord: ca. 1003 tdr. hartkorn (ikke at
forveksle med tdr. Id.) jordegods i Jylland, på Fyn og Langeland. Blandt
jordegodset i Jylland var også gården Nordentoft i Thy, skuepladsen for
den storslåede gamle folkevise om Ebbe Skammelssøn. —
Jacob Madsen døde den 21. maj 1653 og blev gravsat i koret i Holmens
kirke, den kirke, han selv havde været med til at bygge. Over det, der
nu kaldes Tordenskjolds kapel, hænger det »prægtige Epitafium« (Gies
sing), som hans enke lod opsætte efter hans død. — Selv døde Karen
Eilersdatter først 21 år efter, godt 82 år gi., og blev den 24. nov. 1674
»med store ceremonier«, som der står i kirkebogen, nedsat i sin mands
grav i Holmens kirke.
Ejendommeligt nok kom et af Jacob Madsens oldebørn, cand, theol.
Caspar Bruun (f. 1689), senere præst i Herslev-Grevinge på Sjælland, til
at stå Tordenskjold nær. I foråret 1716 blev Caspar Bruun udnævnt til
skibspræst, og kort efter kom han ombord på Tordenskjolds skib, »Hjæl
peren«. Han overværede det berømte søslag i Dynekilen den 8. juli 1716,
men da det gik værst til, gemte den våbenløse theolog sig i krudtkisten.
Først da slaget var endt, kom han frem af sit skjul. I kahytsdøren mødte
han Tordenskjold og lykønskede ham med helbred og sejr. Tordenskjold
faldt ham om halsen og kyssede ham. Bruun lavede derefter en forteg
nelse over de erobrede svenske skibe. Han omtaler hvert enkelt skibs
ladning og tilføjer: »Den tog vi«, »Den satte vi i Brand«, o. s. v. Og alt
dette tager han med i sin dagbog, der er så spændende at læse, at man
ligefrem føler sig samtidig med den store begivenhed, der fik Karl XII
til at forlade Norge og medførte, at Danmark og Norge holdt sammen i
næsten 100 år endnu. —
Den af Jacob Madsens sønner, vor slægt nedstammer fra, hed Chri
stian Jacobsen med tilnavnet Bruun. Man ved ikke med bestemthed,
hvornår han er født, men det må have været omkring 1630, for den
22. juni 1656 bliver han i Vor Frue kirke »till Høymæsse« og med »Brudestoel«, hvad der viser hans, og måske også brudens, fornemme oprindelse,
viet til pigen Birgitte Suendsdatter. Om hende vides desværre intet. Om
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hun er død tidligt eller har fulgt sin mand på hans noget omflakkende
færd, kan ingen sige. Om hun eller måske en anden eller tredie hustru
er mor til den Cathrine Bruun, der skulde komme til at føre vor slægt
videre, kan heller ikke siges med sikkerhed. Foreløbig anser vi det dog
for at være det sandsynligste. Hun må være død mindst ti år før sin
mand, men intet tyder på, at han har giftet sig igen.
Hidtil har man ganske simpelt udeladt det her omtalte led af slægten,
idet man regnede med, at den Cathrine Bruun, der blev gift med Just
Rosenmeier, var en datter af Jacob Madsen. Men skiftet ved Karen Eilersdatters død viser med al mulig tydelighed, at Jacob Madsen ikke havde
nogen datter, der hed Cathrine. Det er altså en fejltagelse, når man har
kaldt hende Cathrine Jacobs datier Bruun; hun hedder Cathrine Chris tians datter Bruun, hvad der fremgår af Fyen Landstings Skøde- og
Pantebøger, hvorigennem man kan følge Christian Jacobsen (Bruun) og
hans familie (dog ikke hans hustru) fra 1674 til 1697. Giessing kalder
Chr. Jacobsen for »Proprietair i Fyen«, og hvis man oversætter ordet
»proprietær« ved »ejendomsbesidder« (ordets oprindelige betydning) og
ikke ved »godsejer« eller »herremand«, er det rigtigt, for det viser sig,
at Chr. Jacobsen har ejet flere ejendomme både på Fyn og på Alrø. Af
skøde- og panteprotokollerne fremgår det, at Chr. Jacobsen i 1674 boede
i Assens, i 1686 i København og fra omkring 1690 til 1697 i Bred, Vissen
bjerg sogn på Fyn.
I et skøde af 15. sept. 1691 skriver Just Rosenmeier: »Dette sker med
min Svigerfader Christian Jacobsen Bruun og min Hustrus Vidende og
Vilje.« I et andet skøde, af 6. okt. 1694, bruger han følgende vending:
»min Svigerfader Christian Jacobsens Moeder, afgangne SI. Karen Borge
mester Jacob Madsens arfuinger« — og i et tredie, af 8. marts 1697, sæl
ger »Christian Jacobsen Brun, Jost Rosenmeier og min Kieriste Catharina
Bruns« deres gård i Bred. Hermed er spørgsmålet om familieforholdet
fuldt opklaret, og fortsættelsen af historien følger i Alrø sogns ældste
kirkebog, der netop begynder det følgende år, 1698, med følgende indfø
relse: »D. 23 Octobris blev Sgr. (Seigneur) Rosenmejers Daatter baaren
til Daaben af min Koene (altså præstekonen) og nævnet Clara Elsabe.«
— Fra den tid af og mange år fremad bliver næsten alle børn på Alrø
»baaren af Sgr. Rosenmejers Hustrue« eller »Kiæreste«, mens Sgr. Rosen
mejer« selv står fadder.
Efter at have solgt gården i Bred (1697) er familien altså flyttet over
til øen Alrø i Horsens fjord, hvor Jacob Madsens enke og arvinger i 1669
— som en del af betalingen for Børsen — havde fået 19 gårde og 2 gade
huse, d. v. s. alle gårde på øen med undtagelse af præstegården. Gårdene
blev fordelt til forskellige arvinger, men Chr. Jacobsen og hans svigersøn
synes at have forelsket sig i den lille ø; de samler ligefrem på gårde der58
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ovre, så de i 1693 ejer hele 16, og efter at være flyttet derover køber de
endnu et par stykker.
Den gamle Chr. Jacobsen er flyttet med til Alrø, og her har han sand
synligvis fået en lidt roligere tilværelse i de sidste ti år af sit liv. Han
døde i maj 1707. —
På Alrø kirkegård findes endnu Just Rosenmeiers gravsten, der me
nes at have ligget i kirkens midtergang, hvor den gennem ca. halvandet
hundrede år er blevet slidt af mange fødders trin. En del kendsgerninger
kan man dog endnu læse sig til, bl. a. at Just Rosenmeier er barnefødt i
Westphalen, hvornår ses ikke, at hans hustru Cathrine er født i den
kongelige residensstad (København) 1665, og at de er blevet viede i 1682,
altså da hun var 17 år gi. Endvidere ses det, at de har haft 6 sønner og
7 døtre. Kun tre af sønnerne overlevede forældrene.
De fleste af børnene giftede sig ind i Alrø-familier, og mange Alrø-boere
har endnu i vore dage Rosenmeierblod i årerne, skønt navnet nu er for
svundet fra øen. Dog findes endnu en del af de mærkelige fornavne, Just
Rosenmeier gav sine børn, f. eks. Liborius, Gødert og Elsabe. I en ud
mærket artikel i Østjydsk Hjemstavn 1937 (af N. P. Østergaard) kaldes
Just Rosenmeier da også med rette »Airøboernes stamfader«, og det siges,
at man endnu kalder den gamle hædersmand for »Kongen på Alrø«.
Cathrine Bruun blev ikke gammel. I en alder af 53 år blev hun i 1718
revet bort fra sin store børneflok. Den yngste søn var kun 7 år gammel.
Fire år efter gik »den ærlige, gamle mand« Just Rosenmeier på aftægt
hos en gift datter. Samtidig solgte han 17 af sine gårde. Og da han ved
nytårstid 1725 havde en følelse af, at døden nærmede sig, lavede han
selv en fortegnelse (»registrering«) over alt sit indbo »for at forekomme
al tvivl og misforståelse mellem mine børn, både de, som er nærværende,
og de, som er fraværende«. Han slutter fortegnelsen med ordene: »Dette
skal holdes af mine børn, det er min begæring. Alrø 5. januar 1725. Jost
Rosenmejer.«
Østergaard tilføjer: »Efter således at have beskikket sit hus indgik
Jost Rosenmejer den 5. febr. 1725 til den evige hvile, og den 12. febr. blev
han under megen højtidelighed stedt til hvile i Alrø kirke ved siden af
sin forudgangne hustru.«
Den påfølgende »vurdering og registrering« af de forskellige ejendele
gik let, da afdøde faktisk i forvejen havde foretaget den og i det hele taget
havde den sirligste orden i alle sine sager.
Ved auktionen i dødsboet den 7. aug. samme år erhvervede svigersøn
nen Niels Lauridsen von Baden i Bisholt sig to sølvskeer, en gammel gul
kiste med låg og »et sengested, som den salig mand selv havde lagt udi,
af fyrr med egestolper uden himmel«.
Foruden den vesttyske slægt Rosenmeier el. Rosenmeyer (stavemåden
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tilfældig) findes der tre slægter Rosenmeier i Danmark og Sverrig, men
det har ikke været muligt at påvise forbindelsen mellem dem, selv om
den muligvis er der. —
Når vi nu går videre til næste slægtled, møder vi, som nævnt, igen
Baden-navnet — for tredie, men endnu ikke for sidste gang. Og igen
støder vi på en misforståelse hos gamle Giessing — eller rettere hos hans
meddeler.
Giessing fortæller, at præsten Laurids v. Badens yngste søn, Niels
Lauridsen von Baden, ligesom sin ældre bror Mads først blev student og
også begyndte at studere jura, men siden opgav læsningen for at gifte
sig med enken Ermgaard Andersdatter, der ejede Vestergaard i Bisholt
(Skjolde sogn). Efter enkens død (1705) giftede han sig igen, rimeligvis
1706, med en af Just Rosenmeiers døtre, som Giessing kalder Ølegaard.
Dette viser, at Giessings kilde, pastor Niels v. Baden i Vindblæs (Randers
amt), en sønnesøn af Niels v. Baden i Bisholt, hvor underligt det end
lyder, har forvekslet sin egen farmor, Magdalena Rosenmeier, der døde
1747 (da han selv var 7 år gi.), med sine fætres og kusiners farmor,
Øllegaard Mortensdatter, der døde allerede 1732 (8 år før han selv blev
født). Hun har efter alt at dømme været en betydelig kvinde, som han
ofte har hørt omtale som »oldemor Øllegaard« uden at tænke over, at
hun slet ikke var hans egen »oldemor« (bedstemor). Måske har han også
regnet med, at hans ældste kusine var kaldt op efter sin mormor, hvad
der var det mest almindelige, men hun hed Øllegaard efter sin farmor,
fordi hun blev født året efter farmoderens død, mens mormoderen levede
endnu. Den næstældste kusine kom derfor til at hedde Malene efter sin
mormor.
Denne, der var præstens farmor, hed altså Magdalena Rosenmeier (ca.
1681—1747) og var rimeligvis født under forældrenes ophold på Fyn.
Hun og hendes mand, Niels Lauridsen von Baden (1662—1745), fik fire
børn, hvoraf den ældste, Else Cathrine von Baden (1707—85), egentlig
var opkaldt både efter sin farmor, præstefruen Else Cathrine Jerløs, og
sin mormor, Cathrine Brun. Hun blev i 1732 trolovet, hvad der dengang
blev betragtet som ægteskab, med Morten Rasmussen Smed (1708—78),
der samme år, efter sin mor Øllegaard Mortensdatters død, havde fæstet
sin fødegård, Klakringgård, en stor gård på over 8 tdr. hartkorn, der
hørte under Palsgård.
Alt tyder på, at Morten Smeds forældre har været et par fremragende
bønderfolk. Hans mor, den lige omtalte Øllegaard Kirstine Mortensdatter
(1671—1732), hvis forældre hed Morten Sørensen og Maren Jensdatter,
synes allerede i 15—16-års alderen atvære blevet gift med Rasmus Jensen
Smed (ca. 1662—1726), hvis far altså hed Jens Smed, og hvis mor vistnok
hed Margrethe; men det bliver sikkert umuligt at afgøre, om det er Jens
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Smed eller en af hans forfædre, der virkelig var smed. Sønnen Rasmus
Smed har formodentlig giftet sig med Øllegaard i 1686, samtidig med at
han fæstede Klakringgård.
Godt fyrretyve år gi. blev han i 1703 udnævnt til kirkeværge og præstemedhjælper. Dette fremgår af en meddelelse i den ældste kirkebog for
As(sens)-Klakring, hvori det dette år hedder: »Den tredje Søndag i
Fasten efter gudstienistis forretning blef Rasmus Smid och Jørgen Chri
stensen efter Lofven beskikkede at være prestens medhielpere.«
Den lov, der her hentydes til, er Chr. den Femtes Danske Lov af 1683.
I denne lovs II. bog, 9. kapitel står der følgende overskrift: »Om Præster
nis og deris Medhielperis Embede, og Kirkens Myndighed imod de Ubod
færdige.« Det er dog kun den første halvdel af denne overskrift, der her
skal omtales nærmere, da adskillige slægtsforskere synes at have været
i tvivl om, hvad en »præstemedhjælper« er.
Paragraf 1 i dette kapitel handler om byerne, men i paragraf 2 står
der: »Paa Landsbyerne skal Kirkens Raad tvende af de gudfrygtigste,
beste og vederhæftigste Sognemænd til Kirkeværgere bestille, som og
skulle være Præstens Medhielpere, og dog, om de for Besværings skyld
det ikke udstaa kunde, maa de hver tredie, eller fierde, Aar forandris.«
I paragraf 3 omtales deres opgave i 5 punkter (»artikler«): 1. De
skal mødes med præsten, »naar hand det af dem begærer«. 2. De skal
være præstens rådgivere, hvad »hans betroede tilhøreres skikkelige og
kristelige levned« angår. 3. De skal ham, »naar behov giøris, hielpe og
bistande«. 4. De skal selv give agt, ransage og »flitteligen bespørge« om
alt, hvad der kan være »tvivlrådigt«. 5. Og de skal »uden nogen Persons
Anseelse« give alt tilkende for deres sjælesørger; ser de »igiennem fingre«,
skal de »give sex Lod Sølv« til de fattige. (Forkortet gengivelse.)
Og endelig findes i paragraf 4 ordlyden af den ed, de to mænd skal
aflægge i nogle af sognemændenes nærværelse. Den lyder som følger:
»Jeg N. N. udvalt til denne min Sognepræstis Medhielper lover og tilsiger,
at jeg med al Troeskab vil forrestaa dette mit Christeligt Embede, og af
min yderste Magt og Formue søge og fordre Guds Ære, samt Kirkens og
de Fattiges Gavn og Beste, Præsten i Kirkens Disciplin at giøre tilbørlig
Bistand, som her i forskrevne fem Artikler er sagt, saa som jeg vil svare
for Gud og Christelig Øvrighed, saa sant hielpe mig Gud og hans hellig
Evangelium.«
Det betragtes altså ligefrem som et »kristeligt embede«, og det frem
går af indførelsen i kirkebogen, at udnævnelsen og edsaflæggelsen har
fundet sted i kirken lige efter gudstjenesten; og man tager næppe fejl,
om man antager, at hele menigheden og ikke blot »nogle sognemænd« er
blevet tilbage i kirken for at overvære højtideligheden.
Også Rasmus Smeds hustru, Øllegaard Kirstine Mortensdatter, synes
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at have været en velagtet og afholdt kone. 1689 nævnes hun første gang
som bæremoder, kun 18 år gi., og i de følgende år står der gang på gang:
»Susceptrix Øllegaard Rasmus Smids « el. lign. Hun var ni år yngre end
sin mand og overlevede ham i seks år. — De fik ialt 9 børn, hvoraf
mindst tre døde tidligt. Det er den yngste, Morten, der fører den her om
talte slægt videre. Og det er altså ham, der bliver gift med Else Cathrine
von Baden.
Om ægteparret Morten Rasmussen Smed (1708—78) og Else Cathrine
von Baden (1707—85) ved vi kun grumme lidt. — Flere slægtsforskere
har ment, at han var gift to gange, hvad der dog ikke er rigtigt. Men mis
forståelsen er let at forklare, idet der på samme tid og i samme by
(Klakring), foruden den her omtalte gårdfæster Morten Rasmussen Smed,
findes en smed ved navn Morten Rasmussen, der var gift to gange. Det er
ikke så underligt, at de til tider er blevet forvekslede.
Af Morten R. Smeds 7 børn er nr. 5 en pige ved navn Justina Mortens
datter, kaldt op efter sin oldefar på Alrø, Just Rosenmeier. Men om hende
skal vi høre lidt mere i næste kapitel.
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Katrine Kjerkegaards nærmeste forslægt
og lidt om hende selv
nder omtalen af de ældste led af Katrine Kjerkegaards (og Johanne
Marie Lauesens) fædrene æt i kap. IV standsede vi op ved Jens
Henriksen (1744—1818), Tyvkær i Smidstrup sogn. — Jens Henriksen,
der kun var 20 år gi., måtte — med Chr. Jensen Ravn som værge — over
tage gården efter sin fars død 1764. — I samme kapitel omtales hans
familieforhold, så her skal det blot nævnes, at han må have været en
usædvanlig energisk og foretagsom mand, der efterhånden blev meget
velhavende. Han købte gården til selveje, forstørrede den betydeligt, så
den kom op på ca. 150 tdr. land, og flyttede den omkr. år 1800 op midt
på marken, hvorfra der er en herlig udsigt mod syd og sydøst. — Han
kaldte den Jensgård efter sig selv og overlod den i 1805 til svigersønnen
Terkild Nikolaj sen.
Også en anden svigersøn Lauge Hansen havde han skaffet en god
gård, men nord for Vejle fjord, nemlig gården Skulsballe i Vrigsted sogn,
og hermed »udvandrede« denne gren af slægten til Bjerre herred. Men om
Skulsballe og slægtens fortsættelse dér skal fortælles i kapitlet om Jo
hanne Marie Lauesen, der er født på Skulsballe. Her skal linien kun lige
trækkes op. — Katrine Kjerkegaards oldeforældre, Lane Hansen og Jo
hanne Jensdatter fik 7 børn, hvoraf de 3 døde som små. 4 sønner over
levede dem: Jens, Hans, Tønne og Peder (om dem senere). Gennem
Peder Lauesen, der overtager Skulsballe, fortsættes Johanne Marie Laue
sens slægt og gennem Hans Lauesen Katrine Kjerkegaards.
Denne Hans Lauesen (1805—1879) flyttede til Vrigstedgård i efter
året 1830, da han blev gift med enken Maren Enevoldsdatter (1797—
1863). Hendes første mand Niels Jensen (se kap. III, s. 33) var eneste søn
på Vrigstedgård. De blev gift 1826. Han var svagelig og døde i okt. 1830
efter kun 4 års ægteskab fra hustru og 2 småbørn: Karen og Peder, —
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Karen blev senere gift med Terkel Madsen, og Peder blev gift med Inger
Katrine Winther fra Grauengård i Stouby sogn og fik Nørregård i Over
Vrigsted.
Et par måneder efter Niels Jensens død giftede Hans Lauesen og
Maren Enevoldsdatter sig. Hun var næsten 7 år ældre end ham. De har
rimeligvis været kærester, før hun blev gift med Niels Jensen, i hvert
fald har han haft et godt øje til hende, for da hun giftede sig, sagde han
til sin bror Peder: »No vil Maren ha’ Niels Jensen, så no ka do godt fo
æ go’r« (Skulsballe). Tilsyneladende har han altså tabt lysten til alting.
Alligevel blev det ham, der først fik skøde på Skulsballe, men kun
for et halvt år, indtil han flyttede til Vrigstedgård.
Om Maren, der døde allerede i 1863, ved vi intet, om Hans Lauesen
derimod ikke så lidt. Lorens Maltesen, der blev lærer i Vrigsted i okt.
1864 og senere forstander for Vrigsted Højskole (se kap. III, s. 38), har
i sine erindringer fortalt en hel del om denne stoute og særprægede
bondemand.
Hans Lauesen var bonde til fingerspidserne, og han har sikkert været
en dygtig handelsmand. Han drillede sine sønner og andre, når han syn
tes, de var kommen galt afsted med en kreaturhandel — ofte den tids
målestok for den unge bondemands duelighed. — Men han kunde også
være stejl og myndig. Alt fornemt væsen var ham imod. Engang satte
han hårdt imod hårdt overfor den strenge godsforvalter på Barritskov, og en anden gang skal han have slået i bordet for amtmanden.
»Men frihedsmand var han ikke«, siger Maltesen. »Alt det med politisk
frihed havde han ikke sans for. Han tilhørte den gamle tid. Kongen
skulde råde; det var det bedste, »og«, sagde han ved en bestemt lejlighed,
»det vilde jeg også, hvis jeg var konge«. Derfor anså han naturligvis de
første socialister for at være de argeste rebeller. Da Pio, Brix og Geleff var
blevet fængslet, blev der båret en adresse om, hvori man forlangte disse
tre mænd løsladt. Den, der bar adressen rundt, kom også til Hans Laue
sen, men han vilde naturligvis ikke underskrive. Derimod vilde han nok
vide, hvem der havde underskrevet. Blandt underskriverne var også
degnen. — »Maltesen har da vel ikke skrevet under?« spurgte Hans
Lauesen. — »Nej, han vilde ikke.« — Da lo den gamle og sagde: »Ja, så
er han da også mange gange klogere end degnen!«
Maltesens holdning i denne sag ændrede Hans Lauesens syn på ham
og dermed også på højskolen. De højskolefolk var ham ellers for respekt
løse overfor de kirkelige myndigheder. Flere af dem havde på et møde
om valgmenighedsloven åbenlyst protesteret både mod den højkirkelige
sognepræst og mod en provst, han havde kaldt til hjælp (se kap. III,
s. 39). Selv levede Hans Lauesen i gammeldags, overleveret gudsfrygt og
respekt for kirken.
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»At der var hjerte i livet på denne ejendommelige, i mange måder
strenge mand, har jeg set adskillige prøver på«, fortæller Maltesen. »Han
var en god mand, der i stilhed gjorde godt mod adskillige småfolk«.
Den nu 96-årige Mariane Nielsen (f. 1862), søsterdatter og plejedatter
af Bedste i Skulsballe (se kap. XI), har kendt Hans Lauesen og har for
talt et par småtræk om ham, der på en pudsig måde kaster lys over det
daglige liv på Vrigstedgård.
Hans Lauesens svigerdatter, Marie Østergaard, gift med sønnen Laue
Hansen (se fig. 16 og 17), vilde gerne være fin, når de skulde i by, og
derfor var hun noget langsom i vendingen; men vognen måtte naturlig
vis vente, til hun blev færdig. Den gamle havde svært ved at bevare tål
modigheden, men når så svigerdatteren endelig havde fået sig anbragt på
vognen, udbrød han: »Nå, så kjør da i Guds navn!« — og tilføjede med
lidt lavere stemme: »Hon ka’ da Fanden nam’mæ heller ålle blyw farre!«
— Han var som nævnt ellers en gudfrygtig mand, der i sit hjem under
tiden læste et stykke højt af bibelen. Hændte det så, at sønnesønnen,
Søren Østergaard Hansen, ikke kunde holde sig stille under oplæsningen,
kunde bedstefaderen pludselig bryde af og sige: »Do ka’ Fanden nam’mæ
da heller ålde sed* rolle, dreng!« — Denne sønnesøn, der senere blev ejer
af Skulsballe, kunde huske, hvordan bedstefaderen kom ulykkelig af
dage. Søren var dengang ca. 10 år gammel. — Bedstefaderen var ved at
vande stude i gården, da en af dem stangede hans øje ud. — Han
vaskede blodet af ved vandtruget og sagde til studen: »Do hå sen’ wan en
skidt fræ kal’ ow!« — Hans Lausen var hård og vilde ikke have læge.
Der gik betændelse i øjenhulen, og han døde kort efter, 16. juli 1879.
Hans Lauesen og Maren Enevoldsdatter havde 3 sønner. Den ældste,
Niels Hansen kom på Morten Eskesens højskole i Uth (se kap. III, s. 37),
hvad der fik stor betydning for ham. — Han døde af tuberkulose, kun
22 år gammel. — Den næstældste, Laue Hansen, overtog Vrigstedgård, og
den yngste, Enevold Hansen (1843—1922), giftede sig ind på Toftegård
i Over Vrigsted. Hans hustru hed Elisabeth Knudsdatter, senere kaldet
Knudsen (1839—1911), og disse to, Jennild og Lisbeth, som de hed i
daglig tale, er Katrine Kjerkegaards forældre.
Men inden vi hører noget om dette ægtepar, skal Elisabeth Knudsens
slægt omtales. — Om de ældste led af hendes mødrene æt er der fortalt i
kap. V. Om hendes fædrene æt kan der desværre ikke fortælles meget.
Ganske vist kan et par af linierne føres tilbage til sogne, hvis kirkebøger
er noget ældre end Barrit-Vrigsteds — således Hattings kirkebog fra
1701 og Klakrings fra 1687 — men vor viden er indtil nu begrænset til
de navne og tal, kirkebogen kan give. Derfor kan det væsentligste ses på
anetavlen. Her skal kun tilføjes enkelte forklarende bemærkninger.
Gennem arbejdet med denne slægtsgren fik jeg en stærk påmindelse
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om, at man må være yderst varsom med udfra navne-lighed alene at
drage slutninger om slægtskab. — I lang tid anså jeg det for givet, at
den gamle birkedommer Frands Hansen i Neder Vrigsted, der døde i
1747, måtte være bedstefar til den unge Frands Hansen, der var født i
Barrit Enemærke ca. 1731, og som giftede sig ind på Toftegård i Over
Vrigsted den 4. juli 1755. Jeg regnede altså med, at hans far, Hans
Frandsen, der havde giftet sig ind på Enemærkegården, måtte være en
søn af birkedommeren, ifølge gammel navngivningsskik. Men under ar
bejdet med Høgh-slægten i Stouby (se kap. XI, s. 108) opdagede jeg, at en
»Hans Olesen i Barrit Enemærke« nytårsdag 1728 havde stået fadder til
Berthe Jensdatter i Grauengård. Altså måtte Hans Olesen — og ikke en
tænkt Hans Frandsen — være far til Frands Hansen i Over Vrigsted. —
Formodentlig har da birkedommeren i Neder Vrigsted intet med denne
slægt at gøre.
Hans Olesen i Enemærke var gift med Else Rasmusdatter. De havde
(i det mindste) 2 børn, den allerede nævnte Frands Hansen, og en datter:
Anna Cathrine Hansdatter, der blev gift med Søren Mortensen af Stouby
20. okt. 1761. — Om Hans Olesen ved vi iøvrigt kun, at han må være død
tidligt (i 1730erne), for hans enke, Else Rasmusdatter, gifter sig igen
med Niels Lund fra Stoubylund, og deres 4 børn er alle født før året
1746.
Om Katrine Kjerkegaards tipoldefar, Frands Hansen (1731—1812),
ved vi kun, hvad kirkebøger og folketællingslister kan sige os, men det
er for en gangs skyld heller ikke så ganske lidt. Ved hans død står der i
Kirkebogen: .... »havde været 5 gange gift«. — Som nævnt giftede han
sig ind på Toftegård i Over Vrigsted den 4. juli 1755, og siden den dag
har gården været i slægtens eje. — Dog nedstammer ingen af hans efter
kommere fra hans første hustru, Maren Larsdatter. Hun døde året
efter, kun 28 år gi. — 1757 giftede han sig anden gang med stuepigen
fra Barrit præstegård, men også hun døde efter mindre end 2 års ægte
skab, 35 år gi. — Kun et fjerdingår efter, den 19. jan. 1759, giftede han
sig med Lisbeth Nielsdatter af Hatting (1731—1764), og det er fra hende,
den her omtalte slægtsgren nedstammer. Med hende fik Frands Hansen
2 sønner og 1 datter. Den lille, pige døde knapt et halvt år gammel, og
ikke to måneder efter fulgte moderen hende i graven, kun 33 år gi. —
Om Lisbeth Nielsdatter ved vi kun grumme lidt. Hendes far, Niels
Sørensen (f. 1695), kom fra Aastrup i Føvling sogn (Ring-Føvling) og
giftede sig med en enke, Lisbeth Justdatter i Hatting. I januar 1730 dør
hendes 2-årige søn af første ægteskab; omtrent samtidig får hun en søn
med Niels Sørensen, men dør selv et par måneder efter — og ikke to
måneder efter igen dør også deres lille dreng. Det følgende efterår, 1730,
gifter Niels Sørensen sig med Johanne Madsdatter af Hatting, og ægte66
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parret kalder deres lille pige, der fødes året efter, Lisbeth efter faderens
første kone, en næsten ufravigelig navneskik. Hun er den ældste af 6 børn.
Hvornår Niels Sørensen og Johanne Madsdatter dør, har det ikke været
muligt at finde. Rimeligvis har de været på aftægt hos et af deres børn
i et andet sogn.
Kort efter Lisbeth Nielsdatters død gifter Frands Hansen sig igen for
4. gang med en Karen Nielsdatter fra Dalby, og de fik 4 sønner, hvoraf
de to døde af kopper i 1773, en på 4 og en på 8 år. Karen Nielsdatter
dør selv i året 1776, og Frands Hansen gifter sig 5. og sidste gang med
Birthe Katrine Jensdatter af Klakring. — Den 18. april 1812 døde Frands
Hansen, 81 år gi., men ingen har kunnet fortælle den nulevende slægt det
mindste om, hvordan han var, og hvordan han tog sine mange tunge
oplevelser. —
Frands Hansens og Lisbeth Nielsdatters ældste søn, Hans Frandsen,
1766—1837 (de gamle sagde Hans Fraa’nsen), overtog Toftegård i fæste
1789. Samme år giftede han sig med Maren Knudsdatter (1768—1824) af
Klakring. —
Hendes far hed Knud Rasmussen (1743—1825), bedstefar Rasmus
Knudsen (1695—1765) og oldefar l&tud Jensen (1649—98), alle boende
på Grønbjerggård i Klakring. Deres hustruer ved vi intet om, ikke engang
Maren Knudsdatters mor, Kirsten Larsdatter Due (ca. 1735—1805). Hun 7
tjente som stuepige i Klakring præstegård, men hun er ikkeJ-ra Klakring, ,
og det har hidtil ikke været muligt at finde Lars Dues navn i nabosogne
nes kirkebøger fra den tid.
Hans Frandsen i Toftegård fik med Maren Knudsdatter 3 døtre og
1 søn, der blev kaldt op efter sin morfar Knud Rasmussen Hansen (1801
—1871). Toftegård hørte ligesom Skulsballe under Barritskov og efter
geheimeråd Niels Rosenkrantz’s død købte Hans Frandsen den fri 1825.
Tre år efter overlod han den til sønnen Knud Rasmussen Hansen, der
samme år (1828) giftede sig med Katrine Rasmusdatter fra Nebsagerskov
1807—1861).
Katrine Rasmusdatter tilhørte »en gammel slægt fra Bjerge Herred«,
som genealogen N. C. Jehrbo kalder den i sin bog med samme titel (Kol
ding, 1922).
Som kantsten udenfor Nebsager kirkegårdslåge lå i mange år en grav
sten med flg. indskrift: »Herunder hviler den salige Rasmus Sørensen,
som boede og døde i Nebsager Skov 1760«. Det er Katrine Rasmusdatters
far. — Nu, da man regner denne Rasmus Sørensen (1691—1760) for at
være »stamfader« til en vidt forgrenet slægt, er stenen blevet smukt an
bragt i oprejst stilling på en cementsokkel i hjørnet ved våbenhuset.
Rasmus Sørensen er sandsynligvis født på den gård i Nøttrup, der nu
kaldes Holstdal, og i så fald er han søn af den Søffren Jørgensen, der

