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Sine og Jens Peter Bach af Feldingbjerg
og deres forslaegt

Peter Bach

Gården i Feldingbjerg
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Ane nr. 2« Jens Peter Jensen Bach
blev født i Sahl, Houlbjerg herred, 18. april 1855, aom søn af gårdmand Jens

Nielsen (Bach) og hustru, Kirsten Pedersdatter. Han blev hjemmedøbt 22. april

formedelst svaghed og fremstillet i Sahl kirke 24. juni, båret af Niels Jen
sens hustru, Karen Marie Pedersdatter af Sahl, og fadiere iøvrigt var gård
mandene Peder Hansen, Søren Mikkelsen og Søren Nielsen, alle af Sahl.

Jens Peter Jensen blev konfirmeret 4» april 1869 i Gullev kirke med karakter
for kristendomskundskab, godt, samt sædelig opførsel.
Ved kgl. bevilling af 29. juli 19°5 fik Jens Peter Jensen tilladelse til at

føre slægtsnavnet Bach.

I 1885 tjente Jens Peter Bach på en gård i Hellerup i Langå sogn, men samme

år købte han en ejendom i Højbjerg ved Rødkærsbro. Sælgeren hed Niels Randrup.
Ejendommen bestod af 2 parceller: 5~ af Højbjerg by og sogn af hartkorn 2 skp.
1 fdk. og 9“ af Palstrup, Højbjerg sogn af hartkorn 1 skp. 1 fdk. % alb. Købe
summen var 15.200 kr., hvoraf de 11.000 var for selve ejendommen og resten,

2.2oo for medfølgende løsøre. Jens Peter Bach overtog den på ejendommen hvi
lende pantegæld, 7»°°° kr., og udbetalte resten kontant. Skødet blev skrevet

5o, aug. 1885 og tinglæst 18. sept. samme år.
27- nov. 1885 blev ungkarl og husmand Jens Peter Jensen af Højbjerg og pige
Jensine Jensen af Troelstrup, Feldingbjerg sogn, viet i Højbjerg kirke. For

lovere var Niels Laustsen, Troels trup, og Jens Peter Pedersen, Højbjerg.

Sine og Jens Peter Bach flyttede fra Højbjerg til Feldingbjerg 1888, og ejen

dommen i Højbjerg blev forpagtet ud til en mand ved navn Christen Nielsen.
Han købte året efter ejendommen for 9»°oo kr., hvoraf de 2.000 kr. var for
medfølgende løsøre. Skødet blev tinglæst 15. nov. I889.

Jens Peter Bach købte ved auktion Jørgen Jespersens ejendom i Feldingbjerg af
hartkorn 1 td. 1 fdk. % alb, for 5« 600 kr. Med ejendommen fulgte en aftægts

forpligtelse til en tidligere ejer, Anders Pedersen, og hans hustru samt hus
truens sindssvage søster, Karen Laursdatter, for deres livstid. Denne aftægt
blev kapitaliseret til I.500 kr. På ejendommen hvilede en pantegæld på 600 kr.
Skødet blev tinglæst 5» okt. 1888.

Den sindssvage Karen laursdatter døde 2o. febr. 1897, 69 år gi., og hendes sø
ster, Mette Kirstine laursdatter, gift med Anders Pedersen, døde 2o. juni 19ol,

79 år gi. Aftægtsmand Anders Pedersen døde 11. jan. 1907, 82 år gi.
Sine og Jens Peter Bach's børn:

1. Jens Bach Jensen, f. i Højbjerg 6. nov. 1886, døbt i Højbjerg kirke 26. dec.
1886. Faddere: Gårdmand Peter Petersens hustru, Thorup, Jens Laustsens hus
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tru, Kvols, husmand Jens Peter Petersen, Højbjerg, husmand Niels Laustsen,
Troels trup, ungkarl Peter Christensen, Sparkær.
Jens Bach blev konfirmeret 14. april I90I i Feldingbjerg.

Ved kgl. bevilling af 29. juli 1905 fik han tilladelse til at føre navnet

Jens Jensen Bach.
2. Niels laustsen Bach Jensen, f. i Feldingbjerg 19. okt. 1888, døbt i kirken
1. jan. 1889. Faddere: Boelsmand Kristen Petersens hustru, gårdmand Laust

Vistisens hustru, aftægtsmand Anders Pedersen, gårdmand Niels Møller af Fel

dingbjerg og gårdmand Anders Larsen af Kobberup.

Niels Bach blev konfirmeret 5» okt. 19o2.
Ved kgl. bevilling af 29. juli 1905 fik han tilladelse til at føre navnet

Niels laustsen Jensen Bach.

5. Nikoline Kirstine Jensen, f. 27. maj 1891, døbt i kirken 12. juli 1891«
Faddere: Gårdmand Jens laustsens hustru, Kvols, Peter Kristian Kristensens

hustru af Skalmstrup (Sine Bach’s to søstre, Dorthea og Maren), Niels Kric

stensen af Thorup, Laust Stavnsbjerg af Feldingbjerg og boelsmand Niels

Laustsen af Feldingbjerg.
Nikoline blev konfirmeret 1. okt. I905.
Ved kgl. bevilling af 29. juli 1905 fik hun tilladelse til at føre navnet

Nikoline Kirstine Jensen Bach.
4. Karl Bach Jensen, f. 14. aug. 1895, døbt 17. sept. 1895* Faddere: Forældre

ne, Gårdmand Anders Larsens hustru af Kobberup, ungkarl Peder Kristian
Laustsen og aftægtsmand Anders Pedersen af Sdr. Feldingbjerg.

Karl Bach døde lo. dec. 19o2.
5. Ane Kirstine Jensen, f. 6. jan. 1896, døbt 29. marts. Faddere: Pigen Mar
grethe Dam, pigen Petrine Vistisen, ungkarl Ingvard Jacobsen, husmand Peder

Kristian Villadsen og boelsmand Kristen Pedersen, alle af Sdr. Feldingbjerg.
Kirstine blev konfirmeret J. april I9I0«
Ved kgl. bevilling af 29. juli 19°5 fik hun tilladelse til at føre navnet

Ane Kirstine Jensen Bach.
6. Birte Marie Jensen, f. 26. febr. 1898, døbt 7« april. Faddere: Boelsmand
Peter Bervalds hustru, husmand Peder Kristian Villadsens hustru af Sdr. Fel

dingbjerg, husmand Niels laustsen af Stoholm, gårdmand Jens Laustsen af
Kvols og gårdmand Peder Kristian Kristensen af Skalmstrup.

Marie blev konfirmeret 14. april 1912.

Ved kgl. bevilling af 29. juli 1905 fik hun tilladelse til at føre navnet
Birte Marie Jensen Bach.
Jens Peter Bach, døde 24. febr. 1932 på Skive sygehus og blev begravet 2. marts
på Feldingbjerg kirkegård.

4

Ane nr. 3. Jensine Jensen
blev født i Troelstrup, Feldingbjerg sogn, 8» juni 1957# som yngste datter af

gårdmand Jens Nielsen (Borris) og hustru Birte Marie Christiansdatter. Hun
blev hjemmedøbt 13. juni, dagen efter, at hendes fader, Jens Nielsen, havde

aflivet sig selv, og hun blev opkaldt efter ham. Dåben blev publiceret i Fel

dingbjerg kirke 21. juni. Hun blev båret af gårdmand i Troels trup .Søren Chri
stensens kone og Niels Nielsens kone sammesteds gik hos. Faddere iøvrigt var

ungkarl Niels laustsen af Stoholm (hendes fætter, som senere blev hendes sted

fader) og ovennævnte Søren Christensen og Niels Nielsen, gårdmænd i Troelstrup.

På grund af vakance i Kobberup- Feldingbjerg præstekald gik Jensine Jensen til
præst i Højslev. Hun blev konfirmeret i Højslev kirke 1. okt. 1871. Dom ang.
kundskab og opførsel: meget godt, udmærket godt.

Feldingbjerg kirkebogs af gangsliste viser, at Jensine Jensen 1. nov. 1871, 15

år gammel, flyttede til Bjerring i Middelsom herred som tjenestepige.

27. nov. 1885 blev hun viet i Højbjerg kirke til Jens Peter Jensen (Bach).
Sine Bach døde 7» marts 1929 og blev begravet 15« marts på Feldingbjerg kirke

gård.
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Ane nr« 4. Jens Nielsen (Bach)

blev født 28. jan. 1818 i Bjerring, Bjerring sogn, Middelsom herred. Hans for
ældre var gårdbruger Niels Pedersen (Bach) og hustru Maren Andersdatter.

luddere ved hans dåb var Johanne Andersdatter fra Vindum (hans moster), Niels
Hansens kone, Karen Nielsdatter, Christen Pedersen Bach (hans farbroder), Pe
der Smed i Bjerring og Jens Smed i Vindum.
9. nov. 1818, samme år, som Jens blev født, døde hans fader, Niels Pedersen

Bach, og Jens fik som stedfader sin farbroder, Jens Pedersen Bach.

Jens Nielsen blev konfirmeret i Bjerring kirke 29. april 1832. Samme dag blev

hans to halvsøskende, Peder og Maren, konfirmeret. Jens fik karakteren meget

god for kundskab og opførsel.
En lægdsrulle fra 1837 fortæller, at Jens Nielsen var udskrevet til livgarden,
og at han var 67-4 tommer (177 cm) høj.

4. juni 1846 blev ungkarl Jens Nielsen af Bjerring, 27 år gi., gift i Sahl
kirke med enken Kirsten Pedersdatter (ane nr. 5). 22 år gi., af Sahl.
7. sept. 1847 blev Kirsten Pedersdatters skiftebrev tinglæst som adkomst for

hende til gården, som hun boede på, og som var hendes første mands, Peder

Brundts, fødegård. Gårdens hartkorn blev opgivet til at være efter den gamle

matrikel 4 td. 2 skp. og skovskyld 1 fdk. 1 7/11 alb. Samme dag fik Jens Ni

elsen, ved vielsesattest udstedt af pastor Paludan i Sahl, tinglæst adkomst
til gården.
Jens Nielsen Bach's og Kirsten Pedersdatters børn:

1. Petrine Jensen, f. 7. maj 1847, døbt i kirken 11. juli, båret af sognefo
ged Jens Bach's datter, Ane Kirstine Jensdatter af Bjerring (faster). Fad

dere: Gårdmændene Søren Mikkelsen, Søren Jensen (Brygger) og Anders Ander

sen af Sahl.
Petrine blev konfirmeret 30. sept. 1861. Dom ang. kristendomskundskab eg

opførsel: meget god og sædelig. 17. okt. I867 blev hun gift med ungkarl
Niels Ankersen, søn af gmd. i Kragelund, Anker Nielsen Rydahl. De købte

Skibelundgård af Petrines morbroder, Rasmus Pedersen 7. maj 1868, men solg
te den igen 15. april I869.

2. Maren Kirstine, f. 26. jan. 1831, døbt i kirken palmesøndag, 3o. april,
båret af pigen Ane Marie Pedersdatter af Skibelund (moster). Faddere: Gård
mændene Søren Jensen (Brygger), Søren Mikkelsen og Peder Hansen, alle af
Sahl.

Maren Kirstines konfirmation er ikke fundet i Sahl-Gullev kirkebog.
3. Nicoline, f. 2o. aug.

1853, hjemmedøbt 17. sept., hjemmedåben offentlig
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gjort i kirken allehelgensdag, Jo. okt. Pigen Ane Marie Pedersdatter af

Skibelund bar hende, og faddere var gårdmændene Søren Brygger og Peder

Hansen og smed Niels Peter Nielsen, alle af Sahl.
Nicoline blev konfirmeret i Sahl 6. okt. 1867» Kristendomskundskab mg og
sædelig opførsel.

Nicoline Jensen blev gift med husmand Niels Christensen (Bonde). De boede

i Middelhede i Rind sogn. Deres datter, Mathilde Christensen, f. 1878,
blev gift med proprietær Carl Ægidius, Sofienlund i Hjerm ved Struer.

4, Jens Peter, f. 18. april 1855« døbt 22. april (ane nr. 2).
Ved en kontrakt, tinglæst 1J. dec. 1844, havde Peder Brundt bortlejet gårdens

hedelod og mose til Anders Pedersen Høiberg af Sahl for dennes og hans kones
livstid. Jens Nielsen søgte og fik indenrigsministeriets tilladelse til at

udstykke og frasælge denne hede- og moselod, og ved skøde, tinglæst 2J. fe
bruar 1855, solgte han den til Anders Pedersen for 4°° rd. Lodden var på 5
skp. % alb. hartkorn.

Jens Nielsen Bach døde 22. juli og blev begravet 28. juli 1856, kun 58^- år

gammel. Kirkebogen melder intet om dødsårsagen.

Ved skiftet efter ham, som blev holdt på herredskontoret 16. aug. samme år,
var mødt enken, Kirsten Pedersdatter, med sin laugværge, hendes broder, gmd.
Rasmus Pedersen fra Skibelund, og som værge for de fire umyndige børn deres

afdøde faders stedfader og farbroder, gmd. Jens Pedersen Bach fra Bjerring.
Boets ejendom blev opgivet at være: a) gården i Sahl, som med besætning, ud-

og indbo blev ansat til en værdi af 4000 rd., b) en panteobligation, udstedt
af Anders Pedersen i Sahl, lydende på 5°° rd., ialt 45oo rd. Der blev ikke
opgivet nogen gæld hvilende på gården. Efter at skifteomkostningerne var truk

ket fra, var der til deling mellem enken og børnene 4588 rd., hvoraf enken

fik halvdelen, 2194 rd. Efter at endnu en afgift var fratrukket den anden

halvdel, fik enken af denne en fjerdedel, 545 rd. 4 mk. 8f- sk,, de tre døtre
fik hver en søsterlod, 527 rd. 2 mk. 11 15/2o sk., og sønnen en broderiod,
654 rd. 5 mk. 7 6/2o sk.

Kirsten Pedersdatter erklærede, at hun af sin egen boeslod vilde forhøje døt-

renes arvelodder til 400 rd. for hver, samt sønnens til 700 rd., men da hun
ikke kunde udbetale summerne kontant, ønskede hun, at der måtte gives børne

ne udlæg i gården for deres arv.
Da hverken skifteforvalteren eller børnenes værge fandt noget imod enkens på

lidelighed eller vederhæftighed at erindre, blev der for de umyndiges tillag
te arvelodder, ialt 1900 rd., givet udlæg både i gården og den fremlagte pan

teobligation. Kirsten Pedersdatter betalte straks skifteomkostningerne, ialt
122 rd.« 5 mk. 1? sk«, og boet blev hende derefter overdraget til fri disposi
tion og rådighed.
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Ane nr. 5. Kirsten Pedersdatter
blev født 2o. marts og hjemmedøbt 21. marta 1823 i Skibelund i Sahl sogn som

datter af gårdmand Peder Christian Rasmussen og hustru, Anne Cathrine Mikkelsdatter. Faddere ved hendes dåbs publikation i Sahl kirke var Jens Hansens kone

i Gullev, Jacob Mikkelsens kone, Kresten Frandsen, mølleren og Jens Thomasen.
Hun blev konfirmeret i Sahl kirke 1837 °g fik karakteren: Meget god af kund

skab og opførsel.
22 år gammel blev hun gift 8. juli 1845 i Sahl kirke med ungkarl og gårdmand

Peder Pedersen (Brundt), som var 3° år gi. Forlovere ved brylluppet var bru
dens fader, gmd. Peder Christian Rasmussen, og brudgommens broder, gmd. Søren
Pedersen af Højbjerg.

Peder Brundt var født 11. marts og hjemmedøbt 12« marts 1815 som søn af Peder
Pedersen (Brundt) og Ane Hansdatter, gårdfolk i Sahl. Gennem mandslinjen kan
slægten følges mindst fem generationer tilbage i Sahl sogn. Alle mænd hed Pe
der Pedersen og blev kaldt Brundt, hvilket tyder på, at de stammede fra den

lille landsby Brundt i Skød sogn ved Hammel.
24 år gi. købte Peder Brundt sin faders gård i Sahl af hartkorn 4 td. 2 skp.
og skovskyld 1 fdk. 1 7/11 alb. med ind- og udbo for 9°° rd. Skødet blev skre

vet 12. juni 1839 °g tinglæst ved Lysgård-Hids herreders ret 3°- aug. samme
år.

Gården, som oprindeligt var en fæstegård under Frisholt, havde gamle Peder Pe-

sen Brundt købt af sin svigerfader. Enevold Andersen, i I809 og givet 600 rd.
for den. Enevold Andersen havde haft gården i fæste og købte den af Frisholts

ejer, ritmester Halling, til selveje I804. Købesummen var da 480 rd.

Ved matrikuleringen 1844 fik gården, som ligger i den sydlige udkant af Sahl

by, matr. nr. lo.
Kirsten Pedersdatters og Peder Brundts ægteskab blev meget kort. 28. okt. -

tre måneder og tre uger efter brylluppet - døde Peder Brundt pludseligt ved
et ulykkestilfælde, 30^ år gammel.

Efter begæring af den afdødes slægtninge blev skiftet efter ham påbegyndt 31.
okt., idet der blev afholdt en registrerings- og vurderings forretning i sterv-

bogården. Denne forretning blev indført i registreringsprotokollen, som findes

på landsarkivet i Viborg, men desværre er så medtaget af fugt, at den umuligt
kan læses.
Skiftebehandlingen fortsattes 16. febr. 1846 på herredskontoret, og her til

kendegav enken, at hun nu med vished kunde afgive den erklæring, at hun ikke
var frugtsommelig med den afdøde. Arvinger var derefter kun Peder Brundts mo

der, den 65-årige Ane Hansdatter, og hans seks søskende.
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Kort over Sahl by, opmålt ved udskiftningen 1782. Den sydligste g&rd i byen,
matr. nr. lo, som da var festet af Enevold Andersen, er Jens Peter Bach's fø

degård .
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Enken og arvingerne blev enige om, at gården med alle dens faste og løse ejen

dele skulde bortsmiges ved tre offentlige auktioner, og at den eventuelle kø
ber skulde overtage gårdens panteforhæfteiser, som var 600 rd. til Den alm. En

kekasse, Joo rd. til den afdødes søskende og endelig aftægtsforpligtelse til
moderen, Ane Hansdatter.
Der var imidlertid indløbet en del regningskrav til boet, sammenlagt ialt 362

rd. 8 sk. Desuden fremlagie enken en opgørelse over udgifterne til begravel
sen, ialt J2 rd. 2 sk., som hun fordrede udredt af boet.

Men arvingerne, som synes at have været ret hårde ved enken, vilde ikke uden
videre godkende fordringerne og forlangte beviser for rigtigheden af dem. Især
vilde de ikke indrømme enken at få udbetalt den af hende fordrede sum for be

gravelsen, som de anså for at være sat for højt.

Enken lovede imidlertid at bestyre gården og være ansvarlig for det registre
rede, indtil det kunde blive solgt ved auktionen. Endvidere lovede hun at sør

ge for, at forårsarbejdet i marken blev udført til rette tid. så længe, hun
var i gården.
Derefter blev skiftet udsat til 4» marts, hvor der blev holdt en ny skiftesam

ling på herredskontoret.
Her tilkendegav enken og arvingerne, at de var blevet enige om, at boet - går

den med alle dens faste og løse ejendele - skulde overdrages enken imod, at

hun overtog alle gældsforpligtelser og udredte omkostningerne ved skiftet og
de averterede tre auktioner, som nu ikke skulde afholdes. For betalingen af

de 3°o rd., som hun skulde udrede til Peder Brundts moder og søskende, og som
forfaldt til næste snapstingstermin, indestod hendes fader, Peder Christian

Rasmussen i Skibelund, som kautionist.

Men der hvilede endnu en forhæftelse på gården, som Kirsten Pedersdatter måt

te stå inde for. Peder Brændts to ældste søskende, Maren Pedersdatter og Ene
vold Pedersen, var kun halvsøskende til de øvrige. De var børn af gamle Peder

Brundts første kone, Ane Enevoldsdatter, som døde i barselseng 16. okt. 1811

efter at have født sønnen Enevold. Ved skiftet efter hende var de to børn ble
vet tillagt 990 rd. i arv, sønnen 660 og datteren 330 rd. De to beløb var ef

ter statsbankerotten 1813 og den efterfølgende renovering af pengevæsenet ble

vet omskrevet til henholdsvis 198 og 99 rbd. Maren var blevet gift med Mikkel
Nielsen i Sahl, og ved giftermålet havde hun fået sin arv udbetalt. Men Ene

vold Pedersen gjorde opmærksom på, at hans mødrenearv stadig stod i gården, og

den skulde nu udredes af hans svigerinde.