67

Kap. VI

KATRINE KJERKEGAARDS NÆRMESTE FORSLÆGT

havde gården i fæste 1688. — I 1723 ægtede han Maren Henriksdatter af
Nebsagerskov, og da fæsteren af Nebsager Skovgård døde barnløs i 1731,
fik han denne gård, der hørte under Skjerrildgård, i fæste. Han døde
ca. 69 år gi. i 1866, hvorefter hans søn, Søren Rasmussen (1731—87),
overtog fæstet. I skiftet ved Rasmus Sørensens død nævnes foruden denne
søn også 2 gifte døtre.
Katrine Kjerkegaards 2 jævnaldrende tipoldefædre, Frands Hansen i
Vrigsted og Søren Rasmussen i Nebsager, har i deres tidlige manddom
haft omtrent de samme sørgelige oplevelser, dødsfald på dødsfald inden
for deres nærmeste familie, vel en følge af tidens mangel på hygiejne og
lægernes hjælpeløshed overfor mange sygdomme. — Hvad Søren Ras
mussen angår, oprulles der på kun 3 sider i Nebsager kirkebog et helt
drama for vort indre øje:
1767 den 6. december dør hans første hustru, Else Thomasdatter, kun
25 år gammel.
Den 20. december samme år dør sønnen Thomas »kort efter dåben«.
1768 den 13. januar dør Søren Rasmussens gamle moster Karen, 91 år
gammel.
1768 den 19. februar bliver Søren Rasmussen og Anna Simonsdatter i
Hornsyld trolovede, den 22. juni copulerede (viede).
1768 den 3. juni bliver Søren Rasmussens moder begravet.
1771 dør sønnen Thomas, 1 måned gammel.
1773 dør sønnen Mogens, 2 måneder gammel.
1773 den 8. oktober begraves Søren Rasmussens anden hustru Ane
Simonsdatter, 22 år og 5 måneder gammel.
1775, den 1. januar begraves Søren Rasmussens »Søn ved navn Ras
mus, 13 år og 7 måneder, dræbt ved ulykkelig hændelse«.
Søren Rasmussens tredie ægteskab (1774) med Justine Mortensdatter
(se kap. V, side 62) af Klakring (1743—1812) er hverken omtalt i
Klakring eller Nebsager kirkebog. Præsten må have glemt at indføre
det. — Det er Justine Mortensdatter, der fører Katrine Kjerkegaards
slægt videre, og hun er et oldebarn af den i forrige kapitel omtalte Just
Rosenmeier på Alrø. — Hun fik med Søren Rasmussen i det mindst 2
børn, Ane Elsebeth (f. 1775) og Rasmus (f. 1783). De var kun 12 og 4
år gamle, da deres far døde (1787). Deres mor giftede sig igen med
Jørgen Jørgensen fra Boller, der vistnok købte Nebsager Skovgård fri.
Den findes nemlig ikke i en jordebog for Skjerrildgård fra 1796.
Også sin anden mand overlevede Justine Mortensdatter; han døde
1804. Det følgende år giftede sønnen Rasmus Sørensen (1783—1849)
sig med Sofie Cathrine Mortensdatter (1785—1868) fra Neder Vrigsted,
og rimeligvis har han samtidig overtaget ledelsen af gårdens drift, skønt
han kun var 22 år. — Om dette ægtepar skriver N. C. Jehrbo: »Dette
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ægtepar sad ved gården omtrent et halvt århundrede. Ældre folk på
egnen erindrer dem endnu« (1922). Desværre nævner han ikke et ord
om, hvad folk erindrer om dem. Og nu er også Jehrbo død. Når det gæl
der slægtsforskning, kan man let komme for sent.
Om Sofie Cathrine Mortensdatters forslægt ved vi ikke meget. Om
hendes far, Morten Pedersen Damgaard (1736—1788) kan det ikke med
bestemthed siges, om han er fra Klejs eller Nøttrup. Moderen hed Sidsel
Katrine Knudsdatter (Pimp) (1742—1825) og var fra Bobæk ved Vejle
fjord. Hun havde før været gift med Jørgen Damgaard i Neder Vrigsted,
og derfor blev hendes anden mand også kaldt Damgaard. Efter Morten
Pedersen Damgaards død gifter hun sig 3. gang.
Sidsel Katrine Knudsdatters oldefar på fædrene side hed Christen
Pimp og døde 1702. Bedsteforældrene var: Jacob Pimp (død 1754) og
Citsel (død 1739). Faderen Knud Pimp (1716—1747) boede i Bobæk,
Stouby sogn. Moderen hed Birthe Kirstine Andersdatter Langballe (1724
—1794), og hun tilhørte en meget udbredt slægt, der har fået navnet
Langballe efter Langballegård i Vinding sogn (Tyrsting herred), som i
1685 fæstedes af hendes bedstefar Søren Andersen. Han blev senere gift
med Kirstine Nielsdatter (død 1748). Deres søn, Anders Langballe (1686
—1756) var gift med Karen Stephansdatter (1685—1761), og det er
altså Birthe Kirstines forældre.*)
Nu vender vi tilbage til ægteparret Rasmus Sørensen og Sofie Ca
thrine Mortensdatter, som vi kun ved det om, at de fik 3 sønner og
2 døtre. Alle sønnerne hed Søren og døde som små. Alligevel er det ikke
rigtigt, hvad Jehrbo hævder, at Nebsager Skovgård »gled ud af slægtens
eje« ved Rasmus Sørensens død i 1849, for den ny ejer Jens Andersens
kone, Susanne Jørgens datter, er en direkte efterkommer af den gamle
Rasmus Sørensen (død 1760). »Hun blev moder til 7 børn, hvoraf de
5 døde som små. Den sidste kostede hende livet, hun døde juleaften
1865«. (Jehrbo). Af de to sønner, der levede til den voksne alder, fik
den ene gården, den anden er den kendte politiker Jørgen Jensen, Klejs,
der i mange år var folketingets formand.
Foruden Rasmus Sørensens 3 drenge, der døde som små, var der som
nævnt 2 piger, og det var den ældste af dem, Katrine Rasmusdatter, der i
1828 blev gift med Knud Hansen, Toftegård i Over Vrigsted. Om hende
ved vi ikke meget, men om ham har højskoleforstander Maltesen fortalt
en del i den tidligere nævnte artikel i Vejle Amts Aarbøger og i sine
Erindringer. De følgende citater er hentet fra begge disse kilder.
Efter omtalen af Hans Lauesen (se foran) skriver Maltesen: »En
anden af den tids ejendommelige mænd her i Vrigsted vil jeg nævne
*) Foruden denne Langballeslægt er der en række andre slægter af samme navn,
der stammer fra landsbyen Langballe, Maarslet sogn, Ning herred, Aarhus amt.
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med det samme. Han hed Knud Hansen. (Se fig. 13.) Ham havde jeg
mange samtaler med; jeg tror, han syntes godt om mig uden for én tings
skyld: at jeg var sognebåndsløser til pastor Fog i Skjold og altså foretrak
ham for sognepræsten. Fog havde sagt, at Bibelen ikke var Guds ord;
det var for Knud Hansen den skrækkeligste ting af verden; en mand,
der sagde sådant, burde ikke være præst. — Da jeg engang bemærkede,
at i Bibelen var optegnet så meget, som mennesker havde sagt, ja, endog
noget som Fanden havde sagt, og jeg spurgte, om han da også vilde
kalde det Guds ord, så tog han ret hårdt på veje; han vilde ikke høre
den snak. Bibelen var Guds ord, og når præsten i Skjold og jeg sagde
andet, så var det falsk tale. — At hans egen datter og svigersøn, Elisabeth
og Enevold Hansen også undertiden søgte til Skjold kirke, har han sikkert
ikke syntes om; men han var noget af en frihedsmand og lod dem næppe
høre ilde derfor. Selv gik han hver helligdag i sognekirken, og da vi en
gang havde en af vore forhandlinger, anførte jeg noget om sognepræsten,
som jeg ikke mente, han vilde billige. Det vilde han heller ikke og kom
da med en ret ejendommelig ytring, der lød således: »Ja, han er et dår
ligt menneske; det må De godt sige; men han er en god præst; det vil
jeg sige.« —
Som Terkel Madsens far, Mads Christensen (se kap. III), synes Knud
Hansen at have været påvirket af »de stærke jyder«. Dog skilte de sig
ikke som »de gamle stærke« ud fra kirken. De holdt sig til sognepræsten,
så længe de fandt, han gjorde sin pligt: at forkynde »Guds ord«. Maltesen
fortæller: »Knud Hansen læste adskilligt i Bibelen, og jeg tror, at han
læste godt og med glæde.« —
Til slut flg. lille citat fra Maltesens artikel: »Blandt andet hos Knud
Hansen lagde jeg mærke til hans forhold til hans yngste søn på den tid,
da denne var lidt under og lidt over konfirmationsalderen. Noget mere
faderlig skønt, end her kom frem, har jeg ikke set hos nogen fader over
for sit barn i den alder; og da jeg for kort tid siden mindede sønnen
(Palle Knudsen), der var på besøg herhjemme fra Amerika, derom,
kunde jeg mærke, at han nok endnu mindre havde glemt det, men at det
sikkerlig havde både levet og lyst i hans sjæl gennem de mange forløbne
år. — Overfor børnebørnene blev han en bedstefar, på hvis skød det var
rart at sidde.«
Knud Hansen og Katrine Rasmusdatter havde 8 børn: Rasmus,
Maren, Sofie, Elisabeth, Just, Niels, Martinus og Palle, alle med
efternavnet Knudsen. Nogle af flokken gik studievejen, nogle blev ved
landbruget i hjemegnen, Palle og Martinus bosatte sig i U. S. A. Datteren
Elisabeth (født 1839, død 28/n 1911) blev på sin fødegård alle sine dage.
— Efter moderens død i 1861 blev hun husbestyrerinde for sin far. I
krigsåret 1864 måtte gården tage mod indkvartering af tyske soldater,
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især østrigere, og senere mindedes Elisabeth, at en østrigsk soldat havde
udtalt sin undren over, at han og hans kammerater skulde herop og
kæmpe mod Danmark. —
I 1867 giftede Elisabeth Knudsen sig med Enevold Hansen (født 1843
— død 1922) fra Vrigstedgård (se kap. IV, s. 51), og det unge par over
tog Toftegård, som de beholdt, indtil deres yngste søn Ejnar Kjerkegaard
forpagtede gården i 1905 og købte den i 1911.
Foruden interessen for gårdens drift var der meget andet, der optog
Enevold Hansen, Jennild, som han hed på egnens sprog. Han var således
allerede dengang stærkt optaget af tanken om frugtavl som en erhvervs
gren indenfor dansk landbrug. Ikke mindre end 365 frugttræer plantede
han i toften syd for gården. — De børnebørn, der senere voksede op i
vestjyske præstegårde, Ørre og Rind, mindes den dejlige frugt, der især
ved juletid blev sendt fra frugtplantagen ved Toftegård. — Hjemmet var
i mange måder præget af hygge og kultur. Sang og musik havde til huse,
når familien samledes. — Som en kuriositet kan nævnes, at den sydfra
kommende skik med juletræ blev taget op på Toftegård førend i de
fleste af egnens øvrige hjem. Først dog vist på højskolen. —
Elisabeth og Enevold Hansen tog begge stærkt del i det grundtvigske,
folkelige røre, der ikke mindst i årene efter nederlaget i 1864 greb sin
dene. — De var med til at støtte den nyoprettede friskole og Vrigsted
højskole (rejst i 1866). Og ligesom Terkel Madsen (se kap. III, s. 38)
blev de gode venner med forstander Maltesen og hans hustru Gerhardine.
Elisabeth og Enevold var altid til rede, når der fra højskolen kaldtes på
venners og naboers medarbejde eller støtte. Højskolen fik således tit
både frugt og grøntsager fra Toftegård. —
Tit drog man fra højskolen med hele elevflokken af sted med heste
vogn til folkelige møder, hvor kendte mænd førte ordet. Det var endnu
ikke rigtig blevet skik at tage på udflugter til stranden. Havet omkring
Danmark var endnu ikke rigtig blevet opdaget. — Turene gjaldt ofte
Skjold ved Horsens fprd, hvor den kendte Carl Fog var præst.
I tilfælde af den slags skoleudflugter kunde der altid regnes med Enevold
Hansens hjælp. Han skulde nok møde med sin store charabanc og sine
gode heste. — Engang tog man endog på køretur med hele elevflokken
og alle på højskolen helt til Himmelbjerget — en tur alt i alt på mere
end 100 km. — Den nære kontakt med livet på højskolen satte også sit
præg på hjemlivet i Toftegård og på den ungdom, der efterhånden vok
sede op dér.
Enevold Hansen interesserede sig også meget for politik. — Han var
liberalist, frihedsmand til fingerspidserne. — Der berettes om, hvordan
han var med på »den berømmelige vikingefærd« til »Sydhavsøerne«, Lol
land og Falster. Det var en gruppe politisk ret aktive mennesker, der-
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iblandt nogle redaktører fra Horsens og Vejle, der drog af sted. Blandt
andre nævnes Emil Boisen, redaktør af Horsens Folkeblad, P. E. Boisen
og I. C. Christensen. Ved ankomsten blev de sendt ud to og to for i skoler
og forsamlingshuse at forsøge at omvende de konservative bønder, der
levede på Lollands fede muld. Historien tier ganske om anstrengelsens
resultat.
Den kendte politiker Christen Berg havde en fuldtro tilhænger i Ene
vold Hansen, der som kandidat ved et valg i Bjerrekredsen var med til
at samle stemmer til ham. En enkelt gang var Berg på en rejse Tofte
gårds gæst.
Elisabeth og Enevold Hansen fik 9 børn, men 3 døde som spæde, og
kun de 6 følgende nåede den voksne alder (se fig. 11):
Hans Hansen Kjerkegård, f. 14/2 1868, d. 24/io 1949.
Katrine Hansen Kjerkegård, f. 15/ß 1870, gift med Enevold Terkelsen.
Knud Hansen Kjerkegård, f. 27/i 1873. — Gårdejer i Vinding, gift
med Elisabeth Madsen.
Maren Hansen Kjerkegård, f. 4/ø 1875, gift med gårdejer Steffen Niel
sen, Barrit.
Agnete Hansen Kjerkegård, f. 6/n 1877, gift med købmand Peder
Langager, Barrit.
Ejnar Hansen Kjerkegård, f. % 1880. — Gårdejer i Vrigsted, gift med
Signe Kirsten Nymann.*)
Om Katrine Kjerkegård (se fig. 12 og 14) skriver hendes næstældste
søn, Johannes Terkelsen, Ry: »Katrine Kjerkegard fødtes den 15. juni
1870«. »Jeg følger årstallet«, siger hun og tilføjer »og bliver 90 til
sommer« (1960). Hun var den næstældste i søskendeflokken. — Katrine
husker, at når hendes mor lå i bar seelseng, kom gode venner med »sne
boller« til hende, vandbakkelser kogt i fedt og overdryssede med flor
melis. Senere blev sådanne boller en specialitet i Ørre og Rind præste
gårde, og vi — hendes børn — glemmer dem aldrig.
Den ældre broder Hans lærte tidligt Katrine at læse. »Se i bogen«,
sagde han, når hun læste udenad. — Den yngre broder Knud og Katrine
kom på samme dag i friskolen, som var flyttet fra Alkensminde til Vrig
sted højskole.
Friskolens leder og lærer dengang hed Peder Pedersen. Han var
frit uddannet, bl. a. gennem ophold på Askov Højskole, hvor han var
kammerat med Enevold Terkelsen.
Katrine holdt af sin lærer, skønt han havde et noget hidsigt sind, men
*) I Vrigsted kirkebog er navnet skrevet: Kirkegård, men familien har altid skrevet:
Kjerkegård og ønsker det ændret til denne form. — Navnet stammer fra Anneksgår
den, kaldt Kirkegården i Overvrigsted, som ejedes af en slægtning.
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Fig. 11. Elisabeth (Knudsen) og Enevold Hansen.
Stående bagest: Hans og Katrine - foran: Agnete og Knud.
Siddende ved moderen: Maren.

Fig. 13. Knud Hansen.

Fig. 12. Katrine Kjerkegård.

Fig. 14. Katrine og Enevold Terkelsen
med Frede og Johannes.
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han syntes hende altid retfærdig. Han forstod på en gang at være lære
ren, som børnene havde respekt for, og den gode kammerat.
I skolen blev der sunget meget, til trods for at læreren ikke selv kunde
synge. En af Maltesens døtre, Ki’n (Kirstine) sang for. Hun blev Katrines
meget gode veninde. Skoletiden var en god tid for Katrine, og hun siger
selv, at hun var lige så ked af at komme ud af skolen, som hun var glad
ved at gå til præst hos pastor Ingerslev, der var kommen fra Mors til
Barrit-Vrigsted sogn. Det blev også ham, der senere viede hende og
Enevold Terkelsen.
En sommer var Katrine elev på Vrigsted Højskole. Sommeren 1889
var hun elev på Askov Højskole, der om vinteren kun havde mandlige
elever. Af lærerne var hun måske mest optaget af den unge Jakob Knud
sen, der gennemgik russiske digtere, bl. a. Dostojevski og Turgenjev.
Forøvrigt erklærer hun, at alle lærerne var dygtige — hver på sin måde
— vidt forskellige som de var. Gennem naturlæren, siger hun, ydede den
rigt begavede Povl la Cour en levende forkyndelse.
Fru forstander Schrøder spurgte, om Katrine vilde være pige hos dat
teren Margrethe, der var gift med maskinfabrikant Konstantin Hansen,
Kolding. Og det sagde hun ja til. Lønnen var bestemt til at være 90 kr.
for et år, men den blev, da året var gået, sat op til 100 kr.
Allerede før Askov-opholdet var Katrine blevet forlovet med Enevold
Terkelsen. Efter året i Kolding fik hun plads i huset hos den unge
Askov-lærer Holger Begtrup, der senere byggede og i en menneskealder
var Frederiksborg Højskoles forstander. — En sommer var hun på
Diakonissestiftelsen i København for at lære sygepleje.
Den 20. september 1892 holdt Elisabeth og Enevold Hansen på Tofte
gård deres datters bryllup med Enevold Terkelsen, et bryllup, der gik
ry af. — Umiddelbart efter brylluppet gik turen for det unge par til
Ørre Præstegård ved Herning. Det blev en drøj tur. To timers ophold
på Skanderborg banegård. Isnende koldt i ventesalen som i toget. »Ja,
det var en fæl nat!« siger Katrine. — I en skrumplende vogn med to
små russiske heste for — og bruden siddende i den stive vogn med en
stor blomst i sine arme — gik turen fra Herning til Ørre. Trist vejr!
Sort hede! En faldefærdig præstegård! Hvad var det dog, de havde ind
ladt sig på?
Men modtagelsen var hjertelig, ja, helt mageløs. Lærerfamilien Holmgaard tog sig især af dem, og de blev installeret i forsamlingshuset, hvor
de blev boende, til den ny præstebolig var færdigbygget. —
Nytårsaften 1901 flyttedes der fra Ørre til Rind Præstegård, ca. 20 km
bort. Dertil flyttede Terkelsen bl. a. for at komme Herning nærmere. For
i Herning, såvel som i de omliggende sogne var der mange mennesker, der
gerne hørte hans grundtvigske forkyndelse. —
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Om hjemmet i Ørre, Rind og Herning kan der af Katrine og Enevold
Terkelsens børn fortælles meget godt.*) Sang, musik, bøger, blomster,
udflugter, hjemmeaftener, arbejde i hus og have, oplevelser på eng og
mark, blandt dyr og navnlig mellem mennesker — alt dette, med Enevold
Terkelsen som den friske, glade og gode lærer, ven og far og Katrine Ter
kelsen som den altid milde, hjælpsomme og uforlignelige mor, rummer
for os børn en uforglemmelig, berigende og styrkende sum af minder.«
J.T.
Katrine og Enevold Terkelsens børn (se fig. 15):
Frede Terkelsen, f.^/n 1894 — d. 22/i2 1958. Forstander for Danebod
Højskole, gift med Anna Kirstine Hald.
Johannes Terkelsen, f. 24/g 1895. Forstander for Ry Højskole, gift med
Inger Marie Fogh Nielsen.
Holger Terkelsen, f. 29/n 1896 — d. 29/io 1949. Seminarielærer i Silke
borg, gift med Meta Wintberg.
Elisabeth Terkelsen, f. 22/g 1898 — gift med gårdejer Harald Molbech
Pedersen, Gullestrup.
Karen Terkelsen, f. lr>/2 1903. Sundhedsplejerske, Herning.
Svend Terkelsen, f. 24/3 1 90 7. Boghandler i Herning, gift med Åse
Jensen.

Trykte kilder:
Lorens Maltesen: Erindringer. Privattryk 1955.
N. C. Jehrbo: En gammel slægt fra Bjerge Herred. Kolding 1922.

Utrykte kilder:
Hatting kirkebog 1701—1783.
Barrit-Vrigsted kirkebog 1746—1801.
Assens-Klakring kirkebog 1687—1755.
Stouby kirkebog 1685—1752.
Nebsager og Bjerge sognes kirkebog 1729—1814.

*) Om livet i de tre præstegårde, som familien beboede, er der fortalt i Frede Ter
kelsens bog om Enevold Terkelsen.
J. T.
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Fig. 15. Katrine og Enevold Terkelsen m. børn, svigerbørn og børnebørn.
Fra venstre: Svend Terkelsen, Harald Molbeeh in. Agnes, Anna Hald, Elisabeth, Holger
m. sønnen Knud, Johannes Terkelsen*Meta Wintberg, Frede Terkelsen m. Else Molbeeh
— og siddende hos Katrine Terkelsen Johannes Molbeeh.

Fig. 16. Laue Hansen, Vrigstedgård.

Eig. 17.

Ka ciC (prferjacmd, .

Fig. 18. Sofie Magdalene Lauesen.

Fig. 19. Søren Østergård Hansen.

KAPITEL VII

Rasmus Ole Pedersens fædrene æt
Hald-Slægten
lægtsstudiet er fuldt af gåder — og derfor så spændende. Men mest
spændende er det dog at løse gåderne. — Der er noget i høj grad
utilfredsstillende i gang på gang at løbe panden mod en uigennemtrænge
lig mur. Og i den gren af slægten, der skal omtales i dette kapitel, er der
i det mindste een stor og fast mur, som det hidtil har været ganske umu
ligt at komme over eller igennem. Det drejer sig om R. O. Pedersens far
mors oprindelse. I den direkte mandlige linie er der blot nogle vanskelig
heder i de to ældste led.
Allerede i den ældste matrikel fra 1664 træffer vi på navnet Hald.
Navnet kan altså føres næsten tre hundrede år tilbage. På den tid fæstede
en mand ved navn Søuren Hald i Hatting en ejendom, der i hartkorn er
ansat til 3 tdr. 3 skp. og 2 fdk. I matriklen for Stiernholm amt 1688
fæstes den samme ejendom da af Peder Larsen, der senere kaldes Peder
Hald. — Det hænder, at tilnavnet ikke tages med i offentlige dokumenter
— eller rettere: det er egentlig sjældent, det tages med —, så Peder Lar
sen (Hald) kan have været en brodersøn af Søuren Hald, men det er
mere sandsynligt, at han er dennes svigersøn, der »arver« navnet Hald
sammen med konen og gården, hvad der slet ikke var ualmindeligt i de
tider. Børnene kommer i hvert fald til at hedde Hald, hvad enten det så
er efter faderen eller moderen. Og her kommer den tids faste navneskik
os til hjælp. Den første søn kaldes op efter farfar, der har heddet Laurids,
forkortet til Lars, Laurids (Lars) Pedersen Hald (født ca. 1670). Og i
1707 dør en søn ved navn Søren Pedersen Hald, 23 år gi., altså født ca.
1684. Trods den store aldersforskel mellem disse to sønner, kan Søren
være den anden søn, der er opkaldt efter sin morfar, altså efter Søuren
Hald. Viser dette sig ved nærmere undersøgelse at være rigtigt, må denne
betegnes som Hald-slægtens »stamfader«. Og hans datter, der (formo75
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dentlig) blev gift med Peder Larsen (Hald), har efter al sandsynlighed
heddet Sidsel Søvrensdatter Hald, da hendes sønnedatter nr. 2 hed Sidsel.
Datter nr. 1 blev opkaldt efter mormor, nr. 2 efter farmor.
Alt dette er problematisk. Vi kommer først på fastere bund med næste
slægtled. Fæstegårdsmand Laurids Pedersen Hald giftede sig ca. 1697
med Mette Andersdatter, med hvem han fik 5 børn. Hun døde i 1712,
35 år gi., og samme år giftede han sig igen med Anne Jensdatter Vinther.
Selv døde han i Hatting i efteråret 1727, 57 år gi.
Trods den forholdsvis faste bund, navne og årstal giver os, ved vi
grumme lidt om disse første led af slægten Hald. — Laurids Halds næst
ældste søn af første ægteskab hed Anders Larsen Hald. Desværre kan vi
hverken sige, hvornår han var født, eller hvornår han døde. Alligevel er
det sikkert nok, at han har levet, for vi kender navnene på begge hans
hustruer og hans fire børn, to i hvert ægteskab. Formodentlig er han født,
kort før Hatting ældste kirkebog begynder, 1701. I 1728 bliver han gift
med Maren Simonsdatter af Hatting, der dør allerede 1737, kun 28 år gi.
Samme år gifter han sig med Kirsten Jensdatter af Bygholm, hvis slægt
vi intet ved om. Hun dør i 1780, 77 år gi., og kaldes da »Anders Halds
hustru i Hatting«. Altså lever han endnu (ellers havde der stået »enke«).
Han er blevet gammel, over 80 år, og han må være død inden 1784, for
fra den tid af er Hatting kirkebog ført ualmindelig fint og nøjagtigt; det
er en af de nydeligste, vi har fra den tid. Men ak, den gamle præst har
tilsidst været for svag til at passe sit arbejde. Han har næsten ingen døds
fald indført i sit sidste leveår, 1783, så i dette år har rimeligvis både han
selv og gamle Anders Hald sagt farvel til denne verden.
Den yngste søn af andet ægteskab hed Peder Andersen Hald, født
1745, om hvem vi også kun ved yderst lidt. Han blev i 1772 gift med
enken Margrethe Hansdatter af Hatting og døde allerede 1788 af »sprink
ler«, d. v. s. plettyfus, kun 43 år gi. Hun overlevede sin anden mand i
23 år og døde påskedag 1811. Og her skal vi se, hvor godt og grundigt
den omhyggelige præstemand nu har indført dødsfaldet i kirkebogen.
»1811, den 22de April, jordet Margaretha Hansdatter, Aftægtskone
hos sin Svigersøn, Hans Lauridsen Broch, Grmd. i Hatting. Hun var født
i Aaret 1740 — traadte første Gang i Ægteskab Aar 1765 med Enkeman
den Søren Madsen Møller, ved hvem hun blev Moder til 1 Søn og 2 Døttre
— blev Enke 1772 — traadte sammen anden Gang i Ægteforbindelse med
Ungkarlen, Peder Andersen Hald, ved hvilken hun avlede 2 Sønner og
3 Døttre — blev atter Enke Aar 1788, fra hvilken Tid hun henlevede som
Enke og tilsidst som Aftægtskone hos ermeldte sin Svigersøn, hos hvilken
hun og afkræftet, mæt af Dage og overlevet af alle sine Børn døde paa
Paaskedag den 14de April, i sit Alders 71 Aar.«
På en måde havde hun 9 børn: 1 stedsøn fra 1. ægteskab, 3 børn selv
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fra dette og 5 fra sidste ægteskab. Den yngste i flokken hed Terkel Peder
sen Hald, og om ham ved vi adskilligt mere end om de foregående. Han
var født den 16. eller 17. maj 1784, men han blev hjemmedøbt den 17. maj
d. å., og dåben blev »confirmeret« (bekræftet) i kirken den 27. juni. I
kirkebogen kaldes han første gang Terkel, men senere staves det på
mange forskellige måder (Therkel, Terkild og Tærkild).
Datidens arveforhold var jo ejendommelige. Således fortæller f. eks.
den kendte sønderjyde H. P. Hanssen-Nørremølle i sine erindringer om
en mand på Sundeved, der skildrede arvefordelingen på den tid med
ordene: »Min ældste broder fik gården, og vi andre hver et cylinderur«.
Og mon det var stort anderledes i andre egne af landet. Fordelen ved
denne form for arvefordeling var, at gården blev på slægtens hænder led
efter led. Men det må ikke have været let for de yngste i en stor børne
flok. De har i bogstaveligste forstand skullet kæmpe sig frem. Det er
derfor beundringsværdigt, at Terkel Pedersen, som han tiest blev kaldt,
skønt han var den yngste, og skønt han fik en fattig pige, har kunnet
arbejde sig op fra et lille »sted« i Breth, Barrit sogn, over en mindre gård
i Neder Vrigsted til at blive ejer af Stounbjerg mølle i Urlev sogn, hvor
han endte med at blive en velstående og agtet mand. Det kan nævnes, at
man også beundrede ham for hans gode sangstemme. »I daw ku’ en
rigtignok hør’, te Terkel Pedersen war i kjerk’, for æ kjerksang wa så
gu’!« sagde man i Urlev.
Den 12. august 1815 blev Terkel Pedersen Hald viet til pigen Ane Kir
stine Nielsdatter fra Skibet sogn ved Vejle. Også denne gang har den
Hattingpræst med stor omhu indført så nøjagtige oplysninger i kirke
bogen, at det lønner sig at gengive dem ordret:
»Copulerede (viede) 1815. Terkel Pedersen Hald, Ungkarl, født i Hat
ting Aar 1784, afskediget fra det Danske Liv-Regiment, og nu ansat som
Jæger ved det Sjæll. Jæger-Corps 2 Bataill. 3 Comp., og opholdende sig i
Hatting, hvor han stedse har beskæftiget sig med Bonde-Haandtering.
Anna Kirstine Nielsdatter, 26 Aar, født i Jennum Skovhuus i Skibet
Sogn 1789 og fra sin Barndom opdragen i Hatting Sogn og Bye, hvor hun
stedse har tjent sine Pleje-Forældre Niels Lauritsen Skræder. — Trolovel
sen anmeldt for Præsten d. 14de Juli. Forloverne vare Hans Sørensen
Møller, Gaardbeboer, og Jacob Nielsen, Huusmand i Hatting.«
Derefter har de to forlovere underskrevet, gårdmanden kun »holdende
i Pennen«, husmanden egenhændigt.
Her får vi bl. a. at vide, at Terkel Pedersen har aftjent sin værnepligt
ved Livgarden. Han har altså været en høj mand. Og vi får nøjagtige
oplysninger om hans hustrus alder og fødested. Vi finder derfor også
med lethed indførelsen om hendes dåb i Skibet kirkebog og har her hen
des forældres navne: Niels Jacobsen og Maren Olufsdatter. Men så støder
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vi på muren: det har ikke været muligt at finde andet om Niels Jacobsen,
end at han i 1787 (under den første folketælling) var ladefoged på herre
gården Haraldskær, der ligger i Skibet sogn, 6 km fra Vejle, og at han
allerede da var gift. Da den lille Anne Kierstine, der var blevet hjemmedøbt den dag, hun blev født, den 26. april 1789, blev fremstillet i kirken
2. pinsedag samme år, gjorde ejeren af Haraldskær, »velædle hr. Smidt«,
sin ladefoged den ære at stå fadder til barnet, der bæres af en pige på
herregården. — Men fra den dag af ved vi intet om barnets forældre. Er
de rejst fra sognet, i så fald hvorhen? Er de døde, i så fald hvor og hvor
når? Kirkebøgerne tier. — Præsten i Hatting skriver, at Ane Kirstine
Nielsdatter »fra sin barndom« er opdraget i Hatting, »hvor hun stedse
har tjent sine Pleje-Forældre«, men i 1801, da den næste folketælling
finder sted, er hun endnu ikke flyttet til Hatting. Hun har altså været
mindst 12 år, da hun kom der.
Foreløbig må vi derfor opgive at føre hendes slægt længere tilbage.
Det giver en af den slags bare pletter i anetavlen, som slægtsforskere ikke
synes om. —
Ane Kirstine Nielsdatters forældre er i hvert fald ikke døde i Skibet
sogn, og selv er hun opvokset under små kår både i barndomshjemmet
og hos plejeforældrene, skræderens i Hatting. Men hun er ikke blevet
smålig af det. Hun har haft et stort hjerte. Hun glemte aldrig, heller ikke
da hun selv blev rig, hvad det vilde sige at være fattig. Der går sagn om
hendes rundhåndethed som møllerkone i Stounbjerg mølle. Når de fat
tige koner i Urlev sogn skulde købe mel i møllen, men ingen penge havde,
gik de først ind i køkkenet til møllerkonen. Dér fik de en daler, og så
gik de til mølleren og købte mel for den. Måske vidste denne godt, hvor
dan det gik til. —
Ane Kirstine Nielsdatter og Terkel Pedersen Hald havde 4 børn:
Peder Terkelsen (i kirkebogen stavet Therkildsen), f. 1817.
Karen Therkildsdatter, f. 1822, gift med gårdejer Jens Wendelboe,
Ølsted.
Niels Therkildsen, f. 1827, ejer af Kærsholm i Lystrup, gift med Anna
Rahbek.
Maren Therkildsen, f. 1831, gift med gårdejer Niels Sørensen, Gram.
Desværre brugte de ikke Hald-navnet, som først blev taget op igen
2 generationer senere.
Da Peder blev døbt i Barrit kirke, søndagen mellem jul og nytår 1817,
blev han båret af en tjenestepige, mens en husmand, en husmandskone
og tre tjenestekarle stod fadder. Det siger noget om, at hans forældre
måtte begynde i det små. Den længste og bedste del af sin barndom har
han tilbragt i Neder Vrigsted. Han var fjorten år gammel, da hans for
ældre i foråret 1832 flyttede til Stounbjerg mølle. Men familien slap
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aldrig forbindelsen med deres gode venner og naboer i Neder Vrigsted. —
Peder Therkelsen var gift to gange. Hans hustruer var kusiner, og
begge hed Maren. Han kaldte dem som regel »min første Maren« og »min
anden Maren«.
»Min første Maren« var datter af Rasmus Olesen (Wollesen) i Neder
Vrigsted, deres nærmeste nabo i Vrigsted-tiden. Hun var kun knap 6 år
gammel, da Peder med sine forældre flyttede til Urlev. Men som voksen
blev hun en ualmindelig yndig ung pige, og hun og Peder Therkelsen
blev kærester.
Da Rasmus Olesen opdagede, at hans datter Maren skulde have et
barn, blev han helt ude af sig selv. Han red først op til Over Vrigsted for
at tale med sine gode venner, Knud Hansens (se kap. VI), og derfra
sprængte han af sted til Stounbjerg mølle.
Han havde ikke noget imod Peder Therkelsen, og han lod de unge få
gården; men da hans datter få måneder efter døde i barselseng (11. okt.
1848), forlangte han, at Peder Therkelsen skulde gifte sig med datteren
af hans broder Nicolai, Maren Nicolais datt er, for at gården kunde blive
i slægten. — Året efter blev de gift, den 24. nov. 1849. De fik 6 børn,
men de fire døde som små. Den ældste søn døde 5 år gi. af tæring i 1856.
De tre næste, en søn og to døtre (fra 3—7 år gamle), døde af skarlagens
feber i løbet af 12 dage i foråret 1859. I de dage vandrede Peder Therkel
sen rastløs op og ned ad gulvet og vred sine hænder i den dybeste for
tvivlelse. Han tog det som en straf, fordi han så pludselig havde måttet
gifte sig med »sin første Maren«.
To børn blev voksne: Ane Kirstine Pedersen, senere gift Wendelboe,
og Rasmus Ole Pedersen. De var begge meget musikalske og spillede
smukt sammen. Det skabte fest og drog familie og venner til hjemmet.
Peder Therkelsens broderdatter, Niels Therkildsens datter Anna (gift
Grundal), har fortalt, at det altid var så dejligt at komme til Vrigsted.
Engang hun kom på besøg, sad Peder Therkelsen for bordenden og læste
i bibelen. »Det kunde far vist aldrig få sig til«, tilføjede hun. —
Om Rasmus Ole Pedersen, hans mor og hendes slægt skal der for
tælles i det næste kapitel.
Peder Therkelsen har utvivlsomt — ligesom sine venner, Knud Han
sens i Over Vrigsted — tilhørt »de gamle stærke«. Derom vidner en sam
ling salmebøger, huspostiller og andagtsbøger, der endnu findes i gården
i Vrigsted — og derom vidner også hans lommebog, som endnu er bevaret
i slægten. Den indeholder mest praktiske optegnelser om kapitelstakster
og lønninger, men på den allerførste side omtaler han datoerne for sine
to bryllupper og sin svigermoders dødsdag. Derefter skriver han: »Naar
Børn, som er i Livsfare, Døbes: O Herre Jesu Christe! Dette Barn ofre vi
dig efter dit eget Ord, og bede dig, at du vil annamme det, og lade det
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Blive en Christen. Amen.« — Og på den sidste side citerer han et gam
melt salmevers:
Hvad hjelper aid din Suk og Klage
Hvad hjelper aid din Ak og Ve
Hvad hjelper at Du alle Dage
Bejamre Din Bedrøvelse
Du fylder kuns Din Modgangs Skaal
Med sligt ubilligt Klagemaal.

Peder Therkelsen døde i 1891. Hans vordende svigerdatter, Marie
Lauesen fra Skulsballe, holdt meget af ham. Hun var på det tidspunkt i
huset hos Peder Therkelsens bror og svigerinde, Niels Therkildsen og
Anna Rahbek på Kærsholm i Lystrup for at lære husholdning, men
tog nu hjem til Vrigsted for at være hos ham og pleje ham, til han døde.

Utrykte kilder :
Hatting kirkebog 1701—1783.
Vrigsted kirkebog 1892—1913.
Urlev kirkebog 1892—1913.
Skibet kirkebog 1789.
Barrit kirkebog.
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Rasmus Ole Pedersens mødrene æt
og lidt om ham selv
f Maren Nicolaisdatters 8 oldeforældre stammer de 7 fra Stouby. Og
ÏTl to af disse linier kan føres tilbage til Hierrild-slægtens stamfader:

Jep Madsen (Hierrild), der var fæster af Hierrild-gården i Stouby 1664.
— Her bliver anesammenfald mellem Rasmus Pedersens og hans hustrus,
Marie Lauesens slægt, men da dennes slægt kan føres endnu længere til
bage, vil Hierrild-slægtens ældste led først blive nærmere behandlet i
næste kapitel. — Her skal blot gøres opmærksom på det ejendommelige
forhold, at der — på grund af tidlige eller sene giftermål — kan frem
komme forskydninger i anerækkerne, så den samme mand kan komme
til at tilhøre forskellige slægtled. På Anetavlen findes f. eks. Jep Madsen
som tilhørende 7. slægtled fra Rasmus O. Pedersen, men længere oppe
finder vi hans søn Peder Ibsen Hierrild i samme slægtled. Altså må vi
dér tænke os Jep Madsen som 8. slægtled. Alle Jep Madsens børn kom til
at hedde Ibsen — som en forkortelse af Jepsen. Ib er den korteste form
for det oprindelige latinske (Jakob, Jap, Jep, Ib).
Ja, der er forskellige uopklarede forhold, men så meget er sikkert:
at slægten her ender i Vrigsted, skønt Vrigsted kirkebog først begynder
et halvt hundrede år efter (1746). Dette kan med sikkerhed konstateres
gennem Stouby sogns kirkebog, der heldigvis går tilbage til 1685, som
viser, at slægtninge fra Vrigsted nævnes som faddere til deres børne
børn, og et oldebarn af Laurids Friis bliver kaldt op efter ham i
1691. — På det tidspunkt, da Vrigsted kirkebog begynder, møder vi også
her en Laurids Friis, altså ovennævntes sønnesøn. — Det ser ud til, at
Anne Marie Lauridsdatter har giftet sig igen efter Peder Ibsen Hierrilds
død i 1691, skønt vielsen desværre ikke er indført i kirkebogen. Alligevel
kan der næppe være tvivl om, at det er hende, der menes med den Anne
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Lauridsdatter, »David Jensens SI. hustru af Stoubye, der bliver begravet
i 1703. Enten kan præsten have glemt at indføre vielsen, eller hun kan
være blevet viet andetsteds, f. eks. i Vrigsted. —
Endnu en ting trænger til nærmere forklaring, da det ikke umiddel
bart fremgår af anetavlen, hvordan familieforholdet er. Husk på, vi er
ca. halvtredie hundrede år tilbage i tiden, og da kan det være svært alene
ved hjælp af de sparsomme oplysninger, kirkebogen giver, at få slægt
skabet redet ud, især når der er familiære uregelmæssigheder med i
spillet. Det er der nemlig her på den måde, at Ole Jensen af Hostrup
(død 1710) og hans hustru, der formodentlig hed Maren (død 1707)
(nr. 844 og 845), kun er plejeforældre til deres sønnekone, Karen Mor
tensdatter (nr. 423), mens korporal Morten Villumsen af Hornborg og
hans kone, der sikkert hed Dorrothe (nr. 846—47), var hendes rigtige
forældre. Dette ses tydeligt af kirkebogen, hvor Ole Jensen kaldes hendes
»Stiffader« og korporalen »hendis fader aff Honborg«, der sikkert skal
være Hornborg (på østjydsk »H wo nbor g«).*) Korporalens er rimeligvis
på deres gamle dage flyttet til et andet sogn, for de synes hverken døde i
Hornborg eller Stouby, mens deres søn, »Villum Smed«, først opholder
sig i Hornborg og senere dør i Stouby. —
Som omtalt, finder vi Jep Madsen (Hierrild) igen midt i anetavlen
(som nr. 856). Hans søn, Søren Ibsen, var gårdmand i Belle og havde
en halv snes børn. Ud fra de almindelige navngivningsregler kan det
formodes, at hans hustru har heddet Maren Nielsdatter, men direkte er
hendes navn aldrig nævnet. I 1691 fik de tvillinger; det var to drenge,
der hed Jens og Søren. Jens boede senere i Torup, og Søren Sørensen
Hierrild (nr. 214) i Stouby. Den sidste blev den 1. august 1717 gift med
Maren Jørgensdatter Lund (nr. 215), og med hende kommer vi ind i en
anden kendt Stouby-slægt, der har fået navnet Lund efter Stoubylund i
Hostrup, Stouby sogn. En af Maren Lunds brødre, Niels Lund, giftede
sig ind på Enemærkegården i Barrit (se kap. VI).
Deres forældre hed Jørgen Hansen Lund og Maren Pedersdatter (nr.
430 og 431), der blev viede den 20. jan. 1695. De fik 10 børn, hvoraf dog
kun de 8 blev voksne, nemlig 5 sønner og 3 døtre. Ved faderens død i
1731 var den yngste søn 14 år gi. Der blev holdt arveskifte den 15. jan.
1732, og skiftebrevet fylder ikke mindre end 18 store foliosider, hvad
der viser, at Jørgen Hansen Lund efter den tids forhold har været en ret
velstående mand. Hans hustru døde først 1742.
To af deres døtre hed Maren, og den ældste blev gift med Søren
Sørensen Hierrild. — De havde også to døtre, der hed Maren, og det var
den ældste af dem, der blev gift med Niels Rasmussen Juul af Hostrup
*) Der synes på den tid at have været mange militære personer i Hvirring-Hornborg sogne; i kirkebogen nævnes både korporaler, sergeanter og løjtnanter.)
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— og deres datter igen, der også hed Maren, blev gift med Ole Nielsen i
Nedér Vrigsted (Anetavle I, nr. 52—53). I denne linie har der altså været
5 Maren’er på rad (fra nr. 861 til nr. 53), så det er ikke så underligt, at
begge Peder Therkelsens hustruer, der jo var kusiner, kom til at hedde
Maren. (Se kap. VII.) —
Det har været svært at finde ud af, hvor Morten Rasmussen (Pilgaard) stammede fra. (Nr. 54.) Men nu kan det siges med bestemthed,
at han er ikke blot eneste søn, men eneste barn af Rasmus Sørensen
Friisenborg af Ørum, der ca. 43 år gi. giftede sig med en omtrent jævn
aldrende pige, Karen Sørensdatter, der dengang tjente i Thybo mølle
(se kap. IX), men hvis oprindelse ellers er ganske ukendt. Tilnavnet
Friisenborg stammer formodentlig fra, at enten han selv eller hans far
har tjent på Friisenborg. Undertiden kaldes han blot Friisborg. Mærke
ligt nok døde han og hans kone omtrent samtidig, muligvis af en eller
anden smitsom sygdom, og de blev begravede på samme dag, den 6. april
1773. Da var deres dreng, Morten Rasmussen, kun 14 år, og han blev
først konfirmeret 2 år efter. Han giftede sig 1787 med Anna Andersdatter
(nr. 55) i Pilegård, Hyrup, hvis mødrene slægt har en mærkelig og i
mange henseender trist historie.
Hendes far, Anders Larsen (nr. 110), havde giftet sig ind på Pilegård,
og da hans første hustru, Poul Pilgaards enke Anne Sørensdatter, var
død efter at have fået et dødfødt barn (1765), giftede han sig igen med
Anna Nielsdatter af Stouby, som han i hvert fald ikke har taget for pen
genes skyld, for hun synes at være kommet af meget fattige folk. Anna
Nielsens farfar, Simon Nielsen (nr. 444), Stouby, var gift to gange, først
med Maren Andersdatter af Daugård (nr. 445), siden med en pige fra
Uth. — Sønnen af 1. ægteskab Niels Simonsen (f. ca. 1679) (nr. 222)
tjente i Roden, da han, over 50 år gammel, giftede sig i 1731 med sin
medtjenerske Anne Jensdatter. Endnu i 1737 tjener han i Roden, så han
har været op imod 60, før han selv fik ejendom. Tilmed synes han at
have været svagelig, så de fik det tungt og trangt og magtede ikke at
udrede de trykkende skatter og det, man kaldte »landgilde«, d. v. s. fæste
rens årlige afgift i penge eller naturalier til gårdens ejer. Niels Simonsen
døde af vattersot i maj måned 1747, og præsten skriver i kirkebogen:
»Onsdag den 17. Maj jordet den fattige Gaardmand Niels Simonsen«, en
meget sjælden form for kirkebogsindførelse, som må have haft særlige
grunde. Det har den også, hvad skiftebrevet viser.
Det er det ejendommeligste skiftebrev, jeg nogensinde har læst, skre
vet i en underlig snørklet, tit næsten uforståelig stil; men hovedsagen er
ikke til at tage fejl af. Jeg må citere lidt af det.
Samme dag, Niels Simonsen var død, den 12. maj 1747, mødte skifte
forvalteren fra Rosenvold »med tiltagne tvende mænd« i hans gård i
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Stouby for at foretage registrering og vurdering »over hans slette og
ringe efterladenskab«. Efterladenskaberne er fordelt under forskellige
overskrifter, som: »udi daglig Stuen«, »udi det lille Kammer«, »udi
Brøgerset« o. s. v. — »Udi Hakels Huuset« findes bl. a.: »1 gi. blaa og hvid
Olmerdugs Dyne, 1 baalster Dyne oc 2de gi. Puder, 2de gi. blaargarns
Lagner« o. s. v. Opgørelsen slutter med besætningen:
»Bæster En stoer Hest 9 aar 8 Rd. — 1 guul Hest 14 aar 5 Rd. —
1 brun ifol (drægtig) Hop 15 aar 4 Rd. — 1 Sort Hop i 5te aar 10 Rd.
Sviin 1 broget Gylt 4 Mk.
Gies 3de gammel Gies — 2 Gieslinger.
Kiør En Sorthielmet Koe 6 Rd. 4 Mk. — 1 Graae Qvie 2 Rd.«
Når der var hele fire heste, må gården have været på 4 tdr. hartkorn,
idet loven krævede, at der skulde være 1 hest pr. td. hartkorn.
Da der hverken på loftet eller i laden fandtes »mindste Haandfuld
Korn«, spurgte man enken, om der ikke var mere, der tilhørte hende
eller hendes børn, »hvortil Enkken svarede, at hun aldrig var ejende det
allermindste i nogen maade, ja ikke engang Klæder til hendes mange
smaae, som des formedelst laae i de gi. pialted Senge Klæder og havde
slet intet til deris føede, mindre at bestride hendes Sal. Mands Liig, som
nu ligger paa Bordet, til Jorde med«. Hun bad derfor skifteforvalteren,
om han ikke på det nådige herskabs vegne vilde »give hende noget af
Boen til at bekoste Liigkiiste og Jordefærd til hendes Sal. Mands Liig
med, samt give hende til sig og nøgne 6 Børn deris usel pialted Senge
Klæder paa det de ikke nøgne skulle Crepere«. Og skifteforvalteren over
lod hende da — på herskabets forventede bifald — »den Wurderede
Qvie til Mandens Liigs Begravelse samt tilloed hende de opførte Senge
Klæder, Karlens Seng undtagen, og hendes Kiste, og derfor befaled ey
videre med Børn sig i nogen Maade at befatte ( ! ) men saa snart hun
faar Liget bestediget til Jorden, af Gaarden at udflötte«. — Karlen over
tager foreløbig ansvaret for gården. —
Et gribende dokument. Iflg. kirkebogen havde de dog kun 4 børn,
ikke 6, som det nævnes i skiftebrevet. Men præsten kan have glemt at
indføre deres dåb. Det sker tit, og muligvis har han haft lettere ved at
glemme at indføre de fattiges børn end de riges.
Niels Simonsens børn er rimeligvis blevet fordelt til familien, der
sikkert heller ikke har været velhavende (få år efter går broderen Anders
fallit), mens enken muligvis er flyttet til et andet sogn. Hun synes i hvert
fald ikke at være død i Stouby. Hvem datteren Anna Nielsdatter boede
hos i Hyrup, da hun giftede sig ind på Pilegård, kan man ikke sige noget
om. Fra den tid har man ingen folketællingslister.
Den første folketælling i Danmark fandt sted den 1. juli 1787. På
folketællingslisten for Stouby sogn står som 10. familie i Hyrup opført
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Anders Larsen og Anna Nielsdatter, hans søn af 1. ægteskab Poul Ander
sen, 24 år, og datter af andet, Anna Andersdatter, 19 år. Begge de sidste
er ugifte, men 6 dage efter, nemlig den 7. juli 1787, bliver datteren Anna
gift med Morten Rasmussen (Friisenborg), der overtager gården og snart
kaldes Morten Pilgaard.
Den næste folketælling fandt sted i 1801, og da nævnes på folketæl
lingslisten for Hyrup Morten Rasmussen og hans kone og deres fire børn,
og derefter gamle Anders Larsen på denne måde: »Anders Lauritzen,
Konens Fader, 80 aar, Enkemand efter 2. Ægteskab, Almisselem«. Det
sidste betyder formodentlig, at han »af nåde og barmhjertighed« har fået
lov at blive på gården uden aftægtskontrakt. Ellers havde der stået »af
tægtsmand«. — Få måneder efter døde gamle Anders, den 8. jan. 1802. —
Morten Rasmussens fik ialt 5 børn, hvoraf en dreng døde i 12-års
alderen og en pige i 5-års alderen. Desuden fik han et barn uden for
ægteskabet, født og død 1813. Men præsten synes at have prøvet på at
tilsløre begivenheden ved at indføre den så kort og ufuldstændigt som
muligt. — Begge ægtefæller er døde omkring 1835, men præsten har
glemt at indføre hendes død. —
Den ældste datter i Pilegård, Mette Marie Mortensdatter (nr. 27), blev
i 1817 gift med Ole Nielsen Vestergaard i Neder Vrigsted, og efter dennes
død i 1826 med ungkarl Nicolai Olesen, sammesteds (nr. 26), R. O. Pe
dersens morfar. Nicolai Olesen og hans farfar er de eneste Vrigsted-folk
i hele denne slægtsgren, for ikke blot hans mor, Maren Nielsdatter Juul
af Hostrup (nr. 53), som vi har hørt om, men også hans farmor, Karen
Nielsdatter af Hornum Østergård (nr. 105), er altså fra Stouby-Hornum
sogne. Den sidstes slægt har, så langt man kan følge den tilbage (nr. 210,
420 og 840) haft hjemme i Hornum Østergård.
Mette Marie Mortensdatter (nr. 27) førte fire børn (hun havde haft 5)
med sig ind i ægteskabet med Nicolai Olesen (nr. 26). Sammen fik de tre,
og da hun døde i 1834, giftede han sig (1835) med Kirsten Knudsdatter
af Knæsted i Hedensted sogn, og de fik 7 børn, så børneflokken ialt
kom op på 14. —
Maren Nie olais datter (nr. 13), Peder Therkelsens (se fig. 20 og 21)
»anden Maren« (se kap. VII), var den ældste af Nicolai Olesens børn
med Mette Marie, men hun var ikke engang 7 år gi., da hun mistede sin
mor. Og da hendes far året efter giftede sig igen, følte hun det, som om
hun ikke blot fik stifmor, men også stiffar. — Hun har senere i livet
fortalt sin svigerdatter, Marie Lauesen (nr. 7), at da hendes mor var død
af skarlagensfeber, kun 45 år gi., forbød godsforvalter Schmidt på Barritskov at holde begravelsesgilde på grund af smittefaren. — Hun fortalte
også, at hun havde været vred på sin stifmor, Kirsten fra Knæsted, fordi
hverken hun eller faderen vilde med i kirke den dag, hun selv skulde
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konfirmeres. »Håd æ tjenestpig’ it drøwwen mi få’ te ’et, så wa der ingen
kommen mæj te kjerk den daw, a sku’ komfirmires !«
Maren Nicolaisdatter havde aldrig været udenfor sit hjem, før hun
blev gift, hvilket ikke var så usædvanligt i de tider. — Man kan vel sige
om hende, at hun havde »sind«, kunde til tider virke hård, men også
kærlig og stærk. — Livet havde jo i mange måder også bragt hende
tunge oplevelser, først tabet af moderen i barneårene — og endelig mi
stede hun alle sine nærmeste; hun overlevede sin mand og alle sine børn.
Maren Therkelsen var meget velbegavet og fulgte med i alt, hvad der
vedrørte familien og gården. Hun havde en smuk sangstemme, og da
lærer Anders Jørgensen, Vrigsted, kom på besøg, hørte han én synge
med en usædvanlig høj og klar røst: »Når solen ganger til hvile«. —
»Hvad er det for en unge pige, der synger?« spurgte han; og han blev
meget overrasket over at høre, at det var bedstemor, der sad og sang
over sit barnebarns vugge.
Maren blev altid kaldt »Bedste i æ kjøkken«, fordi hun mest holdt til
dér og næsten kun kom udenfor gården, når hun skulde i kirke. Hun
sad tit ved vinduet inde i sin stue og arbejdede — eller hjalp til i køkke
net. Selv den dag, hendes søn blev gift, blev hun hjemme, måske fordi
hendes mand nylig var død. — Den søndag, hun skulde til alters, spiste
hun intet om morgenen. Man skulde gå fastende til Herrens bord. Hun
var præget af »de stærke jyder«s kristendom, og hun tålte ikke, at
børnebørnene kom med spøgende bemærkninger om hendes gamle bøger:
Bibelen, Kingos salmebog og de mange andagtsbøger.
Rasmus Ole Pedersen (se fig. 21, 22 og 23), f. 12. marts 1861 (nr. 6),
Peder Therkelsen og Maren Nicolaisdatters yngste og eneste søn, var så
rigt og alsidigt begavet, at man næsten skulle tro, lykkens feer havde
besluttet at skænke ham alle de talenter, der ellers var tiltænkt en hel
søskendeflok. Ingen kan sige, fra hvilken side i slægten han har arvet
de ualmindelige evner, det mekaniske snilde og det kunstneriske talent,
der pludselig dukker frem i ham. De musikalske evner har øjensynligt
ligget gemt i slægten til begge sider, men han havde kunstnerisk talent
i mange flere retninger.
Som dreng var han, som næsten alle nutidsdrenge, uhyre interesseret
i alt, hvad der havde med mekanik og teknik at gøre. Helst vilde han
opholde sig i værkstedet, hvor der fandtes et drejelad. Når karlene skulde
tærske, listede de bag om husene og ind i værkstedet for at træde drejeladet for drengen og se, hvad han lavede. Når Peder Therkelsen ikke
kunde høre plejlene gå i loen, vidste han nok, hvor han skulde finde
karlene. — Han vilde have sin dreng sat til noget rigtigt arbejde, men
moderen holdt med drengen, og denne fik lov til at more sig med sine
tekniske og fysiske forsøg. Han burde vel have læst til ingeniør, men
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Fig. 20.
Maren Nicolaisdatter og Peder Therkelsen.

Fig. 21. Rasmus Ole Pedersen.

Fig. 22. Rasmus Ole Pedersen.

Fig. 23. Rasmus Ole Pedersen.

Fig. 24. Anc Katrine Høg.

Fig. 26.
Johanne Marie Lauesen som konfirmand.

Fig. 25. Anc Katrine Lauesen, f. Høg,
m. Johanne Marie og Sophie Magdalene.
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som eneste søn skulde han naturligvis være landmand og overtage går
den. Alligevel fik han lov til efter sin konfirmation at gå et par år i
Teknisk skole i Horsens, hvor det må have været en stor sjældenhed at
se en bondedreng mellem de unge håndværkerlærlinge. I Horsens boede
Rasmus hos det gamle stolemagerpar Ole og Oline Christensen, der, så
længe de levede, bevarede forbindelsen og venskabet med familien i
Neder Vrigsted.
Rimeligvis var det faderen, der lærte ham at spille violin; men han
spillede også sammen med sin halvfætter, spillemanden Ole Vestergaard,
der var kaldt op efter Mette Marie Mortensdatters første mand (se foran).
Senere spillede han en tid hos en lærer i Horsens. —
Han aftjente sin værnepligt ved marinen. Også i »tjenesten« lagde
man mærke til hans usædvanlige evner, og en af hans overordnede
spurgte, om man ikke skulde hjælpe ham til at studere ved Polyteknisk
Læreanstalt, men R. O. Pedersen sagde, at han ønskede at overtage
slægtsgården og at hans familie i øvrigt selv kunde bekoste hans uddan
nelse, hvis han ønskede at blive ingeniør.
Rasmus Pedersens ungdom faldt i 80’erne og 90’erne i forrige århun
drede, da Vrigsted højskole under forstander Maltesens dygtige ledelse
stod på sin middagshøjde, og ungdom fra hele landet strømmede til, og
friskole og folkeskole kappedes om, hvem der bedst kunde fange børnenes
interesse. Vrigsteds egen ungdom blev præget af det liv, der rørte sig
omkring højskolen, og det var ikke svært i denne ungdomsflok at finde
sig venner for livet. En af Rasmus Pedersens allerbedste venner var den
noget yngre Enevold Terkelsen, og da denne havde forlovet sig med
Katrine Kjerkegaard, udbrød han: »Du skulde også tage og forlove dig,
Rasmus!« — »Ja, det tror jeg næsten også, jeg vil«, svarede Rasmus ro
ligt. Han var dengang allerede 28 år, og kort efter friede han til den
16-årige Johanne Marie Lauesen (V4 1872—15/s 1947) i Skulsballe, der
sagde ja; og på hendes 17-års fødselsdag fik de ring på.
Den dag i vinteren 1892, da der skulde lyses for Rasmus Pedersen og
Marie Lauesen, var det et forfærdeligt vejr, et snefog så voldsomt, at
ingen af forloverne, Maries morbroder, Jens Bag Høg i Stouby, og Ras
mus’ svoger, Therkel Wendelboe i Ølsted, kunde komme til stede og give
deres underskrift. Derfor måtte lærer Anders Jørgensen i Vrigsted, en
af Rasmus’ gode venner, og gdr. Peder Olesen træde i stedet. Efter lys
ningen blev det godt vejr i nogle dage, men på selve bryllupsdagen, den
12. marts, blev det igen et forrygende vejr. Vejen til Over Vrigsted, hvor
kirken ligger, føg til, og snekastere måtte skovle vejen fri for brude
vognen. Efter vielsen bød brudgommen snekasterne ind på et glas vin.
Alle kunde lide »Rasmus Peisen«, som han hed i daglig tale. Han
var ikke nogen almindelig bondemand, heller ikke af udseende. »Æ Hum-

87

Kap. VIII

RASMUS OLE PEDERSENS MØDRENE ÆT

melfynbo«, der boede lige ved højskolen, sagde til ham: »Jeg ved ikke,
hvad du ligner. Du ligner mere en degn end en bonde.« — Forstander
Maltesen sagde, at han lignede en sømand — med sin bredskyggede hat.
En af Marie Pedersens legekammerater fra barndomstiden, Jette
Thygesen, der på sine gamle dage igen blev hendes nabo, sagde engang
til hende om hendes mand: »Han vilde jo bære dig på hænder!« — Marie
svarede blot: »A beunderet ham jo!« —
I ægteskabet var der 4 børn, der alle blev døbt med slægtsnavnet Hald:
Peder Therkelsen Hald, f. V12 1892.
Anna Kirstine Hald, f. 22/i2 1894
Margrethe Hald, f. 10/2 1897.
Otto Hald, f. 17/3 1899.
Rasmus Pedersen opførte en vindrose på gården og hjalp selv mølle
byggerne med at bygge den. Han havde i den anledning korresponderet
med Poul la Cour i Askov om udnyttelsen af vindkraften, og det var ham
selv, der fik den idé at lade mølleværket drive både tærskeværk og hak
kelsemaskine, rundsav og ajlepumpe. Det må have været ret usædvanligt
på den tid, for der kom mange fremmede for at se det.
Lærer Anders Jørgensen, Vrigsted, skriver i en mindeartikel om
Rasmus Pedersen: »Mest kendt blev han dog ved sine fiskedamme, som
indeholdt karpe- og ørredyngel, og det er næppe for meget sagt, at de
hører til de allerbedste, som findes her i landet i privat eje. De ligger
idyllisk i læ af småskove, og en sejltur på dem en sommeraften i hans
lille, hvidmalede båd var en sand nydelse. Hele det store anlæg var hans
eget værk ligesom alle genstandene i hans udmærket indrettede udklæk
ningshus. Det var en fornøjelse at se ham sysle med sine fisk og meget
interessant at følge dem på de forskellige udviklingstrin. Han var grun
digt hjemme i alt, hvad der vedrørte fiskeavlen, og havde derfor også
knyttet forbindelse med fiskerikonsulent Feddersen, som med megen
interesse fulgte hans arbejde. — På en udstilling i Randers fik han hæd
rende omtale for et apparat til brug ved udklækningen; i Stockholm op
nåede han det samme for et sindrigt filtrer- og udskylningsapparat, som
han brugte i sit »fiskehus«, og nu sidst i Bergen erhvervede han sig
broncemedaille for karpeyngel og for model til et bundrør gennem dæm
ningen i hans store fiskedam. Endog fra Skotland modtog han opfordring
til at deltage i en påtænkt fiskeriudstilling.« —
Rasmus Pedersen kunde både tegne og male, »og ikke få tegninger,
både med blyant og med pensel, vidner om hans sikre hånd og sunde
blik for form og farver«, siger lærer Jørgensen. Hans ældste datter har
arvet en ganske lille akvarel af en æbleblomst, som i virkeligheden er
det nydeligste lille kunstværk. —
På loftet i Rasmus Pedersens gård i Neder Vrigsted har der længe

88

RASMUS OLE PEDERSENS MØDRENE ÆT

Kap. VIII

efter hans død ligget de mærkeligste »himstrigimster« — til stor for
undring for børn og børnebørn: modeller til dampmaskiner, filtrer- og
udklækningsapparater, en lille, pigget tromle til et klokkespil, som
Rasmus Pedersen havde købt for at bruge den som model til det store,
han selv lavede, støbeformer til klokkerne, smeltedigler o. s. v.
Rasmus Pedersen er sandsynligvis den første bondemand i Danmark,
der havde indrettet elektrisk ringeapparat til tjenestefolkenes værelser
— og ganske bestemt den første, der selv har installeret det. Men et langt
større og finere arbejde var dog det lige nævnte klokkespil. Han havde
udført alt med sine egne hænder. »Ikke blot klokkernes støbning og af
stemning, men alt det fine metalarbejde, og det var gjort med en finhed
og akkuratesse, der med rette vakte beundring«, siger lærer Jørgensen.
Det elektriske klokkespil var sat i forbindelse med stueuret og spil
lede på bestemte klokkeslæt morgen og aften en tostemmig koral. Det
spillede ialt seks forskellige melodier, nemlig: 1. Lover den Herre, den
mægtige Konge med ære. 2. Lover Herren, han er nær. 3. Den signede
dag. 4. Nu hviler mark og enge. 5. Kirkeklokke, ej til hovedstader.
6. Nu titte til hinanden de favre blomster små. — Men hver søndag
morgen satte Rasmus Pedersen sig hen til sit lille stueorgel og spillede
sin yndlingssalme: Nu ringer alle klokker mod sky. — Hans violintone
var ualmindelig smuk og udtryksfuld. Han var ikke blot meget musi
kalsk, men også meget musikinteresseret. Han ledede Vrigsted sangkor,
skønt han var meget yngre end de to lærere, der sang med i koret.
Man kan forstå, at Rasmus Pedersens »tone« i mere end een forstand
har præget hjemmet med en hygge og varme, der levede længe efter hans
død. »Musikken var en god husfælle i hans hjem«, siger lærer Jørgensen,
»den bragte en stemning over det, som oplivede alle dem, der satte foden
indenfor. Hans hjem var et harmonisk hjem, ikke blot musikalsk taget,
men mest fordi han og hans gode hustru havde den lykkelige evne, der
af sig selv spredte hygge over hjemmet og gjorde det til et sted, man
gerne gæstede. Der var stemning i stuen, når skumringen kom, og tonerne
af »Nu hviler mark og enge« eller »Kirkeklokke« lød bløde og dæmpede
fra klokkespillet.« —
Han fik en alvorlig sygdom, vistnok nyrebetændelse — og senere
gigtfeber. Han søgte en kendt læge i Århus, og der fik han tillige tid og
lejlighed til at besøge en orgelbygger for at sætte sig ind i orgelbyggeriets
vanskelige kunst. Han syslede nemlig med planen om selv at bygge et
orgel, og flere piber, både af træ og metal, lå allerede færdige. — Det
var begyndelsen til et orgel til Vrigsted kirke. — Men på en af disse ture
til Århus — i foråret 1900 — forværredes hans sygdom, og han vendte
hjem og måtte straks gå til sengs med en slem gigtfeber.
I de sidste fem dage, han levede, fik han hver dag besøg af sin gamle
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ven, dyrlæge Bech i Hostrup, senere Hyrup. Til ham sagde han en dag:
»Nu kan jeg bygge et orgel, og det må blive til Vorherres pris!« —
Rasmus Ole Pedersen døde den 9. maj 1900 og blev begravet den
13. maj på Vrigsted kirkegård, hvor både pastor Ammentorp og forstan
der Maltesen holdt smukke mindetaler.
Lærer Anders Jørgensen slutter sin varmhjertede mindeartikel på
»Søndagsbladet«s forside med disse ord: »Han var en ejendommelig na
tur, noget ganske for sig selv, og hans lyse hoved, hans kundskabsrigdom,
hans venlige, elskværdige karakter bandt mange til ham. Han var en
åndelig kraft, en af dem, der gør samfundet rigere, og i de små samfund
mærkes det føleligt, når de gode kræfter går bort. Hans minde vil leve
længe her inde i Bjerre herred.«

Utrykte kilder:
Vrigsted kirkebog 1746—1801 og 1892—1913.
Stouby sogns kirkebog 1685—1752 og 1752—1790.
Trykt:
Anders Jørgensen: Rasmus Ole Pedersen. »Søndagsbladet«. 15. juli 1900.
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KAPITEL IX