Moderen, Ane Hansdatter, erklærede, at hun vilde give afkald på den halvdel af
arven, som hun efter loven kunde tilkomme, og arvingerne enedes da om at dele
de 300 rd. således, at moderen fik 5® rd., de to ældste søskende, Manan og

Enevold hver 25 rd. og helbroderen Søren og de tre søstre, Ane Kirstine, Kir
sten og Ane Marie, hver 5© rd.
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Skiftets omkostninger beløb sig til 86 rd. 1 mk. 6 sk., og deraf betalte en

ken straks 73 rd. og lovede at betale resten inden 14 dage.
Dermed blev skiftet sluttet og protokollen underskrevet af samtlige tilstede-

varende. Det er interessant at bemærke, at medens de andre - bortset fra skif
teforvalteren og hans to vidner - enten skriver meget dårligt eller ligefrem

skriver under "med ført pen", så har enken, Kirsten Pedersdatter, en fast og

sikker håndskrift.
7 måneder efter Peder Brundts død blev Kirsten Pedersdatter gift med ungkarl

Jens Nielsen Bach fra Bjerring (ane nr. 4)« Vielsen fandt sted i Sahl kirke
4. juni I846, og forlovere var igen brudens fader, gmd. Peder Christian Ras
mussen i Skibelund samt brudgommens farbroder og stedfader, Jens Pedersen

Bach af Bjerring.
17. sept. 1847 blev Kirsten Pedersdatters skiftebrev tinglæst som adkomst for

hende til gården, hvis hartkorn da opgives til efter den gamle matrikel at væ

re 4 td. 2 skp. og skovskyld 1 fdk. 1 7/11 alb., men efter den nye matrikel af
1844 5 td. 4 skp. 1 fdk. 4 alb. Samme dag fik Jens Nielsen Bach, ved vielses
attest udstedt af pastor Paludan i Sahl, tinglæst adkomst til gården.

Jens Nielsen Bach døde 22. juli I856, og kun 5 måneder senere, 28. okt. I856,
blev Kirsten Pedersdatter,-.der nu var 35 år, viet for trédie gang i Sahl kir

ke, denne gang til ungkarl Niels Pedersen, som var 25 år gi., født 3°. nov.
185o i Koudal i Vellev sogn, søn af aftægtsmand, fhv. gårdmand Peder Christen
sen og hustru, Ane Bolene Mathilde Andersdatter. For tredie gang var Peder

Christian Rasmussen forlover ved sin datter Kirstens bryllup. Den anden forlo
ver var brudgommens fader, Peder Christensen.

Niels Pedersens vielsesattest blev tinglæst 6. marts 1857 som adkomst for ham
til gården, hvis værdi ved den lejlighed blev ansat til 2.500 rd.
Niels Pedersen og Kirsten Pedersdatter fik to sønner:

1. Jens Bach Pedersen, f. 28. okt. 1857» hjemmedøbt 16. nov., i kirke lo. jan.

1858. Moderens søster, Maren Pedersdatter i Hulbæk, bar barnet. Faddere:
Gmd. Søren Nielsen, indsidder Peier Sørensen, hmd. Laurs Christensen af Sahl

Jens døde 12. juli 1869, 11| år gi.
2. Peder Pedersen, f. 17. jan. 1862, hjemmedøbt 19. jan., i kirke 25. maj. Fa

derens søster, Kirstine Pedersen fra Koudal, bar barnet. Faddere: Gmd. Pe
der Sørensen Brygger, ungkarl Anders Brygger og Niels Thomsen, alle af Sahl.

Peder døde af strubehoste 6. juni I864, 2 1/3 år gi.

7. marts I864, 3 måneder før sin yngste drengs død, døde Kirsten Pedersdatter,

41 år gi. Hun blev begravet 14. marts.
Niels Pedersen fik af amtet meddelt tilladelse til at hensidde i uskiftet bo,

10
men «»»rt efter meddelte han skifteretten, at han havde ændret bestemmelse og
nu ønskede at få foretaget skifte og deling mellem sig og den afdødes børn.
Grunden var sikkert, at han ønskede at gifte sig igen.

Skiftet blev foretaget på herredskontoret 21. maj 1864. Som værge for de fire

ældste børn var mødt Jens Pedersen Bach fra Bjerring, men på grund af alder

dom (han var 75 år) begærede han sig fritaget for værgemålet, og den afdødes
broder, gårdmand Rasmus Pedersen af Skibelund, blev derefter beskikket som

værge for alle seks børn.

Boets ejendele blev opgjort til en værdi af 5512 rd. 5 mk« og gælden til 1712
rd. 5 mk. Efter at gælden og skifteomkostningerne var trukket fra, var der til
bage en beholdning på 1559 rd., hvoraf enkemanden fik halvdelen. Efter at end

nu nogle afgifter var fratrukket, var der til deling mellem enkemanden og de
seks børn 756 rd. 5 mk. 12 sk., der blev delt i 7 lige store lodder, I08 rd.

7 sk. til hver, og med denne opgørelse erklærede alle de mødte sig tilfreds.
Enkemanden erklærede, at han ikke for tiden så sig i stand til at udbetale den

hans børn og stedbørn tilfaldne arv og bad om, at arven måtte forblive inde
stående hos ham i gården, og da værgen og skifteforvalteren ikke fandt noget

imod enkemandens pålidelighed at erindre, blev der for børnenes arvelodder gi
vet tinglæst udlæg i boets samtlige ejendele, Af arvekapitalen skulde enke
manden ikke svare renter så længe, børnene forblev i hjemmet og der nød opdra

gelse og underholdning, men så snart dette ophørte, eller når børnene var
fyldt 18 år, skulde kapitalen forrentes med 4

15» juli I864 - 4 måneder efter Kirsten Pedersdatters død - blev enkemand og

gårdmand Niels Pedersen af Sahl, 55^" år gi., gift i Gerning kirke med pigen
Ane Kathrine Sørensen, 25 år, datter af afdøde gårdmand Søren Nielsen i Hes-

selbjerg. Gerning sogn. Forlovere var Rasmus Pedersen og Mikkel Sørensen.

Niels Pedersen og Ane Kathrine Sørensen fik en søn, Peder, f. 26. juni 1865,
han døde, da han var et halvt år gi.

Kun 56 år gi. døde Niels Pedersen lo. jan. 1867, og 2o. dec. samme år blev Ane
Kathrine Sørensen gift i Sahl kirke med ungkarl Niels Peter Pedersen, søn af

husmand Peder Frandsen på Vinkelholms mark, Sahl sogn. Niels Peter Pedersen

var 22 år og Ane Kathrine 27. De fik en datter, Maren, som blev født 19, aug.
1868, men hun døde også kun et halvt år gi.

2o. aug. 187o døde Ane Kathrine Sørensen, 50 år gi., og 5-^ måned senere, 6.

dec., blev Niels Peter Pedersen, der nu var 25 år, gift i Sahl kirke med den
kun 18-årige Ane Kirstine Sørensen, datter af gårdmand Søren Jensen i Skibe

lund. Ane Kirstines moder, Karen Marie Jensdatter, var datter af Jens Christen

sen og Kirsten Thomasdatter i Skibelund. Jens Christensens første hustru var
Kirsten Sørensdatter, søster til ane nr. 2o, Rasmus Sørensen (se ane nr. 40,
Søren Rasmussen).

Ane Kirstine og Niels Peter Pedersen fik 14 børn, hvoraf flere dog døde som
små.

Niels Peter Pedersen døde 14. narts 1914, og ved skiftet efter ham nævnes hans
9 børn. En søn var portør ved DSB i Randers, en søn portør i Skive og en søn
uddeler i Randest ved Hobro, to døtre var gift med lærere, de fire yngste døt

re var ugifte. Skønt der altså var flere sønner, var der ingen til at overta
ge gården, som N, P. Pedersen derfor havde solgt til en fremmed, Jens Peder

Jensen, som fik skøde 1. april 1910.

f
N. P. Pedersen havde skilt en grund, matr. nr. lo-, fra gården og herpå byg
get et hus. Her var han flyttet ind med sin kone. Efter hans død sad Ane Kir

stine i uskiftet bo indtil 1922, hvor hun fik tinglæst skøde på huset.
Ane Kirstine Sørensen døde 26. juli 1925» Hendes børn arvede huset men solgte

det straks til Niels Rasmus Nielsen, også en fremmed udenfor slægten.
Fra Peder Brundt overtog gården i 1859 "til Ane Kirstine Sørensens død i 1925,
hvor den sidste del af gården kom på fremmede hænder, gik der 86 år. Skønt

gården ved de mange tidlige dødsfald og hurtige nye ægteskaber ofte havde

skiftet ejer, var der dog ikke sket et egentligt generationsskifte. Men hver

gang der var kommet en ny mand eller kone i gården, var han eller hun yngre
end den foregående, og på den måde havde slægten "holdt sig ung" i gården.
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Ane nr« 6« Jens Nielsen (Borris)
blev født J. juni 1816 i Troelstrup, Feldingbjerg sogn, som søn af gårdmand

Niels Laursen (Borris) og hustru Dorthe Madsdatter, hjemmedøbt samme dag og

fremstillet i kirken 7* juli. Hin blev båret til dåben af sin faster, Johan
ne Lauridsdatter, Anders Jensens hustru af Gundelund, og faddere var: Niels

Christensen fra Mårbjerg, Anders Nielsen fra Stoholm, Peder Aakiær og Ellens
datter, Dorthe Kirstine Jensdatter af Troelstrup, alle af bondestand.

Jens Nielsen blev konfirmeret lo. april 1831. Dom ang. kundskab og opførsel:
mg, mg.
1. juni 1849 blev ungkarl Jens Nielsen fra Troelstrup, 33 år, og ungpige Bir
the Marie Christiansdatter, 21 år, hjemme hos sin stedfader, Jens Christian

Thomasen i Østerris, Højslev sogn, viet i Højslev kirke.
Jens Nielsen overtog sin fødegård, matr. nr. 3 i Troelstrup, senere kaldet

"Troelstruplund", ved skøde af 3* febr. 1848, udgivet af hans moder, Dorthe
Madsdatter, og tinglæst 15. febr. I848« Gårdens hartkorn var 3 td. 2 skp. 3

fdk.

alb, og købesummen looo rd« foruden aftægtsforpligtelse til moderen,

kapitaliseret til 250 rd. I anledning af skødets udstedelse betalte Jens Ni
elsen til Kobberup distrikts fattigkasse 24 skilling.

Jens Nielsens og Birthe Marie Christiansdatters børn:

1. Dorthe, f. 2. juli 185o, døbt i kirken 12, juli. Faddere: Brødrene Niels

Nielsen og Laust Nielsen og sidstnævntes datter, Johanne, samt pigen Maren

Pedersdatter og gårdmand Laust Bække af Troelstrup.
8. febr. 1876 blev Dorthe (eller Dorthea) Jensen af Troelstrup, 25 år gi.,
gift i Feldingbjerg kirke med gårdmand og enkemand Jens Laustsen, 37 år,

af Kiærgård i Kvols sogn (Kuhr). Forlovere: Niels Laustsen, gård mand i Tro
elstrup og Anders Lausen, boelsmand i Øster Børsting.

2. Karen Marie, f. 3°. aug. 1851, hjemmedøbt 9* sept., dåben publiceret i kir
ken 14« sept. Faddere: Laust Nielsen, Niels Nielsen og Christen Pedersen,

førstnævntes kone og Søren Christensens kone af Troelstrup, alle af sognet.
Karen Marie døde 2. maj 1868, begr. 8. maj, 17 år gi., af difteritis.

3. Maren, f. 6« april 1854» døbt i kirken 13» april. Faddere: Jens Larsens og

skolelærer Hanghøjs koner, Laust Bække, Søren Christensen og Niels Nielsen,
alle af Feldingbjerg sogn.
Maren blev konfirmeret 19. april 1868 i Kobberup kirke. God kundskab, meget
god opførsel.
21. juni 1877 blev Maren, 23 år gi., gift i Feldingbjerg kirke med ungkarl

og gårdmand Daniel Nielsen af Skalmstrup, 36 år gi. Forlovere: Niels Laust
sen, gmd. i Troelstrup, og Niels Danielsen, aftægtsmand i Skalmstrup.
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Daniel Nielsen og Maren Jensen fik 5 sønner, hvoraf den ældste døde som
spæd. Daniel Nielsen døde 5» juli 1882, 41 år gi. Præsten har tilføjet i
kirkebogen: "Dræbt af 'Lynilden".

18. sept. 188? blev Maren Jensen, enke efter gårdmand Daniel Nielsen i

Skalmstrup, gift med ungkarl Peder Kristian Kristensen, 54 år, af Skalms-

trup. Forlovere var Kristen laustsen, husmand i Skalmstrup, og Niels Laustsen, husmand i Troelstrup.

4. Jensine, f. 8. juni 1857 (ane nr. 5)•
4 dage efter Jensines fødsel døde Jens Nielsen. I sindsforvirring hængte han

sig selv.
Forhøret i anledning af dødsfaldet er indført i Fjends-Nørlyng herreders poli

ti- og ekstrarets protokol og gengives her ordret:
År 1857 d. 14. juni eftermiddag kl, 4-^ blev politiretten sat hos gårdmand Jens
Nielsen Borris i Troelstrup, Feldingbjerg sogn, og betjent af den ordinære po

litidommer med tiltagne vidner, sognefoged Anders Nielsen og gårdmand Laust
Christensen, her af Troels trup. Hvor da blev optaget forhør i anledning af, at
gårdmand Jens Nielsen Borris i fredags d. 12. d.m. har hængt sig.

For forhøret fremstod:
1. Den afdødes enke, Birthe Marie Christiansdatter, 5° Ar gi»» der, formanet

til sandhed, på anledning forklarer: Hendes mand, der var 41 Ar gi»» °g me<l

hvem hun har været gift i 8 år og har 4 Børn, resp. 7» 6, 5 år og een uge gi.,
har stedse lidt af en nedtrykt sindsstemning, der især til sine tider gjorde,
at han var ude af stand til at tage sig noget for. Han klagede da altid over
trykken for hjertekulen, der gjorde ham beængstet og modløs i høj grad, og han

vilde da helst blive liggende i sengen. I de sidste dage før hans død klagede

han sig således, og samme morgen i fredags blev han liggende i sengen, men
stod dog op kl. omtrent 7 eller noget over, da deres tjenestedreng Frederik

og pige Bodil Marie, der kun er 17 og 15 år, den dag var til overhøring i Kobberup kirke i anledning af, at bispen visiterede, og der således ingen andre

var i gården end citantinden, der i mandags d. 8. d.m« havde gjort barsel, og
hans 76-årige moder, og begp.v sig på deres opfordring ud for at flytte kreatu
rerne. Han havde netop den morgen klaget sig meget over sit onde og ytrede

lyst til at blive liggende. Da han imidlertid endnu ikke efter et par timers
forløb eller derover var kommet tilbage, gik hans g^.mle moder ud for at se ef

ter ham, og da hun straks opdagede, at kreaturerne ikke var flyttede, blev hun
angst og løb omkring i alle husene for at råbe på ham, hvorved hun, idet hun
kom ind i laden, først opdagede hans træsko, som han havde sat der, og i det

samme opdagede hun sønnen hængende oppe under hanebjælkerne« Hun kom da løben
de i stor jammer til citantinden cg meddelte hende, der lå i sengen og var
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faldet i søvn, ulykken samt løb derpå til de nærmeste naboer og tilkaldte dem,

af hvilke gmd. Søren Christensen først kom til og skar straks den afdøde ned.

Han var imidlertid forlængst kold og ganske stiv, og der var således aldeles

ingen mulighed for, at han kunde bringes til live. Deres omstændigheder er go
de, og de har stedse levet i et lykkeligt samliv, så at citantinden føler sig

overbevist om, især da den afdøde var en god og kærlig mand og fader, at han
kun i ren sindsforvildelse har gjort gerningen. Citantinden ved, at han for
omtrent 16 år siden har været sindssyg i den grad, at der i længere tid måtte
holdes vagt over ham bestandig, og at han måtte bindes og indespærres for ej

at gøre ulykke, og siden kom han sig vel men var dog, som forklaret, stedse
med kortere og længere mellemrum syg og forvirret og klagede sig altid over

den ommeldte trykken i livet, der nu tilsidst havde nødt ham til at søge læge
hjælp i Skive for omtrent en måneds tid siden, uden at dog de anviste midler,
som spansk flue m.m., havde videre hjulpet.

2. Den afdødes moder, Dorthe Madsdatter, 76 år gi. og til huse her i gården,
der formanet til sandhed, afgiver ganske samme forklaring som forrige citant-

inde, idet hun bemærker, at hun efter sin alder ikke kunde gøre noget forsøg
på at skære ham ned, især da han var krøbet så højt tilvejrs. Hun bemærker der
hos, at sindssygdom har været arveligt i familien, da den afdødes fader, hen
des mand, og dennes fader igen har lidt deraf, skønt ikke i så høj grad.

J. Gårdmand Søren Christensen her af Troelstrup, der, formanet til sandhed, på

anledning forklarer: Citanten befandt sig i sit kær, da han i fredags formid

dag kl. omtrent lo blev tilkaldt og efter folkenes sigende kom næppe lo minut

ter efter, at de havde opdaget ulykken. Citanten skar da straks den forulykke

de ned og bar ham ind i forening med den afdødes broder, der også er nabo her
til gården, gårdmand Niels Nielsen. Han var da kold og stiv, og livet ikke at

bringe tilbage, idet han må have hængt i 2 a 2^ time i det mindste, inden han

fandtes. Den afdøde havde hængt sig med et hovedlagsreb over en lægte, der gik

tværs over hanebjælkerne i laden, og hans fødder var således mindst 3 alen fra
jorden. Han havde slået en løkke på rebet, der således var løbet sammen og hav

de snæret dybt ind i halsen. Om den afdødes sindssvaghed og forhold i det hele
forklarer citanten, der har kendt ham som dreng, ganske som de foregående citanter, og han holder sig overbevist om, at den afdøde kun i ren vildelse,
fremkaldt især ved frygten for, at han igen skulde blive, som han havde været
for mange år siden, nemlig rent rasende, hvorom han i de sidste dage havde yt

ret sig, har begået gerningen, så meget mere, som han var af en god og blid
karakter og derfor almindelig afholdt.
4. Gårdmand Niels Nielsen her af Troels trup, der, formanet til sandhed, på an
ledning vidste at bemærke, at han er broder og næste nabo til den afdøde, af

hvis moder han, der ligeledes var i sit kær, blev tilkaldt, iøvrigt afgiver

15

ganske samme forklaring som 5» c i tant, gmd. Søren Christensen, med tilføjende,
at citanten kom hertil et par minutter efter Søren Christensen, da de lige
havde fået den afdøde ned.
Dommeren med vidner synede den afdøde gårdmand Jens Nielsens lig* der fandtes

henlagt i liglinned i overstuen. Liget blev blottet, men der fandtes derpå in
tet som helst spor af ydre vold, hvorimod der omkring halsen tæt under hagen

fandtes en dyb fure som følge af den måde, hvorpå han er kommet af dage. Lige
ledes synede retten med vidner stedet, hvor ulykken er sket, og fandt der det

overskårne reb, hvis ender endnu hængte om lægten, samt iøvrigt lokaliteterne
som omforklaret, Endelig afleverede sognefogden en attest fra praktiserende

læge Schou i Skive, der følger forhøret.
Forhøret sluttet. Politiretten hævet.

Schumacher.

Gennem herredsfoged Schumacher gav Viborg stiftamt tilladelse til, at Jens Ni
elsen Borris måtte begraves på kirkegården med jordpåkastelse og andre sædvan
lige ceremonier. Begravelsen foregik 21. juni.
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Ane nr, 7. Birthe Marie Christiansdatter
var datter af gårdmand Christian Pedersen og hustru Karen Jensdatter i Øster

ris, Højslev sogn. Hun blev født 11. okt. 1827 og hjemmedøbt 12. okt. Faddere
ved hendes dåb var Mads Jensen og hustru, Peder Jensen og Jens Pedersen, alle
bønderfolk i Østerris.

Birthe Marie blev konfirmeret 3» april 1842 i Højslev kirke. Dom ang. kundskab
og opførsel: Temmelig god, meget sædelig.
1. juni 1849 blev Birthe Marie Christiansdatter af Østerris viet i Højslev kir
ke til Jens Nielsen (Borris) af Troelstrup, Feldingbjerg sogn (ane nr. 6).

Ved skiftet efter Jens Nielsens død, holdt 29, juli 1857, havde Birthe Marie

selv takseret gården med besætning, ind- og udbo til 4°°o rå« Desuden havde
hun indestående i Viborg By*s og Omegns Sparekasse Joo rd. Hun anmeldte at ha
ve løs gæld på 150 rd. og begrave Is es omkostninger (mandens og hendes egen) på

15o rd. Denne opgørelse blev godkendt af skifteretten.
Efter at forskellige afgifter var fratrukket, blev der til enken 2434 rd. 2 mk.

1^- sk. og til hver af de fire døtre 363 rd. 3 ok. 3 15/16 sk. Enken erklærede,
at hun vilde forhøje døtrenes arvelodder til 563 rd. 4 mk« hver. For disse ar

velodder blev der givet de umyndige sikkerhed i boets faste og rørlige ejen
dele, men de skulde til gengæld blive stående rentefri i gården indtil døtre
nes fyldte 18. år eller så længe, de opholdt sig hjemme i gården.

En ekstrakt af skifteslutningen blev tinglæst 4« aug. 1857 so® adkomst for en
ken og som sikkerhed for børnenes arv.
Ved kgl. bevilling af 1. okt. 1857 fik Birthe Marie Christiansdatter tilladel

se til at ægte ungkarl Niels laustsen af Stoholm. At de skulde søge om tilla

delse skyldtes, at Niels Laustsen var Jens Nielsens brodersøn, søn af Laust

Nielsen (Borris) i Stoholm. Brylluppet fandt sted 11« dec. 1857 i Feldingbjerg
kirke. Birthe Marie var da 3o år gi. og Niels Laustsen 29. De fik ingen børn
sammen.