Johanne Marie Lauesens forslægt
Hedensted-provsterne og Hierrild-slægten
kapitel IV fortælles der om en bondeslægt, der kan føres helt tilbage
til 1479. Men om de fem første led ved vi bogstavelig intet andet, end
hvad de hed, og hvornår omtrent de levede. Kun navne og tal, hentede fra
gamle matrikler, tingbøger o. 1. Det er faktisk ikke meget værd. I denne
bogs første kapitler hørte vi derimod om ansete borgerslægter (såkaldte
»patricierslægter«), som vi havde meget at fortælle om. Og i dette kapitel
skal vi høre om en præstesiægt, der også kan føres langt tilbage, og som
vi virkelig ved noget om. Fire præster af denne slægt efterfulgte hinanden
som præster i Hedensted og Store Dalby sogne ved Horsens, og de tre
ældste er Marie Lauesens direkte forfædre. De levede fra omkring år
1600 til omkring år 1700.
De ældste lutherske præster i Hedensted kendes ikke, men i 1592
hed præsten Peder Hansen. Det ved vi, fordi hans navn og dette årstal
står på kirkens klokke. Men denne Peder Hansen hører ikke til slægten,
selv om hans enke muligvis, som skik var, har giftet sig med efterfølgeren
Anders Madsen, og det er denne, som med en vis ret kunde kaldes slæg
tens stamfader. Om ham ved vi ikke andet, end at han var præst i
Hedensted og provst i Hatting. Heldigvis ved vi ikke så lidt mere om
hans to efterfølgere.
Sønnen Mads Andersen nævnes første gang 1620, og han skal også
senere være blevet provst. Det berettes, at han i 1639 blev indstævnet for
Provsteretten i Århus i anledning af en ganske besynderlig sag: Manden
på Rimmerslund havde fået den vanvittige idé, at han vilde have to af
sine døtre gift, skønt den ene af dem kun var 12 år gammel, den anden 9!
Måske gjaldt det om i tide at skaffe sig et par rige svigersønner. — Men
præsten synes at have været en fornuftig mand, han satte sig imod det.
Derfor blev sagen indstævnet for Provsteretten, der fældede følgende
dom: »Den yngste skal afvises, den ældste skal afhøres af provsten i
katekismus.« Forhåbentlig har provsten været så fornuftig, at han ikke
har konfirmeret pigebarnet. På det tidspunkt var Mads Andersen næppe
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blevet provst, og måske har han slet ikke været det, for provsten i Hat
ting prædikede ved hans begravelse. Dette kan vi læse på den første side
i Hedensted ældste kirkebog, der begynder allerede 1640, hele seks år
førend Christian IV gennem biskopperne i Jylland forlangte, at der
skulde føres kirkebog. — Mads Andersen døde netop i dette år, natten
mellem den 1. og den 2. okt. og blev begravet i kirken den 8. okt. Hans
enke, Anne Gie mensdatter, døde i 1644. De havde mange børn, vistnok 8,
og det er datteren Kirsten Madsdatter, der fører slægten videre. Hun
bliver i 1641 gift med faderns efterfølger, Anders Mortensen Weile, og
ham kan vi takke for, at Hedensted kirkebog er en af de ældste og mest
interessante, vi ejer fra »kongeriget« (flere af de sønderjydske er lidt
ældre). På de første og de sidste sider i kirkebogen, som en slags ramme
om det officielle, har han nedskrevet en del personlige oplysninger om
slægten og sig selv — og derefter ligefrem ført en dagbog med optegnelser
om Svenskekrigene, om vejret, kornpriserne og ildebrande o. s. v. Jeg
kan ikke nægte mig den fornøjelse at gengive en del af hans optegnelser
i hans eget sprog, men med nutidsstavemåde.
»Anno 1605 den 9. december blev jeg, Anders Mortensen Weile, født i
Vejle, min fader Morten Gødesen, min moder Maren Pedersdatter.
Anno 1611 blev jeg af dem sat til latinske skole, da hr. Søren Givskov
var skolemester og Oluf Lauritsen var hører.
Anno 1624 blev jeg af fornævnte mine kære forældre sendt over til
Roskilde, kom der udi skolen den 8. marts s. å., sat midt udi femte lektie,
da mag. Søren Hjort var skolemester (rektor) og mag. Johan von Hamp
con-rektor.«
Efter at have taget eksamen fra Københavns universitet i 1630 bliver
han huslærer hos forskellige kendte mænd og endelig sekretær og hus
lærer hos biskoppen i Ålborg, der i 1637 skaffer ham pladsen som rektor
for latinskolen i Thisted. Men på den tid må det have været økonomisk
mere fordelagtigt at være sognepræst end rektor — og som følge deraf
vel også en mere anset stilling — for ligesom Laurids von Baden (se
kap. II) går fra rektorstillingen i Horsens til embedet som sognepræst
for Stouby og Hornum, går Anders Mortensen Weile fra rektorstillingen
i Thisted til embedet i Hedensted. Herom skriver han:
»Den 11. sept, udi dette år blev jeg indviet til det hellige prædikeembede af superintendenten (biskoppen) dr. Morten Madsen. Efter jeg
tilforn den 9. sept, var kaldet til sognepræst af det hæderlige Århus ka
pitel til Hedensted kirke.« — og han fortsætter:
»Den 19. søndag efter Trinitatis, det var den 11. okt., blev jeg dekla
reret at være sognepræst her, udi menighedens nærværelse, af provsten
mag. Jørgen Mikkelsen udi Hatting. Og sang jeg min første messe søn
dagen der næst efter.
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Anno 1641 blev jeg og min hustru Kirsten Madsdatter trolovede af
hr. Oluf Madsen (Svale) udi Visby (og Heltborg, Thy), hendes broder,
som skete den 4. febr. her udi præstegården.
Trinitatisspndag der næst efter blev vi sammenviede her udi Heden
sted kirke af hr. Søren Pedersen i Ørum« (muligvis Anne Clemensdatters
svoger).
Efter disse personlige meddelelser følger optegnelserne om krigen:
»Anno 1643 faldt de svenske ind i Holsten, kom til os anno 44 lør
dagen den 13. januar. Søndagen derefter, som var den anden efter Hellig
trekonger, blev ingen tjeneste eller prædiken holdt i Hedensted kirke for
fjendernes marchering og plyndren.
Den samme lørdag til om onsdagen var jeg med hustru og folk slet
(bortjaget) fra min gård.
Den 27. juli s. å. og de dage derefter marcherede de svenske for alvor
af landet ad denne vej (nu hovedvej 10). Da blev ejheller nogen tjeneste
eller prædiken her i kirken den 6. søndag efter Trinitatis, som indfaldt
den 28. juli. På den tid var vi slet fra vores gård udi 5 uger.
Samme år, en otte dage før jul, kom de Wrangelske her ind i landet
ad de nørre veje, drog ud anno 1645 ad disse veje, rejste her forbi den
12. januar; da blev ej holdt prædiken her i kirken den 2. søndag efter
Helligtrekonger. Vi måtte også da kvittere vores gård på en 6 dages tid.
Udi dette udtog blev Rasmus Sørensens gård i Remmerslund afbrændt.
De Wrangelske kom igen 3 uger før Mikkelsdag (29. sept.) samme år
ad de nørre veje, drog ud igen mestendels ad samme veje ved Mikkelsdagstide.«
Derefter følger beretningen om uvejr og ulykker m. m.:
Anno 1646 om sommeren døde meget kvæg af lungesot her i byen, og
mistede vi 14 høveder.
Anno 1647, der boghveden på de krogede agre stod så i blomster, at
hver mand ventede sådan en grøde, som ej i langsommelig tid tilforn
haver været, kom sådan en rimfrost en nat, at den blev aldeles fordærvet.
— Anno 1641 skete det samme med boghveden på de to agre på over
heden.
Anno 1648 var sådan en våd sommer, at der var ej 5 dages stille tør
vejr fra en 14 dage efter pinsedag til Mikkelsdag, hvorover rugen blev
skadet, at den ej var hos os tjenlig til at så; men det, som deraf blev
sået her på marken, kom ej af jorden, men blev slet (fuldstændig) borte.
(Derpå nævner han kornpriserne).
Den 13. febr. anno 1650 var en forfærdelig storm, fra klokken var 9
formiddag til 3 slæt om eftermiddagen, som ikke alene omkastede mange
træer, men endog vognene på marken og husene med på mange steder.
Søndag den 12. maj var sådan en regn med kuld, at der blev 18 får
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og lam døde på Remmerslund mark, og en stakkels dreng med, ved navn
Rasmus, Lone Bertelsdatters søn.
Anno 1654. Udi dette år var en forfærdelig pestilense udi Sjælland og
Skåne på mange steder, besynderlig i København, såvelsom i Fyn og her
i landet (Jylland) på nogle steder, endog i Højen og Urlev præstegårde.
Og døde i København 8549«*).
At pesten har gjort et dybt indtryk på den Hedensted-præst, er der
ingen tvivl om, men een begivenhed synes at have gjort et endnu dybere
indtryk på ham: Svenskernes erobring af Skåne, Halland og Blekinge i
1657—58. De sidste optegnelser i dagbogen lyder:
»Anno 1657 kom de svenske her ind i landet: første parti med 2. regi
ments kvartermester var her den 24. august.
Den 24. oktober: Frederiksodde (Fredericia) indtages af fjenden.«
Har disse begivenheder helt slået ham ud, fuldkommen betaget ham
lysten til at fortsætte dagbogen? Ikke et ord mere skriver han, skønt han
lever hele tyve år efter, at Danmark har mistet de tre landsdele øst for
Øresund.
Hustruens død har han indført blandt de personlige meddelelser foran
i kirkebogen: »Anno 1676 den 15. april, kl. 10 aften, døde min hjerte
Kirsten Madsdatter. Blev begraven den 24. sm. måned.« Og lige neden
under dette har sønnen og efterfølgeren, Morten Andersen Gødesen, til
føjet: »Anno 1678 den 14. april, klokken kunde være 6 om morgenen,
døde min hk. (hjertenskære) fader hr. Anders Mortensen Weile, blev
begraven den 23. sm. måned.«**) —
At hr. Mortens broder har heddet Ejler Andersen (se fodnoten), kan
vi se af, at dennes tre børn, der nævnes i skiftebrevet, kaldes Anders
Ejlersen i Merring, Korning sogn, Kirsten Ejlersdatter, gift med Niels
Mikkelsen i Hedensted, og Maren Ejlersdatter, gift med Otto Jørgensen
i Belle, Stouby sogn.
Går vi nu tilbage til den gamle kirkebog, finder vi, at Anders Mor
tensen Wejle har indført sønnen Ejlers dåb i 1646 på følgende måde —
og denne bogstavret: »Torsdagen den 21. Maii bleff Eiler fød i Lysningen,
christnet aff Her Søffren Pederssøn i Ørumb, baaren til Kircke aff Fru
Lizebeth Bryske paa Tierssbeck; Fadderne vare: Jomfru Hylleborg,
Giertrud, Wibecke Billes, Morten Schinckell, Eiler Bille o. s. v.«
*) Op imod en tredjedel af byens daværende befolkning. (Se kap. IV.)
**) Hr. Morten blev gift med Maren Jensdatter Juel, men deres ægteskab var barn
løst. Da præsten var død, giftede den ca. 60-årige enke sig i 1714 med en nordmand, der
var præst i Løsning og Korning. Men da hun og hendes første mand havde oprettet et
testamente, hvorved de skænkede en del af deres formue til hr. Mortens yngre broder
Ejler Andersen og hans børn, måtte hun nu gøre skifte med disse. Takket være dette
skiftebrev kender vi da navnet på den, gennem hvem slægten fortsættes, og uden det
var vi overhovedet aldrig kommet tilbage til slægtens ældste, hr. Anders Madsen i He
densted.
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En provsteslægt i Hedensted.
(7892) Anders Madsen,
provst i Hedensted,
* 15??, t 16??
(3946) Mads Andersen,
provst i Hedensted,
* 15??, t Vio 1640.
oe Anne Clemensdatter,
* 15??, t 7A 1644.

(1973) Kirsten Madsdatter,
* c. 1615, t 15/4 1676.
oo 27/g 1641 med:
(1972) Anders Mortensen Gjødesen ell. Vejle,
provst i Hedensted,
* 0/12 1605 i Vejle, t 14/4 1678.
Søn af byfoged i Vejle Morten Gjødesen cv> Maren Pedersd. Munk.

Morten Andersen Gjødesen,
provst i Hedensted,
* 20/4 1 64 4, t
De klammede tal henviser til den store anetavle bag i bogen.

Det ser ud til, at Eiler er kaldt op efter den adelsmand ved navn Eiler
Bille, der sammen med sin hustru står fadder til ham. Eiler Andersens
hustru hed Maren Mikkels datt er, og hun stammer muligvis fra Horsens,
da hendes broder Jørgen Mikkelsen, der i 1705 dør hos sin søster og
svoger, kaldes »borger i Horsens«. I 1707 dør sønnen Mikkel Eilersen,
»som var 23 år gammel«. Da det så at sige var fast navneskik, at den
ældste søn blev opkaldt efter sin farfar, og den næstældste efter sin
morfar, ligesom den første pige bliver opkaldt efter sin mormor, og den
næste efter sin farmor, kan vi gå ud fra, at Mikkel har været den næst
ældste søn. Han må være født ca. 1684, og det er da sandsynligt, at Eiler
Andersen først er blevet gift omkring ved 1680, altså da han var et godt
stykke oppe i 30’erne. Om han da har fæstet eller købt en gård i Merring
eller giftet sig til den, er umuligt at sige i dag. Men så meget er vist: fra
ca. 1680 og ned til den allernyeste tid har slægten været en ren bonde
slægt. — Ejler Andersen døde i 1711, og hans hustru i 1719.
Datteren Maren Ejlersdatter, formodentlig den ældste af døtrene, op
kaldt efter sin mormor, blev altså gift med Otto Jørgensen i Belle. Det vil
sige, han var fæster af Roden mølle, der nu kaldes Thybo mølle, og han
kaldes sædvanlig, også i forskellige offentlige dokumenter, for Otto Jørgen
sen Hierrild. Hermed kommer vi da ind i den meget udbredte Hierrildslægt.
Navnet Hierrild stammer fra Hierrildgården i Stouby, som i 1664 (iflg.
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den ældste matrikel) fæstedes af Jep Madsen (nr. 856), der må kaldes
slægtens »stamfader«. Han må være død før 1685, da Stouby kirkebog
begynder, men i 1691 dør »Maren Jeppes (nr. 857) af Stouby, som længe
havde været syg«, og da der på den tid kun findes en yngre mand ved
navn Jep, hvis første hustru dør 1699, må det være Jep Madsens hustru,
her er tale os.
Ægteparret har mindst haft 7 sønner, muligvis 10, og de fleste af dem
kalder sig Hierrild. Tre af dem tilhører den her omtalte slægt, nemlig
sønnerne Jørgen, Peder og Søren.
I denne sammenhæng skal kun den første, Jørgen Ibsen Hierrild, om
tales nærmere. Han døde på Merringgård i Korning sogn i 1702, 61 år gi.
og må altså være født i Stouby 1641. Men hvad hed hans kone? Hun
nævnes i flere dokumenter indtil 1698, men altid kun som Jørgen Ibsens
hustru. Havde så blot præsten i Løsning og Korning været et ordensmen
neske, der nøjagtigt havde indført alle dåbshandlinger, brudevielser og
begravelser i kirkebogen, således som kongens forordninger krævede det,
så havde rimeligvis en af denne slægts store gåder være løst, men des
værre var vedkommende præstemand en stor sjuske, som i hele året
1699 kun indførte eet eneste dødsfald i Korning kirkebog, og efter al
sandsynlighed er Jørgen Ibsens hustru netop død i dette år.
Deres søn, Otto Jørgensen Hierrild, gmd. i Belle, Stouby sogn, er næ
sten blevet berømt inden for slægten, fordi der af »den af sand gudfryg
tighed, dyd og forstand mer end ædle madame Maren Pedersdatter Stau
ning« (efter en tale, holdt på Horsens latinskole 1770), hjemmehørende i
Horsens, den 18. nov. 1739 blev oprettet et legat til fordel for ham og
hans hustru — og efter deres død for den ældste i slægten, mand eller
kvinde.
Hvem var Maren Pedersdatter Stauning? Ja, hun var datter af sogne
præsten i Stauning (Vestjylland) Peder Jørgensen Jelling og Anna Pe
dersdatter Hegelund, der var sønnesønsdatter af biskop Hegelund i Ribe.
Hun var født i Stuning 1666 og døde i Horsens 1739, kun en måned efter,
at hun havde oprettet legatet. Hun havde været gift to gange, første
gang med Niels Lauritsen Lindvig, der var forpagter på Brandbjerg og
Alsted, anden gang med Mads Jørgensen Kølholi, der var købmand i
Horsens. Hun havde kun een søn (af første ægteskab), og han døde
ugift. Derfor er det naturligt nok, at både mor og søn restaurerer kirke
inventar (i Klosterkirken, hvor de begge ligger begravet), opretter legater
for familien o. s. v.
Men hvordan var da Maren Stauning i familie med Otto Jørgensen
og hans kone? Ja, det er det store spørgsmål, en knude så indviklet, at
ingen endnu har kunnet løse den. Forhåbentlig vil det engang lykkes for
kommende slægtsforskere at rede den ud.
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Genealogen, kommandørkaptajn H. F. Kiær antager, at Mads Jørgen
sen Kølholts far, der hed Jørgen Madsen Kølholt, har været en broder til
Jep Madsen (Hierrild) i Stouby. Maren Staunings anden mand, Mads
Jørgensen Kølholt, skulde altså have været en fætter til Jørgen Ibsen
(Hierrild), Merringgård, og legatet er da oprettet til fordel for hendes
mands fættersøn, Otto Jørgensen Hierrild. Men mon dette slægtskab dog
ikke bliver lovlig tyndt?
Jeg har tænkt mig en anden mulighed, nemlig, at Jørgen Ibsen Hierriids hustru og Maren Pedersdatter Stauning var søstre. Deres forældre
havde 8 børn, deriblandt tre sønner, der alle blev præster, og fem døtre,
hvoraf 1 døde ugift, og fire blev gift. Men — vi kender kun navnene på
tre af mændene. Jeg antager da, at den fjerde datter, Inger Pedersdatter
Stauning, har været gift med Jørgen Ibsen Hierrild. I så fald har Maren
Stauning altså oprettet legatet for sin søstersøn og hans slægt, hvad der
dog ligger noget nærmere. Skulde dette vise sig at være tilfældet, kan
slægten føres tilbage til biskop Peder Jensen Hegelund i Ribe, ja, længere
endnu: helt til Jacob Stage og Søren Klyne (se kap. I), hvor der så vil
blive tale om anesammenfald i de ældste led. —
Otto Jørgensen Hierrilds fødselsår kender vi ikke, men den 20. okt.
1701 blev han gift med Maren Eilersdatter af Merring, og de er sikkert
lige efter brylluppet flyttet til Thybo mølle i Belle, Stouby sogn. At deres
første søn, såvidt man kan se, har heddet Morten, kunde tyde på, at
Maren først har været gift med en mand af dette navn. En afdød mand
eller hustru bliver altid kaldt op. Ifølge kirkebogen skal de have haft
7 børn, men præsten kan godt have glemt et par stykker. Maren døde
først, i 1754, og han tre år efter, i 1757. Men deres navne lever videre i
den store efterslægt, for tænk, om man skulde blive så gammel, at man
opnåede at få Maren Pedersdatter Staunings legat, der ganske vist kun
beløber sig til nogle få hundrede kroner. Men her er pengene ikke det
vigtigste. Der er ære ved at være slægtens ældste. —

Trykte kilder:
Evald Tang Kristensen : Nogle Optegnelser af Hr. Anders Mortensen Vejle,
Vejle Amts Årbøger 1919, S. 169 flg.
Jørgen Jørgensen Borup: Fra Adel til Bonde. — S. 66 flg.
J. K. Jensen: Blade af Horsens Købstads Historie. — S. 236—47.

Utrykte kilder:
Hedensted-Store Dalby kirkebog 1640—1706.
Løsning-Koorning kirkebog 1699—1793.
Stouby kirkebog 1752—1790.
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Johanne Marie Lauesens fædrene slægt
Skulsballelinien
ra Hedens ted-provs ter ne kap. IX er en linie af Johanne Marie Lauesens
forslægt på mødrene side trukket op. En anden linie — den fædrene
— har allerede været omtalt i kap IV under Katrine Kjerkegaards for
slægt, slægterne Ravn og Roed. Her er altså anesammenfald. — I kap.
VI føres denne slægtslinie frem til Jens Henriksen, Tyvkjær (1744—1818)
i Smidstrup sogn. — Det er denne Jens Henriksen, der i året 1800 købte
gården Skulsballe i Vrigsted sogn, Bjerre herred, til sin datter Johanne
Jensdatter og svigersøn Lauge Hansen. Og fra dem nedstammer altså
både Johanne Marie Lauesen og Katrine Kjerkegaard.
Indtil år 1800 hørte Skulsballe under godset Barritskov, men ifølge
forordning af 19. april 1800 tillod det kongelige rentekammer, at den
blev udskilt fra godset. Barritskovs ejer forbeholdt sig dog tienderettig
heden og jagtretten, den sidste med den begrundelse, at han var den
største lodsejer på Vrigsted bys marker. Den 25. juni blev gården solgt
ved auktion. Ifølge overleveringen fik denne auktion et noget dramatisk
forløb.
Godsforvalteren på Barritskov, der hed Bredahl, havde sat sin næse
op efter at få den dejlige gård på over 4 tdr. hartkorn til sig selv for
en overkommelig pris. Men der kom uforudsete fremmede fra egnen
sønden fjorden. Jens Henriksen kom kørende med sin svigersøn Lauge
Hansen for at give et ord med i laget, og det blev ham, der gav højeste
bud og fik gården tilslået. Efter hammerslaget spurgte man Jens Hen
riksen, om han kunde stille kaution. »Nej,« svarede han — og godsfor
valterens håb steg et par grader, »men,« fortsatte den fremmede bonde,
»kan jeg ikke få lov at betale kontant?« — Jo, det kunde han naturligvis.
Jens Henriksen og svigersønnen gik så hen til deres vogn og trak en
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kasse frem, der var anbragt under agestolen. I kassen lå pengene —
væsentligst i møntet sølv. —
Senere, da skødet skulde udfærdiges, udstedte godsforvalteren kvit
teringen for købesummen: »Paa mit Høye Herskabs Hs. Excellence hr.
Geheimeraad Rosenkrantzes Vegne, har ieg Undertegnede Forvalter ved
Barritschou, modtaget af Lauge Hansen af Schmidstrup Sogn Weile
Amt, for Schulsballegaard paa Wrigsted Mark ... den Summa 2220 Rdlr.«
Sådan lyder historien, og lærer Anders Jørgensen, Vrigsted, der i
Vejle Amts Aarbøger for 1908 gengiver den i forkortet form, tilføjer:
Laue Hansen tjente hos Jens Henriksen og havde selv ikke noget.
Han var blevet »gode venner« med datteren Johanne, og svigerfaderen
købte da Skulsballegård til det unge par, en smuk handlemåde af en
storbonde i de tider«.
Meget tyder dog på, at Lauge Hansen ikke bare var en fremmed —
og måske fattig — tjenestekarl, han har rimeligvis hørt til slægten. —
Det antydes i kap. IV, at vi nu, efter de nyeste »opdagelser« angående
Ravnslægten, var kommet et godt skridt nærmere til løsningen af to
problemer: Det første drejer sig om, hvorvidt man kunde påvise en
forbindelse mellem de to østjydske Ravnslægter (gennem den ældste
Henrik Ravn, vi kender). Det andet drejer sig om, hvorvidt Jens Henrik
sen og svigersønnen Laue Hansen har været i slægt med hinanden. Meget
kunde tyde på det, idet navnene Lauge Hansen og Hans Laugesen duk
ker op i Ravnslægten allerede i 1667. — Mads Jørgensen Ravns søster
Mette blev nemlig gift med en Hans Laugesen i Skærup, og deres søn
Lauge Hansen tjente i det nævnte år 1667 i Vejle. — Og en anden
kendsgerning tyder på, at der også senere har været forbindelse mellem
de to slægter. Både Jens Henriksens bedstefar og oldefar førte tilnavnet
Smed, og svigersønnen Lauge Hansens far kaldes både ved sønnens
fødsel og ved sin død Hans Laugesen Smed.
Der kan altså næppe være tvivl om, at der har været slægtsforbin
delse mellem svigerfar og svigersøn, selv om det endnu ikke kan påvises
hvordan. Lauge Hansen synes da også at være blevet antaget som sviger
søn på Jensgård med fuld honnør. Der står nemlig i Smidstrup-Skærup
sognes Forloverbog for 1757—1805: »D. 21. December 1798 copuleret
uden forudgående Trolovelse og Tillysning af Prækistolen efter Kongl.
Allernaadigste Bevilling af Dato Kiøbenhavn d. 20. Junij 1798: ung Karl
Lauge Hansen og Pigen Johanna Jensdatter begge af Tiufkiær i Smid
strup Kirke.«
Man har altså løst »kongebrev« et halvt år før vielsen. Der var god
tid til lysning inden brylluppet, men det må have været finere at løse
kongebrev.
Da det unge par flyttede ind på Skulsballe, sandsynligvis først i
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efteråret 1800, havde de altså allerede været gift i et par år, og deres
ældste søn Jens var 1 år gammel.
Om Lauge Hansen ved vi forøvrigt ikke meget. Han var født i Sellerup, Gaurslund sogn. Hans far hed som nævnt Hans Laugesen Smed
(1724—1777), og hans mor hed Johanne Pedersdatter (1738—1772).
Om deres trolovelse hedder det i tidens stil: Anno 1765 d. 9. Julii bleve
trolovede i Sellerup i Gauerslund Sogn ærlig, agtbare og velforstandige
unge Karl Hans Laugesen fra Gauerslund Land med ærlige og gudfryg
tige pige Johanne Pedersdatter.«
Ægteparret fik tre børn, hvoraf Lauge var den ældste, og da Johanne
Pedersdatter døde efter kun 7 års ægteskab, giftede Hans Smed sig igen
med Margrethe Hansdatter, med hvem kan også fik 3 børn. Tre af de 6
børn døde som små, og selv døde Hans Smed allerede 1777, kun 50 år
gammel.
Om Hans Smeds forældre ved vi kun, at de hed Lauge Mikkelsen
(1678—1753) og Maren Hansdatter (1683—1757).
Som nævnt kan man ikke afvise den mulighed, at navnet Lauge, der
stadig går igen i denne gren af slægten, engang vil kunne føres 200 år
tilbage til slægtens ældste Lauge Ravn, der levede i de samme egne 1479.
Sandsynligvis er det kun præsten, der har været klar over, at dette æld
gamle navn, der staves forskelligt: Laue, Lave, Lauge, oprindelig er det
samme som Laurids. I hvert fald har præsten i Gauerslund vidst det;
han indfører nemlig Hans Smeds ældste søn i kirkebogen for 1766 under
navnet Lauritz. Ved sin vielse (1798) blev Lauritz som ovenfor nævnt,
ganske vist i en anden kirkebog, kaldt Lauge Hansen.
Om denne, Skulsballes første selvejer, har vi kun få oplysninger. Et
enkelt træk, oprindelig fortalt af hans sønnesøn og navne, Laue Hansen
på Vrigstedgård, kunde dog tyde på, at han har været en stærk og
stejl mand:
Degnen i Barrit — og senere også kirkesanger i Vrigsted, fordi skole
lærer Morten Madsen ikke kunde synge — hed Pødenphant, og han
skal nok ikke have været let at komme til rette med; en præst skal
således være flyttet fra Barrit, fordi han ikke kunde forliges med degnen.
Når denne skulde til Over Vrigsted til kirken (eller til Horsens), gad
han ikke følge den sædvanlige vej, der ikke går lige på, men han skød
genvej tværs over Skulsballes marker, hvad enten der var korn eller
græs. Det var Lauge Hansen ikke tilfreds med. Gang på gang advarede
han degnen, men denne blev ved med at køre skrås over marken. Men
en mørk aften, da degnen som sædvanlig kørte hjem over markerne,
passede Laue Hansen ham op. — Hvad der skete, vides ikke, men degnen
var sengeliggende i flere dage derefter.
Lauge Hansen og hans hustru fik 7 børn, hvoraf de 3 døde som små;
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4 sønner overlevede dein: Jens, Hans, Peder og Tønne, og af dem igen
er det Hans og Peder Lauesen, der vil blive nærmere omtalt i denne
slægtsbog.
Som den eneste under rubrikken »Døde Mandkjøn« for året 1818
nævnes i Vrigsted kirkebog: Laue Hansen, død d. 11. og begravet d. 15.
juli, 52 år gammel.
Hans enke, Johanne Jensdatter, overlevede ham i godt 19 år. Også
hun synes at have været en stærk personlighed. Derom vidner ikke
mindst to gamle dokumenter, som endnu opbevares i Skulsballe, og som
begge vil blive gengivet her, da de forekommer mig at have kulturhisto
risk værdi.
I sommeren 1830, da Johanne Jensdatter selv havde ledet gårdens
drift i 12 år (dog med sønnerne Hans og Peder som medhjælpere, hun
holdt ingen tjenestekarle) overdrog hun Skulsballe til sin næstældste
søn Hans. Den ældste søn Jens var på det tidspunkt ejer af en gård på
Breth mark.
At Hans Lauesen måtte yde sin mor en solid og på alle punkter vel
overvejet aftægt fremgår af følgende:
AFTÆGTS CONTRACT!

Oprettet i mellem Undertegnede Johanne Jens Datter, Enke efter afdøde
Lauge Hansen til Schulsballegaard i Vrigsted Sogn, som Aftægtstager, og hen
des Søn Hans Lauesen som Aftægtsgiver, er som følger:
1.
Til fri Beboelse for Johanne Jens Datter for Livstid, forbeholder hun sig
de 2de østere Fag af Stuuehuus, som Hans Lauesen bekoster indrettet med
Skillerum, Skorsteen, Kakkeloven, Fjelgulv, Vinduer og Døre, samt Sængesteder
som hun finder for godt, og derforuden setter et nyt Fagh paa 3 Allen østen
for de 2de Fag, til Forstue og Tørvehuus, ligeledes indrettet som hun finder
forgodt, hvilke 3 Fagh Huus aarlig vedligeholdes med Udspækkening og Kalk
ning samt fornøden Tække, saa at, de alle tider kan vere i god beboelig Stand,
og uden nogen Bekostning for Enken. —

2.
Udi Aftægt gives hende aarlig af Gaardens Ejer, Tre Tønder godt oventøret Rug, Sex Skipper Grubet Byg Gryn, Sex Skipper Boghvede Gryn, Fire
Skipper Grubet Byg Meel, En Tønde og Fire Skipper godt Byg Malt, En Skip
gode Humle, En Skip Salt, Tre Lis® godt fedt Røget Flæsk, Tvende fæde Giæs
som de levende tages af Stiien, To Lis® Søde Ost, Otte ® Tælle, Fire Snæse
friske Hønse Æg, To Lis® Tydsk reenskaget Hør, To Par Træskoe med Beslag
og Kramer, og Penge Aarlig Ti Rigsbankdaler Sølv. — Hvilket alt leveres hende
med forsvarlig gode Vahre samt Maal og Vægt, ikke alt paa engang, men efter
haanden som hun samme Begjærer og Behøver, og Besørger hende Kornet til
og fra Møllen naar hun det forlanger, og hendes Brød Baget naar de selv bager,
og fri adgang til deres Bryg Kiædel og Ballier til hendes 01 Brygning, og Vask-
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ning, m. m. hvortil Gaardens Ejer leverer hende det fornøden Brændsel, saa
ofte samme behøves og forlanges. (Senere tilføjet: Afleverer hende hendes
Klæder vasket.) Og Besørger Præsten og Lægen Befordret til og fra hende, naar
hun det forlanger, ligesom Gaardens Beboere og skal forrette for hende 2de
Rejser Aarlig til Horsens eller Vejle, eller lige lang Vej, samt 2de gang Aarlig
Befordre hende med Hæst og Vogn til og fra hendes Børn her i Egnen, og i
Alderdoms tilfælde Befordre hende til og fra Kirken saa ofte hun samme Begjerer / dog skal ingen af Rejserne findested uden nødvendig Aarsag i Pløye
eller Sæde, og ind Avlings Tiid. —

3.
Af Gaardens Besettning udtager hun 2de Kiør, og 2de faar, hvilke hun vil,
som Gaardens ejer forsvarlig holder paa Foder og Græs, saavelsom Faarenes
yngel, saalænge de er Lam, hvortil Gaardens ejer leverer det fornødne Tyre
Reb, samt Rygtet og Passet ligesom deres Egne. For Kiøernes Bedækkning be
taler hun selv, i mod at hun selv vil have Kalvene, og i tilfælde af Ælde, eller
Vanheld, vedligeholdes Kiøerne af Gaardens ejer, i mod at de gamle da til
hører ham, men Faarene vedligeholdes af deres yngel. —
4.
Til Kaal og Urter forbeholder Enken sig Et Stk. af Haven, norden for Stuuehuuset, med de der i værende Frugt Træer, Hvilke Stk. Hauge lord, Gaardens
ejer Indhægner for sig selv, og Aarlig vedligeholder med Forsvarlig Hægn, og
fornøden Giødskning, ligesom Enken finder forgodt. —

5.
Til Ilde Brændsel gives hende Aarlig af Gaardens ejer, Et Læs Bagtørv af
Væsteregnen, som skal Bestaae i det mindste af 1,000 hele Tørv, samt 4re Læs
treje (Træde-) Tørv af Gaardens Tørveskifte, Læsset a 600 heele Tørv efter
ordinær Størrelse, hvilke alle skal leveres og hjemføres i hendes Tørvehuus,
tørre og gode inden hvert Aars St. Olesdag, og tillige gives hende Sex forsvarlig
Læs Brændsel, af Gaardens Skov, som leveres hende fra Juul og inden Paaske
hvert Aar, naar hun samme begierer, hvortil hun skal have Plads østen for
hendes reserverede Hauge. —
6.
Naar Enken Johanne Jensdatter indfløtter paa Aftægt, skal hun have retrighed til at udtage af Gaardens Inventarium, 2de Sængs Klæder, bestaaende
af 2 Over og 4re Under Dyner, 3 Hoved Dyner, og 4re Hoved Puder, 3 Par
Blaarlærrets og 2 Par Hørlærrets Lagener, En Jern 2Etage Kakkeloven, Et
Bord, og 4re Stole, Et 8te Dages Stuue Uhr, med Huus, En Spænde Rok, Et
Hæspetræ, En Garnvinde, og Et Par Karter, En Haand Kiædel, En The Kiædel,
2de Jern Gryder, En lern Pande, En Trefod, En Ildklemme og Ildskee, En
Vinde til Kakkelovnen, En Kierne med Behør, 2de Spande og En Strip, 6 Stk.
Mælkebøtter, Et Sænge Bækken, en Mortel, Et rivJern, Et Strygjern med 2de
Bolte, Et Mangeltøy, 2de Mæssing Lyse Stager og En Lyse Sax, 6 pr Knive og
Gaffeler, En The Pot, og En Kaffekande, 4re pr The Kopper, 2 Glas Flasker,
Et øl og Et Brændeviins Glas, 6 Stk. Hvide Tallerkner og 6 Stk. Fade, 2 Korn
Sækker, 3 Poser, En Øre Ballie, En 01 halv Tønde, Et Fierding og Et halv
Anker, 2de Stand Tønder, Et Nat Skriin, En Drag Kiste, og En Klæder Kiste, Et
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gl. Madskab, med mere, som hun til sit lille Huus Behov Behøver. — Hvilket
Alt efter hendes Død, tilfalder Gaardens ejer, imod at Besørge hendes Hæder
lige Begravelse og Jordefær, efter hendes Stand, og Skik og Brug, men hendes
Gang og Linklæder deles da allene i mellem Hendes Arvinger efter Loven. —
7.
Skulle det skee at Gaarden skulle komme i fremedes Værge, og hun skulle
af Misfornøyelse fløtte derfra, gives hende ligefuldt alt hvad som hun herudi
som Aftægt er bestemt af Korn, Føde Vahre, Penge, og Brændsel; men Huusværelse, Hauge, samt Kiør og Faarenes Holdning, Bortfalder i saa Fald uden
nogen Betaling, i hvilke tilfælde hvad som hun da medtager, af hvad som i
6te Post er bestemt, bliver tilbage leveret til Gaardens ejer, naar hun er Død,
i mod samme Postes Opfyldelse. —

Denne Contract er saaledes med fælles Samtykke indgaaet til ubrydelig
efterlevelse paa Begesider, og Endelig Attesteres, at den her udi bestemte
Aarlig Aftægt, efter nærværende Priser, ikke kan anslaaes høyere end til
60 Rbd. Sølv Aarlig, der sammenlagt for 5 Aar, udgiør 300 Rbd. Sølv — Hvor
efter i Følge Forordning af 3. December 1828, den 21 § det stempelet Papir
er beregnet. Og skal denne Aftægt være første Prioritet i Gaardens Ejendome
4 Tdr. 2 Skp. " 1 Alb. Hartkorn, frem for aid anden giæld. —
Alt bekræftes med alle Vedkommendes Underskrift, i Undertegnede Vitter
ligheds Vidners Nærværelse, og kan samme til Tinge læses og Protokolleres
uden videre Varsel. —

Schulsballegaard d. 28de Juny 1830. —
Til Vitterlighed.
Søren lensen
Jens Andersen

Som Aftægtsgiver Hans Lauesen
Som Aftægtstager Johanne Jens Datter
(med ført Pen)
Som Laugværge M. Madsen.

Afgivten efter Forordningen 8 Febr. 1810 er betalt med En Rigsbankdaler
53 Sk. Sølv — hvorfor quitteres —
Weile Amtstue den 29 Juli 1830

Worsaae

Læst inden Bjerre Hatting Herreders Ret Mandagen den 2 August 1830, og
derefter i Pantebogen indført Folio 339 — med Bemærkning af Bankhæftelsen
af den pandtsatte Ejendom ei er indfriet Ægt.
With

Man undrer sig over, at den gamle kloge kvinde, der til punkt og
prikke ved, hvad liun skal kræve i aftægt, ikke kan skrive sit eget navn.
Men man må huske på, at hun er født 46 år før skoleloven af 1814 blev
gennemført.
Inden der var gået et halvt år, giftede sønnen Hans sig ind på Vrigstedgård, men derom er fortalt i kap. IV (Katrine Kjerkegaards nærmeste
forslægt). Det blev den yngste af sønnerne Peder Lauesen, der sammen
med gården måtte overtage alle de forpligtelser, der nævnes i kontrakten,
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idet den næstyngste søn Tønne havde fået en gård i Rårup. — Skødet
mellem Hans og Peder Lauesen blev dog først nærmere udformet syv
år senere, i sommeren 1837, og d. 18. december samme år døde deres mor
Johanne Jensdatter, godt 69 år gammel.
Formodentlig til oplæsning ved begravelsen den 27. december skrev
skolelærer Morten Madsen, Vrigsted, det, han — påvirket af ordet testa
mente — kalder et »testamonium« (testimonium), altså et vidnesbyrd
om den afdøde eller en kort levnedsskildring. Også dette interessante
dokument, der i al sin enfold og snørklede ubehjælpsomhed giver et
smukt og levende billede af den afdøde, skal her gengives bogstavret.