Ved giftermålet overtog Niels Laustsen gården, som han 26. aug. 1884 solgte
til Knud Andersen.
Niels Nielsen (Smed), forpagter i Hejlskov præstegård, købte gården I9I5 og

overdrog den 192o til sin søn, Alfred Nielsen.
Birthe Marie Christiansdatter døde 5. dec. 1898 og blev begravet 9. dec. på

Feldingbjerg kirkegård, 71 år gi.
Niels Laustsen døde 18. nov. 1908.
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Ane nr. 8« Niels Pedersen (Bach)

blev født 1?84 i Bjerring« Hans forældre var fæstegårdmand Peder Christensen
Bach og hustru Maren Nielsdatter Winkel. Han blev døbt 25« april 1784 i Bjer

ring kirke, og faddere ved hans dåb var Jens Mortensens hustru, Ole Odsgaards

hustru, Niels Stephansen, Jens Degn og Niels Andersen Smed.

Niels Pedersens konfirmation er ikke fundet, hverken i Bjerring eller Mammen
kirkebog.
18o7 blev han indkaldt som soldat. Af lægisrullen fremgår det, at Niels Peder

sen var udskrevet til livgarden til fods, at han var 21 år, 684- tomme høj, og

at hans tjenestetid begyndte 50. juni«

Det var midt under Englandskrigene I80I-I4« Den engelske flåde havde ved sla
get på reden 18ol tvunget Danmark ud af neutralitetsforbundet med Sverige og
Rusland. Under opgøret mellem England og Frankrig gik der rygter om, at Napo-

leon vilde sikre sig den danske flåde, og for at komme ham i forkøbet sendte

England sommeren 18o7 igen sin flåde mod Øresund, hvortil den ankom 5* august«

Den engelske gesandt forhandlede med den danske regering om udlevering af den
danske flåde, hvad regeringen nægtede.
16. august gik englænderne i land og begyndte at belejre København« Belejring

en varede i 3 uger og sluttede med bombardementet 2.-5« september, hvorefter

byen overgav sig, og englænderne sejlede bort med den danske flåde«
Som garder oplevede Niels Pedersen belejringen og bombardementet på nærmeste

hold, og han gjorde sig bemæket ved at udvise et stort mod og en sådan kæk

hed, at han af kongen blev udnævnt til dannebrogsmand. Det skete 28. januar
I809 på Rosenborg slot.

Frederik VI havde demokratiseret ordensvæsenet ved at indstifte "Dannebrogs
mandenes Hæderstegn", som kunde tildeles enhver af hans "kære, tro undersåt

ter". 28. jan. var kongens fødselsdag, og på denne dag blev der hvert år, selv

under krigen, holdt "ordensfest" på Rosenborg slot, hvor udnævnelsen til rid
dere og dannebrogsmand foregik. Dagen indledtes med, at kongen kørte i guld

karet i et stort optog gennem byen. En dame, der som barn var tilskuer til op

toget, har givet følgende skildring af pragten:

"Det højtidelige optog var bestemt at skulle begynde kl. 9 om morgenen« Ga
derne var renset så godt, det kunde lade sig gøre trods sne og slud, militæ-

re opstillet langs hele ruten, bag hvilke folk strømmede frem og tilbage. Alt

dette tjente jo en tid lang til underholdning for os, men snart begyndte vi

at længes efter noget mere at se på, og tilsidst var vi ved at tabe tålmodig

heden, thi klokken blev lo, lo^- og omsider 11.
Da lød en fanfare fra Amalienborg. Nu kom de.
Efter livgarden fulgte en rideknægt i højrød dragt, og derpå overhof narskallen

Livgardens stambog I796-I808. Af- og tilgangsliste 18o?. Niels Pedersen har

legisnr. 9? °g løbenr, 7«

Ordenskapitlet« Amalienborg.

Uddrag fra ordenskapitlets protokol I609:
156. Niels Pedersen Bierring

Garder af Livgarden til Fods
i Kiøbenhavn, nu Gaardmand.
Har under Kiøbenhavns Beleiring, efter hans Foresattes

Vidnesbyrd, udmærket sig ved fortrinligt Mod og Kiakhed
d.6
og ved Ordens Højtideligheden den 20 - Januar I809 af Hs.
Majestæts Haand modtaget Dannebrogsmandenes Haderstegn.
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i firspændig karet.
Efter hver vogn fulgte fire kongelige løbere, der satte fødderne kunstigt som

i stærkt løb, skønt toget gik i parademarch, og de havde deres nød med at vog
te de hvide silkestrømper for stænk fra gaden.

Nu kom kongen i sin guldkaret, trukket af seks skimler. Pagerne trippede seks

på hver side af vognen, to hejdukker sad på hver sit vogntrin, og derinde sad
Frederik VI i purpurkåbe og nikkede til alle folk, som svingede med hattene og
overdøvede musikken med jublende hurraer.
Næsten lige så jublende modtoges dronning Marie i sin glaskaret, og efter hen

de kom ensuite prinser og prinsesser, hofkavalerer og damer, alle i kongelige

ekvipager, så ministrene, uden- og indenlandske, og til sidst alle de vorden

de riddere i hyreskareter. Vi så og så i to timer og glemte næsten frokosten."
(Efter Lars Lirideberg: Englandskrigerie I80I-I4)»
Niels Pedersen blev hjemsendt I809, og han opholdt sig derefter som karl hjem

me hos forældrene. J1 år gi. blev han 9. dec. 1815 gift i Bjerring kirke med

Kirsten MicheIsdatter. Hun var 26 år og datter af Michel Bødker i Bjerring.
7 måneder efter brylluppet døde Kirsten Michelsdatter i barselseng efter at ha

ve født tvillinger, en dreng og en pige. De blev født 5» juli 1816 og hjemme-

døbt samme dag, kaldt Peder og Maren efter Niels Pedersens forældre« 5 dage
efter, 8. juli, døde Kirsten Michelsdatter og blev begravet 14« juli. Samme
dag blev børnene fremstillet i kirken. Peder blev båret af Peder Pedersen By

smeds kone, Ane Nielsdatter, og Maren af Niels Hansens kone i Bjerring. Fadde
re til dem begge var Jens og Christen Pedersen Bach (farbrødre), Michel Bød
ker og Christen MicheIsen Bødker (morbroder), alle bønderfolk af Bjerring.
15. aug. 1816 blev der holdt skifte efter Kirsten Michelsdatter. Med sig hav

de skifteforvalteren to vitterligheds- og vurderingsmænd, sognefogierne Jens
Olesen fra Mammen og laust Løiche af Bjerring. Som værge for de to små børn

var mødt deres morfader, Michel Bødker af Bjerring.
Der blev foretaget registrering og vurdering af det unge pars bo. Skønt de kun

var indsiddere, d.v.s. tjenestefolk, hos Niels Pedersens fader, ejede de dog

selv en del husdyr: En sortebrun hoppe, 12 a 1J år, som blev vurderet til I50
rd., en ko, J2 rd., en kalv, 7 rd., 8 får med 4'lam, 26 rd., og en gris, 4 rd.

Desuden havde de af indbo 6 porcelæns tallerkener, 2 spølkummer, 2 gi. kopper,
et spejl, en rok og en del møbler. Det mest bemærkelsesværdige var dog Kirsten

MikkeIsdatters tøj, senge- og gangklæder, et meget flot udstyr, som hun sik
kert har haft med hjemmefra, da hun blev gift. Foruden dyner, puder og lagner
var der en frakke, en sirtses kjole, 6 skørter, lo trøjer, hvoraf flere var

strikkede, en syet af damask, 4 livstykker, et gult snørliv, 11 forklæder, til
dagligt og finere brug, et sæt linned hovedtøj, vurderet til 16 rd.. 6 huer
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6 tørklæder, en af sirts, en af sukkerdun, en af kramlærred, en broderet og

en tavlet, 4 særke, et stykke stribet vestetøj, omtrent 5 kvarter langt, et

andet stykke hjemmevævet tøj, 6 alen langt, og et stykke fløjl, nogle bånd og
sløjfer og flere andre ting. Det blev altsammen vurderet til den store sum af

477 rd. 1 mk. 4 sk.
Niels Pedersen opgav, at han skyldte forskellige mænd i omegnen ialt 50 rd.,

og da den afdødes begravelse havde kostet ham 12o rd., havde han således en

gæld på 17o rd., der skulde trækkes fra vurderingssummen.
Niels Pedersen erklærede endvidere, at han ønskede, det registrerede måtte
overdrages ham imod, at han stillede sikkerhed for de to børns arv. Men svi

gerfaderen, Mikkel Bødker, der sikkert ikke har brudt sig om at se sin datters
ud qty-r overtaget af en mulig ny kone i gården, holdt på, at det altsammen

skulde sælges ved auktion Og af pengene, som kom ind, skulde den del, som ud

gjorde børnenes arv, sættes ind, så de var i sikkerhed, til børnene blev voks

ne. Niels Pedersens fader, Peder Bach, tilbød at stille sikkerhed for børne
nes arv i gården og bad om, at skiftet måtte udsættes, indtil gården kunde

blive vurderet, og der fra pantebogen kunde fås attest for de hæftelser, der
hvilede på gården.
Skiftet blev udsat til 1. nov. samme år, og her viste det sig, at enkemanden

ikke kunde stille lovbefalet sikkerhed for sine børns arv, og det blev derfor

vedtaget, at de registrerede ting skulde sælges ved auktion. Den1 blev holdt

8. nov. og indbragte 527 rd* 2 mk. 6 sk., altså betydeligt mere, end effekter
ne var vurderet til.
De store beløb skal ses i lys af den forringalee af pengenes værdi, der havde

stået på i mange år, og som kulminerede med statsbankerotten 181}. Det nævnte
beløb, 527 rd* 2 mk. 6 sk., var værdien i sedler, og omregnet til sølvværdi

udgjorde beløbet 281 rd. 1 mk. lo 2/3 sk.
Da alle udgifter var trukket fra, var der godt 177 rd. sølv til deling. Heraf

fik Niels Pedersen den ene halvdel, og den anden halvdel blev delt mellem de

to børn således, at sønnen Peder fik en broderiod og datteren Maren en søster
lod. En broderiod var dobbelt så meget som en søsterlod. Niels Pedersen fik
sin arvelod udbetalt, mens børnenes lodder blev sat ind på renter mod reskript

mæssig sikkerhed. Faderen måtte dog nyde renterne af summerne at bruge til
børnenes opdragelse indtil deres fyldte 18 år, hvorefter de selv fik rådighed

over pengene.
Tvillingerne blev konfirmeret 29. april 1832. Samme dag blev deres yngre halv

broder, Jens Nielsen, konfirmeret.

Året efter Kirsten MikkeIsdatters død, 1817, blev Niels Pedersen Bach gift
igen. Hans anden kone hed Maren Andersdatter og var født i Vindum, men deres
vielse er ikke indført i hverken Vindum eller Bjerring kirkebog.
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28. jan. 1818 fødte Maren åndersdatter en søn, som blev kaldt Jens (ane nr. 4)»

Det har sikkert været meningen, at Niels Pedersen Bach skulde have overtaget
fødegården, men det nåede han ikke. Samme år, som sønnen Jens blev født, døde

han 9. nov. og blev begravet 18. nov., kun 54 år gammel. Kirkebogen fortæller
intet om dødsårsagen.

Der blev holdt skifte efter Niels Pedersen Bach. Det blev afsluttet på herreds
kontoret i Viborg 15» jan. 1819»
Som formynder for de tre små børn var mødt deres farfader, Peder Bach af Bjer

ring, og som laugværge for enken var mødt Christen Bach, ligeledes af Bjer

ring (Niels Pedersens broder).
Det var krisetider for landbruget, og tilsyneladende var det også økonomisk

gået tilbage for Niels Pedersen, siden hans første kone døde. Boets ejendele,

som i forvejen var registreret og vurderet, var ansat til en værdi af 52 rigs
bankdaler, men gælden var større. Niels Pedersen skyldte Niels Tind i Randers
4o rd., begravelsen havde kostet 25 rd. og skiftets omkostninger beløb sig til
5 rd. 5 mk. 6 sk. Da udgiften således oversteg indtægten, blev der intet at
arve, og boet blev overdraget enken, og skiftet dermed sluttet.

Forsvarets Billed- og Portrætsam
ling, Uniformstegninger: Tegning fra
ca. 1850, der viser en garder ved Den
kongelige Livgarde til Fods. Livgar
den er ét af landets ældste regimenter
og kan føre sine traditioner helt tilba
ge til 1658. Der er dog kun bevaret
egentlige regimentsarkiver fra Liv
garden efter 1700.
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Ane nr« 9« Maren Andersdatter

var født i Vindum, Vindum sogn, som datter af fæstegårdmand Anders Christen
sen Bjerring og Hustru, Mette Nielsdatter. Hun blev født 1790» hjemmedøbt 14«

marts og fremstillet i kirken 21. marts, båret af Christen Tjeners hustru fra
Reenberg. Faddere iøvrigt var Søren Pedersen, Peder Winkel, Lars Lihn og Sø
ren Hvam’s hustru, alle af Vindum.

Maren Andersdatter blev konfirmeret 16. april I805.
8 måneder efter Niels Pedersen Bach's død blev Maren Andersdatter gift med
hans yngre broder, Jens Pedersen Bach. Vielsen fandt sted lo. juli 1819 i

Bjerring kirke.
Ved skøde tinglæst 24. febr. 182o overtog Jens Pedersen faderens gård for 12oo

rbd. sølv samt aftægt til forældrene.

Jens Pedersen Bach og Maren Andersdatter fik to børn:
1. Niels, f. 22. april 182o, døbt 9« juli i kirken. Faddere: Johanne Peders-

datter, Niels Stephansens kone, Christen Pedersen Bach, Mikkel Degn, Jens
Paikjær, bønderfolk i Bjerring.

Niels Jensen Bach blev konfirmeret 6. april 1834«
Han døde ugift 17. jan. 1895» 74 år gammel. Han var da i huset hos sin sø
ster Ane Kirstine, som var enke.

2. Ane Kirstine, f. 21. april 1822, hjemmedøbt samme dag, i kirken 27• maj.

Faddere: Mikkel Bromands kone, Ane Jensdatter, Niels Christoffersens ko

ne, Inger Adamsdatter, Christen Pedersen Bach, Niels Hansen, Niels Chri
stoffersen.
Ane Kirstine Jensdatter blev konfirmeret lo. april 1836.
6. nov. 1849 blev hun viet i Bjerring kirke til ungkarl Mikkel Jensen af
Trædholt. Han var søn af husmand Jens Christensen (Trædholt) i Bjerring

og 404 år ^mmel. Ane Kirstine var 27£ år. Forlovere var kirkesanger S.
Andersen af Bjerring og Jens Bach, brudens fader. Ane Kirstine og Mikkel

Jensen fik kun eet barn, en datter, Jensine, f. 12. febr. 185o. Hun døde
kun 5 är gammel. Ane Kirstine tog sig senere moderligt af sin halvbroder

Jens Nielsen Bach's fire børn, der allerede I864 blev forældreløse. Mik
kel Jensen, som også blev kaldt Mikkel Thulstrup, døde af underlivsbetæn

delse 5. maj 1876, 67 år gammel. Ane Kirstine boede senere i et hus, hun

ejede i Bjerring. Her døde hun 22. juli 1908, 86 år gammel.

I865 solgte Jens Pedersen Bach gården i Bjerring til en mand fra Langå, Chri
sten Justesen. Af skødet, som blev tinglæst 14. dec. I865, fremgår det, at

gården havde matr. nr. 9~« og dens hartkorn var 3 td. 6 skp. 1 fdk. 2 alb.

Desuden hørte der til gården en lod, matr. nr« 5°» ®f hartkorn I4 alb« En

Ane Kirstine Jensdatter, f. i Bjerring 21. april 1822
død smst. 22. juli 19o8.
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fredskov, beliggende på gårdens grund, skulde være undtaget fra handelen og
køberen aldeles uvedkommende. Gårdens hartkorn var blevet reduceret ved ma-

trikuleringen 1844*
Købesummen var 5S°° rigsdaler rigsmønt + aftægt til Jens Pedersen og hustru,
kapitaliseret til 12oo rigsdaler.

Aftægtskontrakten, som er indeholdt i skødet, er meget udførlig. Jens Pedersen

og hustru skulde have en bolig indrettet i en af gårdens bygninger samt have

rådighed over et stykke havejord. Desuden en del naturalier til husholdningen,
bl.a. 2 potter mælk dagligt, en slagtegris, ildebrændsel samt sand til at strø

på gulvet.
Kontraktens punkt 8 er bemærkelsesværdigt: Når begge aftægtsfolkene var afgå
et ved døden, skulde lejligheden overdrages deres søn, Niels Jensen Bach, til
bolig, så længe han levede, og gårdens ejer skulde svare aftægt til ham, men

kun 2/5 af hvad forældrene fik, af mælk skulde ban dog kun have 1 pot dagligt,
grisen bortfaldt helt, hvorimod ildebrændsel og gulvsand skulde leveres ufor

andret.
Niels Jensen har sikkert ikke kunnet klare sig selv. Lægdsrullen I840 fortæl
ler, at han da var 2o år, opholdt sig hjemme, og at han havde en svækkelse og

slaphed i højre side med svind i arm og ben. Han blev heller ikke boende i af

tægtslejligheden i gården men døde, som før fortalt, hos sin søster.
Også Jens Pedersen Bach's og Maren Andersdatters begravelse - efter egnens

skik og brug - skulde gårdens ejer sørge for og bekoste, dog skulde han erhol
de en godtgørelse af lo rigsdaler af deres bo for hver begravelse.
Maren Andersdatter døde 26. maj og blev begravet 1. juni 1867, 77 år gi. .Kir
kebogen angiver som dødsårsag alderdom.

Jens Pedersen Bach døde 8. juli, begr. 16. juli 1881, 89 år gi. Dødsårsag: al
derdom.

Christen Justesen døde 1889. Hans enke, Ane Andersdatter, sad i uskiftet bo,
til hun 19<>5 overdrog gården til sin søn, Jens Christensen Bach. Købesummen:

12.550 kr. + aftægt, kapitaliseret til 5«7oo kr.

Jens Christensen Bach var født i gården 1868. Han var døbt Jens Christensen,
Bach var et tilnavn, han sikkert har fået fra gården og måske senere købt. Ban

blev gift I908 med Marie Kirstine Nielsen Lindgaard fra Mammen. Deres fire
børn blev alle døbt med efternavnet Bach. Den ældste søn, Kristen Anton Bach,
overtog gården 1941.

Der er tilsyneladende intet slægtskab mellem familien Justesen og den ^imle
familie Bach i gården.
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Ane nr« lo. Peder Christian Rasmussen
blev født 1795 på Skibelund.gård i Sahl sogn, Hovlbjerg herred, som den yngste

af fæstegårdmand Rasmus Sørensens og hustru Kirsten Pedersdatters 6 børn.

Han blev døbt 22. marts, båret af Peder Jensens kone i Skibelund (hans faster
Kirsten), og faddere var Peder Vesel, Christen Rasmussen, Christen Pedersen,
Søren Pedersen og Thomas Pedersen.

Han blev konfirmeret 1811 i Sahl kirke.
Peder Christian Rasmussen blev, 24 år gi., gift i Gullev kirke med pigen Anne
Cathrine Mikkelsdatter, 28 år, datter af gårdmand Mikkel Mikkelsen (Rytter).
Vielsen foregik 5* juni 1819, og forlovere var Jens Bertelsen og Niels Thomas-

sen, begge af Sahl.
Peder Christian Rasmussens og Anne Cathrine MikkeIsdatters børn, alle hjemme-

døbt og derefter fremstillet i Sahl kirke:
1. Mette Kirstine, f. 21. juli 1819, døbt 22. juli. Faddere: Møllerens pige,

Jens Thomsens kone, Mikkel Rytter, Jacob Mikkelsen, Rasmus Mogensen.
Mette Kirstine blev konfirmeret 1834. Dom: God af kundskab og opførsel.

Copulerede: 1841, 15. juni, ungkarl Mads Pedersen, 25 år gi., søn af hus
mand Peder Madsen i Tranebjerghuset, Bjerring sogn, opholder sig i sit

hjem, og pigen Mette Kirstine Pedersdatter, en datter af gårdmand Peder
Christian Rasmussen i Skibelund, hun er 22 år gi. og opholder sig hos for
ældrene. Forlovere: Peder Christian Rasmussen og Peder Madsen.

2. Rasmus, f. 17. okt. 182o, døbt 18. okt. Faddere: Møllerens kone, Jacob
Mikkelsens kone, Jens Thomsen, Rasmus Mogensen og Peder Borre.

Rasmus blev konfirmeret 1835» Dom: God af kundskab og opførsel.
Copulerede: 1851, 2o. maj, ungkarl Rasmus Pedersen, 31 år gi., gårdmand i
Skibelund og søn af aftægtsmand Peder Christian Rasmussen i Skibelund, og

pigen Ellen Kirstine Jensdatter, 25 år gi., og datter af gårdmand Jens
Christensen i Skibelund. Forlovere: Gårdmand Peder Hansen i Sahl og af

tægtsmand Peder Christian Rasmussen i Skibelund.
(Se ane nr. 40, Søren Rasmussens datter, Kirsten Sørensdatter).

Rasmus Pedersen overtog sin faders gård ved skøde, tinglæst 26. maj 1848.
3. Kirsten, f. 2o. marts 1823, døbt 21. marts. (Ane nr. 5).

4. Maren, f. 22. aug. 1825, døbt 23- aug. Faddere: Jens Thomsens kone, Rasmus

Mogensens kone, mølleren, Jacob Mikkelsen, Peder Væsel.
Konfirmeret I840. Kristendomskundskab mg, forhold sædeligt.

Copulerede 1851, 3°. sept., ungkarl Peder Christensen, 32 år gl.,aøn af

gårdmand Christen Nielsen i Hulbæk, hvor han opholder sig, og pigen Maren
Pedersdatter, 26 år gi., datter af aftægtsmand Peder Christian Rasmussen,
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hvor hun opholder sig. Forlovere: Aftægtsmand P. Chr. Rasmussen i Skibe
lund og gårdmand Jens Jensen i Hammen.
5. Ane Marie, f. 11. nov. 1827, døbt 12. nov. Faddere: Niels Jensens kone,

Jens Thomasens kone, Kresten Bang (møller i Skibelund mølle), Rasmus Mo

gensen og Jens Smed.
Ane Marie blev konfirmeret 1842. Kristendomskundskab mg, forhold sædeligt.
Peder Christian Rasmussen overtog ved skøde af 24» juli-1824, tinglæst 11.
okt. samme år, sin faders gård, Skibelund, Gårdens hartkorn var da, efter
udskiftningen,

5 td. 7 skp. 1 fdk. 2 alb., og købesummen var 5oo rbd. sølv.

Indbefattet i købesummen var retten til at modtage arvefæste på Rasmus Søren
sens halvdel af et stykke eng.af hartkorn 2 skp. 2 fdk. 2 alb., som Sahl kir

ke ejede, og som de to Skibelund-mænd havde i fæste, imod, at køberen heraf

svarede alle kongelige skatter og byrder samt betalte årligt til Sahl kirkes

ejer 2 mark sølv.
Men desuden skulde Rasmus Sørensen og hans hustru have aftægt fra gården de

res livstid, og der blev oprettet en kontrakt, som blev tinglæst samme dag

som skødet.
Af kontrakten fremgår det, at Peder Christian Rasmussen til sine forældre år

ligt skulde levere 5 td. rug, 1 td. byg, 1 td. malt, 2 td, boghvede,

havregryn, 4 lispund røget flæsk,

skp.

lispund smør og 1 lispund (=16 pund) ost.

Halvdelen af disse fødevarer skulde leveres 1. maj og halvdelen 1. november.
Desuden skulde han fodre og græsse en ko for dem-og, når koen blev gammel,

udskifte den med en anden. I den tid, koen var gold, skulde han levere af
tægtsnyderne 2 potter mælk dagligt. Fremdeles skulde gårdens ejer for aftægts

folkene føde og græsse 6 får med deres lam, lammene dog ikke længere end til

Mortensdag. Aftægtsfolkene skulde endvidere have ret til at holde 4 høns i
gården. Til aftægtsstue skulde gårdens ejer indrette og vedligeholde 4 fag

hus i den søndre ende af det vestre hus. Den ved samme 4 fag hus liggende ha

ve skulde aftægtsfolkene have til fri brug og rådighed. Til fornøden ilde-

brændsel skulde der fra gården årligt leveres dem 4 læs overtørv og 4 læs
skudtørv, forsvarligt skårne, røgtet og i hus hjemført.

Ved den nye matrikulering 1844 fik gården matr. nr. 1, og dens hartkorn blev
ændret til 3-1-1-2-^-.

Ved skøde af 1J. april 1848, tinglæst 26. maj samme år, overdrog Peder Chri

stian Rasmussen gården til sin eneste søn, Rasmus Pedersen. Købesummen var
6oo rd. , og indeholdt i denne købesum var retten til arvefæste på ovennævnte
kirkeeng, hvis hartkorn efter den nye matrikel var ansat til 5 skp. 1£ alb.,
og hvoraf han som sin fader skulde svare alle kongelige skatter og afgifter
samt betale til kirkeejeren 2 mk. sølv årligt.
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Af skødet fremgår det endvidere, at Peder Christian Rasmussen havde lejet et

stykke jord ud til Niels Jensen af Sahl til tørvegravning i 80 år fra 1» juli

1846 at regne. Lejen var lo rd. det første år, lo rd. det andet år, 12 rd.
det tredie år og for den øvrige lejetid 16 rd. årligt. Lejekontrakten var læst
ved Lysgård-Hids herreders ret 23. okt. 1846 og derefter indført i pantebogen.
Også mellem Rasmus Pedersen og hans forældre blev der oprettet en aftægtskon

trakt.
Rasmus Pedersen og evt. efterfølgende ejere af gården skulde til Peder Chri

stian Rasmussen og hustru så længe de begge eller en af dem levede, årligt yde
4 td. rug, 1 td. malt, 2 skp. byggryn, 4 skp. boghvedegryn, 1 td. kartofler,

3 lispund røget flæsk, 1-^ lispund smør og 1-^- lispund ost, halvdelen leveret
1. maj og halvdelen 1. nov. , alt i gode, rene, sunde og forsvarlige købmands

varer. Fra 1. maj til 1. nov. skulde aftægtsnyderne hver dag have 2 potter ny-

malket mælk og fra 1. nov. til 1. maj 1 potte nymalket mælk dagligt.

Gårdens ejer skulde for aftægtsfolkene føde og passe 4 får med deres yngel til
hvert års Mortensdag, og i stedet for høns levere dem årligt 3 snese æg.
Til ildebrændsel skulde årligt leveres dem 16 læs overtørv og 3 læs skudtørv,
frit gravet, røgtet, skruet, hjemført og i hus indsat.
Desuden skulde aftægtsfolkene hvert år have udbetalt kontant lo rd., halvdelen

1. maj og halvdelen 1. nov.
Til beboelse for forældrene skulde Rasmus Pedersen indrette 4 fag i den søndre

ende af det østre hus samt et fag til ildebrændsel. Denne lejlighed skulde af

gårdens ejer stedse vedligeholdes forsvarligt.
Ved købet af gården overtog Rasmus Pedersen også indboet, men heraf skulde

forældrene have ret til at udtage en jernbilæggerkakkelovn, et bord, 2 stole,

et 24 timers stueur, et sengested med behørige sengeklæder, en dragkiste, 2
standkister, et hjørneskab, samt af køkkentøj og bryggersredskaber, hvad de

behøvede.
Til have indrømmedes dem et stykke jord af 1 fdk. lands størrelse nær ved de

res aftægtsbolig. Rasmus Pedersen skulde forsyne haven med hegn og derefter

vedligeholde dette.
Endelig skulde Rasmus Pedersen besørge sine forældres hæderlige begravelse

til sin tid.
Denne aftægtsforpligtelse blev anslået til en værdi for 5 år af 2oo rd«, og

for denne sum fik Peder Christian Rasmussen 1. prioritets panteret i gården.

Aftægtskontrakten blev ligesom skødet skrevet i Hørup mølle 13. april 1848 og
tinglæst ved Lysgård og Hids herreders ret 26. maj samme år. Både aftægtskon

trakten og lejekontrakten blev udslettet af pantebogen 27. april I860.
Peder Christian Rasmussen, aftægtsmand i Skibelund., d.ød.e 16. jan. Iø6o, 65 år
gammel. 3 måneder senere døde hans hustru.

Kort over Skibelund gårdes jorder, opmålt 1798-
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Ane nr. 11. Ane Cathrine MikkeIsdatter
blev født 1791 i Gullev, Hovlbjerg herred, som datter af fæstegårdmand Mikkel
Mikkelsen (Rytter) og hustru, Mette Kirstine Jacobsdatter. Hun blev døbt 7«

aug., båret af Jens Mikkelsens datter, Karen, som tjente i Vejerslev præste
gård, og faddere var Christen Snedker, Jens Holms kone, Niels Lassens kone,
Dorthe Kirkedahl, alle af Gullev, og Jens Mikkelsen af Borre.

Ane Cathrine blev konfirmeret I806 i Gullev kirke.

5. juni 1819 blev hun viet i Gullev kirke til gårdmand Peder Christian Ras
mussen i Skibelund (ane nr. lo).

Ane Cathrine Mikkelsdatter, enke efter aftægtsmand Peder Christian Rasmussen

af Skibelund, døde 5» april og blev begravet 11. april I860, 69 år gammel.
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Ane nr. 12. Niels Laursen (Borris)
var sen af Laurids Jensen (Borris) og hustru, Maren Nielsdatter, fedt i Troels

trup, Feldingbjerg sogn 1. april 1773 °g hjemmedøbt samme dag. Han blev frem
stillet i kirken 2. søndag efter påske, 25* april, båret af Birgitte Marie

Jensdatter, en pige af Sdr. Feldingbjerg, og faddere var: Christen Østergaard
og Christen Aakjær, begge af Troelstrup, Jens Fourholt af Nr. Feldingbjerg,
Bodil, Christen Bækkes datter, og Christen Wolfsens pige, Johanne, af Nr. Fel

dingbjerg.
I 1791, da han var 18 år gi., blev Niels Laursen konfirmeret i Kobberup kirke,

og 15. juli I805 blev han viet i Smollerup kirke til Dorthe Madsdatter, datter

af Mads Andersen i Smollerup.
22. marts I805 overtog Niels Laursen sin faders gård i Troels trup. I skødet,

•om blev tinglæst 14. okt. I806, står der, at købesummen var 690 rd., som berigtigedes ved, at Niels Laursen overtog en forhæftelse på 400 rd., som Lau

rids Borris skyldte Jørgen Knudsen i Vile i Salling med 1. prioritet i gården,
mens han skulde betale resten, 29o rd., kontant. Niels Laursen lånte yderli

gere loo rd. af Jørgen Knudsen, så hans obligation kom til at lyde på 5°° rå»
Denne obligation blev udslettet af pantebogen 23. juli 1811.
Samme dag, som skødet blev tinglæst, 14. okt. I806, blev der også tinglæst en
aftægtskontrakt, oprettet mellem Niels Laursen og hans fader og stedmoder.

Af den meget udførlige kontrakt fremgår det, at hvis forældrene ikke vilde bo
hos sønnen og have fælles husholdning sammen med ham, skulde de fire sydlig

ste fag af det østre hus i gården indrettes til beboelse for dem. Dette hus
blev ved brandtaksationen 18o2 beskrevet som værende 7 fag langt, 4^ alen dybt,

bestående af ege under- og fyr overtømmer, klinede vægge og med stråtag, be

regnet til fæ og vognskur. Ft fag var ca« 2^- alen, og da huset var meget smalt,
kun 4^ alen, var det en meget lille lejlighed, der kunde indrettes her« Af

tægts lej ligheden skulde Niels Laursen indrette efter forældrenes ønske og des

uden stedse reparere og vedligeholde.
Af den ved gården værende havejord skulde forældrene have halvdelen til deres

brug og afbenyttelse, men sønnen skulde gøde, behandle og indhegne jorden« Til
årligt ophold skulde forældrene have 4 tønder rug og

tønde byg, godt og for

svarligt korn, samt 2 lispund flæsk, halvdelen leveret til Mortensdag og halv

delen til 11. maj. Når den ene af aftægtsfolkene døde, skulde den anden kun
nyde halvdelen af nævnte ydelser.

Af ildebrændsel skulde Niels Laursen levere forældrene årligt }o læs hedetørv

a 2o snese, 2 læs skudtørv og 1 læs lyng, som han skulde "grave, slå, røgte,
tilse og skaffe hjemført i rette ildebrandsbjergningstid" « Men til gengæld

skulde den deraf faldende aske og tørvesmuld tilhøre gården.
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Af gårdens besætning fik aftægtsfolkene ret til at udtage den bedste ko samt

4 får, som skulde tilhøre dem, men Niels Laursen skulde føde, græsse og passe

dyrene med deres yngel sammen med sine egne dyr uden betaling. Hvis koen døde

- måske af ælde - skulde han straks skaffe forældrene en anden. Desuden var
der indført den pudsige bestemmelse, at "når koen står sen, giver jeg dem en

pot sødmælk om dagen, men når en af mine forældre dør, har den efterlevende
ikke ret til at malke koen uden hveranden dag, og når den så står sen, da i

den tid kun at nyde

pot mælk om dagen".

Af ind- og udbo, som Niels laursen altsammen overtog med gården, havde aftægts

folkene ret til at udtage sengeklæder til en seng, bestående af tre dyner, en

lang og to korte hovedpuder samt et par uldne lagner, desuden en strippe, en

træskovl og en jerngreb, men efter deres død skulde det altsammen tilhøre går

den. Endvidere skulde de have ret til at brygge og bage i gårdens bryggers,
hvor Niels laursen skulde lægge ildebrændsel til.
Niels laursen forpligtede sig til at befordre forældrene til og fra kirke, når
de forlangte det, samt køre deres korn til og fra møllen.

Aftægtskontrakten slutter: "Vil mine forældre forblive hos mig, skal de nyde
det i henseende til omgang og ophold lige så godt, som de hidindtil har nydt,
vil de hjælpe mig, hvad de kan, takker jeg dem, men de skal ikke dertil være
forpligtede.
Når mine forældre ved døden afgår, lader jeg dem anstændigt begrave på min

egen bekostning, hvorimod jeg efter min faders død beholder hans efterladte

^ingklæder, uden mine søstre derudi at have nogen del, og når min moder der
imod ved døden afgår, beholder mine søstre hendes efterladte kiste og gang

klæder, uden at jeg, Niels Laursen, derudi får nogen del.
Jeg, Niels laursen, gør begge mine søstre, som endnu er uforsørgede, deres
bryllup frit og uden bekostning for dem, når de skal giftes.

Skulde vi imod al forventning (om jeg, Niels laursen indlod mig i ægteskab)
ikke kunne komme til rette om at være sammen deres levetid, skal de omtalte
4 fag hus straks blive istandsat til beboelse for mine forældre at flytte i,

så snart de eller en af dem efter den andens død forlanger det.

Denne kontrakt have vi således til fornøjelse på begge sider med hinand an ind
gået og urygge li g af mig, Niels Laursen, skal blive holdet og opfyldt, da går

den ej på anden måde på så billige vilkår er mig overdraget, hvorfor det og,

ifald det skulde behage den alvise gud at bortkalde mig førend mine kære for

ældre, eller gården på anden måde måtte få forandring af beboelse, dog bliver
en bestandig forpligtelse for gårdens beboere at holde og opfylde denne kon

trakts indhold i alle måder, som jeg var pligtig og forbunden til. Hvad mine
kære forældres pleje og tilsyn i deres alderdom og svaghedstid angår, da er

det min og hustrus (når jeg bliver gift) sønlige og datterlige pligt derudi

at være dem til al tjeneste".
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Niels Laursens og Dorthe Madsdatters børn:

1. Laust, f. 18o6, hjemmedøbt 1. april, fremstillet i kirken 11. maj, båret
af sin moster, Niels Mikkelsens hustru, Anne Madsdatter, af Skalmstrup.
Faddere: Søren Pedersen af Stoholm, Mogens Huus af Gammelstrup, Niels Aa-

kier af Nr. Feldingbjerg og Anne Jensdatter af Sdr. Feldingbjerg.

Laust blev konfirmeret 182o med karakter for kundskab og opførsel: mg, mg.
6. dec. 1827 blev Laust Nielsen, 21 år gi., tjenende sin fader, god. Niels

Borris i Troelstrup, og Anne Nielsdatter, 27 år gi., tjenende sin fader,
gmd. Niels Jensen i Stoholm, viet i Feldingbjerg kirke. Forlovere var de

to fsdre.
26. marts 1831 fik Laust Nielsen skøde på sin svigerfaders gård, matr. nr.

1, Stoholm (Stoholmgård ).
Laust Nielsen og Anne Nielsdatter fik lo børn. Den sidste søn, Niels,
f. 2. dec. 1828, døbt 7* dec., konfirmeret 1843, blev gift 11. dec. 1857

med sin farbroders enke, Birthe Marie Christiansdatter (ane nr. 7)-

2. Mads, f. 18o7* hjemmedøbt 9- sept., i kirke 11. okt., båret af Maren Mads
datter fra Smollerup (moster). Faddere: Mads Andersen fra Smollerup, Chri
sten Bskke og Peder Aakier af Troelstrup og Anne Sørensdatter af Stoholm.

Mads blev konfirmeret 1822. Dom ang. kundskab og opførsel: ug, ug.
Mads Nielsen, 25 år gi., gårdmand i Kvols, og Anne Andersdatter, 24 år gi.,

tjenende sin fader, god. Anders Østergaard i Troelstrup, blev gift 22.
febr. 1833 i Feldingbjerg kirke. Forlovere: Gårdmandene Anders Østergård

og Niels Borris i Troelstrup.

4. maj 1833 flyttede Mads Nielsen og Anne Andersdatter til Kvols, hvor Mads
Nielsen samme år havde købt en gård af kromanden i Nybro kro, Søren Søren

sen Huus. Skødet på gården blev tinglast 29. jan. 1833.
Mads Nielsen og Anne Andersdatter fik 5 børn.
3. Maren, f. 26. febr. 181o, hjemmedøbt samme dag, fremstillet 1. april af

sin moster, Kirsten Madsdatter af Smollerup. Faddere: Niels Pedersen Aakjar af Nr. Feldingbjerg, Jens Faurholt af Sdr. Feldingbjerg, Niels Mik

kelsen af Skalmstrup og Anne Sørensdatter af Stoholm.
Maren blev konfirmeret 1824. Karakter: mg, mg.

Mads Thomassen, 26 år, hjalpende søn hos sin moder, gårdbrugende enke i
Sjørup, Vroue sogn, og Maren Nielsdatter, 18 år, tjenende sin fader i Tro
elstrup, Feldingbjerg sogn, blev viet i Feldingbjerg kirke 28. febr. 1828.

Forlovere var Jens Andersen, gmd. i Vroue, og Niels Laursen Borris, gmd.
i TroeIstrup.

Mads Thomassen og Maren Nielsdatter fik 7 børn. En søn, Thomas, f. I830,
kom til at bo i Højslev sogn og blev kaldt Thomas Bruddal. Hans to døtre.

Jo

Dorthea og Stine, blev gift med henholdsvis Hans Kjær i Bøstrup og Jens Ni
kolaj Jensen i Hejlskov. Den ældste datter, Dorthea Marie, f. 1832, blev

gift med Jens Peter Christensen af Sjørup. Deres søn, Christen Jensen, blev

gårdmand i Hejlskov, gift med Mette Marie Nielsen.
4. Jens, tvilling, f. 12. jan. 1815, hjemmedøbt samme dag, i kirke 26. febr.,

båret af ånders Jensens hustru, Johanne Laursdatter af Gundelund (faster).
Faddere: Jens Madsen og hans fader, Mads åndersen, fra Smollerup, Peder åakjær af Troelstrup og Jens Faurholts datter, Cathrine, af Sdr. Felding-

bjerg, alle af bondestand.
Jens døde 6. aug. 1815.
5. Dødfødt dreng, tvilling, f. 12. jan. 1815.

Examineret jordemoder, Else Cathrine Pedersdatter fra Søvsø i Daugbjerg,
berettede, at fødslen forløb uden vendinger. Da moderen havde født den før

ste søn, gik veerne fra hende, så det andet barn, også en dreng, blev stå

ende så længe i klemme, at det døde en time før, det blev født, ålt blev
forsøgt til at få det til live, men forgæves. Efterretningens sandfærdig
hed bevidnes af Niels Laursen, barnets fader, og Maren Laustdatter af Tro

elstrup.

6. Jens, f. J. juni 1816, hjemmedøbt 4« juni» i kirke 7» juli (ane nr. 6).

7. Niels, f. 18. maj 1819» hjemmedøbt samme dag, fremstillet 4* juli. Faddere:
GI. Jens Madsen, unge Jens Madsen, Mads åndersen, alle af Smollerup, Mette
Sørensdatter af Stoholm og Christen Bækkes hustru af Troelstrup.
Niels blev konfirmeret 1833» Dom ang. kundskab og opførsel: mg?, ug.

Niels Nielsen Borris, ungkarl og gårdmand i Troelstrup, 26f- år gi., og pi
ge åne Pedersdatter, hos faderen, Peder åakjær, aftægtsmand af Troelstrup,
28^ år gi., blev viet i Feldingbjerg kirke 24- marts I846. Forlovere var

Ole Christensen, møller i Skalmstrup mølle, og Laust Nielsen, gårdmand i

Stoholm.
2 måneder før brylluppet købte Niels Nielsen af sin svigerfader, Peder åa
kjær dennes gård, matr. nr. 2, Troelstrup, af hartkorn 3 td. 2 skp. 2^-alb.,

og ejendommen matr. nr. 3» Skalmstrup mølle, hartkorn o-3-2-2-^, samt en

jordlod på Smollerup mark, matr. nr. 17, Smollerup, på 4- alb. hartkorn.
Købesummen var 1400 rd., skødet dateret 23« jan. I846.
Niels Nielsen blev senere kaldt Niels åakjær.

Niels Nielsen og åne Pedersdatter fik 4 børn.