»Et Testamonium«
forfattet af skolelærer Morten Madsen, Vrigsted.

Den SI. Afdøde Johanne Jens Datters Hæderlige Fødsel, Ghristelige Frem
gang, og Salige Udgang af denne Verden, har været følgende. —
Aar 1768, ved Michelsdagstider, er hun Barnefød i Tiufkjær By, i Smedsterup Sogn, af Christelige ægte Forældre, Faderen den i live Velagtede Mand
Jens Hendriksen, og Moderen den Velagtede Kone Karen Jens Datter Rod, som
Bege for længst have omskiftet tiden, med Evigheden. Disse Christelige ægte
Forældre sørgede omhygelig for denne Deres Kiere Datters Christelige Op
dragelse, dog blev hun i sin Barndom Moderløs, hvilket tab, blev hende er
stattet, ved at hendes Fader atter indlod sig i Ægteskab med hans afdøde Ko
nes Søster Mette Jensdatter Rod, hvilken som Sted Moder og Moster tog deel
med Faderen i at sørge for denne deres Datters vel; Hos hvem hun som en tro
og lydig Datter bestandig var Hjemme til hun var 30 Aar, og med den aller
største Fornøyelse, Velvillighed, Troskab og Lydighed udrettede alt hvad hun
kunde til sine Forældres Gavn og Nytte; til Gjengield der for, Kiøbte hendes
Fader den Gaard Skuulsballegaard, hvor hun i 37 Aar boede, og nu døde; og
gav hende, og hendes daværende Mand Laue Hansen samme frit med Avl og
Besættening, da disse alt i Aaret 1798, havde indladt sig i et Kierligt Ægteskabs
forbindelse; hvilket Ægteskab varede i 20 Aar, og blev af Gud Velsignet med
7 Børn, nemlig 5 Sønner og 2 Døttere, hvoraf den Ene Søn, og 2de Døttere kort
efter Fødselen overgik til Evigheden, de 4 Sønner lever endnu, og ere saa at
sige Boesatte som Naboer her i Egnen; og den afdøde havde den Fornøyelse,
at see dem alle 4re forsørgede, og leve i Velstand og Glæde, så de med Billig
hed, haver Aarsag til at takke hende, og signe hendes Minde, for hendes store
Omsorg for dem. — Hvad hendes sidste Svaghed angaaer, da har hun i en tid
af 16 Uger, af og til været belagt med en stor Hierte Klemelse og Smærte, så at
hun næsten ingen Spisendes Midler kunde taale; og for det meste maatte holde
Sængen og Sygelejet, hvor ved hendes yngste Søn og Kone, som nu er i Besidelse af Gaarden, saa vel som hendes øverige Søner, alle viste, en næsten
mageløs Omsorg og Omhyggelighed for at lette hende Byrden saa vidt mueligt.
— Under Livets tunge Byrder sukkede hun inderlig til Gud, og i Jesu Navn,
og for Jesu Skyld tilbad sig Herrens Bistand, at hun maatte finde Kraft af det
Høye til at gjennemgaae alle mødende Byrder vel, til Guds Ære, og hendes
Sjæls sande Lyksalighed, at Gud ei vilde lade Prøvelsen vare forlenge, og i
Naade tænke paa hendes svage Kræfter, og at Gud af Naade ville skinke
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hende Livsens Krone. — Ja, hun ikke allene selv bad, men end og begjerede
af alle som kom til hende, at de ville bede med, og for hende, at Gud i Naade
ville for Barme sig over hende og annamme hendes Arme Sjæl. Den forønskede
Livsens Krone, skinkede Gud hende, sidst afvigte Mandag 8te Dage om Morge
nen Kl. 4. Da hun ved en rolig og stille Død, i sine Børns Nærværelse, over
leverede sin Sjel i sin Frælsers hænder, efter at den her havde Boet i Legemet
næsten i 70 Aar. —
Gud give os alle Himlens ævige roe, og Glæde, efter dette livs Uroe, for Jesu
vor Forsonings skyld!
Amen.

Peder Lauesen (20/n 1808—14/3 1881) var ejer af Skulsballe til sin
død. Han var 3 gange gift. Første gang med Justine Rasmussen (% 1806
—26/2 1840) fra Nebsager Skov (en søster til Katrine Rasmussen, gift
med Knud Hansen på Toftegård i Over Vrigsted (se kap. VI, s. 67) og
til Elisabeth Rasmusdatter, gift med gmd. i Neder Vrigsted, Rasmus
Olesen.
Justine Rasmusdatter døde barnløs, og Peder Lauesen giftede sig
igen samme år (1840) med Maria Johanne Enevoldsdatter (18/ii 1805—
n/i 1870) fra Kjerkegården i Over Vrigsted. (Hun var søster til Maren
Enevoldsdatter, gift med Hans Lauesen, Vrigstedgård — altså dobbelt
svogerskab.)
I dette ægteskab var der to børn:
1. Johanne Pedersen (21A 1845—august 1868).
2. Just Pedersen (19/ii 1843—6/2 1859), død af skarlagensfeber.
Johanne Pedersen blev gift med gmd. Hans Holst, Hornsyld. Hun
døde i Skulsballe efter sit første barns fødsel — en søn, der fik navnet
Johan Holst (1868—1941). Han blev administrator i et hollandsk firma
med plantagedrift på Sumatra, hvor han levede i 31 år. Som ældre kom
han tilbage til Danmark og døde i København.
Peder Lauesens anden hustru Maria Johanne Enevoldsdatter døde i
januar 1870, og efter hendes død kom Ane Katrine Sørensen Høg til
Skulsballe som husholderske. Den 3. juni samme år blev hun og Peder
Lauesen gift. I dette ægteskab var der 3 døtre:
1. Johanne Marie Lauesen (3/4 1872—15/s 1947).
2. Sofie Magdalene Lauesen (Vi 1875—Vs 1951).
3. Laura Kirstine Lauesen, f. 6/t 1878, død i oktober samme år.
Peder Lauesen var ligesom broderen Hans*) på Vrigstedgård af den
gammeldags bondetype, bundet i gammel sæd og skik. Der liar tydeligt
nok været en stærk modsætning mellem de Vrigsted-bønder, der sluttede
sig til friskolen og højskolen, og dem, der holdt fast ved de gamle tradi
tioner. Ligesom broderen gik Peder Lauesen hver søndag i Vrigsted kirke,
*) Her er igen anesammenfald, idet Søren Østergård-Hansens fader, Laue Hansen,
var fætter til Magdalene Lauesen.
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men på højskolen kom han ikke. — Og dog har han og Terkel Madsen
(se kap. III) været gode venner, skønt Terkel Madsen var fører for det
ny og med til at oprette både friskole og højskole. At forholdet mellem
de to mænd var godt ses bl. a. af, at der til P. Lauesens og Ane Katrines
bryllup ikke var andre gæster med end Terkel Madsen og Ane Bruud,
f. Smidstrup (Terkel Madsens senere hustru).
Peder Lauesen døde af apopleksi 14. marts 1881, og hans enke styrede
gården med en bestyrers hjælp i mange år, indtil den yngste datter Sofie
Magdalene giftede sig med Søren Østergård-Hansen fra Vrigstedgård, og
de overtog Skulsballe.
Om Ane Katrine, An’ Katrin’ — eller som hun senere kom til at
hedde på hele egnen »Bedste i Skulsballe«, skal fortælles mere i næste
kapitel under Marie Lauesens mødrene slægt.

Trykte kilder:
Anders Jørgensen: Artikel i Vejle Amts Aarbøger 1908.
Utrykte kilder:
Smidstrup Sogns Forloverbog 1757—1805.
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Johanne Marie Lauesens mødrene slægt
og lidt om hende selv
år betegnelsen fædrene eller mødrene bruges i denne bog, betyder

11 det ikke, at der nu er tale om en ren fædrene eller ren mødrene
linie. Anetavlen vil vise, at linierne krydses mellem forfædre og for
mødre. Overskriften over dette kapitel vil da kun sige, at det er Marie
Lauesens mors slægt, der skal omtales.
I kap. IV nævnes forholdet om anesammenfald, hvoraf det fremgår,
at flere linier af Marie Lauesens ældste forslægt allerede er omtalt. I
kap. I: slægterne Stage, Klyne og Svane, i kap. II: Badenslægten, i kap.
IV: Ravn- og Roedslægten og i kap. VII: Hjerrildslægten.
Johanne Marie Lauesens mor, Ane Katrine Sørensdatter Høg, »Bedste
i Skulsballe« nedstammer fra slægter, der især har hørt hjemme i Stouby,
Ørum og Daugård sogne. — Faderen, Søren Pedersen Høg (1806—1883),
var gårdejer i Stouby. — Moderen Maren Jørgensdatter (1805—1872),
var fra Nyørumgård. Hun havde først været gift med grdj. Jens Bay,
Stouby, men efter et kortvarigt ægteskab døde han, og hun blev derefter
gift med Søren Pedersen Høg (august 1832).
Høg-navnet kan følges til omkring år 1600 i Stouby sogns kirkebog
(1685—1753), hvor der i året 1710 er indført:
»Dominica Laetare begraffwet Sl. Søren Thomassen Høg fra Stouby
Strand, Tornshoved.«
Og om hans hustru, Maren Pedersdatters begravelse står der:
»1713. Tirsdagen d. 12 December begraffwet Peder Høgs SI. Moder på
Tonshoved, SI. Maren Pedersdatter.«*)
Om dem ved vi ikke andet end det, kirkebogen beretter, og da denne
først begynder år 1685, findes der ingen oplysninger om fødselsår, der
falder forud for dette år. Men vi får altså at vide, at en søn hedder
Peder Høg.
*) Stavemåden veksler i de gamle kirkebøger for både person- og stednavne,
således her: Tornshoved ell. Tonshoved.
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Om denne, Peder Sørensen Høgs trolovelse og vielse står: »1712, d. 9.
November, som var en Onsdag troloffvede tilsammen Peder Sørensen
och Ane Marie Sørensdatter af Belle.
Eodem Dominica (3. S. i Advent) Copulerede Peder Thomasen*) på
Tonshoved og Anne Marie Sørensdatter aff Belle.
De havde 5 børn:
1.
2.
3.
4.
5.

Søren, f. 1712, d. 1713.
Søren, f. 1715, d. 1790.
Søren, f. 1721.
Niels, f. 1724.
Karen, f. 1726.

Når begge bedsteforældre hed Søren, blev de to første sønner kaldt
op efter dem, og døde en af disse, som tilfældet var her, blev den næste
søn igen kaldt op efter den afdøde bror.
Søren Pedersen Høg (1715—1790) blev gift d. 20/n 1754 med Berthe
Jensdatter af Graungård (1727—1800). Han omtales i Stouby folke
tællingsliste 1787 som skovfoged »og har en liden Aulsdrift«. Det fremgår
af et skiftebrev, at han har ejendommen i fæste under Boller ved Horsens.
I Boller og Møgelkær Skifteprotokol 1769—90 side 335 står bl. a.: Fæster
Søren Pedersen Høeg, som er Skoufoged, agter formedelst den med hans
Alder forbundne Skrøbelighed, at afstaae sit Fæste havende Sted og
Tjeneste til sin Søn Peder Sørrensen, at foretage Skifte og Deeling
mellem bemelte Søren Høeg og hans Børn som ere — 1 Søn Peder Sør
rensen 30 aar, Jens Sørensen 24 aar, Søren Sørensen 20 aar, Terkel Sø
rensen 16 aar, Niels Sørensen 12 aar, en Datter Maren 25 aar, For hvilke
Faderen er Værge. Søren Høeg tilkiendegav dernæst at han var sindet
at tillægge sine Børn saaledes sc: De 4re yngste Sønner hver — 20 Slette
daler og Datteren ligeledes 20 Slettedaler huilke den Ældste og Myndige
Søn Peder Sørrensen skulle udbetale Dem ved Forældrenes Død, da han
derimod skulle nyde Stedet med deri værende Indboe Besætning og
Gaards Redskab, intet undtagen, ved hvis tiltrædelse han desuden skule
svare hans Forældre Aftægt.« Derefter følger en kort opremsning om
aftægtsbetingelserne, og der fortsættes: »Vel vidst Søren Pedersen at
hans Børn ey med ordentlig Deeling efter hans Død kunde nyde så
meget, men da hans ældste Søn Peder Sørensen nyder Stedet, havde
han ved sammes Tiltrædelse på det hans Sødskende ey skulle have Aarsag til Klage over Fornærmelse ville tilstaae den samme, Peder Sørensen
som ved Forrætningen tilstæde tilstoed i alle Maade fornt. Skifte Foreenings Indhold« ....
*) Fejlskrivning: skal være Peder Sørensen.
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Efterslægtstavle
udarbejdet af kommandørkaptajn H. F. Kjær
(se nr. 122).

Johanne Jørgensdatter Hjerrild, Belle (1739—82),
g. m. Niels Christophersen, Thorup (1744—1815),
g. 2. g. m. Karen Nielsdatter af Grund (se nr. 72 og 73).
I
2. Kirsten 'Nielsdatter,
3. Anna Nielsdatter,
1. Otto Nielsen,
f. ca. 1763.
døbt 17. 6.1764,
f. 1767 (se nr. 123).
død 29.1.1848,
5. 7.1793 g. m. skovfoged Peder Sørensen Høg,
Tornshoved (1755—1837).
Gdr. Søren Pedersen Høg, Stouby,
f. 25. 8. 1800, død 26. 3.1883,
26. 8.1832 g. m. Maren Jørgensdatter, Ny Ørum,
f. 31. 3.1805, død 31.7.1872.
I
Ane Kathrine Sørensen Høg,
f. 14.2.1835, død 10.6.1928,
3. 6. 1870 g. m. gdr. Peder Lauesen,
Skulsballe, Vrigsted, 1808—81.

Johanne Marie Lauesen,
f. 3. 4.1872, død 15.8.1947,
12. 3. 1892 g. m. gdr. Rasmus Ole
Pedersen, N. Vrigsted,
f. 12. 3.1861, død 9. 5.1900.

Sophie Magdalene Lauesen,
f. 1. 1.1874,
3. 6.1897 g. m. gdr. Søren Østergaard
Hansen, Skulsballe, født på Vrigstedgaard 2.1.1869, død 8.11.1935.

Børn:
1. Peder Therkelsen Hald, Holte,
docent ved Kunstakademiet,
f. 4.12.1892,
g. m. Katrine Nielsen,
f. i Aulum 6. 2.1904.
2 børn:
a. Birte Marie Hald,
f. i Gentofte 9.12.1927.
b. Niels Hald, f. 28. l.<0f:
2. Anna Kristine Hald, f. 22.12.1894,
17. 9. 1920 g. m. Frede Terkelsen,
f. i Ørre 23. 2. 1894.
1 barn: Inge Marie Terkelsen,
f. i Sønderborg 21. 6. 1933.
3. Margrethe Hald, København,
museumsinspektør, dr. phil.,
f. 10. 2. 1897, ugift.
4. Otto Hald, gdr. i N. Vrigsted,
f. 17.3.1899,
g. m. Ingrid Kathrine Nielsen,
f. i Ørbæk, Gangsted-Søvind,
25. 1.1904.
6 børn:
a. Ole Hald,
f. i Hyrup, Stouby, 26. 8. 25.
b. Else Hald, f. 11.4. 1927,
c. Anna Kathrine Hald, f. 20. 5. 1931.
d. Therkel Hald, f. 27. 4. 1933.
e. Agnethe Hald, f. 8. 3.1941.
f. Jørgen Hald, f. 8. 10. 1944.

Børn :
1. Anna Katrine (Dith) ØstergaardHansen, f. 24. 7.1898, ugift.
2. Marie (Musse) Østergaard,
f. 6. 3.1900,
g. m. gdr. Anders Bælum,
Uttrupgaard, 0. Uttrup, f. 12. 4.1899.
4 børn:
a. Karen Østergaard Bælum, f. 1927.
b. Anna Østergaard Bælum, f. 1929.
c. Inge Østergaard Bælum, f. 1935.
d. Jens Laue Pejstrup Bælum, f. 1938.
3. Rasmus Peter Østergaard-Hansen,
f. 1. 3.1904,
g. m. Betty Louise Hansen,
f. i Viuf v. Kolding 24.11.1905.
3 børn:
a. Kirsten Østergaard-Hansen,
f. 27. 8. 1934.
b. Anna Sofie Østergaard-Hansen,
f. 2. 4. 1937.
c. Søren Østergaard-Hansen,
f. 1940.
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Søren Pedersen Høg og Berthe Jensdatter havde 7 børn som nævnt i
foranstående skiftebrev:
Peder, f. 1755, d. 1837
Maren, f. 1758
Jens, f. 1760
Søren, f. 1763
Kirsten, f. 1765, d. 1766
Terkild, f. 1767
Niels, f. 1770
Den ældste søn Peder Sørensen. Høg (1755—1837) fortsætter som
skovfoged og fæstebonde i Tornshoved. I Boller—Møgelkær Fæstepro
tokol (1777—1869) anføres, at »Den 28. Nov. 1782 fæster Peder Sørensen
Høeg Tomshoved i Stouby Sogn.« — Der er her en uoverensstemmelse i
årstallene, idet overdragelsen af fæstet iflg. førnævnte skiftebrev efter
faderen skulde have fundet sted i 1785.
Peder Sørensen Høg bliver gift 5. juli 1793 med Kirsten Nielsdatter
af Belle (1764—1848), og med hende kommer vi ind i Hjerrild-slægten,
som allerede er omtalt (se side 27).
De havde kun én søn, Søren Pedersen Høg, der bliver gift med enken
Maren Jørgen s datter, og de er altså Ane Katrine Sørensdatter Høgs
forældre.
Maren Jørgensdatters slægt er så vidt vides næsten udelukkende
boende i Ørum og Daugård sogne. Det er hovedsagelig bønder og mølle
ejere (Svends mølle og Årup mølle, de smukke vandmøller, der stadig
eksisterer). Om de ældste led, der er fundet frem til i denne slægtslinie,
står i Daugård—Ørum kirkebog (1672—95) følgende:
»Anno 1678. Samme dag (d. 2. Junij) hafde Lauridtz Wefuer i Ørumb
en søn til Daaben som blef kaldet Terkel.«
Og i samme kirkebog for samme år står:
1678 den 10 Martij hafde Christen Frederichsen og Anne Nielsdatter
i Daugaard Bryllup.«
Gennem disse to indføringer i kirkebogen får vi altså de ældste navne,
vi kender i Maren Jørgensdatters slægtslinie. — Det gælder de fleste af
hendes forslægt, at vi kun ved det, kirkebøgerne fortællerom fødsel, vielse
og død. Men også ud af disse knappe meddelelser kan læses en del om
skiftende menneskeskæbner. En fortsat undersøgelse kunde dog rimelig
vis have bragt fyldigere oplysninger. En enkelt ting, som kan have særlig
interesse, skal nævnes.
I en artikelserie i »Horsens Folkeblad« om gamle slægtsgårde i Bjerre
herred (12. september 1941) fortælles om Maren Jørgensdatters morfar
Bendt Jensen (1770—1811), Ny Ørumgård, og hendes far Jørgen Morten
sen (1782—1843), sognefoged og ejer af Ny Ørum.
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»Bjerre Herred synes at være ualmindelig rig paa gamle Slægtsgaarde ...
Naar man studerer Bjerre Herreds Slægtsgaardes Historie, vil man se, at der
i mange Slægter er blevet udvist en sjælden Pietetsfølelse over for Fortiden,
men desværre findes ogsaa enkelte Eksempler paa det modsatte.
I Dag bringer vi en Omtale af en gammel Slægtsgaard i Hatting Herred —
»Ny Ørumgaard«, der netop i disse Dage har været i samme Slægts Eje i
150 Aar, og som har været drevet af samme Slægt i henved 200 Aar.
I Midten af det 18. Aarhundrede levede der i den lille Landsby Ørum en
Fæstebonde ved Navn Bendt Jensen, der sammen med sin Hustru Karen, født
Jensdatter, drev en af Fæstegaardene under Herregaarden Ørum Hovgaard,
der senere fik navnet Ørumgaard ... Bendt Jensen ... har aabenbart været
af det rette Tømmer; thi allerede 3 Aar efter Stavnsbaandets Løsning, 3. Sep
tember 1791, havde han samlet sig saa meget, at han kunde købe den Gaard,
han havde i Fæste af den daværende Herremand Michel Kjær. Iflg. Købekon
trakten, som endnu opbevares og hænger i Glas og Ramme i det gamle Hjem,
var Gaardens Størrelse paa dette Tidspunkt (i Hartkorn) 7 Tdr. 4 Skp. 3 Fdk.
Købesummen var 1000 Rdlr.
Bendt Jensen begyndte straks at forbedre Ejendommen, og Gaarden blev
efter Overtagelsen flyttet op paa Udmarken Sydøst for Ørum. De mest velstaaende Fæstebønder vilde helst blive i Byen med deres Huse og Gaarde
med gamle Tofter og Indmarker, hvorimod de mindre bemidlede, deriblandt
altsaa Bendt Jensen, maatte nøjes med, hvad de kunde faa, og flytte Gaarden
og Husene ud paa Marken.
Modsat de fleste andre Herremænd paa dette Tidspunkt stillede Michel
Kjær sig meget forstaaende overfor sine Fæstebønder; han gav dem Egetræ
til at erstatte det ringeste Tømmer med, og Bendt Jensen byggede sig fire
Bindingsværkshuse med Straatag oppe paa Udmarken, som før var blevet
drevet i Fællesskab, »Ager om Ager«, som det kaldtes. Bendt Jensens Jord
hørte under Ørum Præstegaard og blev iflg. gamle Overleveringer kaldt »Præ
stens Fællesskab«.
Til trods for, at Bendt Jensen var 64 Aar, da han blev Selvejer, naaede
han dog at udrette et stort Arbejde paa Ejendommen, og han og hans Hustru
har utvivlsomt været store Slidere, og Følelsen af, at det var deres egen Jord,
de dyrkede, har sikkert været stærkt medvirkende til, at de holdt ud i de
strenge Aar. Bendts Kone virkede endvidere som Jordemoder og Kogekone
og bidrog ogsaa paa denne Maade til Hjemmets Opretholdelse.
1804 afstod Bendt Jensen sin Gaard, som nu kaldtes »Ny Ørum«, til sin
eneste Datter Anna Katrine, der 17 Aar gammel var blevet gift med den kun
22-aarige Jørgen Mortensen, som var født i Daugaard. Af Skødet, der er
udstedt den 20. Juni 1805, og som endnu bevares, fremgaar det, at Købesummen
var 1100 Rigsdaler, ligesom Jørgen Mortensen svarede sin Svigerfar Aftægt.
Jørgen Mortensen var en værdig Repræsentant for den nye Generation af
frie Bønder, der voksede op (i Beg. af d. 19. Aarh.). Han drev sin Jord med
stor Dygtighed og valgtes til Sognefoged. Ganske vist krævede man dengang
ikke alt for meget af en Sognefoged; blot de kunde skrive deres Navn og ellers
havde en myndig Optræden, ansaaes de for velegnede. Jørgen Mortensen pas
sede sit Hverv godt og blev mange Aar senere hædret med et Sølvbæger fra
Amtet som »Agtelsestegn«.
I Hjemmet opvoksede en stor Børneflok, 14 ialt, hvoraf dog kun de 8 blev
voksne. De blev opdraget til Arbejdsomhed og Sparsommelighed; saaledes
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fortælles det, at de hver Sommer plukkede Jordbær i Skovene og solgte dem
i Horsens, bl. a. paa Lichtenbergs Palæ.
Jørgen Mortensen blev efterhaanden en velstaaende Mand, og selv Stats
bankerotten i 1813 kom han godt over. 1851 overtog en af Sønnerne, Ole
Jørgensen, Gaarden efter sin Mor, der selv havde drevet Gaarden i nogle Aar
efter Mandens Død.«