8. ånders, f. 3. sept. 1824, hjemmedøbt 4. sept,, i kirke 3. okt., båret af

pigen åne Nielsdatter af Skalmstrup. Faddere: ånders Nielsen, gmd. i Sto

holm, Laust Nielsen, gmd. i Nørby, Christen Bakke, gnd. i Troelstrup, og
sidstnævntes hustru, ånne Jensdatter.
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Anders blev konfirmeret 1839. D°m ang. kundskab og opførselt ug, ug«
Niels Laursen Borris, gårdmand i Troelstrup, døde af alderdom 2o, dec. og
blev begravet 27. dec. 1846.
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Ane nr. 15. Dorthe Madsdatter
var født 1782 i Anneksgården i Smollerup, Smollerup sogn. Hendes forældre var

fæste gårdmand Mads Andersen og hustru Bodil Jensdatter. Dorthe blev hjemmedøbt 9. okt. og fremstillet i kirken 15. nov. (25» søndag efter trinitatis).
Hun blev båret til dåben af sin faster Maren, som tjente hos madame la Cour i

Søby, og fadderne var farfaderen, Anders Madsen, samt Christen Erichsen, Jens
Nørgaard og Peder Plougmands og Laurids Nielsens hustruer, alle af Smollerup.

Dorthe Madsdatter blev konfirmeret 25. april 1797 og gift i Smollerup kirke 15.

juli 18o5 med Niels Laursen af Troelstrup (ane nr. 12).
Efter at Niels Laursen var iød i 1846, drev Dorthe Madsdatter gården videre et

års tid, indtil hun 4. febr. 1848 overdrog den til sin søn, Jens Nielsen. Skø
det, som blev tinglæst 15. febr. 1848, fik påtegning om, at sælgerinden ikke
havde tinglæst adkomst til gården.
Dorthe Madsdatter boede på aftægt i gården hos sin søn og svigerdatter. Af af

tægtskontrakten, som blev tinglæst samme dato som skødet, fremgår det, at Jens
Nielsen skulde indrette 4 fag i den ene ende af stuehuset til bolig for mode

ren, og så snart hun flyttede derind, skulde han levere hende i årlig aftægt:
5^- td. rug og 2 td. byg, forsvarligt sundt og godt korn, halvdelen i nov. og

halvdelen i april måned samt

td. kartofler om efteråret, når de var taget

op. Endvidere 1 pot nymalket mælk hver dag året rundt, 1 lispund smør, leveret

med en fjerdedel i begyndelsen af hvert kvartal, 1 lispund ost, halvdelen til
St. Hansdag og halvdelen til Mikkelsdag, 1 lispund godt tørt, røget flæsk af
grisens midtside, leveret 1. maj, 5 pund talg, 2 pund ister,

skæppe salt,

pund humle, samt endelig 5oo stk. grønkål, som skulde sættes på et passende

sted i gårdens kålhave. Til andre småfornødenheder skulde Jens Nielsen årligt

levere sin moder 4 rd., der skulde udbetales hende ved snapstingstermin (i ju

ni måned). Til ildebrændsel skulde han årligt levere hende gravet, røgtet,
hjemført og stakket i rette tid ved hendes bopæl 2o læs hedetørv a lo snese

pr. læs, 5 læs skudtørv, forsvarligt læsset på skravvogn, og 2 læs lyng.

Af de bedste af gårdens fåreflok måtte moderen udtage 5 får og 5 lam, som Jens

Nielsen skulde føde og græsse for hende sammen med sine egne får, yngelen dog
ikke længere end til Mikkelsdag. Hvis nogen af de gamle får døde, skulde der

straks indsættes nye i deres sted.
Når moderen flyttede ind i aftægtslejligheden, måtte hun medtage sine sengeog g^ngklæder samt en dyne mere og af gårdens indbo iøvrigt hendes dragkiste,

spinderok, karter, et bord, to stole, en greb, en skovl, en ildklemme, en bal
je, en vandspand, en jernbilæggerkakkelovn, et viseværk (stueur), fire porce
lænstallerkener, to spølkummer, en butelje og et brændevinsglas. Hun skulde

desuden have fri adgang til gårdens brønd, bageovn og gruekedel, ligesom søn

nen skulde være pligtig at befordre hendes korn til og fra mølle. Til gengæld

skulde den aske eller gødning, der samledes ved aftægtshuset, tilhøre gården.

Hvis moderen med tiden blev så svagelig, at hun skulde have hjælp i huset, var
hun berettiget til at antage en dertil brugelig pige, som Jens Nielsen skulde

lønne. Ligeledes skulde han sørge for moderens hæderlige og anstændige begra
velse. Det sidste kom han dog ikke til at sørge for, idet Dorthe Madsdatter

overlevede sin søn i 5 år.
ålle disse aftægtsforpligtelser blev kapitaliseret til 250 rd, for hvilken sum

Dorthe Madsdatter fik 1. prioritets panteret i gården.- Der er dog nok ingen
tvivl om, at hun har haft fælles daglig husholdning med sønnen og svigerdatte

ren, både hvad føde og ildebrændsel angår, så længe hun levede.
Dorthe Madsdatter døde lo. okt. og blev begravet 2o. okt. I860, 78 år gi.

54

Ane nr, 14. Christian Pedersen
blev født i Fly sogn i Fjends herred ca. 1762, men da Ply og Vridsted kirke

bøger brændte ved Vridsted præstegårds brand 1775, kan hans dåb ikke findes,
1782 blev Christian Pedersen, Christen Madsens stifsøn i Ply, konfirmeret i

Vridsted kirke.
Af folketællingen 1787 fremgår det, at Christen Madsen var gift med Karen Mogensdatter, og at det var hans første og hendes andet ægteskab. Christian Pe

dersen er nævnt som hendes søn af første ægteskab, men hans alder vides ikke«
21. maj 1791 fik Christian Pedersen fæstebrev på den nordligste af de tre går

de i Østerris i Højslev sogn, en fæstegård under Stårupgård. Fæstebrevet lyder:
Underskrevne Christen Kondrup til Stårupgård gør vitterligt at have stæd og

fæst ligesom jeg herved stæder og fæster til velagte unge karl Christian Pe

dersen fra Fly, som er over den alder, kongelige anordninger befaler til gårds
antagelse, en mig tilhørende gård beliggende i Højslev sogn, Østerris by, som
Troels Pedersen sidst beboede og fradøde, hvis enke denne fæster ægter. Hvil

ken gård, som udi hartkorn er ansat for 4 td. 5 skp. 2 fdk. 1 alb., med al
dens rette tilliggende udi mark og by bemeldte Christian Pedersen sin livstid

må nyde, bruge og i fæste beholde med samme ret og rettighed, som hans formand
og kongelige anordninger tillader så længe, han deraf årlig til rette tider
svarer og erlægger alle kongelige ordinære og extraordinære skatter og andre

påbud, som enten allerede er eller herefter allernådigst vorder påbuden« Den

til husbonden gående landgilde betaler han årlig til Mortensdag med elleve

rigsdaler, ligesom hans naboer forretter han årlig en rejse på 5 a 4 mil og

2 mindre på 2 mil, når han derom bliver advaret, item om det måtte forlanges,
da at spinde 2 pund hør eller 4 pund blår, eller i dets sted betaler 1 mark

i penge. Jorden i marken forsvarlig dyrker og ej til upligt bruger eller no
gen af stedets tilliggende ejendom bortlejer eller uforsvarlig behandler« Si
den al sæden nu er lagt og det behøvende ædekorn til indavlings tiden befindes

ved stedet, så bliver han til sligt ansvarlig såvelsom og til det i gården væ

rende inventarium og besætning, item forbedrer og holder stedets bygninger ved
god hævd, til hvis istandsættelse han ifølge tagen syn har bekommet fuld veder

lag. løvrigt retter fæsteren sig efter kongelige lov og anordninger samt viser
sin husbond pligtskyldig lydighed, alt under sit fæstes fortabelse. Den accor-

derede indfæstning er mig betalt. Til bekræftelse under min hånd og segl.

Stårupgård den 21. maj 1791»

C. Kondrup.

Ligelydende original fæstebrev haver jeg annammet, som jeg udi al sin indhold

herved forbinder mig at efterleve.

Stårupgård den 22. maj 1791«

Christian Pedersen.

Enken i gården var den 59~årige Birthe Marie Jensdatter. Hun og hendes første
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mand, Troels Pedersen, var fra Feldingbjerg sogn. De blev gift i Feldingbjerg

kirke 18. juni 1775 og overtog ved samme tid fæstet af gården i Østerris. De
fik lo børn, hvoraf 6 var levende ved skiftet efter Troels Pedersen 1791*

Christian Pedersen og Birthe Marie Jensdatter fik 4 børns
1. Karen, f. 1792, døbt 7. okt., båret af Peder Smeds hustru i Kobberup. Fad

dere: Jens Madsen, Jacob Madsen, Peder Jensen og Anna Troelsdatter, alle
af Østerris.
Karen blev konfirmeret 18o8 og gift lo. nov. 182o (samme dag som søsteren
Birgitte Marie) med Christen Jespersen af Stårup, 28 år gi. Forlovere: Chri

stian Pedersen i Østerris og Christen Nielsen i Stårup.
2. Marie, f. 1794, døbt 25. maj, båret af Jacob Møllers hustru i Søby. Fadde

re: Jens Madsen af Østerris, Jens Laursen i Skovhuset, Christen Smed i Hal
skov og hans egen steddatter, Anne Marie.
5. Birgitte Marie. Hendes dåb er ikke indført i kirkebogen, men hun blev kon

firmeret 1811, 15 år gi. og gift lo. nov. 182o (samme dag som søsteren Ka

ren), 24 år gi., med Jens Jespersen af Stårup; 52 år gi. Forlovere: Chri
stian Pedersen af Østerris og Søren Jespersen i Højslev«
4. Inger, f. 1797, hjemmedøbt 24. sept. Hendes fremstilling, konfirmation el

ler død er ikke fundet i kirkebogen.
18. okt. 1814 døde Birthe Marie Jensdatter, 62 år gi., og året efter, 1. aug.
1815, blev den nu 5o-årige Christian Pedersen viet i Vridsted kirke til den

24-årige Else Christensdatter, en datter af Christen Clausen i Gyldenvadgård
i Trevad, Vridsted sogn. Else Christensdatter var oldebarn af den navnkundige

svenske soldat, Gregers Olufsen Uf i Gammelstrup, der efterlod sig en meget
stor efterslægt i Fjends herred.

Christian Pedersens og Else Chris tensdatters børn:

1. Marie Kirstine, f. 19. maj 1816, hjemmedøbt samme dag. Faddere: Christen
Nielsens hustru og Christen Nielsen af Stårup, Peder Jensen og Mads Jensen

af Østerris, alle bønderfolk.
Konfirmeret 1851. Dom ang. kundskab og opførsel: Godt og meget sædelig.

2. Peder, f. 2, febr. 1819, døbt samme dag. Faddere: Peder Jensen og hustru,

Jens Pedersen og Mads Jensen, alle bønderfolk i Østerris.
Konfirmeret 1853* Dom ang. kundskab og opførsel: Godt og sædelig.

Peder døde 18. juli 1859, begravet 25. juli, 2o år gi. Vedtegning i kirke
bogen: Hængt sig, blev begravet på kirkegården med sædvanlige ceremonier
ifølge amtmandens tilladelse, dateret 2o. juli.

5. Christen, f. 14. juni 1821, døbt 15. juni. Faddere: Peder Jensen og hustru
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og søn, Jens, og Mads Jensen, bønderfolk i Østerris.

Konfirmeret 1856. Dom: Godt og sædelig.
Christen Christiansen, gårdmand i Majgård, J1 år, blev gift 17- sept. 1852
med Maren Christensen, 19 år, hjemme hos faderen, Christen Mortensen i Maj

gård.
Else Chris tensdatter døde 1}. okt. 1822, og Christian Pedersen giftede sig
tredie gang 9. jan. 1824 med datteren fra nabogården, langmosegård i Østerris,

Karen Jensdatter. Christian Pedersen var nu ca. 6o år gi., og Karen Jensdatter
var 58«

Christian Pedersen og Karen Jensdatter fik to døtre:

1. Else, f. 11. okt. 1825, hjemmedøbt 12. okt. Faddere: Mads Jensen og hustru,
Peder Jensen i Østerris, Peder Jensen i Skovhus og Søren Josephsen i Halskov.
Else døde 25. okt., 12 dage gi.

2. Birthe Marie, f. 11. okt. 1827, hjemmedøbt 12. okt. (ane nr. 7)15« juni 18ol købte Christian Pedersen af den daværende ejer af Stårupgård,
Bagge Lihme, sin gård i Østerris til selveje. Købesummen var 6oo rd., som Chri

stian Pedersen betalte kontant. Gårdens hartkorn var ved matrikuleringen 1688
ansat til 4 td. 2 skp. 5 fdk. Det blev ved den nye matrikulering 1844 ændret

til 5 td. 5 skp. 5 fdk. i alb.

Gårdmand i Østerris, Christian Pedersen, døde 9- dec. 1859« Kirkebogen angi
ver hans alder ved døden til 79 år, hvilket dog sikkert ikke er korrekt.
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Ane nr, 15« Karen Jensdatter

var datter af fæs te gårdmand Jens Madsen og hustru Maren Christensdatter i Lang

mosegård i Østerris, Højslev sogn.

Hun blev født 1785, døbt 8. maj, båret af Jens Trues hustru i Børsting, og fad
dere var Troels Pedersen, Peder Jensen, Jacob Madsen, Anna Knudsdatter og Bir
te Jensdatter.

Karen Jensdatter blev konfirmeret 18o5 i Højslev kirke.
9. jan. 1824 blev hun gift med gårdmand og enkemand Christian Pedersen i nabo

gården i Østerris (ane nr« 14).
Efter Christian Pedersens død 9« dec« 1859 blev hun gift 7. juli 184° med sin

tjenestekarl, ungkarl Jens Christian Thomasen, som var født i Dommerby. Han
var da 25 år og hun 55» Forlovere ved brylluppet var Thomas Christensen, gård

mand i Anflyhus (sikkert brudgommens fader) og Mads Jensen i Langmosegård (bru
dens broder).
Karen Jensdatter døde af vattersot 8. okt. 1855, begravet 14. okt., 70 år gi.
2 måneder senere, 18. dec. 1855, blev Jens Christian Thomasen gift med pigen

Karen Pedersdatter, som boede i et hus på gårdmand Claus Madsens ejendom i

Højslev. Jens Christian Thomasen var da 59 år og Karen Pedersdatter 57» Karen

Pedersdatter havde en datter, Maren, f. 25. juni 1855, som hun påstod ikke at
kende faderen til. Sammen med Jens Christian Thomasen fik hun endnu en datter,

Karen Kirstine, f. 21. nov. I856.
Jens Christian Thomasen døde 24. april 1887, 71 år gi., hos sin svigersøn,

gårdejer Jens Jacobsen i østerris.

Ane nr. 16. Peder Christensen (Bach)
var søn af fæs te gård mand Christen Pedersen Bach og hustru Anna Sørensdatter

og født i Bjerring 1752. Ban blev døbt 25. juni, og faddere ved hans dåb var

Jens Podemesters hustru, Peder Baunholts hustru, Christen Bach i Vindum, Jens

Vestergård og Anders Skrædder.
Peder Christensen Bach blev konfirmeret i Bjerring kirke lo. april 1768.
4, okt. 1778 blev han gift i Bjerring kirke med Johanne Mortensdatter. Hun var
datter af Morten Graae i Bjerring og født 1758» døbt 21. maj.

Johanne Mortensdatter døde 1779» hun blev begravet 24. nov., kun 21 år gammel.

Hun døde sikkert af den alvorlige dysenteri-epidemi, som hærgede i efteråret
dette år. I de to små sogne Bjerring og Mammen, hvor der var knap 5°° indbyg
gere ialt, og hvor der gennemsnitligt døde lo mennesker om året, døde i 1779

66 personer. Epidemien, som brød ud omkring ved høsttiden, ramte både børn,
unge og gamle mennesker, flere gange skete det, at der var op til seks begra

velser på een dag. Præsten skriver ikke noget i kirkebogen om sygdommen, men

hans kollekt i nabosognet Sahl på den anden side af Gudenå beretter interes
sant om epidemien i sin kirkebog (se ane nr. 43, Anne Christiansdatter).

Fire måneder efter Johanne Mortensdatters død, 17. marts 178o, blev Peder Bach
gift i Mammen kirke med Maren Nielsdatter Winkel, datter af Niels Pedersen Winkel og hustru Anne Nielsdatter af Mammen. Maren Winkel var 26 år.

Peder Christensen Bach og Maren Winkel fik fem børn:

1. Johanne, f. 178o, hjemmedøbt 7. dec., fremstillet i kirken 17. dec. Fadde
re: Ole Odsgaards hustru, Jens Mortensens hustru, Jacob Michelsen, Morten

Andersen og Søren Hasmussen.

Johanne blev konfirmeret i Bjerring kirke 23. april 1797.
2. Christen, f. 1782, hjemmedøbt 17. marts, fremstillet 28. marts. Faddere:
Dorthe Bach fra Helstrup, Jens Mortensens hustru, Jacob Michelsen, Søren
Foged og Mogens Sørensen.

Christen blev konfirmeret i Bjerring kirke 2o. april I800.

Fra 18o5 var han soldat ved 2. jydske infanteriregiment. Senere opholdt
han sig hjemme, men skulde stadig deltage i de årlige mønstringer. 1813

fik han en mulkt på 2 rigsdaler for udeblivelse fra mønstringen, han hav
de da netop købt en ejendom, en parcel, hans fader havde købt fra en nabo

gård og ladet bebygge. Endelig 1814 blev han fritaget for soldatertjene
sten, han havde da tjent i 9 år. I lægdsrullen findes følgende vedtegning
ud for Christen Bach: "1814 udtjent ved 2. jydske reg., gnd., bevist, på

1 td. 2 fdk. 1 alb. hartkorn efter tinglæst skøde af 6. jan. 1813«"
Christen Pedersen Bach, udflytter og gårdbruger af Bjerring, og pigen Anne
Pedersdatter, 2o år, blev gift i Bjerring kirke 25« nov. 1815«
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Anne var sikkert datter af Peder Smed i Bjerring og døbt 15» nov. 1795*

Christen Pedersen og Anne Pedersdatter fik en datter, Maren, f. 28« nov«
1816, hun døde som spæd.

Anne Pedersdatter døde i barselseng 25« april 1819« 24 år gi, Christen Pe

dersen blev derefter gift 1819-20 med Dorthe Jensdatter fra Hvorslev, men
deres vielse er ikke fundet i kirkebogen. Deres børn:

1. Peder, f. 182o.
2. Anne, f. 1023.
3. Niels, f. 1784, døbt 25. april (ane nr. 8),

4. Anne Marie, f, 1788, døbt 1. juni. Faddere: Niels Stephensens hustru, Sø

ren Fogeds hustru, Jens Mortensen, Mogens Sørensen og Niels Handskemager.
Anne Marie blev konfirmeret i Mammen kirke 8. april I804.

lo. marts 1811 blev hun trolovet og 2» april gift med ungkarl Michel Jen
sen Degn af Bjerring. Forlovere ved brylluppet var Christen Bach og Anders

Mortensen, begge af Bjerring.
5. Jens, f. 1791, hjemmedøbt 1. aug., i kirke 21. aug. Faddere: Jens Winchels

hustru, Michel Bødkers hustru, Ole Odsgaard, Jens Mortensen, Anders Morten

sen.
Jens blev konfirmeret 5* april 18o7 i Mammen kirke.

lo. juli 1819 blev han gift i Bjerring kirke med sin broder Niels's enke,
Maren Andersdatter (se under ane nr. 9).

Peder Bach var fæster under hovedgården Vindumovergaard, som ligger i nabosog
net Vindum, men som ejede bøndergods i Bjerring sogn. En matrikels ekstrakt fra
1761 nævner tre gårde i Bjerring by, som tilhørte Vindumover^.ard. Der var to

fæstere på hver gård, men ingen med navnet Bach. De tre gårde havde forskel

ligt hartkorn, sammenlagt ager og engs hartkorn 18 td. 6 skp. 1 fk. 2 alb. og
skovskyld 1 skp. 1 fk. 2 alb.

En matrikelsekstrakt fra 1783 nævner de samme tre gårde, nu med matrikelnumre

tilføjet, og heri er Peder Christensen Bach nævnt som fæster af gård nr. 3
sammen med Jens Vestergaard. Gårdene er nu blevet ”egaliseret", d.v.s., hart

kornet er ligeligt fordelt på de seks fæstere med 5“l~°-5/6 til hver, også
skovskylden er ligeligt fordelt med 2^/6 alb. til hver«

En hartkornsspecifikation fra 1788 viser de samme navne og det samme hartkorn,

men nu er der desuden tre huse uden hartkorn, som tilhører Vindumovergaard.
I en matrikelsekstrakt fra 1793 ser det ud til, at de tre gårde er blevet til

fire, men med kun een fæster i hver. Hartkornet er ligeligt fordelt på gårde
ne med 4 td. 4 skp. til hver, ialt 18 td., altså en lille reduktion. Skovskyl

den er den samme, stadig ligeligt fordelt på gårdene med 1 fk. 1^ alb. til
hver. Men desuden er der nu fire huse med hartkorn, o-l-2-l-J hver.