Søren Pedersen Høg og Maren Jørgensdatter havde 7 børn:
1. Kirstine Sørensdatter, f. 1833
2. Ane Katrine Sørensdatter, f. 14/2 1835, d. 10/e 1928
3. Jens Baj Sørensen, f. 1837
4. Kirstine Sørensdatter, f. 1839
5. Karoline Sørensdatter, f. 1841
6. Peder Sørensen, f. 1844
7. Jørgen Sørensen, f. 1847
Om Søren Pedersen Høg, fortæller hans datterdatter, Johanne Marie
Lauesen: »Engang som lille pige besøgte jeg min morfar, Søren Høg,
der var gårdejer i Stouby og boede i »æ Høgtowt«. Jeg blev der om natten
og sov hos ham i alkoven. »Nå, lille putte, ligger du nu godt?« spurgte
han. Inden han lagde sig til at sove, bad han sin aftenbøn højt. Han
sluttede med at bede for alle sine børn. — Han var en høj, rank og pæn
mand med hvidt hår.«
Det første barn, Kirstine, døde som lille, og Ane Katrine blev således
den ældste i søskendeflokken i Høggården. — Hendes skolegang var der
ikke meget ved. Hun gik hos en skoleholder, de kaldte Guds Chresten.
Han holdt skole i »æ Krag’hus«. Han var en sølle stakkel, der gik rundt
»på madning«, som det hed, i de forskellige gårde i Stouby. — Stoubybørnene skulde til eksamen i hovedskolen i Gammelby, men læreren dér
kunde ikke lide »Guds Chresten«. Vi vidste aldrig, hvor vi måtte stå,
når vi kom der,« fortalte Ane Katrine, »og læreren kaldte os »di hie
Gu’s lam«.«
Om datidens skoleholdere skriver J. Fausbøl i »Nordslesvigsk Søndags
blad« 20. december 1908: »Helt ind til midten af forrige århundrede gik
skoleholderen i de fleste byer om »på madning«. Han fik kosten ved at
gå på omgang i byen, fordelt på beboerne efter skat, hos mindre be
midlede 1 dag, på større gårde indtil 14 dage.«
Ane Katrine har rimeligvis ikke været hjemmefra, før hun 35 år
gammel kom til skulsballe. (Se side 105). Hun har taget del i alt arbejde
derhjemme på gården ude og inde, således som kvinderne gjorde det i
de tider. Dygtig og arbejdsom var hun alle dage, ja, man kan godt sige,
at hun elskede arbejdet og foragtede lediggang. — Og dog kunde arbejdet
være både hårdt og strengt for hende, lille og spinkel som hun var.
Engang da hun sammen med nogle af børnebørnene kørte forbi sit
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gamle hjem, sagde hun: »Der på Høg’marken har jeg været med til at
binde korn op mange gange, men det var strengt »å følle et ja’n1), a fæk
ålle en stryg’hvil.«2)
Da Østrigerne i 1864 kom til Bjerre herred, skulde Ane Katrines
hjem i Stouby også tage imod indkvartering. — »De kom lige til pinse«,
fortalte hun. »Vi havde netop gjort rent, og det hvidskurede gulv i »æ
owestow’« var lige skuret. Så kom Østrigerne og indkvarterede sig i stuen
og dækkede hele gulvet med halm. Da de endelig rejste igen, var gulvet
så ødelagt, at gulvbrædderne kunde smides ud sammen med halmen. —
Hun fortalte tit sine børnebørn om disse fremmede, som i mange til
fælde kom på talefod med den stedlige befolkning. Hun kunde da more
sig med at citere et og andet på tysk.
Det var i året 1870, Ane Katrine kom til Skulsballe. — Da hendes
børnebørn engang lidt drillende sagde til hende: »Bedste, det må da have
været dig, der friede til Peder Lauesen«, fortalte hun, hvordan det gik til,
at hun tog hjemmefra og kom til Skulsballe. — En korntinger fra Løg
balle, Jens Kragballe, kom fastelavnsmandag ind i Høggården for at
tinge korn. Han fortalte da, at Peder Lauesen i Skulsballe manglede en
husholderske efter sin anden kones død, og han spurgte, om Ane Katrine
ikke kunde tænke sig at tage den plads. — Det kom virkelig i orden, og
det var vel også ret tilpas, da broderen Jens Baj Høg netop skulde giftes
og overtage gården derhjemme. Sidst i marts flyttede hun til Skulsballe.
— Da børnebørnene igen spurgte, om hun så friede, fik de vel ingen di
rekte svar, men der ymtedes dog nok noget om, at hun havde ladet Peder
Lauesen forstå, at skulde hun blive der, så skulde det være som kone i
gården. Og der var nok også noget om et nyt stuehus. — En kendsger
ning er det, at den 3. juni samme år blev hun og Peder Lauesen gift.
Og det er ligeledes en kendsgerning, at året efter blev det ny store og
rummelige stuehus bygget, som står endnu. —
De fik 3 døtre, men kun de to nåede den voksne alder, Johanne Marie
(kaldt Marie) og Magdalene (se fig. 25, 26 og 27). — Det år, Marie blev
født (1872), kom en søsterdatter af Ane Katrine til Skulsballe som pleje
barn. Hun var 10 år gammel, hed Mariane, og hendes mor, Kirstine
Sørensdatter Høg var lige død fra sin mand Peder Refsgård og 5 børn.
— Det var almindeligt i de tider, at familien tog sig af forældreløse eller
moderløse børn, og således også her.
De øvrige 4 søskende var:
Mathilde, f. 1864 (gift m. Jens Jacobsen, Bjerre), d. 1905.
Sofie, f. 1866 (gift m. dyrlæge Chresten Marius Bech, Hyrup), d. 1945.
Peder Dammand, f. 1868 (gift m. Sine Jensen), d. 1960.
Hanne, f. 1872 (gift m. Sofus Rasmussen, Rårup), d. 1952.
i) Høstkarl med le. 2) Pause, mens leen stryges op.
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Peder og Mathilde blev hjemme hos faderen, de øvrige kom ud til
slægtninge.
Mariane blev i Skulsballe, til hun 25 år gammel blev gift med Søren
Nielsen fra Hyrup og flyttede til Mølkær kro sydvest for Vejle. Men hele
sit liv igennem holdt hun og alle hendes forbindelsen vedlige med fami
lien i Skulsballe og Vrigsted, og hun har som 95-årig (i 1957) fortalt en
del om An’ Katrin’ og Peder Lauesen og om dagliglivet på gården. —
Hun holdt meget af dem begge, men meget tyder dog på, at hun i særlig
grad var glad for Peder Lauesen, og han for hende. — »Han var en god
mand«, sagde hun. — Hun hjalp ham med mange ting; hun var jo meget
ældre end hans egne børn. Hun fortæller, at da hun var blevet voksen,
mærkede hun tit, at han var begyndt at føle sig gammel og træt. — Han
rensede selv sit korn med en håndrensemaskine og kørte det til Horsens,
og så hændte det, at han sagde til Mariane: »Vil du trække maskinen for
mig, så må du komme med mig til Horsens«. — Det var jo i de tider en
hel udflugt at køre med hestevogn de ca. 18 km til byen. — Engang efter
en travl høstdag, hvor hun ligeledes havde hjulpet ham, købte han en
guldbroche til hende som tak. Efter Peder Lauesens død 1881 sad Ane
Katrine som enke på den anselige og smukke gård med de to små døtre,
Marie 9 år, Magdalene 6 år og plejedatteren Mariane 19 år. Hun sty
rede gården ved hjælp af en bestyrer, men var med i alt, hvad der foregik
i bedriften. Det var således ikke småting, hun måtte klare i de mange
år, indtil døtrene blev voksne, og den yngste datter Magdalene sammen
med sin mand, Søren Østergård-Hansen (se fig. 18 og 19) fra Vrigsted
gård overtog Skulsballe. — Hun blev dog selv boende hos dem på gården
til sin død.
Nu er det meget svært at undgå at blive stærkt personlig i skildringen
af det følgende. Men der er vel en vis berettigelse i at være det, da det
jo, som det også udtrykkes i indledningen, ikke bare er af interesse at
kende navne og årstal på forfædrene, men endnu mere at få noget at
vide om de oplevelser, de har haft, og allermest at høre noget om, hvor
dan de tog livets tilskikkelser, og hvordan de var.
Ane Katrine var nøjsom og sparsommelig i det daglige, men storslået,
når det gjaldt. — Mariane siger om hende: »An’ Katrin’ vilde aldrig nøjes
med det næstbedste. Når hun var på indkøb i Horsens, valgte hun altid
det bedste, selv om det i øjeblikket var det dyreste.« — Hun var en djærv
og stærk karakter, uimponeret af al »finhed« og uafhængig af andres
meninger, stor i linierne såvel i sin myndighed som i sin gavmildhed.
Så var det lige meget, om det var egen familie eller andre, det gjaldt. —
Bag myndigheden, som var parret med en egen barsk humor, skjulte sig
et varmt hjertelag, som tit kom frem uden al sentimentalitet. — Hun
holdt af at give. — Om hendes gavmildhed kan børnebørnene fortælle.
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Den ældste dattersøn Peder Hald glemmer ikke, at han fik en hest som
gave fra Bedste i Skulsballe, da han skulde begynde at gå i Horsens Stats
skole og måtte tage den lange vej til Bråskov station hver morgen. Og
den ældste datterdatter glemmer heller ikke, at hun på sin 12-års fødsels
dag fik et dejligt nyt Hornung-Møller klaver. De andre børnebørn kan
fortælle lignende ting. — Bedstes gavmildhed gav sig mange udslag. —
Engang efter at Magdalene var blevet gift og nu var kone i gården, havde
de bagt i den store ovn. En sådan bagning på en gård var en ret stor hi
storie. — Der var mange munde at mætte, og der skulde i reglen bages
til en 14 dages tid ad gangen. Der var ca. 15—20 rugbrød, 15 sigtebrød
og 15 hvedebrød foruden kaffebrød og småkager. — Men da Magdalene
efter sådan en bagedag kom ned i kælderen, fandt hun, at næsten alle
sigtebrødene var væk. »Men Bedste, hvor er da brødene blevet af«, spurgte
hun«. — »Ok! Magdalene, a kam lig’ te å gi dem væk«, sagde Bedste kort
og godt. Det var god gammel skik, at f. eks. postbud, daglejere, og hvem
der ellers færdedes i gården, fik et friskbagt brød med hjem, når de
kom på bagedagen. — Der må jo have været usædvanligt mange be
søgende den dag.
Da der under den første verdenskrig var blevet udstedt forbud mod
at fodre brødkorn op, så Magdalene en dag, at Bedste strøede hvede ud
i gården til høns og kyllinger. Da Magdalene sagde, at det var forbudt,
udbrød Bedste: »Do ska it bild’ mæ ind, te verden er bløwwen så tåwle,
te en it må gi sin ejjen høns sin ejjen hwed’«. — Naturligvis måtte dette
stride mod Bedstes nedarvede begreber om ret og frihed til at gøre med
egen ejendom, hvad man vilde. Hun var suveræn.
Bedste var rask og åndsfrisk til det sidste og stadig lige selvhjulpen.
Efter at hun var fyldt 90 år, vilde hun helst selv gå det lille stykke vej,
ca. et kvarters gang, fra Skulsballe til Neder Vrigsted til datteren og
børnebørnene der. — Men forøvrigt holdt hun meget af at køre i bil, og
det skulde helst gå stærkt.
Hun blev 93 år gammel. — Realist som hun var, udtalte hun sig åbent
og selvfølgeligt om døden. Hun drøftede selv sammen med dattersønnen
Peder Hald dennes udkast til hendes egen gravsten, og hun kunde halvt
spøgende sige: »A vil it ha’, te der ska sto i æ avis, »wo kjære mor, svi
germor, bedstemor og oldemor æ dø’, å ålt det. — I ka skryw: An’ Katrin’
i Skulsballe æ dø’. Det æ nok! — Og så ska I it sørre øwwer mæ med en
klud om æ ærm’.< — Hun vilde dog nok have stil over det.
Bedste i Skulsballe døde af hjerneblødning den 10. juni 1928 og ligger
begravet på Vrigsted kirkegård.
Børnebørnene husker hende som den hvidhårede og kønne gamle
kone, der altid gik med kappe på hovedet. De følte vel egentlig ikke, at
hun var så umådelig gammel, fordi hun bevarede sit mærkeligt friske og
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ungdommelige sind og sin naturlige myndighed. Og selv om de tit cite
rede en af hendes »berømmelige« udtalelser: »Die hue a er, die vil a ro’e«
(råde), så vidste de, at der ingen irriterende regereri var; hun var ven
med dem på lige fod. —
Når børnebørnene fra Vrigsted og Skulsballe kommer sammen, har
de den dag i dag mange historier at fortælle og genopfriske om Bedste
i Skulsballe.
Det blev som nævnt den yngste datter Magdalene, der overtog Skuls
balle og i mange måder førte slægtstraditionerne videre der. Den 3 år
ældre Marie blev gift med Rasmus Ole Pedersen, som havde sin fædrene
gård i Neder Vrigsted (se side 87).
De to søstre gik i en privatskole, skønt der nu var en god kommune
skole i Vrigsted. Laue Hansen på Vrigstedgård havde fået en privatlærer
inde, Emma Bigant fra København, til sine egne børn, og flere andre
familier sluttede sig til, så der oprettedes en slags privatskole i et lille
hyggeligt, stråtækt hus i Over Vrigsted. — Det må have været ret ejen
dommelige skoleforhold i en så lille landsby med friskolen i Alkensminde (senere på den nyoprettede højskole), med frk. Bigants privatskole
i Over Vrigsted og den offentlige skole beliggende midt imellem Over- og
Neder Vrigsted, men fra Ane Katrines skolegang hos »Guds Chresten« i
Stouby og til hendes døtres i Vrigsted er der dog sket en stor udvikling.
— Emma Bigants skole fortsatte så længe, at flere børn af næste genera
tion nåede at begynde deres skolegang hos hende. — Omtrent samtidig
med, at hun holdt op, sluttede også friskolen, idet læreren der, Peder Pe
dersen blev andenlærer i kommuneskolen, og dermed var der kun denne
ene skole i sognet. —
Da Marie og Magdalene blev voksne, kom de begge to ud for at lære
husholdning — også det var noget nyt i sammenligning med tidligere
tiders skik.
Skønt det er Marie, der i denne slægtsbog hører til de direkte aner,
skal Magdalene dog også omtales, fordi hun kom til at betyde så meget
for Marie og hendes børn — ikke mindst efter at Marie så tidligt mistede
sin mand. — De to søstre var stærkt knyttet til hinanden, og dette førtes
videre til de børn, der efterhånden voksede op i de to hjem. — Det blev
en stor rigdom for dem, at de således fik et ekstra hjem og en ekstra
søskendeflok i tilgift. — Vejen til Skulsballe blev aldrig for lang for
Vrigstedbørnene, og Moster var nok værd at besøge, lige meget om det
var en dagligdag eller en af de mange familiefester og fødselsdage, eller
om det var til julegilde — eller måske aller-allerbedst selve juleaftensdag
i mørkningen, når julegaver fra Vrigsted skulde bringes og andre hentes
med hjem til gengæld. — Det var den egentlige begyndelse på julen at
få lov at se det endnu ikke helt færdigpyntede juletræ i den store borger116
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stue i Skulsballe, smage lidt af julegodterne og så synge en julesalme,
inden turen igen gik hjemad. — Og Moster delte ud med rund og gav
mild hånd. Vrigstedbørnene vil altid huske Moster fra disse og lignende
lejligheder, men mest måske fra de store familiegilder. Det var ikke let
at finde Mosters lige som værtinde. Der var fart og munterhed, når hun
med det rødgyldne hår i brus førte an, og gæstfrihedens love var
ukrænkelige.
Familiegilderne er et helt kapitel for sig og fortjener at omtales. —
De, der har oplevet disse gilder i de østjydske gårde i de tider, vil altid
mindes den særlig festlige stemning, der prægede dem, og de vil vist finde
nutidens mere snævre selskabelighed fattig i sammenligning med dem.
— Der var ikke noget om, at de voksne blev bedt ud til en sen middag,
mens børnene måtte blive hjemme. Nej, hele den samlede familie afsted!
— Allerede tidligt på eftermiddagen holdt vognen for døren, for man
var naturligvis bedt til eftermiddagskaffen. — Og hvor hyggeligt var det
ikke at komme frem og blive viklet ud af alt overtøjet efter køreturen og
så samles med den nærmere og fjernere familie om det festlige kaffe
bord! Bagefter ventede en lang eftermiddags og aftens oplevelser: sam
været og legen med børnene, ture ud i have og mark eller måske endnu
bedre: en hyggelig krog inde i stuen hos de voksne og dér ganske ube
mærket sidde og lytte til de voksnes samtale! — Plads var der nok af
alle vegne. I den store stue »æ Owerstow’« med det hvidskurede gulv og
de gamle, kønne møbler var der rigeligt plads til alle på én gang. — (Gid
fremtidens danske bøndergårde stadig må beholde storstuen, trods mo
derne stuearkitekters mærkelige teorier om den »fine stue«, der aldrig
bliver brugt. — Den har sin egen festlige historie og har dannet rammen
om alle familiefester både i sorg og glæde. For børnene fra de gamle
gårde rummer den minder om de store begivenheder i familiens liv.)
Det var i »æ Owerstow’«, alle efterhånden samledes, efter at mændene
havde været en tur rundt i stalde og marker, og kvinderne havde set hus
og have efter, og børnene var trætte af deres leg. Nu bredte hyggen sig,
mens man drøftede familienyt, politik, landbrugs- og husholdningspro
blemer. Strikketøj og broderi kom frem af poserne, mens tobaksrøgen
gav sit bidrag til hyggestemningen — men først og sidst: hvor blev der
snakket og let og fortalt! Og hvor var der tit gode fortællere — lige no
get for børnene at sidde og lytte til! Hvor kunde man ønske, at man den
gang havde kunnet tage nogle af disse historier på stålbånd. Hvor var
f. eks. Kammerråden Laue Hansen, Vrigstedgård, en ypperlig fortæller!
— Der var hygge og munterhed — stil og kultur!
Marie Lauesen. — Efter barndomstiden i Skulsballe og skolegangen
hos frk. Bigant fik Marie lov til at tage til Horsens en gang eller to om
ugen til ekstraundervisning i dansk og broderi. Hendes mor har vel følt,
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at hendes egen skolegang havde været for ringe, og nu skulde døtrene
lære noget mere. — Da Marie i en meget ung alder blev forlovet med
Rasmus Pedersen, kom hun ud for at lære husholdning hos hans tante
og onkel, Anna, f. Rahbek, og Niels Therkildsen på Kærsholm i Lystrup.
Familien der blev Maries venner for livet. — Der var to voksne børn,
datteren Anne (senere gift Grundahl) og sønnen A age Therkildsen Haid.
Det blev ganske naturligt Anna, Marie især sluttede sig til. Der var musik
også i hjemmet der; Anna sang og spillede, hun malede lidt og skrev
digte. En lille håndskrevet digtsamling »Lyreklang fra fattige strenge«,
som hun havde givet Marie, blev trofast gemt gennem årene.
Da Marie var 20 år, blev hun gift, 12. marts 1892, og hun og Rasmus
var lykkelige for deres hjem, for hinanden og for de 4 børn, de fik.
Rasmus havde sagt til Marie om det hjem og det hjemliv, han ønskede
at skabe sammen med hende: »Der skal en smuk ramme om et smukt
billede«, og det lykkedes i rigt mål med begge dele. —
Deres lykke blev kun af så kort varighed, idet han døde efter 8 års
ægteskab. Ligesom i sin tid Bedste i Skulsballe sad Marie alene med
gård og børn — og med sin mands gamle mor Maren, som nu ved søn
nens død havde mistet den sidste af sine egne. I nogle dagbogsoptegnelser
stilet til børnene udtrykker Marie ønsket om at kunne give dem et billede
af den far, de ikke selv kom til at kende: »Måtte jeg få — jeg tør vist
sige nåde til at skildre hans elskelige karakter og hans kærlighed til
alt, hvad der var godt og skønt....
I dag har jeg været nede ved fiskedammen, den yndige plet, hvor
Rasmus og jeg har tilbragt så mange lykkelige timer; derfor var det også
smerteligt i dag at være der ene. — Forårets anemoner kommer og brin
ger et væld af minder om glade og lykkelige timer. Jeg kunde overskue
det hele, dammen med båden, marken og stien, gården derhjemme med
møllen, storkereden og storken. Jeg holder så meget af det altsammen,
fordi det er Rasmus’ værk og tanke, jeg kan se gennem hver eneste ting,
og fordi det gemmer kære minder. Jeg kan jo ikke flytte foden, uden at
der er noget, der taler til mig om min elskede mand. — O, min Gud,
måtte jeg dog snart få lært at tie og bie på rette vis i tro og med håb;
det er så svært. »Bi efter Herren, vær frimodig, og han skal styrke dit
hjerte«.
Der gik mange år hen, før Marie kunde beherske sine følelser, når
hun talte om Rasmus. Men hun var stærk og sund af sind, og arbejdet
med gården og med børnenes opdragelse og uddannelse stillede sine krav
til hende. — Det lykkedes hende at skabe et lyst og lykkeligt hjem for
sine børn. Og det blev et sted, hvor deres kammerater og venner gerne
samledes både i barndoms- og ungdomstiden. — Da én engang bemær-
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kede, at det dog gav megen uro og var til besvær for Marie, svarede hun
blot: »Så ved jeg da, hvor jeg har mine egne«. —
Der var hjerterum, og der var husrum og plads nok til leg i den store
have, i gården, møllen og mølleloftet og den lille skov med fiskedam
mene. I den store fiskedam var der en lille robåd, som Rasmus engang
havde anskaffet. Og han havde indrettet et badehus med et badebassin
med bræddegulv, forsvarligt indhegnet med et tæt plankeværk. Pigerne
måtte til deres store fortrydelse holde sig inde i bassinet, mens drengene
fik lov at svømme ud i dammen. — Men bedst var der dog om vinteren.
Når isen på fiskedammene var garanteret sikker, kom alle skøjter frem.
Engang imellem lykkedes det børnene at få deres mor med på skøjtetur.
Hun havde et par meget fine skøjter, som Rasmus engang havde foræret
hende. — Kaneture hørte også med til vinterens fornøjelser. Morsomst
var det næsten at komme afsted i den store skovslæde, der blev udstyret
med halm i bunden og tykke fåreskindsfodposer. Der var plads til hele
familien og husets piger på én gang.
Der var megen jævnaldrende ungdom i Vrigsted i de år til gensidig
glæde for dem alle. I sommerferierne, hvor der næsten altid var ferie
gæster i huset, spilledes der komedie i haven, og så samledes ungdommen
til »ungt gilde«. — Den nære forbindelse mellem hjemmet og Vrigsted
Højskole og ungdommen der var også i høj grad med til at gøre livet
rigere og festligere for de unge i egnen. —
Til sommerens fast tilbagevendende begivenheder hørte også køre
turen til stranden i den store charabanc med madkurv — og det var en
selvfølge, at familierne fra Vrigsted og Skulsballe fulgtes ad. Der var
en stemning over disse køreture ud gennem Bjerre herreds skønne som
merland, som man ikke rigtig kan opleve magen til i bilernes tid.
Marie drev sin gård i 47 år med bestyrer til hjælp. Det kunde tit
være vanskeligt og brydsomt med ene fremmede folk. Særlig svært vardet
under den første verdenskrig og den senere landbrugskrise, hvor priserne
på landbrugsvarer gik ned til et minimum. Mon de, der ikke selv har
stået midt i det med ansvar for gård og familie, rigtig forstår, hvad det
betød af afsavn og arbejdsindsats. — Da den yngste søn, Otto Hald, som
var landmand, selv fik en gård i nabobyen Hyrup, var der mange, der
undrede sig over, at han ikke skulde overtage fædrenegården. »Skulde
jeg så sætte mig hen med et strikketøj herefter«, sagde Marie. Nej, hun
blev i sit hjem og sit arbejde. Men da hun nærmede sig de 75, ønskede
hun dog at afstå gården til Otto. — Netop den dag, der var fastsat til
overtagelsen, døde Marie. — Ved hendes begravelse talte bl. a. hendes
svigersøn Frede Terkelsen i Vrigsted kirke. Et kort uddrag af hans tale
gengives her:
»Alt kunde Marie Pedersen ofre for sine børn — og senere for sine
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svigerbørn. Der er gået mange pakker fra Vrigsted til København til en
ung student — eller rettere til to. Og hendes kærlighed og hjælpsomhed
kølnedes ikke, efter at børnene selv havde fået hjem og stilling. Den om
fattede også børnebørnene. Og endda havde hun kraft og kærlighed nok
til at være noget for andre end sine nærmeste. Det kan gå et menneske
som med en flod eller en å: når den stemmes op, så den hindres i at
strømme ud i sit naturlige leje, breder den sig ud over engene til alle
sider. — Da Rasmus Pedersen døde, var det som om kærlighedsstrøm
men i Maries hjerte ikke fik lov at strømme i sit naturlige leje. Men til
gengæld strømmede den ud, ikke blot til hendes nærmeste, til slægt og
venner, men til alle omkring hende, der trængte til hjælp. Det vil hendes
naboer sande i dag. Hun har siddet ved mange syge- og dødslejer. Hun
kunde trøste med den trøst, hvormed hun selv var blevet trøstet af Gud.
— Vi er mange, der i dag midt i vor sorg er fyldt af den dybeste taknem
lighed over, at vi har fået lov at kende Marie Pedersen. Og ved hendes
båre siger vi tak for alt, hvad hun har været for os.« —
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Bedste i Skulsballe.

Johanne Marie Pedersen m. Peder, Anna,
Margrete og Otto Hald.

Frede Terkelsen.

Tilføjelse til kap. I, s. 31
Ane nr. 64. Mads Christensen, gmd. i Vrigsted, også kaldet Mads
Mønsted, angives ved sin død 1763 at være 61 år gi.
Et opslag i Mønsted kirkebog udviser, at den 4/3 1703 blev døbt
Christen Christensen og Birthe Pallesdatters søn Mads i Mønsted, og
disse to må anses for at være identiske med ane nr. 128 og 129, Endvi
dere synes fadderlisterne i Mønsted kirkebog og matr. 1688 at godtgøre,
at ane 256 er identisk med Christen Mogensen, gmd. i Mønsted i 1688,
og at ane nr. 258 er identisk med gmd. Palle Andersen i Over Gaasdal i
Ravnstrup sogn, som levede her i 1688.
rr „ Ä
°
H, P, Aagaard.
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Tilføjelser til den efter kup/PCl indføjede anetavle
En anetavle, udarbejdet af »Dansk Slægtsforskning« på foranledning
af landsretssagfører Hans Møller Ej lersen i Viborg og søskende, har føl
gende nye oplysninger om ane nr. 122. — Niels Christoffersens forfædre:
Moderen (245) Ane Jensdatter Bisgaard opgives født 1719 i Kalhave,
Hvirring sogn, som datter af gårdmand Jens Andersen [Bisgaard],
f. 1672, d. 1745, og Inger Elsebeth Thomasdatter Bisgaard, f. 1681,
d. 12/i2 1771, gift 1699. Farfaderen Anders Terkelsen, anneksbonde i Kal
have, f. 1630, d. 1681, karakteriseres af præsten S. A. Bonde som »en goed
ehrlig throfaste dannemand, ^aade i ord og gerninger«. Morfaderen
Thomas Pedersen, f. 1621, d. 1700, først bosat på Tamdrup Bisgaard,
siden i Kalhave, var herredsfoged i Nim hrd. og birkefoged i Stensballegaard birk. Mormoderen Karen Hansdatter døde 1735 i Kalhave. Om
ane 1222 farmoder Karen Christensdatter Bhi kan oplyses, at hun er
født c. 1674 i Borup, Kattrup sogn, som datter af ryttergmd. Christen
Pedersen Bhi og hustru Olivia Jonasdatter, og hun døde 1741 i Kørup.
Hendes fader C. P. Bhi, f. c. 1625, d. 1681, var søn af delefoged Peder
Christensen Bhi, d. 1657, og hustru Karen Christensdatter Frost, d. c.
1665 i Hjordbjerggaard, Hylke sogn, og bedsteforældrene var henholdsvis
Christen Martinsen Frost i Hoved, død 1641, herredsfoged i Vor herred,
og hustru Karen Lasdatter, død e. 1641, samt Christen Assersen Bhi i
Hjordbjerggaard, død c. 1631, skriver på Skanderborg slot, og hustru
Mette Sørensdatter, død e. 1616. Olivia Jonasdatter var datter af selvejergmd. i Elling og herredsfoged i Vor herred Jonas Hansen, død 1678,
og kone Cathrine Hansdatter. Efterslægten i mandslinie optog c. 1700
tilnavnet Bjørn eller Ursin.
Om ane 122’s farfaders herkomst oplyses der, at lian er født c. 1675
i Egebjerggaard, Hansted sogn, Vor herred, som søn af selvejergmd.
Christoffer Eriksen, f. c. 1642, død 1685, og hustru Anne Nielsdatter,
f. c. 1652, d. 1719. Farfaderen Erik Gabrielsen var også selvejer i Ege
bjerggaard og døde her omkr. V12 1648 fra små uforsørgede børn og
efterlod sig enken Anne Sørensdatter (søster til ridefoged på Boller gods
Clemen Sørensen på Ussinggaard). Hun giftede sig snart efter ind på
Hjordbjerggaard, hvor hun endnu levede i 1678 i sit andet ægteskab
med Jens Knudsen. Farfaderens fader Gabriel Holgersen, død e. 1648,
var en uægte søn af Holger Rosenkrantz til Boller, f. 1517, d. 1575,
Frederik IPs nære ven og kansler i Nørrejylland. Moderen Kirsten Niels
datter var på Boller i H. R.s tiårige periode som enkemand, men fik den
12/io 1565 af denne skøde på Egebjerggaard med tilliggende fæstegods,
hvorpå hun efter kongens samtykke fik adelige friheder for sig og sine
efterkommere.
H. P. Aagaard,
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Navneregister over personer tilhørende slægten
eller tilknyttet denne
Andersdatter, Anna (g. Friisenborg),
83, 85.
— Ermgård (g. v. Baden), 60.
— Maren (g. Nielsen), 83.
— Mette (g. Hald), 76.
Andersen, Anne Clemensd., 92, 93,
95.
- Ejler, 94, 95.
— Jens (magister), 16.
— Jens, 69.
— Kirstine Nielsd., 69.
- Mads, 91, 92, 95.
— Maren Mikkelsd., 95.
— Poul, 85.
— Søren, 69.
— Susanne Jørgensd., 69.

Baden, Anna Berntsd., 26
— Anna Hansd. (Biber), 24, 25.
— Anna Marie von, (g. Bische), 27.
— Elise (Elisabeth) von (g. Hanssøn
Svane), 24.
— Else Lauridsd. von, (g. Sørensen),
15, 27.
— Else Cathrine Jensd. Jerløs, 15,26,
60.
— Else Cathrine von (g. Smed), 60—62.
— Ermgård Andersd. 60.
— Ernst Ernstsen von, 15, 22, 23, 24,
25, 52, 107.
— Jacob von, 25.
— Lauritz Ernstsen von, 15,25,26,30,
51, 60, 92.
— Mads von, 27, 60.
— Magdalene Rosenmeier, 60.
— Maria von (g. Winstrup), 25.
— Niels Lauridsen von, 27, 59, 60.
— Niels von (præst i Vindblæs), 60.
— Torkil d. yngre, 25.
— Torkil d. ældre, 25.

Baggesen, Peder, 14.
Bay, Jens (af Rhoden), 28, 29.
— Jens, 107.
Bang, Kirstine, 55.
Bech, Chr. Marius 90, 113.
— Sofie Refsgård, 113.
Bendtsd., Anna Kathrine (g. Mortensen),
111.
Berntsd., Anna (g. v. Baden), 26.
Biesche, Anna Marie v. Baden, 27.
— Jørgen, 27.
Bording, Anders, 13.
— Chr. Lauridsen, 13, 15.
— Ingeborg Klyne, 13.
Borre, Maria, 11, 15.
Broch, Hans Lauridsen, 76.
Brund, Ane Smidstrup (g. Terkelsen), 37,
39,106.
Bruun, Anna, 55.
— Caspar, 57.
— Cathrine Christensd. (g. Rosen
meier), 59, 60.
— Christian Jacobsen, 57—59.
— Eiler, 55.
— Iver, 55, 56.
— Johanne, 55.
— Karen, 55.
— Maren, 55.
— Birgitte Suendsd., 57.
Buch, Hans Hansen (Rugsted), 49.
— Hans Hansen (Skærup), 49.
— Maren Poulsd., 49.
— Karen Christensen, 49.
Bull, Mads Nielsen, 47.
Bælum, Anna Østergård, 109.
— Anders, 109.
— Inge Østergård, 109.
— Jens Laue Pejstrup, 109.
— Karen Østergård, 109.
— Marie (Musse) Østergård, 109.
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Clausen, Søren, 50.
— Mette Olufsd., 50
Clemensd. Anna (g. Andersen), 92, 93, 95.
Christensd. Maren (g. Olufsen), 47, 49.
Christensen, Jens, 49.
— Ane Enevoldsd., 33,51.
— Karen (g. Buch), 49.
— Mads, 32, 34, 37, 70.
Christophersen, Niels, 109.
Damgård, Jørgen, 69.
— Morten Pedersen, 69
— Sidsel Katrine Knudsd., 69
Dammand, Peder, 113.
— Sine Jensen, 113.
Due, Kirsten Larsdatter (g. Rasmussen),
67.
Dynnesen, Chr., 50.
— Voldborg, 50.
Ejlersd. Karen (g. Bruun, Madsen), 55,
56, 57, 58.
— Kirsten (g. Mikkelsen), 94.
— Maren (g. Hierrild), 94, 95, 97.
Ejlersen, Mikkel, 95.
Engelstoft, Oluf Christian, 14.
Enevoldsd. Ane (g. Christensen), 33,51.
— Kirsten (g. Jensen), 33.
— Maren (g. Jensen og Lauesen), 33,
36, 51, 63, 64, 65, 105.
— Maria Johanne (g. Lauesen), 105.
Eriksen, Anna, 49.
— Oluf, 49.
Ewald, Enevold, 15.
— Johannes, 6, 14,15, 16.

Ferup, Maren Jensd., 31.
Feweile, Birgitte Iversd., 29.
— Jens Jensen, 28, 29, 34.
— Rasmus Sørensen, 29.
— Marie Johanne Rasmusd., 28, 29.
Firup, Jens Nielsen, 31.
— Maren Pedersd., 31.
Frandsen, Hans (Grunde), 35, 66, 67.
Friis, Ingeborg Sørensd., 15.
— Laurids, 81.
— Maria Hansd., 15.
— Søren Christensen, 15.
Friisenborg, Anna Andersd. (Pilgård), 85*
— Karen Sørensd., 83.
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Friisenborg, Morten Rasmussen
(Pilgård), 83.
— Rasmus Sørensen, 83.
From, Dorthea Hansd. (g. Ravn), 15,16.
— Johanne Bertelsd. Struck, 14—16.
— Hans Simonsen, 14,15.

Gjødesen, Anders Mortensen, Vejle, 95.
— Kirsten Madsd., 92, 95.
— Maren Pedersd., 92, 95.
— Morten, 92, 95.
— Morten Andersen, 94, 95.
Grundahl, Anna Therkildsen, 78,118.
Hald, Aage Therkildsen, 118.
— Agnethe, 109.
— Ane Kirstine Nielsd., 77, 78.
— Anna Kathrine, 109.
— Anna Kirstine (g. Terkelsen), 51,52.
74, 88, 109.
— Birte Marie, 109.
— Else, 109.
— Ingrid Katrine Nielsen, 109.
— Jørgen, 109.
— Kirsten Jensd. af Bygholm, 76.
— Katrine Nielsen, 109.
— Margrethe, 88,109.
— Margrethe Hansd., 76.
— Mette Andersd., 76.
— Niels, 109.
— Ole, 109.
— Otto, 51, 88,109, 119.
— Peder Andersen, 76.
— Peder Larsen, 75, 76.
— Peder Therkelsen, 51, 88,109, 115.
— Søvren, 75.
— Terkel Pedersen. 77, 78.
— Therkel, 109.
Hansd. Anna Cathrine (g. Mortensen), 66.
— Anne Nielsd. Lyk (g. Schousen), 35.
— Maren (g. Mikkelsen), 100.
— Maren (g. Schousen), 35.
— Margrethe (g. Smed), 100.
— Margrethe (g. Hald), 76.
Hansen, Birthe Katrine Jensd. 67.
— Else Marie (g. Terkelsen), 36.
— Elisabeth Knudsen, 70, 73.
— Elisabeth Rasmusd., 67,105.
— Enevold, 39, 65, 70—73.
— Frands, 66—68.
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Hansen, Johanne Jensd., 49, 63, 98, 99,
101, 103, 104.
— Karen Nielsd., 67.
— Katrine Rasmusd., 105.
— Knud Rasmussen, 67,69,70,79,105.
— Laue (Vrigstedg.), 65, 116, 117.
Lauge (Skulsballe), 49, 52, 63, 100,
104.
— Lene Sørensd., 31.
— Maren Terkelsen, 40.
— Søren, 37, 40.
— Søren (ca. 1680), 31, 35.
Hegelund, Anna Pedersd. (g. Jelling), 96.
Henriksdatter, Maren (g. Sørensen), 68.
— Sidsel (g. Smed), 47-49.
Henriksen, Jens, 49, 50, 52, 63, 98, 99,104,
— Karen Jensd. Roed, 50, 104.
— Mette Jensd. Roed, 50.
Holst, Hans, 105.
— Johan, 105.
— Johanne Lauesen, 105.
Holberg, Christen Vielum, 15.
— Karen Lem, 15.
— Ludvig, 14, 15, 20.
Hierrild, Jep Madsen, 52, 81, 82, 96, 97.
— Johanne Jørgensd., 52, 109.
— Jørgen Ibsen, 96, 97.
— Jørgen Othosen, 21.
— Maren Ejlersd., 94, 95, 97.
— Maren Jeppes, 96.
— Maren Sørensd. (g. Juul,) 52, 82.
— Otto Jørgensen, 74, 95—97, 107.
— Peder Ibsen, 81.
— Søren Jørgensen, 27.
— Søren Sørensen, 82.
Høg, Ane Katrine Sørensd. (g. Lauesen),
105, 106, 107, 109, 110, 112, 113,
114, 115, 116.
— Ane Marie Sørensd., 108.
— Berthe Jensd., 108, 116.
— Jens Baj Sørensen, 112, 113.
— Jens Sørensen, 108, 116.
— Jørgen Sørensen, 112.
— Karen Pedersd., 108.
— Karoline Sørensd., 112.
— Kirsten Nielsd., 27, 28, 51, 52,
109, 110.
— Kirstine Sørensd., 112, 113.
— Maren Jørgensd., 107, 109,110,111.
— Maren Pedersd., 107.

Høg, Niels Sørensen, 108, 110.
— Peder Sørensen (f. 1755), 108,
109, 110.
— Peder Sørensen (d. 1747), 107.
— Søren Pedersen (f. 1715), 108,110.
— Søren Pedersen (1800), 107, 110,
111.
— Terkild Sørensen, 108, 110.
Høy, Thomas Jensen, 35.
Ibsen, Søren, 82.
Iversdatter, Birgitte (g. Feweile), 29.
Iversen, Peder, 41.

Jacobsen, Christian (se Bruun), 57—59.
— Ejler, 54, 55.
— Jens, 113.
— Johanne Nielsd., 55.
— Margrethe Pedersd., 55.
— Maren Olufsd., 77.
— Mathilde Refsgård, 113, 114.
Jensdatter, Anne (g. Simonsen), 83.
— Berthe (g. Høg), 108, 116.
— Birthe Katrine (g. Hansen), 67.
— Johanne (g. Hansen, Skulsballe),
49, 63, 98, 99, 101, 103, 104.
— Karen (g. Nicolajsen), 49.
— Karen (g. Bendt Jensen), 111.
— Karen (g. Nielsen, Vrigstedgård),
35.
— Karen J. Roed (g. Henriksen), 50,
104.
— Karen J. Roed d. Ældre (g. Peder
sen), 50.
— Anna (g. Vinter), 76.
— Kirsten (af Bygholm) (g. Hald), 76.
— Maren (g. Ferup), 31.
— Maren (g. Sørensen), 60.
— Maren (g. Ravn), 15.
— Mette J. Roed (g. Henriksen), 50.
Jensen, Aase (g. Terkelsen), 74.
— Bendt, 110, 111.
— Henrik, 49, 50.
— Johanne Sørensd., 50.
— Jørgen, 33.
— Kirsten Enevoldsd., 33.
— Knud, 67.
— Las, 26, 47.
— Maren Laskone, 47.
— »Lille« Niels, 46.
— Niels, 35, 36, 51, 63, 64.
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Jensen, Ole, 82.
— Peder, 50.
— Peder, 63.
— Sine (g. Dammand), 113.
- Ude, 50.
— Vusse Laskone, 47.
Jelling, Anna Pedersd. Hegelund, 96.
— Peder Jørgensen, 96.
Jeppes, Maren (g. Hierrild), 96.
Jepsen, Hans, 49.
— Dorthea, 49.
Jerløs, Else Cathrine Jensd. (g. v. Baden),
15, 26, 60.
Juul, Maren Nielsd. (g. Nielsen), 52,83,85.
— Maren Sørensd. (g. H ierrild), 52,82.
— Niels Rasmussen, 82.
Justdatter, Lisbeth (g. Sørensen), 66.
Jørgensdatter, Giertrud (g. Jørgensen), 29.
— Johanne (g. Hierrild), 52, 109.
— Maren (g. Høg), 107, 109, 110, 111.
— Susanne (g. Andersen), 69.
Jørgensen, Enevold, 29, 33, 34.
— Giertrud Jørgensd., 29.
— Jørgen, 68.
— Maren Nielsd., 33.
— Rasmus, 29.
— Søffren, 67.

Kjerkegård, Agnete Hansen (g. Lang
ager), 72.
— Signe Kirsten Nymann, 72, 79.
— Ejnar, 71, 72.
— Elisabeth Madsen, 72.
— Hans, 72.
— Katrine (g. Terkelsen), 5, 37, 42, 44,
46, 51, 52, 54, 63, 65,66,68, 72,73, 87.
— Knud, 72.
— Maren (g. Nielsen), 72.
Klyne, Anders Sørensen, 12, 13, 14.
— Anne Sørensd. (g. Stage), 12,13,14.
— Ingeborg (g. Bording), 13.
— Karen (g. Krag), 12.
— Margareta Andersd., 14.
— Søren, 12.
Knudsdatter, Kirsten, 85.
— Sidsel Katrine Knudsd. (g. Dam
gård), 69.
Knudsen, Elisabeth (g. Hansen), 65, 70,
71, 72, 73.
— Just, 70.
— Maren, 67, 70.

126

Knudsen, Martinus, 70.
- Niels, 70.
— Palle, 70.
— Rasmus, 67, 70.
— Sofie, 70.
Krag, Karen Klyne, 12.
— Peder, 12.
Kølholt, Jørgen Madsen, 97.
— Mads Jørgensen, 96, 97.
Ladefoged, Jens Nielsen, 29.
Langager, Agnete Kjerkegård, 72.
— Peder, 72.
Langballe, Anders, 69.
— Birthe Christine Andersd.
(g. Pimp), 69.
— Karen Stephansd. 69.
Larsen, Anders, 83, 85.
— Anna Nielsd., 83, 85.
Lasdatter, Dorthea (g. Ravn), 46, 47.
Laskone, Maren (g. Jensen), 47.
— Vusse (g. Jensen), 47.
Lauesen, Ane Katrine Høg, 105, 106,107,
109, 110, 112, 113, 114, 115, 116.
— Hans, 51, 52, 63, 64, 65, 69, 101,
103, 104, 105.
— Jens, 63, 101, 104.
— Johanne Marie (g. Pedersen), 45,
46, 51, 52, 54, 63, 80, 81, 85, 87, 88,
91, 98, 105, 120.
— Justine Rasmussen 62, 68.
— Laura Kirstine, 105.
— Maren Enevoldsd., 33, 36, 51, 63,
65, 105.
— Marie Johanne Enevoldsd., 105.
— Peder, 63, 105, 106, 113, 114.
— Sofie Magdalene (g. ØstergårdHansen), 51, 105, 106, 113, 117.
— Tønne, 63, 101, 104.
Laugesen, Hans, 99.
Lauridsdatter, Anne Marie, 81.
Lauritsen, Terkel, 116.
— Niels Skræder, 77.
Lem, Karen (g. Holberg), 15.
—- Peder, 15.
Lindvig, Niels Lauritsen, 96.
Lund, Jørgen Hansen, 82.
— Maren Jørgensd. (g. Hierrild), 82.
— Maren Pedersd., 82.
— Niels, 66, 80.
Lyk, Anne Nielsd. (g. Schousen), 35.
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Madsdatter, Johanne (g. Sørensen), 66,67.
— Kirsten (g. Gjødesen), 92—95.
Madsen, Anders, 91, 94, 95.
— Christen, 31, 32.
— Elisabeth (g. Kjerkegård), 72.
— Hans (Grundet), 47.
— Henrik, 47-49.
— Jacob, 54, 58.
— Jens (Bogense), 26.
— Jens (Horsted), 47.
— Karen Ejlersd., 55—58.
— Karen Nielsd., 34, 36, 39, 51. 63.
— Morten, 92.
— Terkel, 34,36—40, 51, 64,70,71,106.
Michelsdatter, Lucia Emerentze
(g. Vammen), 34.
Mikkelsdatter, Maren (g. Andersen), 95.
Mikkelsen, Hans, 48.
— Jørgen, 92, 95.
— Kirsten Ejlersd., 94.
— Lauge, 100.
— Maren Hansd., 100.
- Niels, 94.
Mortensdatter, Karen, 82.
— Justina (g. Rasmussen), 62, 68.
— Maria (g. Wulf), 15.
— Mette Marie (g. Vestergård), 85,87.
— Sofie Catrine (g. Sørensen), 68, 69.
— Øllegård, Kirstine (g. Smed), 60—62.
Mortensen, Anne Cathrine Hansd., 66.
— Anne Kathrine (Bendtsen), 111.
— Hans, 15.
Mortensen, Jørgen, 110, 111, 112.
— Maren Jensd., 15.
— Søren, 66.
Munk, Maren Pedersd. (g. Gjødesen), 95.
Munthe, Abel Ludvigsd. 15.
— Arnold Hanssøn, 20.
— Axel, 20.
— Ludvig, 20.
Møller, Søren Madsen, 76.
Mønsted, Mads, 31, 32.

Nikolajsen, Karen Marie Terkelsen, 37.
— Terkild, 49, 63.
Nielsdatter, Anna (Larsen), 83, 85.
— Ane Kirstine (g. Hald). 77, 78.
— Anna, 109.
— Johanne (g. Jakobsen), 55.
— Karen (Dalby) Hansen, 67.
— Karen (g. Madsen), 34, 36, 39, 51.
— Karen (g. Olesen), g5.
— Kirsten (g. H øg), 27,28,51,52,109,110.
— Kirstine (Andersen), 69.
— Lisbeth (Hansen), 66, 67.
— Maren (g. Jørgensen), 33.
Nielsen, Hans, 37.
— Inger Marie Fogh (g. Terkelsen), 74.
— Ingrid Katrine (g. Hald), 109.
— Inger Katrine Winther, 64.
— Jens, 35.
— Kathrine (g. Hald), 109.
— Karen Jensd., 35.
— Maren Andersd., 83.
— Maren Hansen Kjerkegård, 72.
— Maren Nielsd. Juul, 52, 83, 85.
— Maren Sørensd., 15, 28.
— Mariane Refsgård, 65, 113, 114.
— Ole, 83.
— Otto, 109.
— Peder, 63, 64.
— Rasmus, 15, 28.
— Simon, 83.
— Steffen, 69, 72.
— Søren, 114.
Nissen, Oluf, 49.
Nymann, Signe Kirsten (g. Kjerkegård),
72, 79.

Olesen, Elisabeth Rasmusd., 105.
— Else Rasmusd., 66.
— Hans, 66.
— Karen Nielsd., 85.
— Maren (g. Therkelsen), 79.
— Nicolaj, 79, 85.
— Rasmus, 34, 79.
Olufsdatter, Maren (g. Jacobsen), 77.
— Mette (g. Clausen), 50.
Olufsen, Mads, 47, 49.
— Maren Christensd., 47, 49.
— Erik, 49.

Neb, Else Svendsd., 20.
- Ib, 20.
— Poul, 20.
— Svend, 20.
— Søren Olufsen, 20.
Nicolaisdatter, Maren (g. Therkelsen),
79, 81, 85, 86.
Nikolajsen, Karen Jensd., 49.
/

Pedersdatter, Johanne (g. Smed), 100.
— Kirsten (g. Roed), 50.
/ /

z
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Pedersdatter, Maren (g. Firup), 31.
— Maren (g. Gødesen), 92.
— Maren (g. Høg), 107.
— Maren (g. Lund), 82.
— Margrethe (g. Jacobsen), 55.
Pedersen, Ane Kirstine (g. Wendelboe),
79.
— Elisabeth Terkelsen (g. Molbech
Pedersen), 74.
— Harald Molbech, 74.
— Johanne (g. Holst), 105.
— Johanne Marie Lauesen, 46,
51, 52, 54, 63, 80, 81, 85, 87, 88,
91, 98, 105—120.
— Just, 105.
— Karen Jensd. Roed d. Ældre, 50.
- Nis, 49.
— Peder, 50.
— Rasmus Ole, 52, 75, 79, 81, 86—90,
109, 116, 118, 120.
— Søren 93.
Petersen, Jørgine (g. Terkelsen), 37.
Poulsdatter, Maren (g. Hansen Buch), 49.
Pimp, Christen, 69.
— Jacob, 69.
— Knud, 69.
— Birthe Kirstine Andersd., Lang
balle, 69.

Rahbek, Anna (g.Therkildsen), 78,80,118.
Rasmusdatter, Elisabeth (g. Olesen), 105.
— Else (g. Olesen), 66.
— Katrine (g. Hansen), 67, 105.
— Marie Johanne Roden (g. Feweile),
28, 29.
— Justina (g. Lauesen), 105.
Rasmussen, Anna Simonsd., 68.
— Hanne Refsgård, 113.
— Justina Mortensd., 62, 68.
— Kirsten Larsd. Due, 67.
— Knud, 67.
— Morten (Pilgård), 83, 85.
— Sofus, 113.
— Søren, 68.
Ravn, Christian Jensen, 63.
— Dorthea Hansd. From, 15, 16.
— Dorthea Lasd., 46, 47.
— Jens, 15.
— Jørgen Pedersen, 46.
— Kirsten, 46.
— Lauge, 45, 46, 52, 100, 107.
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Ravn, Mads Jørgensen, 45, 46, 47, 99.
— Maren Jensd. (g. Mortensen), 15,
— Maren Madsd. (g. Smed), 47.
— Peder, 46.
Refsgård, Hanne (g. Rasmussen), 113.
— Mariane (g. Nielsen), 65, 113, 114.
— Mathilde (g. Jacobsen), 113 114.
— Peder Dammand, 113, 114.
— Sofie (g. Bech), 113.
Riber, Anne Hansd. (g. v. Baden), 5,24,25.
— Anne Hansd. Svaning, 15, 20, 21.
— Hans Olufsen, 15, 20, 21.
Roed, Jens, 50.
— Jens Pedersen, 50.
— Karen Jensd. Roed (g. Henriksen),
50, 51, 104.
— Karen Jensd. d. ældre (g. Peder
sen), 50.
— Kirsten Pedersd., 50.
— Mette Jensd. (g. Henriksen), 50.
Rosenmeier, Clara Elsabe, 58.
— Cathrine Christensd. Bruun, 59,60.
— Gødert, 59.
— Just, 58—62, 68.
— Magdalene (g. v. Baden), 60.
Schousen, Anne Nielsd. Lyk, 35.
— Maren Hansd.. 35.
— Niels Sørensen, 35.
Simonsdatter, Anne (g. Rasmussen), 68.
Simonsen, Anne Jensd., 83.
— Niels, 83, 84.
Smed, Christen Christensen, 47.
— Else Cathrine v. Baden, 60, 62.
— Hans Laugesen, 99, 100.
— Jens, 60,
— Maren Madsd., 47.
— Jens Christensen, 47 — 49.
— Johanne Pedersd., 100.
— Margrethe Hansd., 100.
— Morten Rasmussen, 60, 62.
— Rasmus Jensen, 60—62.
— Sidsel Henriksd., 47—49.
— Øllegård Kirstine Mortensd., 60,62.
Staby, Oluf, 20.
Stage, Anne Sørensd. Klyne, 14—16.
— Dorthea Sørensd. (g. Struck),
14—16.
— Marine Sørensd., 14, 15, 18, 19.
— Jacob, 10-16, 51, 97, 107.
— Jeip, 11.
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Stage, Søren Jacobsen, 12—18.
Stauning, Maren Pedersd., 96, 97.
— Inger Pedersd., 97.
Stake, Johan, 12.
Stephansdatter, Karen (g. Langballe), 69.
Struck, Anne Andersd. Vedel, 14.
— Bertel, 14.
— Dorthea Sørensd. Stage, 14—16.
— Johanne Bertelsd., 14 — 16.
Suendsdatter, Birgitte (g. Bruun), 57.
Svane, Elisa Elisabeth (v. Baden), 24.
— Hans Hanssøn, 22.
— Oluf Hanssøn, 22, 24.
Svaning, Anne Hansd. (g. Riber), 15.
20, 25.
— Hans, 16, 19, 107.
— Marie Hansd. (g. Friis), 15.
— Marine Sørensd. Stage, 15, 18.
Sørensdatter, Anne, 31.
— Ane Marie (g. Høg), 108.
— Johanne (g. Jensen), 50.
— Karen (g. Frisenborg), 83.
— Lene (g. Hansen), 31.
— Maren (g. Nielsen), 15, 28.
— Maren (g. Høy), 35.
— Ane Elisebeth, 68.
Sørensen, Else Lauridsd. v. Baden, 15,27.
— Johanne Madsd., 66, 67.
— Lisbeth Justd., 66.
— Maren Henriksd., 68.
— Maren Jensd., 60.
— Maren Therkildsen (g. Søren
sen), 78.
— Morten, 63, 66.
— Niels (Gram), 78.
— Niels (Føvling), 66, 67.
— Niels (Roden), 15, 27.
— Rasmus, 67, 69.
— Sofie Cathrine Mortensd., 69.

Terchelsen, Michel, 34.
Terkelsen, Aase Jensen, 74.
— Ane Brund, 37, 39, 106.
— Ane (g. Nielsen), 37.
— Anna Kirstine Hald (g. Terkel
sen), 52, 74, 88, 109.
— Else Marie Hansen, 36, 40, 41.
— Elisabeth (g. Molbech Pedersen),
74.
— Enevold, 5, 10, 30-35, 51, 72—74,
87.

Terkelsen, Frede, 51, 52, 74, 109, 119.
— Frederik, 37.
Holger, 74.
— Inge Marie Hald, 5, 52, 109.
— Inger Marie Fogh Nielsen, 74.
— Johannes, 72, 74.
— Jørgine Petersen, 37.
— Karen, 74.
— Karen Marie (g. Nicolajsen), 37.
— Katrine Hansen Kjerkegård, 5, 37.
42,44,46,51,52,54,63,65,68,72,73,74.
— Mads, 36, 40, 41.
— Maren (g. Hansen), 37, 40.
— Meta Wintberg, 74.
— Niels, 37.
— Rasmus Brund, 37.
— Svend, 74.
Therkelsen, Peder, 78—80, 83, 86.
— Maren Nicolajsd., 78.
Therkildsdatter, Karen (g. Wendelboe),
78.
Therkildsen, Anna (g. Grundahl), 118.
— Anna Rahbech, 78, 118.
— Maren (g. Sørensen), 78.
— Niels, 78, 118.
Thomasdatter, Else, 68.
Thøgersdatter, Kirstine, 14.

Udesdatter, Mette, 56.

Vammen, Niels Sørensen, 34.
— Lucia Emerentze Michelsd., 34.
Vedel, Anna Andersd. (g. Struck), 14, 16.
— Anders Sørensen, 14, 16, 18.
Vinter, Anne Jensd. (g. Hald), 76.
Wendelboe, Ane Kirstine Pedersen, 79.
— Jens, 88.
— Karen Therkildsd., 78.
— Therkel, 87.
Vestergård, Mette Marie Mortensd., 85.
— Ole, 87.
— Ole Nielsen, 85.
Willumsen, Morten, 82.
Winstrup, Maria v. Baden, 25.
— Peder, 25.
Wintberg, Meta (g. Terkelsen), 74.
Winther, Inger Katrine (g. Nielsen), 64.
Wulf, Maria Mortensd., 15.
— Mathias, 15.
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Østergård, Maria, 65.
Østergård-Hansen, Anna Katrine, 109.
— Anna Sofie, 109.
Østergård-Hansen, Kirsten, 109.
— Marie (g. Bælum), 109.

Østergård, Rasmus Peder, 109.
— Sofie Magdalene Lauesen, 51,105,
106, 113, 116.
— Søren, 65, 106, 109, 114.
— Søren, 109.

Personer udenfor slægten omtalte i teksten
Aagaard, H. P., 6, 7, 45, 121, 122.
Aakjær, Svend, 6.
Appel, Jacob, 41.
Arild Hvitfeldt, 18.

Begtrup, Holger, 42, 73.
Berg, Christen, 72.
Bilde, Hartvig, 17.
Bille, Ejler, 94, 95.
— Sten, 26.
Billes, Wibecke, 94.
Bigant, Emma, 116, 117.
Bloch, I. C., 10, 11.
Bobé, Louis, 55, 56.
Boisen, Emil, 72.
— P. E., 72.
Brandt, J. S., 42.
Bryske, Lizebeth, 94.
Buhl, Francis, 20, 25.
Burmeister og Wain, 7.
Charlotte Amalie, 26.
Christensen, I. C., 72.
Christian IL, 18.
Christian IV., 9, 26, 45, 54, 56, 57.
Christian VI., 28.
Christine, dronning, 17.
Corfitz Ulfeldt, 56, 57.
la Cour, Poul, 88.

Dahl, Flemming, 56.
Dorthea, dronning, 28.

Elkjær, Sigurd, 17.
Eskesen, Morten, 37, 65.
Fausbøl, J.. 112.
Fog, Carl, 70, 71.
Friis, Chr., 29.
— Mogens, 27.
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Giessing, Christopher, 23, 25, 26, 29, 49,
55, 58, 60.
Givskov, Søren, 92.
Grundtvig, N. F. S., 39.
Götzche, Johannes, 43.
Halling, A. (Glückstadt), 16.
v. Hamp, Johan (conrektor), 92.
Hans, konge, 18.
Hansen, Peder, 91.
Hanssen Nørremølle, H. P., 77.
Hegelund, Anna Pedersd., 96.
— Peder Jensen, 97.
Heilesen (genealog), 6.
Hjort, Søren, 92.
d. Hofmann, Søren, 28.
Holmgård, Iver K., 73.
Ingerslev (præst), 73.

Jehrbo, N. C., 6, 67-69.
Jensen, J. K., 21, 24.
Jungersen, Frederik, 42.
Jørgensen, Anders, 86—90, 99.
Karbo, (genealog), 6.
Kingo, Thomas, 26, 32, 55.
Kinck, J., 11.
Kiær, H. F., 6, 27, 97, 109.
Kjær, Michel, 111.
Kjørtsholm (frue), 6.
Knudsen, Jakob, 73.
Kold, Chr., 38.
Konstantin Hansen, Magrethe, 73.
Kristensen, Marius, 44.
Krüger, Hans Andersen, 41.
Kølholt, Jørgen Madsen, 97.
— Mads Jørgensen, 96, 97.

PERSONER OMTALTE I TEKSTEN

Langholz, Carl, 6, 14.
Lauritsen, Oluf, 92.
Leonora Christine, 26, 56.
Lindberg, Jak. Kr., 32.
Lindholm, Poul, 44.
Lind vig, Niels Lauritzen, 96.
Luther, Morten, 17.
Madsen, Morten, 100, 104.
Madsen, Thv., 22.
Maltesen, Lorens, 32, 36—41, 64, 65, 69,
70, 73, 87.
Margrethe, dronning, 54.
Marsk Stig, 20.
Munk, Kirsten, 26.

Olrik, Axel, 44.
Olsen, Martin, 6.

Plade, Peder, 17.
Pedersen, Hans, 32, 34.
— Hans Hartvig Seedorf, 32.
Ravn, Martin, 7.
Reventlow, Christine Sophie, 28.
Rosenkrantz, Niels, 30, 67, 99.
Schinckell, Morten, 94.
Schiöler, Bolette, 6.
Schröder, Charlotte, 73.
Svendsen, seminarieforstander, 38.

Tordenskjold, Peder, 57.
Ullmann, Viggo, 42.

Vik, Oddmund, 5, 42.

Zwergius, D. G., 16.
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FREDERIKSBERG KOMMUNES
BIBLIOTEKER

Bedste
forældre

o

o
o§
Ö-

Oldeforældre

(Tip. 2.)
32. Christen Madsen,
gdjr. i Ndr. Vrigsted,
* 1746, t 24/9 1813, ~ 3/10 1773.

16. Mads Christensen,
(Tip. 1.)
gdjr. og sognefoged i Vrigsted,
* 1782, f 2/i 1856, ~ 7/h 1812.

j.-------------------------------------------------------------------------------

33. Maren Jensdatter Ferup,
* 1747, t V12 1820.
34. Enevold Jørgensen = 38 og 42,
gmd. i Vrigsted Annexgaard,
* 1758, + 20/5 1828, æ c. 1783.

17. Ane Enevoldsdatter,
* 1785, t 23/s 1856.

35. Maren Nielsdatter Vammen,
* 1763, t 5/2 1796.
36. Jens Nielsen,
gmd., Vrigstedgaard,
* 1754, + i»/? 1794, trolovede i®/3 1785.

00
CO

18. Niels Jensen,
Gdr. i 0. Vrigsted,
* 1787, + 13/10 1830,

11/n 1826.

37. Karen Jensdatter,
* 1767, t 7/e 1849.

38. Enevold Jørgensen = 34 og 42,
gdm. i Vrigsted Annexgaard,
* 1758, t 20/s 1828, ~ n/6 1796.
19. Maren Enevoldsdatter = 21,
* 19/5 1797, t 27/i2 1863.
39. Karen Jensdatter Roden — 43,
* 1765, t 7/e 1849.
00
CO
to

20. Hans Lauesen,
ejer af Vrigstedgaard,
* 24/i 1804, t 16/t 1879,

40. Laue Hansen = 28,
gdjr., Skulballegaard,
* 1766, f n/7 1818, oe 1798.

18/12 1830.

41. Johanne Jensdatter = 29,
* 1768, t 17/i2 1837.

42. Enevold Jørgensen = 34 og 38,
gmd., Vrigsted Annexgaard,
* 1758, t 2% 1828, ~ n/e 1796.

21. Maren Enevoldsdatter = 19,
* 19/5 1797, + 27/12 1863.

43. Karen Jensdatter = 39,
* 1765, t 7/e 1849.

2

44. Hans Frandsen,
gdjr. i O. Vrigsted,
* 1760, t 10/2 1837,

00
o
<1

22. Knud Rasmussen Hansen,
gdjr. i O. Vrigsted,
* ii/s 1801, t 25/i2 1871, ~ 1828.

1789

45. Maren Knudsdatter,
* 1768, t 13/ß 1824.

I

46. Rasmus Sørensen,
gmd., Nebsager Skovgaard,
* 1783, t 21/o 1849, 00 1805.

23. Kathrine Rasmusdatter,
* 2i/8 1807, t 12/9 1862.

47. Sofie Cathrine Mortensdatter,
* 1785, t 18/i 1868.

2

«

cø
to

24. Terkel Pedersen Hald,
først gdjr. i Ndr. Vrigsted og siden
ejer af Stounbjerg Mølle,
* 16/5 1784, t 20/4 1 853, ~ i2/8 1815.

25. Ane Kirstine Nielsdatter,
* 26/4 1 789, t 20/s 1856.

2

00
CO

CO
o
o

26. Nicolaj Olesen,
gdjr. i Ndr. Vrigsted,
* 1790, t 27/4 1 862, ~ 9/9 1826.

CO
*>
toS
M
to

»

48. Peder Andersen Hald,
gmd. i Hatting,
* 1745, t 26/n 1788,
1772.
49. Margrethe Hansdatter,
* 1740, t 14/ii 1811.
50. Niels Jakobsen,
ladefoged paa Haraidskær,
* c. 1757, t ????

27. Mette Marie Mortensdatter,
* c. 1789, t 13/s 1834.
2

52. Ole Nielsen,
gdjr. i Ndr. Vrigsted,
* 1761, t 15/s 1833.
53. Maren Nielsdatter Juel,
* 1757, + 16/10 1836.

54. Morten Rasmussen,
gdjr. i Pilegaard, Hyrup, Stouby s.,
* 1758, t 4/ß 1835, ~ 7/7 1787.
55. Anna Andersdatter,
* 1768, t c. 1834.

to
00

’

3*
Q
Ä
tf,

oo
CO
to

E

28. Laue Hansen = 40,
ejer af Skulsballegaard (Vrigsted s.),
* 1766, t n/7 1818.

29. Johanne Jensdatter = 41,
* 1768, t 17/i2 1837.

56. Hans Laugesen Smed = 80,
gmd. i Sellerup,
* 1727, t 7/i 1777, ~ 2/g 1765.
57. Johanne Pedersdatter = 81,
* 1738, t 1772.
58. Jens Henriksen = 82,
gdjr., Jensgaard, Smidstrup s.,
* 1744, t 19/s 1818, ~ 1766.
59. Karen Jensdatter Roed = 83,
* 1749, t 1774.

00

o

tn

00
CO
cn

tf

5?

30. Søren Pedersen Høeg,
gdjr. i Stouby,
* 25/8 1800, t 26/s 1883, 00 26/8 1 832.

•d

3

60. Peder Sørensen Høegh,
boelsmd. og skovfoged i Tornshoved,
* 1755, t 5/7 1837, 00 s/7 1793.

61. Kirsten Nielsdatter,
* 1764, t 29/i 1848.

CD
C/Î
•-J

CO
to
00

62. Jørgen Mortensen,
gdjr. og sognefoged i Ny Ørum,
* 1782, t 13/n 1843, ~ 2i/10 1804.

0
3
w
CL

tf
F*
O
•-J

66. Jens Nielsen Ferup, skoleholder i Vrigsted,
* 1722, t 1786, begr. iy4._______________________
67. Maren Pedersdatter
* 1721, t 1778, begr. ?/3,
2/12 1746.____________
68. Jørgen Jensen, gmd. i Skævlund = 76 og 84,
* 1713, t 1774, begr. 3Q/6,____________________________________
69. Kirsten Enevoldsdatter = 77 og 85,
* 1727, t 10/3 1800,
26Z1 1758.
70. Niels Sørensen Vammen, skovfoged i Korsbækhoved, * 1713, t 8/s 1774.___________________
71. Lucie Emerentze Michelsdatter,
* 1727, t 27/2 1804, oe 26/4 1752.
72. Niels Nielsen Schousen, gmd. i Grunde, Stouby s.,
* c. 1707, t 1765, begr. 30/5._____________________
73. Anne Nielsdatter Lyk,
* 1715, t 1777, begr. 3i/ly
20/10 1747,____________
74. Jens Thomasen, gmd. i Vrigsted,
* 1736, t 1785, begr. 28/12.______________________
75. Karen Olesdatter,
* ca. 1720, t n/s 1795._________________________
76. Jørgen Jensen, gmd. i Skævlund = 68 og 84,
* 1713, t 1774.________________________________
77. Kirsten Enevoldsdatter = 69 og 85,
* 1727, t 10/3 1800.
78. Jens Jensen Feveile, gdjr. i Roden, Stouby s. = 86,
* 1723, t 24/g 1796.____________________________
79. Marie Johanne Roden = 87,
* 1735, t 1766 eller 67, ~> 44/n 1755._____________
80. Hans Laugesen Smed, gmd. i Sellerup = 56,
* 1727, t 1777._______________________________
81. Johanne Pedersdatter = 57,
* 1738, t 1772._______________________________
82. Jens Henriksen, gdjr., Jensgaard = 58,
* 1744, t 19/s 1818.____________________________
83. Karen Jensdatter Roed = 59,
* 1749, t 1774._______________________________
84. Jørgen Jensen, gmd., Skævlund = 68 og 76,
* 1713, t 1774._______________________________
85. Kirsten Enevoldsdatter = 69 og 77,
* 1727, t 1800.________________________________
86. Jens Jensen Feveile = 78,
* 1723, t 1796._______________________________
87. Marie Johanne Roden = 79,
* 1735, t 1766.
88. Frants Hansen, gmd. i 0. Vrigsted,
* 1731, t 18/4 1812.________________
89. Lisbeth Nielsdatter,
* 1731, t 1764, begr. 8/5,
46/i 1759.
90. Knud Rasmussen, gmd., Grønbjerggaard, Klakring,
* 1743, t 28/i2 1825.____________________________
91. Kirsten Larsdatter Due,
* ç, 1736, t 2O/12 1805, øe 23/g 1767.______________
92. Søren Rasmussen, gmd., Nebsager Skovgaard,
* 1731, t 1787, begr. 10/3._______________________
93. Justine Mortensdatter,
* 1743, t 1812, begr. 24/4, øc 1774.________________
94. Morten Pedersen, gmd. i Damgaard, Ndr. Vrigsted,
* 1736, t c. V4 1788.___________________________
95. Sidsel Kathrine Knudsdatter,
* c, Vi 1743, t 3/io 1825, øø
1767.____________
96. Anders Larsen Hald, gmd., Hatting,
* før 1701, t c. 1783.___________________________
97. Kirsten Jensdatter,
* c. 1703, t 1780, begr.26/!, øø 6/n 1737.__________
98. Hans Petersen Colding, gmd. i Hatting,
* c. 1695, t 1758, begr. 23/11.____________________
99. Sidsel Pedersdatter,
00 7/io 1736.

ïôœ
101.
102.

51. Maren Olufsdatter.

to

64. Mads Christensen Mønsted, gmd. i Ndr. Vrigsted,
* 1702, t 1763, begr.Vio,________________ (Tip. 3.)
65. Anne Sørensdatter
* 1700, + 1779, begr. i3/3.

31. Maren Jørgensdatter,
* 31/3 1805, t 31/t 1872.
63. Anna Kathrine Bendtsdatter,
* 1786 eller 1787, t Vi 1857.

103.
104. Niels Olesen, gmd. i Ndr. Vrigsted,
* 1727, t 13/n 1812._____________
105. Karen Nielsdatter,
* 1738, t 1778, cv> n/4 1760.
106. Niels Rasmussen Juel, gmd. i Hostrup, Stouby s.,
* 1698, t før 1771.
107. Maren Sørensdatter Hjerrild,
* 1719, t 1774, begr. 2s/12>
2/7 1742.
108. Rasmus Sørensen Frisenborg, gmd. i Stouby.
109. Mette Pedersdatter, n
e
* c. 1713, t 1773. J(<zn4£Z
110. Anders Larsen, gmd., Pilegaard i Hyrup,
* c. 1721, t 8/i 1802.__________________
111. Anna Nielsdatter,
* 1737, t 5/g 1797, øo 4/0 1762.
112. Lauge Mikkelsen, gmd. i Gaurslund = 160,
* c. 1679, t 1753.
113. Maren Hansdatter = 161,
* c. 1683, t 1767._______
114.
115.
116. Henrik Jensen, gmd. i Tyvkær, Smidstrup s. = 164,
* c. 1706, t 1764, begr. 3/7.__________________________________
117. Johanne Sørensdatter = 165,
* 1719, t 1761, begr. 4/iq, trol. 2V8 1739.___________
118. Jens Pedersen Roed, gmd. i Fredsted, 0. Starup s.,
* 1720, t 1758, begr. 3Q/4. = 166._______________
119. Kirsten Pedersdatter = 167,
* 1720, t 1763, begr. V4, ~ 5/e 1743.
120. Søren Pedersen Høeg, gmd. og skovfoged i
Tornshoved,* 1715, t 1790, begr. 20/n.
121. Birthe Jensdatter,
* 1727, t 15/io 1800, ~ 20/h 1754.
122. Niels Christoffersen, gmd., Belle, Stouby s.,
* 1744, t i«/3 1815.
123. Johanne Jørgensdatter, Hjerrild,
* 1739, t 25/i 1782, 00 i3/n 1761,
124. Morten Pedersen, gmd. i Daugaard,
* 1745, t 1790, begr. 25/5.
125. Kirsten Jørgensdatter,
* 1756, t 27/e 1831, øe 8/8 1777.

126. Benth Jensen, gdjr. i Ny Ørum,
* 1730, t 20/4 1811.
127. Karen Jensdatter,
* 1761, t 15/e 1829, ~ 16/12 1783.

VIII
Tip.

Oldeforældre

128. Christen Christensen, gmd. i Mønsted,
* c. 1670, t ??
129. Birthe Pallesdatter,
* c. 1675 i Gaasdal, t ??
130. Søren Hansen, gmd. i Vrigsted,
t c. 1706.
131. Lene Sørensdatter,
ex? 1699, t c. 1706.
132. Niels Firup, Vrigsted,
* 1672, t 1767.
133. Maren Jensdatter,
* 1678, t 1764.
138. Enevold [Jensen],
t før 1748.
142. Michel Terkelsen, skovfoged i Korsbækhoved, Barrit s.,
t før 1746.
143. Lucia Johansdatter Blom,
* c. 1700, t 1777.
144. Niels Sørensen Schousen, gmd. i Grunde, Stovby s.,
00 1690, t 1706.
145. Maren Hansdatter,
t 1747.
148. Thomas Jensen Høy, gmd. i Vrigsted,
* 1684, t 1762.
149. Maren Sørensdatter,
* c. 1690, t 1769.
156. Jens Nielsen, Ladefoged, borger i Grenaa og gmd. i
Bredstrup, * c. 1690, t ?? = 172.
157. Karen Rasmusdatter = 173,
* 1679, t 1775.
158. Rasmus Nielsen, gdjr. i Stovby s.,
* 1690, t 1755.
159. Maren Sørensdatter = 175,
t 1755.
160 = 112, 161 = 113, 164 = 116, 165 = 117, 166 = 118,
167 = 119, 172 = 156, 173 = 157, 174 = 158, 175 = 159.
176. Hans Olesen, gmd. i Barrit Enemærke,
t c. 1731.
177. Else Rasmusdatter,
* 1711, t 1783.
178. Niels Sørensen, gmd. i Hatting,
* 1695, t ??, ex? 1730.
179. Johanne Madsdatter.
180. Rasmus Knudsen, gmd. i Klakring,
* 1695, t 1765.
184. Rasmus Sørensen, gmd. i Nøttrup,
* 1692, t 1760.
185. Maren Henriksdatter,
* 1687, t 1768.
186. Morten Rasmussen Smed, gmd. i Klakring,
* 1708, t 1778.
187. Else Cathrine v. Baden,
* 1707, t 1785.
190. Knud Jacobsen Pimp, gmd. i Bobæk, Stouby s.,
* 1712, t 1747.
191. Birgitte Kirstine Andersdatter,
* 1723, t 1794.
192. Laurits Pedersen Hald, gmd. i Hatting,
* c. 1670, t 1727.
193. Mette Andersdatter,
* 1672, t 1712.
198. Peder Andersen, gmd. i Ølsted,
* c. 1665, t 1757.
199. Mette Jørgensdatter,
t 1749.
210. Niels Andersen, gmd. i Hornum,
* c. 1688. t 1764.
211. Mette Fransdatter,
* 1703, t 1784.
212. Rasmus Jørgensen Juel, gmd. i Hostrup, Stouby s.,
* 1660, t 1755.
213. Mette Pedersdatter,
t 1741.
214. Søren Sørensen Hjerrild, gmd. i Hjerrild, Stouby s.,
* 1690, t 1741.
215. Maren Jørgensdatter Lund,

IX
Tip. 5. Oldeforældre (fortsat)

373. Øllegaard Kirstine Mortensdatter,
* c. 1671, t 1732.
374. Niels Lauritsen von Baden, selvejergmd. i Bisholt,
* c. 1662, t 1745.
375. Magdalene Rosenmeyer,
* 1681, t 1747.
380. Jakob Christensen Pimp, gmd. i Bobæk,
t 1754.
381. Sidsel.................................. .
t 1739.
382. Anders Sørensen Langballe, gmd. og skovfoged i
Tønning,
* 1686, t 1756.
383. Karen Stephansdatter,
* 1685, t 1761.
384. Peder Larsen Hald, gmd. i Hatting 1688,
t før 1701.
420. Anders Nielsen, gmd. i Hornum Østergaard,
t 1733.
421. Karen Pedersdatter Hjerrild,
* 1733.
428. Søren Ibsen Hjerrild, gmd. i Belle, Stouby,
* c. 1660.
430. Jørgen Hansen Lund, gmd. i Stoubylund,
t 1731.
431. Maren Pedersdatter,
t 1742.
444. Simon Nielsen, gmd. i Stouby,
lever 1688.
445. Maren Andersdatter,
t 1686.
464. Christen Christensen, gmd. i St. Velling = 656,
t mell. 1692 og 1704.
465. Karen Madsdatter Ravn = 657,
t 1692.
466. Henrik Madsen, selvejergmd. og sognefoged i Højen,
* c. 1630, t c. 1688 = 658.
474. Jens Roed, gmd. i Fredsted = 666,
t 1716.
476. Jens Pedersen, gmd. i Fredsted = 668,
t 1729.
480. Søren Thomasen Høeg, gmd. i Tornshoved, Stouby s.,
t 1710.
481. Maren Pedersdatter,
t 1713.
484. Jens Jensen, gmd. i Graungaard, Stouby s.,
t 1752.
485. Karen Hansdatter,
t 1734.
488. Niels Christoffersen, gmd. i Kjørup, Tamdrup s.,
* c. 1675, t 1753, oe 1704.
489. Karen Christensdatter Bhi,
* c. 1672, t før 1745.
492. Otto Jørgensen Hjerrild, møller i Belle Mølle,
t 1752.
493. Maren Ejlersdatter,
t 1754.
494. Niels Sørensen, gmd. i Roden, Stouby s. = 316 og 348.
495. Else Margrethe Lauritsdatter von Baden = 317 og 349.
496. Morten Pedersen, gmd. i Daugaard,
t 1681.
498. Frederik Christensen, gmd. i Daugaard,
* 1683, t 1737.
499. Kirsten
»
t 1738.
508. Erik Sørensen, gmd. i Daugaard.
510. Laurs Terkelsen, møller i Svends Mølle,
t 1754.
574. Christen Olsen (Faber), sognepræst i Gosmer-Halling,
* 1669.

* c. 1697, t 1760.