4o
I 1789 var Bjerring by's jorder blevet^ udskiftet, og hver gård havde fået sin
egen jord. De fire husmænd, som har haft græsningsret i bymarken til deres

får, har hver fået et lille stykke jord, men de har ikke fået del i skoven.
De fire gårdes og de fire huses hartkorn sammenlagt giver netop gårdenes op
rindelige hartkorn, 18-6-1-2.
De nævnte dokumenter findes alle i amts tuearkivet i landsarkivet i Viborg.

I804 skiftede Vindumoverg^ard ejer. Købekontrakten mellem den daværende og den
nye ejer, som findes i Middelsom-Sønderlyng herreders skøde- og panteprotokol-

ler, indeholder en jordebog over gårdens tilhørende bøndergods. I Bjerring by

genfinder man de fornævnte fire gårde og husmændene. Her er foruden hartkornet

nævnt den landgilde (fæsteafgift), de skulde svare til godsejeren.
De fire gårdmænd - heriblandt Peder Bach - skulde i årlig landgilde svare 1£

td. rug, l-j td. byg, 1^ td. havre, 5 pund smør,

lam, 1-^ gås, 1£ høne og 16^

æg. De mærkelige tal stammer fra den tid, da der var tre gårde med seks fæste
re. Landgilden er ikke blevet ændret, men medens den før var fordelt på seks

fæstere, er den nu fordelt på kun fire, som så skal svare 1^- gang så meget hver

som deres forgængere. landgilden blev dog på det tidspunkt sikkert omregnet og
erlagt i penge.
I en anmærkning hedder det: "Disse 4 mænd udreder 6 plove til hove med al an

det hoveri". En "plov" var den mængde hoveri, en gård skulde gøre i løbet af
et år. Når fire gårde skulde gøre seks ploves hoveri, var det altså 1-^ g^ng
så meget, som der almindeligvis fordredes. Det er igen de oprindelige seks fæ

steres hoveri, der er fordelt på fire.
Ved en købekontrakt af 9» nov. I805 købte Peder Christensen Bach af den davæ

rende ejer af Vindumover^iard, major J. Schuchardt, sin gård til selveje. Kø
besummen var 255° rd., og Peder Bach udstedte en obligation lydende på dette

beløb til major Schuchardt. 12. dec. 1811 lånte Peder Bach 800 rd. i den alm.
enkekasse, og for det beløb fik enkekassen 1. prioritets panteret i gården.
De 800 rd. udbetalte Peder Bach til major Schuchardt, restgælden blev udslet

tet af pantebogen 24. febr. 182o.
Peder Bach fik ikke straks tinglæst skøde på gården, men da han sommeren I808

solgte et stykke tørvejord til to købmænd i Banders og udgav skøde til dem,

fik dette skøde ved tinglæsningen 27. okt. påtegning om, at sælgeren ikke hav
de tinglæst adkomst til jorden. 14 dage senere, lo. nov. I808, blev Peder Bachs
skøde på gården tinglæst.

Tørvearealet, Peder Bach solgte til de to købmænd, Johan Chr. Hennings og Niels

Chr. Hansen, var et stykke eng, der lå ned til Gudenå, 57.600 kv.alen stort,
og købesummen var loo rd. Aret efter solgte han til de samme to herrer et lige
så stort stykke tørvejord, 57.600 kv.alen, også for loo rd.
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I løbet af to år solgte Peder Bach seks parceller af sin eng ved Gudenå, det

såkaldte Rødkjær, til forskellige mænd, mest købmænd, i Randers. Det største
samlede stykke, han solgte, var på 90.000 kvadratalen. Det blev solgt til far
ver Frants Høbart for Joo rd. Mange driftige forretningsmænd i Randers købte

på den tid mosejord langs Gudenå til tørve gravning. Tørvene blev fragtet på
piamme nedad åen til Randers by, hvor de kunde afsættes til gode priser. Pram
mene havde så købmandsvarer og andre varer med opad åen til bønderne. Fra gam

mel tid var der en livlig pramfart på åen, navnlig på det nederste stykke mel
lem Randers og Bjerringbro. En del nybagte s e Ive j er gård mænd startede selv en
tørveproduktion, nogle havde selv en pram, så de kunde fragte tørvene ned til
byen, men Peder Bach har altså foretrukket at sælge jorden til entreprenører

til opgravning. Ialt solgte han i de to år godt 2} td. Id., og det indbragte
ham 115o rd, omtrent halvdelen af, hvad han havde givet for hele gården. Hver

gang, han solgte en parcel, betalte han beløbet til major Schuchardt på Vindumoverga.ard som afdrag på hans panteobli^tion, og majoren kvitterede for be
løbet på skødet.

Skøderne på de seks parceller er næsten ens. Det fremgår, at køberen kun havde

ret til parcellen så længe, der kunde skæres tørv derpå, derefter tilhørte
grunden sælgeren, som stadig beholdt hartkornet og svarede skatterne af jorden.

Desuden forbeholdt han sig græsningen på de tider af året, hvor køberens tørv

ikke befandt sig i mosen. På den anden side forpligtede han sig til at sørge
for, at køberens skårne tørv ikke blev tilføjet nogen skade af kreaturer. De

heste, køberen skulde bruge ved tørvegravningen og tørvenes nedkørsel til åen,
havde han ret til at græsse i mosen, ligesom han måtte køre over sælgerens eng
til åen, hvor han også fik ret til at have ladeplads. Desuden fik han fri kør

sel og adgang til mosen fra landsiden. Til gengæld forpligtede han sig til at
lægge den øverste tørv tilbage i graven med grønsværen opad, så den siden hen

kunde blive til nytte for græsningen.

Alle de nævnte skøder findes i Middelsom-Sønderlyng herreders skøde- og panteprotokoller.
Peder Bach's nabo. Niels Jensen Rytter, købte sin gård til selveje samme dag,

som Peder Bach købte sin. Gårdene havde som nævnt lige meget hartkorn, og kø

besummen var også den samme, 2550 rd. Niels Jensen Rytter fik af rentekammer
et tilladelse til at udstykke sin gård, både ager, eng og skov, i seks parcel
ler. Heraf købte Peder Bach ved skøde tinglæst 16. maj 1011 parcel nr. 2 af

hartkorn 1 td. .2 fk. 1 alb. og skovskyld 1 1/16 alb. På parcellen opførte han

flere bygninger, før han 1815 solgte den til sin ældste søn, Christen.
Efter at den næstældste søn, Niels, der var hjemme på gården, var død 1818, og

hans enke. Maren Andersdatter, 1819 var blevet gift med den yngste søn, Jens,
overdrog Peder Bach ved skøde tinglæst 24. febr. 182o gården til denne søn.
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Jens Pedersen skulde give 12oo rbd. sølv for gården og desuden svare følgende
aftægt til forældrene (ordret efter skødet):
1. Skaffer han os 4 fåg hus i gården i beboelig stand til vor frie afbenyttel

se. -

2. Leverer han os årligt uden betaling 3 td. rug og 3 td. byg samt fodrer og
græsser for os en ko og 4 får. 3. Lader han skære og hjemføre til os ligeledes uden betaling 16 læs skudtørv

årligt, og

4. Forbeholder vi os, så længe en af os er levende, alle de hasselkæppe, som
findes på gårdens skovlod. -

Den sidste post synes mærkelig, men fra andre egne af landet, bl.a. Sjælland,
findes beretninger om, hvordan man lavede drittel- og tøndebånd af hasselkvi

ste. Måske har Peder Christensen som aftægtsmand haft en lille indtægt ved at
bearbejde hasselkæppene og sælge dem til købmænd i Banders.
Jens Pedersen udstedte en 1. prioritets panteobligation til den almindelige

enkekasse for et lån på 600 rbd. sølv og desuden en panteobligation med 2.

prioritet i gården på 800 rbd. sølv til major Schuchardt for faderens restgæld.

Peder Christensen Bach døde i Bjerring 4» juni 183o og blev begravet 13. juni,
78 år gammel.
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Ane nr. 17. Maren Nielsdatter (Winkel)
blev fadt 1754 i Mammen, Middelsom herred, som den yngste af Niels Pedersen

(Winkel)s og Anna Nielsdatters lo børn. Hun blev døbt 2. febr., og faddere

ved hendes dåb var N. Larsens hustru. Maren Hvas, Anders Stephansen, Jens Degn
og Sejer Jensen.
22, april 177° blev hun sammen med sin 2 år ældre søster, Johanne, konfirme

ret i Mammen kirke.

17. marts 1780 blev hun gift med Peder Christensen Bach i Bjerring (ane nr.
16).
Maren Nielsdatter Winkel, gårdmandskone af Bjerring, døde 9« april, begr. 16.
april, 1826, 72 år gammel.
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Ane nr« 18. Anders Christensen (Bjerring)

▼ar søn af Christen Bjerring i Bjerring og født her 1747» Hans dåb er ikke
indført i kirkebogen, men hans moder blev introduceret (holdt sin første kir
kegang efter en barnefødsel) 25« marts 1747, og det er sikkert Anders, der da

var blevet født. Det stemmer også med - hvad kirkebogen viser - at han blev
konfirmeret lo. april 1763 (i Bjerring kirke).

Anders Christensen bliver ofte i kirkebogen og en enkelt ffkng i en jordebog

kaldt Anders Præst. Måske har han som ung tjent i Bjerring præstegård. Det er

i hvert fald tydeligt, at hans to ældste børn blev opkaldt efter pastor Johan
Christian Zimmermann, der var præst i Bjerring og Mammen fra 1745 til 1795,
og hans hustru, Anne Margrethe Lang. Det var også pastor Zimmermanns døtre,

der var faddere ved de to børns dåb.
Anders Christensen kom til at bo i Vindum by i Vindum sogn. Her fik han en fæ

stegård under Vindumovergaard. En jordebog fra 1778 viser, at der var 18 halv
gårde og en helgård - altså 19 fæstere - i Vindum. Hver halvgård havde 2 td. 5

skp. 2 fdk. 2 1/5 alb. hartkorn og svarede i landgilde 1 td. rug, 1 td. byg, 6
skp. havre, 1 lam,

gås, 2 høns og 21 æg. Som vedtegning står der i jordebo-

gen: "Disse 18 beboere udgør hver en plov og således i alle dele forretter
fuldt, være sig rejser og alt andet, hoveri".

Den ene helgård havde dobbelt så meget hartkorn, svarede dobbelt så meget i
landgilde og ydede dobbelt så meget hoveri (2 ploves hoveri) som hver af halv

gårdene. Desuden var der i byen et boel med 2 skp. hartkorn. Ialt udgjorde
Vindum by's hartkorn 54 td. 1 skp. 3 fdk. 1 alb.

Byens jord blev drevet i fællesskab, men som en af de første landsbyer i Mid
delsom herred fik Vindum

allerede i 178o sine jorder udskiftet, så hver gård

fik sin egen lod. Ved udskiftningen blev nogle gårde nedlagt, så der tilbage
blev 15 lige store gårde, hver med een fæster og med lige meget hartkorn, 3

td. 4 skp. 3 fdk. 1 14/15 alb., hver. Desuden var der stadig et boel med 2 skp.

hartkorn, ialt som før 54-1-3-1De 15 gårde skulde alle svare samme landgilde, 1 td. rug, 1 td. byg, 2 skp.

havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns og 30 æg. Landgilden blev dog på den tid sikkert
omregnet i penge.

I Viborg amtstues arkiv findes hartkornsspecifikationer og jordebøger fra de

forskellige godser. Under Vindumovergaard er Vindum by’s 15 gårde altid nævnt

i en bestemt rækkefølge, Anders Christensens gård som nr. 8 i rækken. I vedteg
ningen til en jordebog fra 1794 står: "Disse 15 beboere udgør hver en plov til
hove og øvrigt påfølgende hoveri".
Anders Christensen var gift tre gange. Hvor hans tre hustruer var fra, vides

ikke. Den første hed Ane Mikkelsdatter, og med hende havde han to børn. Ane
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Mikkelsdatter blev begravet 5. nov. 1782, 58 år gi.
25. jan. 1785 blev Anders Christensen trolovet med Maren Nielsdatter, som da

tjente på Vindu.movergp.ard. Forlovere var Herman Jensen og Jens Vestergaard,
begge af Vindum. 21. marts 1785 blev Anders Christensen og Maren Nielsdatter
copuleret.

Ægteskabet varede kort. Maren Nielsdatter døde i barselseng efter at have født
sit andet barn og blev begravet juleaftensdag 1786. Hun blev 55 år gi.

Anders Christensen blev derefter gift med Mette Nielsdatter. Hvor og hvornår
brylluppet har fundet sted, er ikke fundet i kirkebogen, men det er i hvert

fald sket før folketællingen 1. juli 1787, for her nævnes Anders Christensen

i Vindum som husbond, 41 år, gift 5» gang, gårdmand i stor armod, og Mette
Nielsdatter, hans kone, 57 år, gift 1. gpng. Desuden er nævnt hans to børn af
første ægteskab.

Anders Christensens børn:

1. Johan Christian, f. 1778, hjemmedøbt 29. nov., fremstillet i kirken 6. dec.,
båret af jomfru Zimmermann fra Bjerring præstegård. Faddere: Basmus Kusk
fra Bidstrup, Christen Tjener fra Vindumovergaard, Anders Petersen i Hede-

gaard og jomfru Gunild Zimmermann fra Bjerring præstegård.
Johan Christian blev konfirmeret 27. april 1794»

2. Anne Margrethe, f. 178o, hjemmedøbt 17. sept., i kirke 1. okt., båret af
jomfru Leonora Zimmermann. Faddere: Christen Tjener, Ole Podemester, Jens
Urmager, alle fra Vindumovergaard, og Jens Vestergaards hustru af Vindum.

5. Mathias, f. 1784, hjemmedøbt 15. juli, i kirke 25. juli, båret af hushol
dersken Maren Smidt på Vindumovergaard. Faddere: Hr. Hagstrøm og Povl la
defoged ved Vindumovergaard, Christen Tjener af Reenberg og lårs Liins

hustru af Vindum.
Mathias blev konfirmeret 17. april I805.

Mathias var et sjældent navn blandt bønderne dengang, drengen var sikkert
opkaldt efter den daværende godsejer på Vindumovergaard, Mathias Hansen

S tenfe Id t.
4» Niels, f. 1786, hjemmedøbt 15. dec., i kirke 2. juledag (2 dage efter, at

hans moder var blevet begravet), båret af sin moster Else. Faddere: John
Nielsen i Kjellerup, Søren Nielsen i Ungstrup, Christen Tjener i Reenberg

og Ane Kokkepige på Vindumover^ard.

Niels blev begravet 5» juni 1787, 5 måneder gi.

5. Maren, f. 179°, hjemmedøbt 11. marts, i kirke 21. marts (ane nr. 9)*
6. Dødfødt barn, f. 1791, begravet 11. dec.
7. Christen, og
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8. Johanne, tvillinger, f. 1792, hjemmedøbt 9* nov., i kirke 18« nov«, båret
af Christen Nielsens hustru i Faarup og Christen Smeds datter Inger Sophie

i Lille Mølle. Faddere: Søren Pedersen, Niels Overg^ard, Søren Hvam, Knud

Sørensen, Peder Smeds søn, Peder, alle af Vindum, Michel Nielsen på Vindumovergaard, Søren Skoles hustru af Faarup og Christen Tjeners hustru fra

Reenberg.

Christen blev begravet 2. april 1794» 1 år 4 mdr. gi.
Johanne blev konfirmeret 24. april I808.

9. Christen, f. 1795» hjemmedøbt 26. april, i kirke 5. naj, frembåret af Pe

der Winkels kone i Vindum. Faddere: Michel Nielsen i Tange, Søren Skole i
Faarup og Søren Pedersen i Vindum.
Christen blev konfirmeret 5« april 1812. Kundskab: ret god.
lo. Niels, f. 1798» hjemmedøbt 25« sept., i kirke 28. okt., frembåret af Chri

sten Tjeners datter i Reenberg. Faddere: Søren Pedersen, Peder Winkel og
S øren

?

Niels blev konfirmeret 1814.
11. Ane Marie, f. 18ol, hjemmedøbt 1. nov., i kirke 8. nov., båret af Ane Ma

rie Andersdatter fra Reenberg. Fhddere: Søren Pedersen, Thomas Birk, Sans

Danielsen og Christen Liin, alle af Vindum.
Ane Marie blev konfirmeret 1816. Kundskab og opførsel: skikkelig.
Anders Christensen Bjerring af Vindum blev begravet 5o. jan. 18oJ, 58 år 9 må-

neder gammel.
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Ane nr. 19. Mette Nielsdatter
var født ca. 175°» men hendes herkomst er ukendt.
Knap 3 måneder efter Anders Christensens død giftede hun sig - 53 år gammel med den 2o år yngre Jens Jensen Smed fra Bjerring. Brylluppet fandt sted 12.
april I805 i Vindum kirke, og forlovere var Søren Pedersen og Søren Hvam, beg

ge af Vindum.
Jens Jensen Smed var søn af Jens Smed i Bjerring og født 177o. Han fik fæste

brev på Anders Christensens gård, men ved en købekontrakt oprettet 25« dec.
18o5 købte han den af major Schuchardt på Vindumover^ard til selveje. Gård
ens hartkorn blev opgivet at være 3 td. 4 skp. 3 fdk. 1 14/15 alb., købesum

men ■var 1375 rd., og Jens Smed udstedte en panteobligation til majoren på det
te beløb. Skødet blev tinglæst lo. nov« 18o8.
24. juni 1810 udstedte Jens Smed en obligation til Den alm. Enkekasse for et

lån på 725 rd. Obligationen blev tin^læst 12. dec. 1811. Efter statsbankerot
ten 1813 blev dens pålydende omskrevet til 326 rigsbankdaler sølvværdi. 25.

juni 1812 blev Jens Smeds obligation til major Schuchardt udslettet af pantebogen.

Jens Jensen Smed døde 8. aug. 1818, 48 år 3 måneder og nogle dage gammel.

Ved skiftet efter ham, som blev påbegyndt 21. sept. samme år i stervbogården,

var mødt skifteforvalteren, herredsfoged Tøttrup, og to vurderingsmænd, Niels
Jensen fra Vindum og Niels Pedersen Bach fra Bjerring. Desuden var enken til

stede med sin laugværge. Thomas Birk af Vindum, og for samtlige den afdødes
arvinger Palle Eriksen af Faarup, som var gift med Jens Smeds yngste søster,
Anne Marie, og Niels Jensen af Vindum.
Mette Nielsdatter havde skiftet med sine børn og stedbørn, før hun blev gift

med Jens Smed, de er derfor ikke nævnt som arvinger. Og da Jens Smed og Mette
Nielsdatter ingen børn havde sammen, blev det Jens Smeds søskende og deres

børn, der arvede.

Skiftet er indført i Middelsom-Sønderlyng herreders skifteprotokol, og forteg
nelsen over det registrerede og vurderede giver indtryk af et efter den tids
forhold ret velhavende bondehjem. Bl.a. var der i stuen et klokkeværk, et

spejl, en bilæggerkakkelovn, et rødmalet og et grønmalet hængeskab, forskel

lige andre møbler og en hel del sengetøj. I køkkenet var der en jerngryde, en
jernpande, en kålkniv, en messingkedel, en strippe, en øltønde, forskellige

kar, et salttrug og et dejgtrug. Den afdødes gangklæder blev vurderet til ialt
1 rd. 5

8 sk. Af udbo var der en jernbeslagen vogn med tilbehør, en halv-

beslagen vogn, en plov, to harver, to skudtørvspader, en jordspade, to jern
grebe, to høleer, tre river, en slibesten og en hjulbør. Besætningen bestod af
fire heste, fire køer, to kvier, en kalv, seks får og fire lam.
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Selve gården blev vurderet til 600 rd. og ind- og udbo og besætning til I40
rd. 1 mk. 14 sk., ialt 74° rd. 1 mk. 14 sk.
De tilstedeværende på arvingernes vegne tilbød at ville nøjes med 250 rd«, som

de så til gengæld fordrede udbetalt til førstkommende snapstingstermin. Enken

og hendes laugværge erklærede, at de intet havde imod den forlangte sum, men

på grund af de dårlige tider turde de ikke forbinde sig til at udbetale penge

ne til den forlangte termin.
Skiftet blev derefter udsat til d. 22. jan. 1819, hvor det blev fortsat på
herredskontoret i Viborg. Her var tilstede - foruden skifteforvalteren og to

vidner - enken Mette Nielsdatter med sin laugværge, Thomas Birk, samt tre af
arvingerne.

Ingen fandt noget at indvende mod den på boet satte vurdering, 74° rd« 1 mk.
14 sk., men enken angav, at hun havde følgende gæld: Til Enkekassen I50 rd«,
til Kristen Kristensen i Hjermind loo rd., den afdødes begravelse havde ke-

stet 50 rd., og en lige så stor sum forlangte hun udtaget af boet til sin egen

begravelse til sin tid. Med skifteomkostningerne, som beløb sig til 23 rd« 12
sk., blev den samlede udgift 373 rd. 1 mk. 12 sk., som fratrukket vurderings
summen gav til rest en beholdning på 367 rd« 1 mk. 2 sk. Heraf tilkom enken
den halve del, 183 rd. 3 mk. 9 sk., og den anden halvdel, som, efter at nogle
afgifter rar trukket fra, beløb sig til 175 rd. 1 mk. 15 sk«, skulde deles

mellem de øvrige arvinger.
Enken erklærede, at hun af velvilje mod hendes salige mands arvinger vilde

forhøje denne sum til 2oo rd., og minman blev-derefter delt således:
Jens Smeds to helbrødre, af hvilke den ældste opholdt sig i København, fik
hver 5o rd.

og hans to halvbrødre og to helsøstre hver 25 rd. Den ene halv

broder, Hasmus, var imidlertid død, men han havde efterladt sig en søn og seks
døtre, som så skulde dele deres faders arvelod. Sønnen, Jens, fik.