222. Niels Simonsen, gmd. i Stouby,
* c. 1679, t 1747, oe 1731.
223. Ane Jensdatter.
232. Jens Christensen Smed, gmd. i St. Velling = 328,
* 1669, t 1723.
233. Zidsel Henriksdatter = 329,
t 1718.
234. Søren Clausen, gmd. i St. Velling = 330,
t 1724.
235. Mette Olufsdatter = 331,
t 1768.
236. Peder Pedersen, gmd. i Fredsted = 332,
t 1760.
237. Karen Jensdatter Roed = 333,
t 1742.
238. Peder Jensen, gmd. i Fredsted = 334,
t 1755.
239. Mette Udesdatter = 335,
* 1689, t 1759.
240. Peder Sørensen Høeg, gmd. i Tornshoved,
t 1747.
241. Ane Marie Sørensdatter,
* c. 1688, t 1771.
242. Jens Jensen, gmd. i Stouby,
t 1743.
243. Maren Thomasdatter,
t 1729.
244. Christoffer Nielsen, gmd. i Thorup Hedensted,
* 1706, t 1775.
245. Ane Jensdatter Bisgaard,
* 1719, t 1769.
246. Jørgen Ottosen Hjerrild, møller i Belle, Stouby s.,
* 1702, t 1750.
247. Kirsten Nielsdatter Roden,
* 1698, t 1768.
248. Peder Mortensen, gmd. i Daugaard,
* ??, t ??
249. Anne Frederiksdatter,
* c. 1718, t 1779.
250. Jørgen Hansen, møller i Svends Mølle, Daugaard s.,
* 1722, t 1777.
251. Karen Jensdatter,
* 1723, t 1775.
252. Jens Bentsen, gmd. i Ørum,
t 1761.
253. Karen Nielsdatter,
t 1788.
254. Jens Eriksen, gmd. i Daugaard,
* 1729, t 1809.
255. Anne Cathrine Lauritsdatter,
* 1740, t 1803.
256. Christen Mogensen, gmd. i Mønsted,
lever 1688.
258. Palle Andersen, gmd. i Gaasdal, Ravnstrup,
lever 1688.

IX
Tip. 5. Oldeforældre
Johan Blom, leutnant.
Maren Christensdatter (Faber).
Søren Schousen, gmd. i Mørkholt, Jordrup s.
Hans Frandsen, gmd. i Grunde, Stouby s.,
t 1710.
314. Rasmus Jørgensen, herredsfoged i Sdr. herred,
Djursland = 346.
315. Giertrud Jørgensdatter = 347.
t 1699.
316. Niels Sørensen, gmd. i Roden, Stouby s. = 348 og 494,
t 1743.
317. Else Margrethe Lauritzdatter von Baden = 349 og 495,
t 1742.
328 = 232, 329 = 233, 330 = 234, 331 = 235, 332 = 236,
333 = 237, 334 = 238, 335 = 239, 346 =314, 347 = 315,
348 = 316 og 495, 349 = 317 og 495.
356. Søren Nielsen, gmd. i Aastrup, Føvling s.,
t 1727.
360. Knud Jensen, gmd. i Klakring,
t 1698.
372. Rasmus Jensen Smed, gmd. i Klakringgaard,
* 1662, t 1726.

286.
287.
288.
290.

X
Tip. 6. Oldeforældre

632. Søren Hansen, gmd. i Roden, Stouby s. = 696 og 988,
t c. 1693.
633. Kirsten Nielsdatter = 697 og 989,
t 1694.
634. Laurits Ernstsen v. Baden, præst i Stouby,
* 1690 = 698, 990 og 748.
635. Else Cathrine Jensdatter Jerløs = 699, 991 og 749,
* c. 1625—30 i Bogense, t før 1674.
656 - 464, 657 = 465, 658 = 466, 666 = 474, 668 = 476.
712. Niels Madsen, gmd. i Aastrup, Føvling sogn,
t 1704.
713. N.N...................................... .
t 1699.
744. Jens Smed, gmd. i Klakring,
t 1698.
745. N.N.......................................
* 1622, t 1692.
746. Morten Sørensen, gmd. i Klakring,
* 1633, t 1704.
747. Maren Jensdatter,
* c. 1640, t 1716.
748 = 634 og 990, 749 = 635 og 991.
750. Just Rosenmeyer, ejer af Alrø,
* i Vestphalen, t 1725, oe 1682.
751. Cathrine Christensdatter Bruun,
t 1718.
760. Christen Christensen Pimp, møller i Aarup Mølle,
Stouby s.,
ex? 1685, t 1702.
764. Søren Andersen, gmd. Langballegaard, Vinding s.,
t c. 1724.
765. Kirstfn^Nielsdatter,
t 1748.
842. Peder Ibsen Hjerrild, gmd. i Stouby,
t 1691.
843. Anne Marie Lauridsdatter,
* ??, t ??
844. Ole Jensen, ???? i Hostrup, stouby s.,
t 1710.
845.............................................. .
t 1707.
846. Morten Villumsen, korporal i Hornborg.
856. Jep Madsen, gmd. i »Hjerrild«, Stouby s. = 1968,
lever 1664.
857. Maren »Jeppis« = 1969,
t 1691.
930. Mads Jørgensen Ravn, selvejergmd. i St. Velling,
t c. 1653 = 1314.
931. Dorthe Lasdatter = 1315,
t mell. 1653 og 59.
932. Mads Olufsen, selvejergmd. i Højen = 1316.
Nævnes 1640 og 1654.
933. Maren Christensdatter = 1317.
976. Christoffer Eriksen, selvejerbonde i Egebjerggaard,

/7/^-

984. Jørgen Ibsen Hjerrild, forpagter på Merringgaard,
t 1702.
985. Maren Sørensdatter,
lever 1691.
986. Ejler Andersen, gmd. i Merring,
t 1719.
987. Maren Michelsdatter,
t 1719.
988. Søren Hansen, gmd. i Roden = 632 og 696,
nævnt 1664 og 1676.
989. Kirsten Nielsdatter = 633 og 697,
t 1694.
990. Laurits von Baden, præst og provst i Stouby,
t 1690 = 634 og 748.
991. Else Cathrine Jensdatter, Jerløs = 635 og 749,
t før 1674.
996. Christen Frederiksen, gmd. i Daugaard,
t 1719.
997. Anne Nielsdatter,
* ??, t ??
1020. Terkel Lauritsen, gmd. i Ørum,
t 1759.
1148. Ole Mortensen (Faber), sognepræst i Ormslev-Kolt,
ordineret c. 1616.

Tip. 7. Oldeforældre

1268. Ernst Ernstsen von Baden, borger i Horsens og told
forvalter i Jylland = 1496 og 1980.
c. 1614, t 21/n 1656.
1269. Anne Hansdatter Riber = 1497 og 1981,
t e. 6/e 1660.
1270. Jens Madsen, borgmester i Bogense = 1498 og 1982,
ex? før 1623, t 1661. g. 2° m. Nette Pedersdatter.
1271. N. N. Hansdatter Bang,
t 1673, g. 2° m. Hans Jørgensen, borgmester i Bogense
= 1499 og 1983.
1314 = 930, 1315 = 931, 1316 = 932, 1317 = 933.
1502. Christen Jacobsen Bruun, proprietær på Fyn og Alrø,
t 1707.
1503. N. N. Svendsdatter.
1860. Jørgen Pedersen Ravn, selvejergmd. i St. Velling,
t jan.1589 = 2628.
1862. Las Jensen, selvejerbonde i Horsted = 2630,
t mellem 1624 og 1634.
1863. Vusse »Laskone« = 2631,
t før 1640.
1864. Oluf Eriksen, selvejerbonde i Højen 1612—40 = 2632.
1964. Peder Thomasen Dahl, selvejerbonde i Vinten Lund
1604—1657.
1968 = 856, 1969 = 857.
1972. Anders Mortensen Vejle, præst i Hedensted,
t i4/4 1678, 00 27/6 1641.
1973. Kirsten Madsdatter,
t is/4 1676.
1980 = 1268 og 1496, 1981 = 1269 og 1497, 1982 = 1270 og
1498, 1983 = 1271 og 1499.
2040. Lauridtz Wefuer (væver).

Tip. 8. Oldeforældre
2538. Hans Olufsen Riber, borgmester i Horsens,
CV3 9/8 1590 = 2994 og 3962.
2539. Anne Hansdatter Svanning = 2995 og 3963,
t »/io 1637.
2628 = 1860, 2630 = 1862, 2631 = 1863, 2632 = 1864.
3004. Jacob Madsen, borgmester på Christianshavn
2i/ß 1653.
3005. Karen Eilersdatter,
t 1674.
3720. Peder Ravn, selvejerbonde i Ll.Velling = 5256,
t 1571.
3721. Kirsten Jensdatter = 5257,
lever 1572.
3724. Jens Madsen, selvejerbonde i Horsted og sandemand
Jerlev herred = 5260.
t c. 1573.
3728. Erik Olufsen, selvejergmd. i Højen = 5264,
lever 1600.
3914. Christen Mortensen Frost på Hovedgaard, herredsfoged
i Vor Herred,
t c. 1641.
3915. Karen Lasdatter,
t c. 1641.
3922. Anders .............................. selvejerbonde i Kalhave,
t før 1604.
3923. Bodil Andersis,
t c. 1612.
3928. Thomas Michelsen Dall, selvejerbonde i Vinten og
herredsfoged i Nim Herred,
nævnes fra 3/3 1581—1605.

nævnes fra 3/3 1581—1605.
3944. Morten Gjødesen, byfoged i Vejle,
t 1633.
3945. Maren Pedersdatter Munk,
t 24/7 1655.
3946. Mads Andersen, præst i Hedensted,
t 1/10 1640.
3947. Anne Clemensdatter,
t T/4 1644.

Tip. 9. Oldeforældre
5076. Oluf Staby, borger i Ribe = 5988 og 7924.
5077. Else Svendsdatter = 5989 og 7925.
5078. Hans Svanning, kgl. historiograf = 5990 og 7926,
t 1584 i Ribe, css 30/9 1554.
5079. Marine Sørensdatter Stage = 5991 og 7927,
t 4/7 1615.
6010. Ejler Jakobsen, borgmester i Vordingborg.
6011. Johanne Nielsdatter,
t 1604.
7440. Lauge Ravn, bonde i Bredstrup i 144th= 10512.
7456. Oluf Nissen, selvejerbonde i Højen i 1573 = 10528.
7824. Asser »Skriver«, skriver på Skanderborg Slot,
t før 1573.
7826. Søren Sejersen, selvejerbonde i Hylke og parthaver i
Testrupgaard m. m. gods,
lever 1563, t før 1601.
7890. Peder Andersen Munk, selvejerbonde i Hvilsbjerggaard, Gauerslund s.,

W

Tip. 10. Oldeforældre

10158. Søren Jakobsen Stage, borgmester i Ribe,
t 24/6 1577, ex? 1537 = 15854 og 11982.
10159. Anne Sørensdatter Klyne = 11983 og 15855.
t 1575.
14912. Nis Pedersen, selvejerbonde i Højen = 21056,
lever 1547.
15652. Sejer Andersen, ejer af Testrupgaard i Vor Herred.
Nævnes 1523 og 1537,
t før 1563.
15653. N. N. Jensdatter (Juel),
levede 1537.
15780. Anders Hansen Munk, selvejerbonde i Skærup og
parthaver i 6 gårde der på egnen,
nævnes 1546 og 1567.
20316. Jakob Stage, forstander for Helligaandshuset i Ribe
og parthaver i gods på Mors, lever 1542 = 31708 og
23964.
20317. Maria Borre, f. anf. på Mors og er rimeligvis datter af
en væbner Jens Borre i Ejerslev på Mors (1484).
= 31709 og 23965.
20318. Søren Klyne, borger i Ribe = 31710 og 23966,
nævnes 1549.

Tip. 11. Oldeforældre

31306. Jens Johansen (Juel). Synes at have boet i Norsholt
(Odder s.) i Hads Herred. Nævnes som død i 1537. Er
muligvis søn af en væbner Johan Nielsen, som o. 1450
levede i Bjergager i Hads Herred.

Kap. I
64. Mads Mønsted,
gmd. i Vrigsted,
• 1702, t 1763, begr. </10

65. Anne Sørensdatter,
• 1700, t 1779, begr.

66. Jens Nielsen Ferup,
skoleholder i Vrigsted,
* 1722, t 1786, begr. n/4,
~ s/12 1746
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128. Christen Christensen,
gmd. i Mønsted,
* c. 1670. f ?
129. Birthe Pallesdatter,
• c. 1675, t ?

130. Søren Hansen,
gmd. i Vrigsted,
t c. 1706,
1699
131. Lene Sørensdatter,
t c* 1706________
132. Niels Firup,
bosat i Vrigsted,
♦ c. 1672, f 1767
133. Maren Jensdatter,
• c. 1678, t 1764

67. Maren Pedersdatter,
♦ 1721, f 1778, begr. ?/8.
68. Jørgen Jensen,
gmd. i Skævlund,
♦ 1713, t 1774, begr. »/6,
~ 26/! 1758____________
138. Enevold ? ? ?
69. Kirsten Enevoldsdatter,
t før 1748
♦ 1727, f 1800» d. io/3.
70. Niels Sørensen Vammen,
ladefoged på Barritskov,
♦ c. 1713, t 1794,
~ 26/4 1752
142. Michel Terkelsen,
skovfog. i Korsb.hoved,
t før 1746

♦ e/2 1863,

t

4. Enevold Terkelsen,
valgmenighedspræst i Ørre-Sinding,

71. Lucie EmerentzeMichelsd.
. • 1727, f 1804

286. Johan Blom,
leutnant,
t før 1748
143. Lucie Johansd. Blom,
• c. 1700, f 1777
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256. Christen Mogensen,
gmd. i Mønsted,
lever 1688________
258. Palle Andersen,
gmd. i Gaasdal,
Ravnstrup S.,
lever 1688

72. Niels Nielsen Schovsen,
gmd. i Grunde,
• 1705, f 1765,
~ 20/10 1747

287. Maren Christensdatter,
t før 1748

574. Christen Olsen (F'aber), 1148. Ole Mortensen (Faber)
spr. Gosmer-Halling,
spr. i Ormslev-Kolt,
ord. c. 1626,
kaldet i2/ß 1655, f C. 1669,
°° m. N. N.,
frasagde sig 1648 embedet
2. g. m. Bertel Justensen,
og blev kapellan
spr. i Gylling
i Besser-Onsbjerg

144. Niels Sørensen Schousen,
gmd. i Grunde, Stouby S., 288. Søren Schousen,
gmd. i Mørkholt.
T T706, ’
~ 1690
290. Hans Frandsen,
145. Maren Hansdatter,
gmd. i Grunde,
t 1747
t 1710

73. Anne Nielsd. Lyk,
* 1715, f 1777, begr.

ao

74. Jens Tbomasen,
gmd. i Vrigsted,
• 1736, f 1785, begr. 28/12

148. Thomas Jensen Høy,
gmd. i Vrigsted,
♦ c. 1684, f 1762 __
149. Maren Sørensdatter,
♦ c. 1690, f 1769

75. Karen Olesdatter,
___ ♦ c. 1720, f 1795, d. n/6
76. Jørgen Jensen,
gmd. i Skævlund,
• 1713, t 1774, begr. so/0
~ 26/! 1758___________
77. Kirsten Enevoldsdatter,
* 1727, f 10/3 1800
O
05

78. Jens Jensen Feveile,
gdr. i Roden, Stouby S.,
• 1723, f 24/e 1796,
’
14/n 1755
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156. Jens Nielsen,
borger i Grenaa,
gdr. i Bredstrup,
* c. 1690, f ?
157. Karen Rasmusdatter
♦ 1679, t 1775

20316. Jacob Stage,
lever 1542

314. Rasmus Jørgensen,
herredsfoged i Sdr. Hrd.,
Djursland_____________
315. Giertrud Jørgensdatter,
t 1699

20318. Søren Kiyne,
borger i Ribe, lever 1549

10158. Søren Jacobsen Stage,
borgmester i Ribe, f ^/e 1577

158. Rasmus Nielsen,
gdr. i Roden,
* 1690, f 1755

79. Marie Johanne Roden,
• 1735, f 1766 eller 67

20317. Maria Bonde

10159. Anne Sørensdatter Kiyne,
t 1575

J

5076. Oluf Staby, 5077. Else Svendsdatter
borger i Ribe
316. Niels Sørensen,
gmd. i Roden,
t 1743

159. Maren Sørensdatter,
t 1755

317. Else von Baden,
t 1742

632. Søren Hansen,
gmd. i Roden,
t c. 1693_______ _____
633. Kirsten NielsdattL^lÆÉ^
634. Laurits von Bad«11’
spr. i Stouby,
t 1690______________
635. Else Cathrine Jen^a^er»
Je riøs,
t før 1674

*X

5078. Hans Svanning, oo so/o 5079. Marine Sørensd. Stage,
kgl. historiograf,
1554
f </7 1615
t 1584

2538. Hans Olufsen Riber,
borgmester i Horsens

00 e/8 1590

1268. Ernst Ernstsen von Baden,
borgmester i Horsens og toldforvalter i Nr. Jylland,
t 21/n 1656

00 1614

2539. Anne Hansdatter Svaning,
t 8/io 1637
_____________ I_____________
1269. Anne Hansdatter Riber,
t c. e/9 1660
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80. Hans Laugesen Smed,
gdr. i Sellerup,
* 1727, t 7/i 1777
~ 2/8 1765
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160. Lauge Mikkelsen,
gdm. i Gaverslund,
* ca. 1679, t 1753
161. Maren Hansdatter
• c. 1683, t 1767
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81. Johanne Pedersdatter,
♦ 1738, t 1772

82. Jens Henriksen,
gdr., Jensgaard,
• 1744, t 19/s 1818
c'* 1766
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166.
10. Enevold Hansen,
gdr. i O. Vrigsted,

•
so/4 1843,

83. Karen Jensdatter Roed,
♦ 1749, f 1774
167.

328. Jens Christensen Smed,
Henrik Jensen,
gmd. i Velling,
gmd. i Tyvkær, Smid♦ c. 1669, f 1723
strup S.,
• c. 1706, t 1764, begr. «/7 329. Zidsel Henriksdatter,
t 1718
330. Søren Clausen,
gmd. i Sdr. Velling,
Johanne Sørensdatter,
t 1724
• 1719, t 1761, begr. 4/io>
trolovet ss/s 1739
331. Mette Olufsdatter,
+ 1768
332. Peder Pedersen,
Jens Pedersen Roed,
gmd. i Fredsted, f 1760
gmd. i Fredsted,
0. Starup S.,
333. Karen Jensd. Roed,
* 1720, t 1758, begr. so/4
t 1742
Kirsten Pedersdatter,
* 1720, t 1763, begr. i/4
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666. Jens Roed,
gmd. i Fredsted, f 1716
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84. Jørgen Jensen,
gmd. i Skævlund,
♦ 1713, t 1774, begr. 30/6
~ 26/x 1758

334. Peder Jensen,
gmd. i Fredsted,
f 1755

85. Kirsten Ene voldsdatter,
• 1727, f 10/8 1800

335. Mette Udesdatter,
• 1689, f 1759
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668. Jens Pederen,
gdm. i Fredsted, t 1729
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86. Jens Jensen Feveile,
gmd. i Roden,
♦ 1723, t 24/e 1796
00 14/u 1755

B

87. Marie Johanne Roden,
♦ 1735, t 1766
ie/4 1867

88. Frants Hansen,
gmd., 0. Vrigsted,
♦ 1731, t 18/4 1812
oo 19/U 1759

89. Lisbeth Nielsdatter,
• 1731, t 1764, begr. %
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90. Knud Rasmussen,
gmd., Grønbjerggaard
i Klakring
• 1743, t *112 1825
™ 28/fl 1767

173. Karen Rasmusdatter,
• c. 1679, t 1775

174. Rasmus Nielsen,
gmd. i Roden,
• 1690, f 1755

346. Rasmus Jørgensen,
hrds.fog. i Sdr. H., Djursl.
347. Giertrud Jørgensdatter,
t 1699
348. Niels Sørensen,
gmd. i Roden,
t 1743
349. Else Lauritzd. v. Baden,
t 1742
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Elisabeth Knudsdatter,
10/ 1839, f æ/n 1911

93. Justine Mortensdatter,
* 1743, t 1812, begr. 24/4
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95. Sidsel Cathrine Knudsrlntf pr
♦ c. 1/1 1743, t 8/10 1825
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184. Rasmus Sørensen,
gmd. i Nøttrup,
• 1692, f 1760
185. Maren Henriksdatter,
• 1687, t 1768
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186. Morten Rasmussen Smed,
gmd. i Klakring,
373. Øllegaard Kirstine
• 1708, t 1778
Morlensdatter,
♦ c. 1671, f 1732

744. Jens Smed,
gmd. i Klakring,
t 1698
746. Morten Sørensen,
gmd. i Klakring
1633—1701
747. Maren Jensdatter,
f 1716

94. Morten Pedersen,
gmd. i Damgaård
i Vrigsted
• 1736, t c. i/4 1788
où ia/11 1767
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187. Else Cathrine v. Baden,
• 1707, t 1785
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360. Knud Jensen,
gmd. i Klakring,
+ 1698

372. Rasmus Jensen,
gnid, i Klakringgaard,
* 1662, t 1726
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175. Maren Sørensdatter,
t 1755
176. Hans Olsen,
gmd. i Barrit Enemærke,
t c. 1731
177. Else Rasmusdatter,
* 1711, t 1783
178. Niels Sørensen,
356. Søren Nielsen,
gmd. i Hatting, »
gmd. i Aastrup,
• 1695, t ?,
t 1727
~ 1730
179. Johanne Madsdatter

180. Rasmus Knudsen,
gmd. i Klakring,
• 1695, f 1765
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00

ff

81

92. Søren Rasmussen,
gdr. i Nebsager Skovgd.,
♦ 1731, f 1787, begr. 10/3
~ 1774

00

2

91. Kirsten Larsdatter Due,
• 1736, t aö/ia 1805

00
00

172. Jens Nielsen,
borger i Grenaa og gdr.
i Bredstrup,
• c. 1690

380. Jacob Christensen Pimp, 760. Chr. Christensen Pimp,
gmd. i Bobæk,
møller i Aarup mølle,
190. Knud Jacobsen Pimp,
f 1702
t 1754_______________
gmd. i Bobæk, Stouby S.
• 1712, t 1747
381. Sidsel ? ? ?
t 1739
764. Søren Andersen,
gmd., Langballegaard,
382. Anders Sørensen
Vinding S,
191. Birgitte Kirstine Andersd.
Langballe,
t 1724
* 1723, f 1794
gmd., skovfog. i Tønning
1686—1756
765. KirsllnlNielsdatter,
t 1748
383. Karen Stephansdatter,
1685—1761
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23964. Jacob Stage,
lever 1542

23965. Maria Borre

11982. Søren Jacobsen Stage,
borgmester i Ribe,
t 24/0 1577
I
5988.
5989.
Oluf Staby, Else Svendsd.
borger i Ribe

11983. Anna Sørensd. Klyne,
t 1575

I
_________________ I

23966. Søren Klyne,
borger i Ribe,
lever 1549
6010. Ejler Jacobsen,
borgmester i Vordingborg

6011. Johanne Nielsdatter,
t 1604

5990.
5991.
HansSvaning,
Marine
kgl. historiogr. Sørensd. Stage
11584
t4/71615
00 80/01554

I

I

2994. Hans Olufsen Riber,
2995. Anna Hansd. Svaning
borgmester i Horsens
t »/10 1637
~ 9/a 1590

1

1496. Ernst Ernstsen v. Baden,
borgmester i Horsens,
t 2i/n 1656

1497. Anna Hansd. Riber,
t c. % 1660

1614

3005. Karen Ejlersdatter,
t 1674

3004. Jacob Madsen,
borgmester på Christianshavn,
t 21/s 1653

1

X
là03. N. N. Svendsdatter

1502. Christen Jacobsen Bruun,
propr. på Fyn og Alrø,
t 1707

X
1
1

1
748. Laurits Ernsten v. Baden,
spr. i Stouby,
* 1626, t 1680 (= 634 og 990)

>

749. Else Jensd. Jerløs,
11666

750. Just Rosenmeyer
t 1725

751. Cathrine Christensdatter
Bruun
f 1718
1

1

1

375. Magdalene Rosenmeyer,
• c. 1681 f 1747

374. Niels Lauritsen v. Baden,
gdr. i Bisholt,
* c. 1662, t 1745

Ug'

187. Else Cathrine v. Baden

Kap. VII.
96. Anders Larsen Hald,
gmd. i Hatting,
• før 1701, t ca. 1783
co 6/n 1737

192. Laurits Pedersen Hald,
gmd. i Hatting,
• c. 1670, t 1727
193. Mette Andersdatter,
• c. 1672, t 1712

384. Peder Larsen Hald,
gmd. i Hatting 1688,
t før 1701

i

97. Kirsten Jensdatter Bygholm,
• 1703, t 1780, begr. aø/i
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98. Hans Pedersen Kolding,
gmd. i Hatting,
♦ c. 1695. + 1758, begr. &/n
oo 7/10 1736
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99. Sidsel Pedersdatter

198. Peder Andersen,
gmd. i Ølsted,
• c. 1665, t 1757
199. Mette Jørgensdatter,
t 1749
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104. Niels Olesen,
gmd. i Ndr. Vrigsted,
♦ 1727, t 18/n 1812,
oo n/4 1760

105. Karen Nielsdatter,
• 1738, t 1778

CL

106. Niels Rasmussen Juel,
gmd. i Hostrup,
• 1698, t før 1771
oo 2/7 1742
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210. Niels Andersen,
gmd. i Hornum,
♦ c. 1688, t 1764
211. Mette Frandsdatter,
• 1703, t 1784
212. Rasmus Jørgensen Juel.
gmd. i Haastrup,
♦ 1660, t 1755
213. Mette Pedersdatter,
t 1741
214. Søren Sørensen Hjerrild,
gmd. i Hjerrild,
♦ 1690, t 1741

428. Søren Ibsen,
gmd. i Belle, Stouby S.
• c. 1660

215. Maren Jørgensdatter Lund,
• c. 1697, f 1760

430. Jørgen Hansen Lund,
gmd. i Stoubylund,
t 1731
431. Maren Pedersdatter,
t 1742

222. Niels Simonsen,
gmd. i Stouby,
• 1679, t 1747
oo 1731

444. Simon Nielsen,
gmd. i Stouby,
lever 1688
445. Maren Andersdatter,
t 1686

107. Maren Sørensdatter Hjerrild,
* 1719, t 1774, begr. 28/12
r&
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420. Anders Nielsen,
gmd. i Hornum Ostergaard,
t 1733
421. Karen Pedersdatter Hjerrild, [
t 1733

108. Rasmus Sørensen Frisenborg,
gmd. i Stouby,
• c. 1712, t 1773

109. Mette P-ed^rsdatier,
• c. 1713, t 1773

110. Anders Larsen Pilgaard,
gmd. i Pilegaard i Hyrup,
• 1721, t 8/i 1802
oo 4/6 1762

111. Anna Nielsdatter,
• 1737, f 5/6 1797

223. Ane Jensdatter

856. Jep Madsen,
gmd. i »Hjerrild«, Stouby S.,
lever 1664________________
857. Maren »Jeppis«,
f 1691

Kap. IX.
112. Lauge Michelsen,
gmd. i Gaverslund,
• 1679, f 1753
= 160
-

q

113. Maren Hansdatter,
♦ c. 1683, f 1767
= 161
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14. Peder Lauesen,
gdr. i Skulsballe, Vrigsted s.,
• 20/11 1808, t 14/a 1881

464. Christ. Christensen Smed,
gmd. i St. Velling,
t mellem 1692 og 1704
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116. Henrik Jensen,
gmd. i Tyvkær
(Smidstrup s.),
trol. 25/8 1739,
♦ c. 1706, + 1764

232. Jens Christensen Smed,
gmd. i St. Velling,
♦ 1669, f 1723
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233. Zidsel Henriksdatter,
t 1718

117. Johanne Sørensdatter,
• 1719, f 1761, begr. 4/10
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co 8/e 1870
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118. Jens Pedersen Roed,
gmd. i Fredsted,
• 1720, f 1758, begr. w/4
co 5/fl 1743

119. Kirsten Pedersdatter,
♦ 1720, f 1763, begr. i/4

2

465. Karen Madsd. Ravn
t 1692

466. Henrik Madsen,
selvejergmd. og sogne
foged i Højen,
* c. 1630, f c. 1688

931. Dorthe Lasdatter,
+ c. 1653

932. Mads Olufsen,
selvej ergmd. i Højen
nævnes 1640—54
933. Maren Christensdatter

1860. Jørgen Pedersen Ravn, 3720. Peder Ravn,
gmd. i Velling,
gmd. i Velling,
t c. 1581
t 1571
1862. Las Jensen,
3721. Kirsten Jensdatter,
selvejer i Horsted,
lever 1572
t c« 1634
1863. Vusse »Laskone«,
3
O
+ før 1640
‘5*
S
1864. Oluf Eriksen,
• RM
selvejergmd. i Højen
a •
1612—1640
vo

237. Karen Jensdatter Roed,
t 1742
238. Peder Jensen,
gmd. i Fredsted,
t 1755
239. Mette Udesdatter,
* c. 1689, f 1759

7440. Lauge Ravn,
1479
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234. Søren Clausen,
gmd. i St. Velling,
t 1724
235. Mette Olufsdatter,
t 1768
236. Peder Pedersen,
gmd. i Fredsted,
t 1760
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474. Jens Boed,
gmd. i Fredsted,
t 1716
476. Jens Pedersen,
sandemand i Fredsted,
t 1729

240. Peder Sørensen Høg,
gmd, i Tornshoved,
t 1747

480. Søren Thomsen Høg,
gmd. i Tornshoved,
t 1710
481. Maren Pedersdatter,
t 1713

242. Jens Jensen,
gmd. i Stouby,
t 1743

484. Jens Jensen,
gmd. i Graungaard,
t 1752
485. Karen Hansdatter,
t 1734

120. Søren Pedersen Høg,
gmd. og skovfoged
i Tornshoved,
♦ 1715, f 1790, begr. 20/h
co 20/n 1754
241. Ane Marie Sørensdatter,
♦ c. 1688, f 1771

121. Birthe Jensdatter,
♦ 1727, f 15/io 1800

930. Mads Jørgensen Ravn,
gmd. i Velling,
t c« 1653

243. Maren Thomasdatter,
t 1729
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122. Niels Christoffersen,
gmd. i Belle, Stouby s.,
♦ 1744, t 13/3 1815,
co 13/11 1761

CO

244. Christoffer Nielsen,
gmd. i Thorup,
Hedensted,
♦ 1706, t 1775

488. Niels Christoffersen,
gmd. i Kjørup,
Tamdrup s.,
• c. 1675, f 1753
co 1704
489. Karen Christensd. Bhi,
• c. 1672, t før 1745

976. Christoffer Eriksen,
gmd. i Egebjerggaard,
+1685 ...................

Wrängt W***

245. Ane Jensdatter Bisgaard,
♦ 1719, f 1769

984. Jørgen Ibsen Hjerrild,
forpagter på Merringgd.,
492. Otto Jørgensen Hjerrild,
t 1702
møller i Belle mølle,
t 1752
985. Maren Sørensdatter,
lever 1691

o

246. Jørgen Ottosen Hjerrild,
møller i Belle, Stoubv s..
♦ 1702, f 1750
123. Johanne Jørgensdatter
Hjerrild,
♦ 1739, f ^/i 1782

493. Maren Ejlersdatter,
t 1754

986. Ejler Andersen,
gmd. i Merringgaard,
t 1719

1968, Jep Madsen,
gmd. i Hjerrild 1664
1969. Maren »Jeppis«,
t 1691

1972. Anders Mortensen
Gjødesen,
spr. i Hedensted,
t 14/4 1678

15. Ane

1973. Kirsten Madsdatter,
t 15/4 1676

987. Maren Michelsdatter,
t 1719

•

Cathrine Sørensdatter Høg,
14/2 1335, f io/6 1928

247. Kirsten Nielsd. Roden,
• 1698, f 1768
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248. Peder Mortensen,
gmd. i Daugaard
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124. Morten Pedersen,
gmd. i Daugaard,
• 1745, t 1790, begr. 25/5
00 s/8 1777

125. Kirsten Jørgensdatter,
♦ 1756, f 27/o 1831
126. Bent Jensen,
gdr. i Ny Ørum,
• 1730, f 2°/4 1811,
co 16/12 1783

127. Karen Jensdatter,
♦ 1761, f 15/e 1829

249. Ane Frederiksdatter,
• 1718, t 1779

494. Niels Sørensen,
gmd. i Boden,
t 1743
495. Else Margrete v. Baden, &—
t 1742
496. Morten Pedersen,
gmd. i Daugaard,
t 1681
498. Frederik Christensen,
gmd. i Daugaard,
* 1683, f 1737
499. Kirsten ? ? ?
t 1738

250. Jørgen Hansen,
møller i Svends Mølle,
* 1722, f 1777
251. Karen Jensdatter,
* 1723, f 1775
252. Jens Bentsen,
gmd. i Ørum,
t 1761
253. Karen Nielsdatter,
t 1788
254. Jens Eriksen,
gmd. i Daugaard,
* 1729, f 1809

508. Erik Sørensen,
gmd. i Daugaard

255. Ane Cathrine Lauridsd.
♦ 1740, t 1803

510. Laurs Terkelsen,
Møller i Svends Mølle,
t 1754

31708. Jacob Stage,
lever 1542

7924. Oluf Staby,
borger i Ribe

co

31709. Maria Borre

co

7925. Else Svendsdatter

3944. Morten Gjødesen,
byfoged i Vejle,
t 1633
3945. Maren Pedersd. Munk,
t ^7 1655
3946. Mads Andersen,
spr. i Hedensted,
t Vio 1640
3947. Anne Clemensdatter,
t 7/4 1644
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31710. Søren Klyne,
borger i Ribe, lever 1549
i
I
15854. Søren Jacobsen Stage, co 15855. Anne Sørensd. Klyne,
borger i Ribe, f 1577
f 1575

I

7927. Marine Sørensd. Stage, co 7926. Hans Svaning,
1539—1615
kgl. historiograf,.
c. 1503-1584
I
i
I
3962. Hans Olufsen Riber, co 3963. Anne Hansd. Svaning,
borgmester i Horsens,
c. 1560—1637
c. 1545-1615

I_____________________

1982. Jens Madsen
co
t 1661
borgmester i bogense

991. Else Cathrine Jerløs
før 1674

1980. Ernst Ernstsen
v. Baden, f 1656,
borgmester i Horsens
990. Lauritz v. Baden,
sognepræst og provst i Stouby, f 1690
Å
I

1981. Anna Hansd. Riber,
efter 1660

1983. N. N. Hansd. Bang,
t før 1673
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