6 rd. 1 mk.

8 sk., mens døtrene, der alle på nær en var gift, hver fik halvt så meget, 3
rd. 12 sk. En af døtrene, Kirsten, var død og havde efterladt sig fire små

børn, en søn og tre døtre. Kirstens arvelod blev delt mellem de fire børn så
ledes, at sønnen fik 1 rd. 1 mk. 8 sk. og hver af de tre døtre 3 mk« 12 sk.
Enken forbandt sig til at udbetale 16o rd. til snaps tings termin 1819 og re

sten, 40 rd., i snapsting 182o, og det erklærede arvingerne sig fornøjede med.

Skiftet blev derefter sluttet og boet overdraget enken.
Mette Nielsdatter drev selv gården indtil 1826. Det var meget dårlige tider

for landbruget, og måske har ingen af sønnerne kunnet - eller villet - over
tage gården, i hvert fald blev der 2o. sept. 1826, efter Mette Nielsdatters

egen begæring, holdt auktion over den. Blandt konditionerne nævnes, at købe

ren og evt. efterkommende ejere af gården skulde svare en årlig aftægt til

sælgerinden for livstid bestående af li td. rug, 1 td. byg, 4 skp. boghvede
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og i penge 6 rd. sedler, som skulde erlægges i to terminer, hver gang med det

halve, første gang Mortensdag 1826.

Selvejerhusmand Mads Nielsen i Vindum blev højstbydende og fik hammerslag ved
et bud på 515 rå« sølv + føromtalte aftægt. Dette bud blev accepteret af Met

te Nielsdatter, og herredsfogden udstedte skødet, som blev tinglæst 2J, okt.
1826. Mette Nielsdatters adkomst til gården iflg. skiftet efter Jens Smed blev

forøvrigt først tinglæst samme dag.
Mette Nielsdatter flyttede til sin yngste søn, Niels Andersen, der var gift og
boede i Vinderslev, hvor han ernærede sig som daglejer. Her døde hun 29» nov.
18J5, 94 år gammel.

5o

Ane nr, 2o. Rasmus Sørensen
blev født 175° i Gullev, Gullev sogn, Hovlbjerg herred, som søn af fæstegård

mand Søren Rasmussen og hustru, Karen Christensdatter. Han blev døbt i kirken
2. pinsedag, 18. maj, frembåret af Michel Christensens datter, Maren, i Sahl,
og faddere var Søren Thomasen og unge Søren Rasmussen i Gullev, Anders Chri
stensen i Sahl, Christen Hyvlers kone. Maren, og Søren Madsens datter, Kir

sten, i Gullev.

Rasmus Sørensen fik den ene af de to ret store gårde i Skibelund i Sahl sogn

i fæste. Skibe lund-gårdene tilhørte Frisholt gods. De var begge ansat til 6
td. 1 skp. 1 fdk. 2 alb. hartkorn, og fæsterne svarede hver i landgilde til
Frisholt 5 skp. rug, 6 skp. byg, 41- skp. malt, 2 td. 4 skp. havre,

td. smør

og 4 mk. i penge. Hver af fæsterne skulde gøre hoveri af en halv gård.

4. juli 1783 blev Rasmus Sørensen af Skibelund gift i Sahl kirke med Kirsten

Pedersdatter, datter af unge Peder Kieldsen i Sahl.
Deres børn:
1. øllegpard, f. 1794. døbt palmesøndag, 4. april, båret af husholdersken på

Frisholt, Marie Elisabeth. Faddere: Peder Jensen af Skibelund, Oluf Peder
sen, Søren Pedersen, Søren Rantzou og Christen Kolding.

Øllegaard Rasmusdatter blev gift 21. juni 18o6 med husmand og smed Jens

Frederik Bertelsen i Sahl.
Jens Bertelsen var født i Thisted 178o. Ban var søn af rebslager Bertel

Hansen Frank.

øllegaard og Jens Bertelsen fik 7 børn. En af sønnerne, Rasmus, f. 1814,
blev en dygtig kleinsmed og urmager, han var en tid i lære hos en urmager
på Frisenborg. Hans stueure, hvoraf flere endnu findes på egnen, overgik

i skønhed og holdbarhed langt de bornholmske. Han opfandt en maskine til
at afrunde takkerne på urhjulene, så de blev mere nøjagtige. Ligeledes op

fandt han en meget snildt indrettet boremaskine til at træde med foden,

samt en brødskærekniv af en fortrinlig konstruktion foruden andet mere.
Da han efter en sygdom blev så brystsvag, at han ikke kunde tåle at sidde

i foroverbøjet stilling, gav han sig til med en dygtig læges bistand at

forfærdige brokbind, bandager og kunstige lemmer og skaffede derved mange
lidende mennesker hjælp og førlighed. Som bandagist blev han kendt i en
vid omkreds i Jylland, helt ud til Vesterhavet. For sine fortjenester mod
tog han 1867 dannebrogsmændenes hæderstegn.

Bandagistvirksomheden førtes videre af hans ældste søn, mens hans tre an

dre sønner drev urmagerprofessionen på forskellige steder i Jylland og i

Amerika. Rasmussens urmagerforretning i Bjerringbro var indtil for få år

siden endnu i familiens eje.

Rasmus Jensen, urmager og bandagist,

født i Sahl 17. sept. 1814, død smst. 21. aug. I880.

Rasmus Jensens urmagerværksted, nu i Den ^.mle By i Århus.
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Rasmus Jensen døde 188o. Hans værksted og værktøj findes nu i Den gamle
By i Århus.
Jens Bertelsen døde 1847, 67 år gammel, Øllegaard Rasmusdatter døde 1855,

69 år gammel.

2. ånne Cathrine, f. 1786, døbt 5o. april, båret af Peder Jensens kone i Ski

belund. Faddere: Christen Pedersen, Søren Pedersen, Christen Jensen, Tho
mas Pedersen og Peder Væsel fra Skibelund mølle.

5. Maren, f. 1788, døbt lo. aug., båret af Christen Rasmussens kone i Sahl.

Faddere: Peder Jensen, Søren Pedersen, Christen Pedersen, Christen åndersen og Søren Rantzau.
Maren blev konfirmeret I804 i Gullev kirke. Hun døde I809 og blev begra
vet 16. april, 21 år gammel.

4. Dødfødt dreng, f. 179°, begravet 11. juli.
5. Søren, f. 1792, hjemmedøbt, i kirke 11. marts, frembåret af Peder Jensens

kone i Skibelund. Faddere var Peder Jensen, Christen Rasmussen, Søren Pe
dersen og Enevold åndersen.
Søren blev konfirmeret I808 i Sahl kirke.
6. Peder Christian, f. 1795, døbt 22. marts (ane nr. lo).

Ved udskiftningen af Skibelunds jorder 1799 blev de to gårdes hartkorn redu
ceret til 5 td. 7 skp. 1 fdk. 2 alb. for hver.

Ved en købekontrakt af 2o. dec. 18o2 købte Rasmus Sørensen af ritmester Hans
Hendrich von Balling, Frisholts daværende ejer, sin fæstegård til selveje.
Købesummen var 975 rd. Ritmester Balling forbeholdt sig jagtrettigheden på

gårdens grund samt ret til at bruge det på Skibelunds mark afsatte ladested

ved Gudenå. Skødet blev skrevet 21. juni I804, fremlagt og læst ved Nørrejyllands landsting 17. okt. I804 og læst ved Frisholt birketings ret lo. nov.
18o4- Rasmus Sørensen lånte mod 1. prioritet i gården 600 rd. af Den alm. En

kekasse til udbetaling.

I skødet er nævnt, at gården var forsikret i brandkassen for 600 rd., men 17«

okt. I806 mødte branddirektør Dinesen fra Viborg amts branddirektorat sammen
med to taksationsmænd, sognefoged Thomas Pedersen fra Sahl og tømrermester

Christen Hermansen fra Gullev, i Rasmus Sørensens gård for at foretage en ny
taksation til brandforsikringen. Grunden hertil var, at Rasmus Sørensen havde
anmeldt, at han havde gennemført forskellige forbedringer på gården.

Der blev da foretaget følgende taksation:

a. Stuehuset sønden i gården, lo fag, 9 alen dyb, ege under- og fyr
overtømmer, murede vægge, stråtag, til stuer, kamre, køkken og
bryggers, med loft, vinduer og døre, en jern bilæggerkakkelovn,
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samt en indmuret kobberkedel på i tønde, samt 2 skorstene og en
bageovn af vindtørrede, men skorstenspiben af brændte sten, tak
seret i fag 4° rd., er

4°° rd.

b. Det vestre hus, 15 fag, 8 alen dyb, ege under- og fyr overtøm

mer, dels murede og dels klinede vægge, stråtag, til stald, fæ
og får, takseret a fag 25 rd., er

299 -

c. Det nordre hus, 11 fag, 9 alen dyb, ege under- og fyr overtøm
mer, dels bollede (lavet af planker) og dels klinede vægge,

stråtag, til lade og tærskelo, takseret a fag 25 rd., er

275 -

d. Det østre hus, 6 fag, 8 alen dyb, ege under- og fyr overtømmer,
klinede vægge, stråtag, til hug-, vogn- og tørvehus, takseret

a fag 16 rd., er

96 -

I070 rd.
Forsvarlig imod ildsfare og forhen forsikret for 60-0 rd. De anordnede brand

redskaber er forefundne.
Dinesen, branddirektør. Christen Hermansen, Thomas Pedersen, taksationsmænd.
Et år efter, at Hasmus Sørensen havde købt sin gård til selveje, solgte han,

ved skøde af 21. juni I805, til tre købmænd i Randers et stykke engjord, be
liggende ved Gudenå, 60 favne langt og 40 favne bredt, altså godt 1J- td.
land, til tørvegravnin g. Købesummen var 22o rd., og køberne fik ret til at

grave alle de tørv, engstykket indeholdt, dog ikke dybere, end en karl kun

de kaste tørvene op. Efter at alle tørvene var gravet op, tilhørte grunden
sælgeren. Køberne fik fri adgang til at lægge tørvene på gårdens grund samt

til at færdes til og fra mosen og til ladepladsen ved Gudenå, hvor tørvene
skulde lastes i pramme for at blive fragtet til Randers. Ligeledes måtte kø

berne grave en grøft for at lede vandet fra mosen til åen.

Skødet på tørvemosen blev først tinglæst ved herredstinget 26. juli 181o.

Rasmus Sørensen overdrog 1824 gården til sin yngste søn, Peder Christian

Rasmussen (ane nr. lo).
5. febr. 1852 døde Rasmus Sørensen som aftægtsmand i Skibelund.
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Ane nr. 21. Kirsten Pedersdatter

var datter af unge Peder Kieldsen i Sahl og hustru, Anne Christiansdatter.
Hun blev født i Sahl 1757. døbt 12. juni, båret af Maren Stuepige på Frisholt,

og faddere ved hendes dåb var Søren Iversen, Søren Simonsen, Peder Christen

sens søn, Søren Hansens kone og Per Kieldsens datter,

Kirsten Pedersdatter blev viet i Sahl kirke 4» juli 1703 til Rasmus Sørensen
i Skibelund (ane nr. 2o).
Hun døde i Skibelund 1846. Præsten beretter udførligt om hende i kirkebogen:

Døde Qvindekjøn. 1846, d. 29. april, begravet 7• maj, Kirsten Pedersdatter,

født i Sahl, opholdskone i Skibelund, enke efter afdøde gårdmand sammesteds,

Rasmus Sørensen, og datter af afdøde gårdmand Peder Kieldsen, 88^ år, død af
alderdom. Bevis fra skifteretten af }o. april.
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Ane nr. 22. Mikkel Mikkelsen (Rytter)

blev født omkring årsskiftet 1751/52 i Hvorslev son søn af fæste gårdmand Mik

kel Rasmussen og hustru, Karen Christensdatter. Han blev døbt Helligtrekong

ersdag, 6. jan«, 1752 i Hvorslev kirke, båret af Ellen Fynbo, og faddere ved
hans dåb var Christen Poulsen, Peder Sørensen, Jens Christensen, Lars Jensens

kone og Peder Jensens kone af Hvorslev.
1769 blev han konfirmeret i Hvorslev kirke.
Tilnavnet Rytter tyder på, at Mikkel Mikkelsen har veret udskrevet til soldat
og gjort tjeneste ved et rytterregiment.

Ved folketællingen 1787 var Mikkel Mikkelsen avlskarl i Hvorslev præstegård,
54 år og ugift. Blandt tjenestefolkene i præstegården var også køkkenpigen
Mette Kirstine Jacobsdatter, 25 år og ugift. De to blev viet sammen i Hvors

lev kirke 23. april 1787»
En jordebog fra Frisholt hovedgård, indrettet 1. maj 1788, viser, at Mikkel
Mikkelsen var blevet fæster under Frisholt. Fæstegården lå i Gullev by, Gul-

lev sogn, og var på 4 id. 4 skp« 1 fdk. hartkorn. I årlig landgilde svarede
Mikkel Mikkelsen til Frisholt 1 td. 2 skp. rug, 2 td. 4 skp. byg, 3 td. hav

re samt i penge 1 rigsdaler.

Ved en købekontrakt af 13» febr. I800 købte Mikkel Mikkelsen af Frisholts da
værende ejer, ritmester Hans Hendrich v. Balling, sin fæstegård til selveje.

Skødet blev først skrevet 19. juni I804» Gårdens hartkorn var nu reduceret

til 4 td. 3 skp. Købesummen var 875 rd., som Mikkel Mikkelsen betalte kontant.
Men samme dag, 19» juni I804, udstedte han en obligation til den alm. Enkekas

se for et lån på 400 rd. med første prioritet i gården med besætning og indbo.
Både skødet og obligationen blev tinglæst ved Frisholt birketings ret lo. nov.

I804.
Mikkel Mikkelsen blev sognefoged i Gullev sogn«

Mikkel Mikkelsens og Mette Kirstine Jacobsdatters børn:
1. Jacob, f. ca. 1789« men hans dåb er ikke indført i kirkebogen. Blev gift

med Birthe Jensdatter.
2. Anne Cathrine, f. 1791» døbt 7» aug, (ane nr. 11).

3. Dødfødt dreng, f. 13. febr. 1798.
Mette Kirstine Jacobsdatter døde 12. marts 1812, og der blev holdt skifte ef

ter hende. Skiftet blev afsluttet 9» dec. 1812 og skulde have været indført i
den ordinære skifteprotokol for herredet, men på grund af sjuskeri fra skrive

rens side er det ikke blevet gjort. Men i en skøde- og panteprotokQl for Lys

gård, Hids og Hovlbjerg herreder findes en ekstrakt af skiftet. I den er ikke
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medtaget selve registrerings- og vurderingsforretningen, kun slutsummerne er
navnt. De viser, at boets indtægter (aktiver) var vurderet til 2994 rd. 2 mk.
8 sk., og dets udgifter (gæld, begravelsesudgifter m.v. ) var 5^7 rd« 5 mk. 5

sk. Tilbage til deling mellem arvingerne var der således 2426 rd. 5 mk. 5 sk.

Men enkemanden erklærede, at han vilde overlade sønnen, Jacob Mikkelsen, gård
en med ind- og udbo og besætning for denne sum imod, at han udbetalte 1) til
faderen looo rd. kontant og desuden årligt 5 td. rug, 2 td. byg, 4 skp. byg

eller boghvedegryn, en ko, som malker bestandig, samt fri foder og græs til 4

får med deres yngel, 2) til sin søster, Anne Cathrine Mikkelsdatter, 5°° rd«,
en forsvarlig seng med sengeklæder, en stor og en lille dragkiste, en klædes

kiste samt, når hun blev gift, en ko og 5 får.
De looo rd. skulde blive stående i gården så længe, Mikkel Mikkelsen fandt
for godt, og de 50° rd« til datteren skulde ligeledes blive stående med 2.

prioritet i gården næstefter gælden til Enkekassen, indtil datteren blev gift

eller myndig.
På disse betingelser overtog Jacob Mikkelsen straks sin faders gård, som på
det tidspunkt var ansat til 5 td. 1 skp. 2 fk. 4 alb. hartkorn.

Anne Cathrines arv blev hende udbetalt, da hun blev gift med Peder Christian

Rasmussen i 1819« De 5°° rigsdaler var da efter statsbankerotten 1815 og den
efterfølgende renovering af pengevæsenet blevet omskrevet til 125 rigsbank
daler.
Mikkel Mikkelsen, aftægtsmand i Gullev, døde 24« dec. 1822, 71 år gammel.
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Ane nr. 23. Mette Kirstine Jacobsdatter
blev født ca. 1760, men hendes herkomst er ukendt. 1767 tjente hun som køk

kenpige i Hvorslev præstegård, og her lærte hun sin tilkommende mand, Mikkel
Mikkelsen (ane nr. 22), at kende. Han tjente som avlskarl i præstegården, og

de blev gift 23. april 1787.
De boede senere som gårdfæstere i Gullev, og her døde Mette Kirstine Jacobs
datter 12. marts 1812, 52 år gammel.

Ane nr. 24. Laurids Jensen (Borris)

blev født 1737 i Borrisgård, Borris sogn, som yngste barn af Jens Christensen

(Skrædder) og hustru, Anne Chris tensdatter. 7> søndag efter trinitatis, 4«

aug., blev han døbt i Borris kirke, båret af sin søster, Maren Jensdatter, og

faddere iøvrigt var: Mikkel Borris, Niels Thomasen, Johanne Sørensdatter og
Christen Røgind, alle af Sparkær, samt Mette Hansdatter af Lille Tårup.

Omkr. 1763 kom laurids Borris til Troelstrup i Feldingbjerg sogn, hvor han

fik en halv gård i fæste. Gården tilhørte Lundgård gods og var på ialt 4 td.
1 fk. 2 alb. hartkorn. Jordebøger og hartkornsspecifikationer i Viborg amt

stuearkiv viser, at den anden fæster i gården i 1775 hed Christen Olesen og
i 1784 Laurs Christensen - måske en søn af den foregående. 1788 havde Laurids
Borris begge halvgårde i fæste, men hartkornet var nu reduceret til 3~6-o-l-|-.
16. okt. 1763 blev laurids Borris af Troelstrup og Maren Nielsdatter af Spar

kær trolovet. Forloverne var brudens fader, Niels Smed af Sparkær, og brud

gommens broder, Peder Jensen i Borrisgård. 2o. nov. s.å. blev parret gift.
Deres børn:
1. Anne. f. 1764, hjemmedøbt, fremstillet 3« juledag, båret af Mette Sørens

datter af Nr. Feldingbjerg. Faddere: Niels Smed i Nr. Feldingbjerg, Peder
Borris af Borrisgård, Søren Pedersen af Sdr. Feldingbjerg, Ingeborg Plougaard af Sdr. Feldingbjerg og Mette Peder Jepsens af Troelstrup.

Anne blev konfirmeret 1784 i Kobberup kirke. 2o. juni 1796 blev hun trolo

vet og 23. aug. viet i Feldingbjerg kirke til ungkarl Knud Pedersen af Fel
dingbjerg. Forloverne var: Christen Lauritsen fra, Skalmstrup mølle, Niels
Knudsen af Skalmstrup og Niels Fourholt af Nr. Feldingbjerg.

2. Jens, f. 1766, hjemmedøbt, fremst. 12. okt., båret af Niels Smeds hustru,
Mette, af Nr. Feldingbjerg. Faddere: Jens Mørck i Grønkær, Peder Storholm,
Niels Storholm, Søren Christensens hustru, Inger, Dorthe Kirstine i møllen,

alle af Skalmstrup, Niels Smed i Nr. Feldingbjerg, Christen Beche, Christen
Aakiær, Mette Peder Jepsens, alle af Troelstrup, og Anne Cathrine, Jens

Smeds i Sdr. Feldingbjerg.
Grunden til, at der var så mange faddere, var, at der samme dag blev døbt
en anden dreng i kirken, Christen Pedersens søn fra Skalmstrup, også kal

det Jens. Han blev båret af Maren, Peder Lauritsens hustru af Smollerup,

og alle de nævnte folk var også faddere til ham.

Jens blev ikke konfirmeret. Af folketællingen 1787 fremgår det, at han var
vanvittig og fik almisse af sognet. Han døde 1796 og blev begravet palme
søndag, 2o. marts, 5° år gi.
5« Marie, f. 177o, hjemmedøbt, fremst. 13. maj, båret af Laurids Borris's tje
nestepige. Inger Christensdatter. Faddere: Niels Fourholt af Nr. Felding-
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bjerg, Christen Aakiær og Christen Østergård, begge af Troelstrup, Mette
Sophie i Nr, Feliingbjerg og Birgitte Marie Jensdatter af Sdr. Feldingb jerg.
Marie blev konfirmeret 1789 i Kobberup kirke. Hun døde som ugift tjeneste

pige i Troelstrup 14- aug. 18274. Niels, f, 1. april 1773 (ane nr. 12),
5. Johanne, f. 26. okt. 1776, hjemmedøbt 27. okt., fremst. 17» nov. af pigen

Maren Jacobsdatter. Fadderes Niels Fourholt af Nr. Feldingbjerg, Laust Bekke og Christen Aakiær af Troelstrup.

Johanne blev konfirmeret 1795 i Kobberup kirke og gift 1. juni I805 i Feldingbjerg kirke med enkemand Anders Jensen fra Gundelund i Mønsted sogn.

Laurids Borris’s hustru, Maren Nielsdatter, døde i november 1785» og Laurids
Borris blev gift igen i 1788. Kobberup kirkebog fortæller, at Laurids Jensen,

enkemand fra Troelstrup, og pigen Mette Troelsdatter fra præstegården blev tro
lovet 29. maj og copuleret tirsdagen d. 1. juli. Forlovere vårs Christen Aakiær
fra Troelstrup og Troels Kiærg^ard fra Søby.

Ved folketællingen 1787 er Mette Troelsdatter nævnt som tjenestepige i Kobbe
rup præstegård, 48 år gi. Hun var sikkert datter af Troels Kiærg3.ard, men hen

des fødsel og dåb kan ikke findes i kirkebogen. Hun blev konfirmeret i Kobbe
rup kirke 1759 °g nævnes da "af Søby".

Mette Marie Troelsdatter, Laurids Borris’s hustru af Troelstrup, blev jordet

3o. maj I805, 65 år og 11 måneder gi.
Ved en købekontrakt af 26. juni 18o2 og skøde af 2o. juni I803, tinglæst 29.

nov. IBoJ, købte Laurids Borris sin fæstegård til selveje. Gårdens hartkorn
nævnes 5-6-0-!-^, og købesummen var 690 rd., som Laurids Borris betalte kon
tant, men han måtte låne 400 rd. af en mand i Salling, Jørgen Knudsen i Vile.

Laurids Borris udstedte en panteobligation med sikkerhed i gården til Jørgen

Knudsen. Den blev udslettet af pantebogen kun to år senere, 17. juni I806, ef
ter at Laurids Borris havde solgt gården, til sin søn, Niels Laursen. Men sam

me dato blev tinglæst en panteobligation på 5°° rd. med 1. prioritet i gård
en fra Niels Laursen til Jørgen Knudsen. Denne obligation blev udslettet af

pantebogen 2’. juli 1811.
I Laurids Borris's skøde nævnes, at han forpligter sig til at lade gårdens byg

ninger forsikre i landets brandkasse, og allerede 18. nov. 18o2 mødte branddi
rektør Dinesen med 2 taksationsmænd, sognefogderne Niels Jensen Dega fra Sdr.

Resen og Søren Pedersen af Stoholm, i gården og foretog følgende taksation til
brandforsikring:

Feliingbjerg sogn. Troelstrup by, en gård, ejes og beboes af Laurids Jensen

Borris, matr. nr. vides ikke.
a. Stuehuset norden i gården, 8 fag, 8-J alen dyb, ege under- og
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fyr overtømmer, klinede vægge, stråtag, til stuer, kammer,
køkken og bryggers, med loft, vinduer og døre, en jern bi

lægger kakkelovn, en indmuret kobberkedel på

tønde samt

en skorsten og bageovn af ler, men piben af brændte sten,
taxeret a fag 2o rd., er...................................................................... . . . 16o rd.
b. Det vestre hus, 9 fag, 7^ alen dyb, ege under- og fyr over
tømmer, klinede vægge, stråtag, til foder og får, taxeret

a fag 9 rd., er............................................................................................................... 81
c. Det søndre hus, 19 fag, 7 alen dyb, ege under- og fyr over
tømmer. klinede vægge, stråtag, til lade og stald, taxeret

a fag lo rd., er..........................

19o

d. Det østre hus, 7 fag, 4lb alen dyb, ege under- og fyr over
tømmer, klinede vægge, stråtag, til fæ og vognskur, taxeret

a fag 6 rd., er............ .... ..................................... ...........................................42

e. Et hus nordligst i gården, 8 fag, 8 alen dyb, ege under- og
fyr overtømmer, klinede vægge, stråtag, til lade og tærske

lo, taxeret a fag 12 rd. 12 sk-, er ....... .... ............ 97

57o rd.
Forsvarlig mod ildsfare, ej forhen forsikret, de anordnede brand red s kåber fo
refund ne.
Dinesen, branddirektør.

Niels Jensen, Søren Pedersen, taksationsmænd.

Gården, som ved matrikuleringen 1844 fik matr. nr. 5 og hartkornet reduceret
til 5-3-o-J-, er senere blevet kaldt "Troeistruplund".
laurids Borris og hans hustru boede som aftægtsfolk i gården hos sønnen Niels

Laursen til deres død.

5. juni 1810 blev Laurids Borris af Troelstrup jordet på Feldingbjerg kirke
gård. 73 år lo måneder gi.

6o
Ane nr. 25. Maren Nielsdatter

var datter af Niels Smed og hustru Marie Nielsdatter i Gammelstrup. Hun blev

født 1732 og døbt 17. søndag efter trinitatis, 5» okt. Faddere ved hendes dåb

var: Johanne Nielsdatter, som bar hende, Jacob Christensen, Peder Nielsen og
Jens Sørensen, alle af Gammelstrup, samt Margrete Olufsdatter og Bodil Jeps-

datter.
Maren Nielsdatter blev gift med Laurids Jensen Borris af Troelstrup 2o. nov.

1763. Vielsen fandt sted i Borris kirke.
Hun døde natten mellem 3- og 4. nov. 1785 i Troelstrup og blev begravet 9» nov.

5o.-dagen efter dødsfaldet, 5« dec. 1795, indfandt sig i gården assessor Peder

Friis, ejeren af Lundgård gods, som skifteforvalter sammen med to vitterlig
heds- og vurieringsmænd. Christen Østergaard og Christen Jegstrup, begge af
Troelstrup, for at foretage skifte og deling af boet mellem enkemanden og de
efterladte fem børn.

Registrerings- og vurderingsforretningen, her gengivet efter Lundgård godsar

kivs skifteprotokol, giver indtryk af et efter den tids forhold ret velståen
de bondehjem:

Indbo. I dagligstuen: 1 fyr bord med åben fod, 1 mark, 2 bænke ved bordet, 8
skilling, J træstole, lo sk., 1 stueur, 1 rigsdaler 2 mk., 5 stk. hyldefjæl,
12 sk., hvorpå fandtes lo stk. gi. tintallerkener, 5 mk., 3 røde stenfade, 6

sk.. 6 stentallerkener, 6 sk., 1 blåt krus med tinlåg, 12 sk., 1 messing ly

sestage, 1 mk., 2 træskåle, 8 sk., 8 trætallerkener, 8 sk. og lo træskeer, 4
sk., 1 kobber fyrbækken. 4 mk., 1 ege hængeskab, 2 mk., hvori fandtes: 2 fla
sker, 8 sk. og 2 studsglas, 4 sk., 1 fyrre halvt sengested med 3 stk. trykt

lærreds omhæng, 2 mk., sengeklæder i samme: 1 hvid med grønne og røde striber
olmerdugs overdyne, 2 rd., 2 vadmels lagner, 4 mk., 2 små hovedpuder, 2 mk.,

1 vadmels underdyne, 2 mk., 1 dito halvt sengested med blå- og hvid tavlet
linneds omhæng, 4 mk., derpå fandtes: 1 hvid med blå og rød stribet olmerdugs

overdyne, 1 rd. 4 mk., 2 hovedpuder, 2 mk., 2 grå vadmels lagner, 3 mk., 1 gi.

vadmels underdyne, 3 mk., 1 do. halvt sengested med 3 stk. blå- og hvid tavlet
linneds omhæng, 4 mk., sengeklæder på samme: 1 hvid med blå og røde striber
olmerdugs overdyne, 1 rd. 4 mk., 2 små hovedpuder, 1 mk., 1 vadmels lagen, 1

mk., 1 gi. underdynevår, 4 mk., 1 spinderok, 1 mk. 8 sk. Den salige kones ki

ste og klæder: 1 fyrrekiste, brun anstrøgen, mærket med bogstaverne A.A.D.M.
og årstal 1751. med lås og beslag, 2 rd. 4 mk., udi samme fandtes: 1 sort

kjortel af firsellet (4-skaftvævet) tøj, 1 rd. 2 mk., 1 do. skørt, 2 mk., 1
rød rye skørt, 1 rd., 1 do., 3 mk., 1 rød firsellet do«, 5 mk., 1 gi. stribet
do., 1 mk., 1 rød trykt do., 1 rd., 1 kattuns kåbe med rye dræt, 1 rd. 4 mk.,

1 rød bunden nattrøje, 2 mk., 1 sort og hvid kattuns trøje, 4 mk., 1 stribet
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palemangres do.4 mk., 1 grøn tosellet do., 4 mk., 1 blå do., 2 mk., 1 grøn ul

den damaskes do. 5 mk., 1 stribet snørliv med bundne ærmer, 2 mk., 1 gi. blå
trøje, 1 mk. 8 sk.. 1 snørliv af tosellet trykt tøj, 5 mk., 1 blå vadmels do.,

8 sk., 4 forklæder, 4 mk., 2 hvide do., 2 mk., 5 stk. huer, 1 rd., 2 kyser og
2 pandestykker, 1 rd. 2 mk., 11 stk. hvide forklæder, 1 rd., 5 røde do., 4 mk.,

4 blå do., 2 mk., en del andet småt hovedlintøj, 2 mk., 4 blårg3,rns underlin
ned, 4 mk., 1 lagen og 2 pudevår, 4 mk., 1 par hvide snipper, 6 sk., 2 par
strømper, 2 mk., 1 par tøfler, 8 sk. Udi et kammer nedenfor stuen: 1 øret bal

jekar med 2 jerngjorde, 1 mk. 8 sk., 1 kærne, 4 sk., 1 gi. timse, 2 sk., 1

håndkværn, 1 mk. 8 sk., 1 seide og 1 deinekar, 1 mk. 4 sk., 1 loftstige, 4 sk.,
1 halmløb, 2 sk., en del gi. tøjr og reb, 1 mk. 8 sk., 4 kornsække, 1 rd. På

loftet fandtes intet. I frammerset: 1 svalekar med 2 jerngjorde, 2 mk., 4 stk.
jernstænger at gribe gryder på, 2 mk., 1 kobberkedel i grue på halvtøndes stør
relse, 6 rd., 2 stripper, 8 sk., 1 træskovl, 2 sk., 2 høleer med dræt, 4 mk.,

1 skærekiste med kniv, 2 mk., 2 lyngleer, 2 mk«, 2 spader, 2 mk., 1 høfork og
1 tørvefork, 12 sk., 1 ildtang, 8 sk., 1 økse, 8 sk., 1 sav, 8 sk., 1 hammer

og knibtang, 1 mk., 2 nauerbor, 8 sk., 1 spigerbor, 1 båndkniv og 1 hugjern, 1

mk., 4 jerngrebe, 4 mk., hestedræt til 4 bæster, 1 rd., 2 jengrimeskafter, 2
mk., 1 hvæssesten, 2 mk. Vogn- og plovredskaber: 1 beslagen vogn med haver,

lauge, stakkede leirer og skrav, 8 rd., 1 træ møgvogn, 5 rd., 1 ditto, 2 rd.,
1 træ undervogn med stakkede leirer, 3 rd., 1 plov med dræt og tilbehør, 2 rd.
2 harver a 1 mk. 8 sk., er 5 mk., 2 bag-reb, 1 mk., 2 plejle, 4 sk., 4 river,

1 mk. Bæster og kvæg: 1 sort hest, 7 år gi., 2o rd., 1

brun do., 12 år gi., 8

rd., 1 sort hoppe, 8 år gi., 16 rd., 1 sort mærplag, 4

år gi., 16 rd. Fæhøve-

der: 1 sortbroget ko, 4 år gi. med kalv til foråret, 6

rd., 1 do. ligeledes

med kalv. 6 rd. , 1 gråbroget, 7 år gi., også med kalv til foråret, 6 rd., 1

sortbroget, lo år gi., uden kalv, 5 rd. , 1 gråbroget stud, 3 år gi., 7 rd., 1
ditto, 2 år gi., 5 rd. , 1 sort hjelmet do., 2 år, 5 rd., 1 liden sortbroget

do.. 1 år gi., 2 rd., 1 grå kvie, år gi., 1 rd. 2 mk., 1 liden sortbroget do.,
4 år gi., 1 rd. 2 mk., 1 sortbroget kviekalv, 6 uger gi., 4 mk. Får: 2o stk.
gi. får, a stk. 3 mk., er lo rd., 2 ålam a 2 mk., er 4 mk., 1 vædderlam, 1

svinepolt, 1 rd. 4 mk. Summa 187 rd. 5 mk. 14 sk. Kornet i laden blev efter
set, om noget deraf kunde blive at sælge og komme stervboet til indtægt, men
ved nøje eftersyn og overslag skønnedes det, at der ikke var nær nok til for
tæring for enkemanden, børnene og tjenestefolkene indtil ny høst, så det end

og vilde blive nødvendigt at købe korn til fortæring. Og da enkemanden erklæ
rede. at han ikke ejede mere, som kunde komme boet til indtægt end det anfør

te, så beløb det ganske stervboes indtægt og beholdning sig til den foran an
førte sum, 187 rd. 5 mk. 14 sk.

Derimod blev boets udgifter og bekostning vurderet således: For at drive ste-
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det var det nødvendigt, at der var 4 gode bæster, som efter tidens priser kun
de ansættes til 16 rd. pr. stk., ialt 64 rd., desuden en beslagen vogn til at
gøre gårdens egne og husbondens (godsejerens) rejser med, 12 rd«, en stærk ar

bejdsvogn, 8 rd«, 2 møgvogne a 5 rd«, er 6 rd«, 1 plov med tilbehør, 4 rd«, 2
harver a 3 mk., er 1 ard., andre nødvendige gårdredskaber såsom høleer, grebe,
økser, spader m. v. , mindst 3 rd«, ialt 98 rd. Laurids Borris skyldte godsejer

en for kgl. skatter 4 rd., ekstraskatter 2 rd. 1 mk. 8 sk., folkeskat 8 sk.,

furageskat 3 mk. 5 sk., landgildepenge 2 rd. 5 mk. og desuden for 2 td. rug 8
rd.. ialt 17 rd. 4 mk. 5 sk. Husene i gården fandtes temmelig brøstfældige, og
hvis det skulde rettes op, så de var i forsvarlig stand, anslog vurderingsman

dene, at det vilde koste i det mindste 13o rd. Laurids Borris angav, at han
til forskellige mennesker skyldte 6 rd. 4 mk., endvidere, at hans sal. kones

begravelse havde kostet lo rd. 4 mk., som dog var betalt af det fælles bo, men
til gengæld forlangte han udtaget af boet lige så meget - lo rd. 4 mk. - til
sin egen begravelse, hvilket han havde ret til efter loven. Skiftets bekost

ning - stemplet papir, skriversalær, skifteforvalteren for rejse og umage .og
de to vurderingsmands vederlag - 1 mk. hver - beløb sig til ialt 2 rd. 5 mk.

Da alt var gjort op, viste det sig således, at boets passiver oversteg akti
verne med 77 rd. 5 mk. 7 sk., så der blev intet at arve, skifte eller dele.

Men da enkemanden lovede at være ansvarlig for husbondens fordringer i gården
samt betale skiftets bekostning og udrede til enhver, hvad de muligt kunde ha

ve at fordre i stervboet, og desuden lovede "at forsyne sine børn med nødtørf

tig klæde og føde, indtil de bliver så store, at de brødet selv kan fortjene,
samt oplære dem i deres gudsfrygt og børnelærdom, som han for gud og mennesker

vil være bekendt, alt efter deres stand og vilkår, hæderlig og skikkelig", så

vilde husbonden fremdeles betro sin gård til enkemanden at have i fæste, og
dermed blev stervboets registrerede og vurderede effekter overdraget Laurids

Jensen Borris med fuld ejendomsret og skiftet sluttet og tilendebragt og med
samtlige hænders underskrift forsynet.
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Ane nr. 26. Mads Andersen

blev født ca. 1749, men da man ikke ved, hvor hans forældre boede på det tids
punkt, er hans dåb ikke fundet i kirkebogen.

Han blev konfirmeret 50. april 1766 i Smollerup og var da i sit 17» år« Hans
forældre, Anders Madsen og Anne Thomasdatter, havde da fået anneksgården i

Smollerup i fæste.

14. aug. 1777 blev Mads Andersen trolovet og 4, nov. samme år gift i Smollerup
kirke med Bodil Jensdatter, Jens Christensens datter af Lånum.

Omkring ved samme tid har han sikkert overtaget fæstet af anneksgården»
Præsten i Daugbjerg ejede to anneksgårde, en i Mønsted og en i Smollerup. An

neksgården i Smollerup lå lige ved kirken.

I Viborg bispearkiv på Landsarkivet i Viborg findes en stiftsbog over præste
kald fra 169°« I den er der en udførlig beskrivelse af de to anneksgårde. Om

gården i Smollerup hedder det, at kongen har herlighedsretten. (Om denne ret
se under ane nr. 50 Jacob Kudahls beskrivelse af herlighedsretten).
Videre beskrives, at gårdens kapacitet udi grunden rundt omkring er 21o alen,

og at dens bygninger består af 5 huse: 1) rålingen (stuehuset), som er sat på

sten, loo bindinger lang, 2) ladehuset norden i gården, 13 favne lang, 3) et
lidet foderhus sønden i gården, 4 favne lang, 4) et fæhus vesten i gården, 8

favne lang, 5) endnu et fæhus, som står østen udi gården, 4^ favne lang. Søn

den ved gården er en kålhave, 12 favne lang og 5 favne bred.
Anneks gårdens takst i matriklen var 4 td. 7 skp. 3 fdk. 2 alb. hartkorn, og
i årlig landgilde til præsten svaredes 4 td. rug, 2 pund smør, 1 skovsvin og
2^- mark i gæsteriafløsning.
Gårdens agre og enge er beskrevet, og det ses, at marken har været delt op i

8 vange eller fald, som de almindeligvis kaldes i Fjends herred. Hver vang
havde sit eget navn og bestod af et vist antal agre, forskelligt fra vang til

vang. I hver vang kunde der kun såes 2 td. rug, undtagen Achshvolvej vang,
hvori der kunde såes 2-Jr td.
Af engskifter til gården var der 9 stykker, små og store, hvorpå kunde avles

ialt 6 læs hø. De var beliggende langs med Smollerup å, de 4 stykker på den
ene side, på Smollerup mark, og de 5 stykker på den anden side, på Mønsted
mark.

Indberetningen slutter: Inventarium til ommeldte Annexgård: ingen. Annexgård en giver skat ligesom andet bøndergods, dog nyder den frihed for halv-skat,
som det gejstlige gods på nogle visse år allernådigst er forundt.

Mads Andersen købte anneksgårdens herlighedshartkorn, 3 skp. 1 fdk. 2^ alb.,

af provstinde Charlotte Amalie Havn, enke efter provst Bagge Friis i Daugbjerg. Skødet blev skrevet 2o. juni 1709, og købesummen var I50 rd.
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Men det ^.mle bondeskyIdshartkorn, 4 td. 4 skp. 1 fdk. 2% alb., havde han sta

dig kun i fæste, og det overdrog han 18o8 til sin søn, Jens Madsen, som da var

2J år og landeværnssoldat. Samtidig, ved skøde af 2o. nov, 18o8, solgte Mads
Andersen herlighedshartkornet til sønnen for 28o rd«, som berigtigedes ved,
at Jens Madsen udbetalte til forældrene 4© rd. , til sine to brødre hver 8o rd.

og til sine to søstre hver 4° rd. De to øvrige søstre var gift og havde fået
deres arvepart.

Jens Madsen overdrog fæstet til sin søn, Mads Jensen, 18« dec. 1855«

samme

dag solgte han herlighedshartkornet til sønnen for 2oo rd. Men igen samme da

to, 18. dec. 1855, købte Mads Jensen af sognepræst Peter Jørgen Stougiard i
Daugbjerg bondeskyIdshartkornet til selveje. Der skulde ikke erlægges nogen

købesum, men Mads Jensen og efterkommende ejere af gården skulde forpligte sig
til at svare til præsten i Daugbjerg en evigtvarende årlig afgift på 4 td. rug
in natura, der skulde leveres hvert års Mortensdag i ren, sund og forsvarlig

købmandsvare på præstens bolig. Denne hæftelse hvilede på gården indtil 1925,

hvor den daværende ejer endelig købte sig fri engmg for alle med en afløs
ningssum på godt 12oo kr.

Gården er stadig i slægtens eje.
Mads Andersen og Bodil Jensdatter fik 8 børn:

1. Anne, f. 1778, hjemmedøbt 29. aug., fremstillet i kirken 4» okt., båret
af sin faster, Maren. Faddere: Jens Pallesen i Børsting, Christen Erichsen,

Peder Lauridsen, Peder Plougmands og Laurids Nielsens hustruer, alle af
Smollerup.
Anne blev konfirmeret i Mønsted kirke 1795-

17. okt. 18ol blev hun gift i Smollerup kirke med Niels Mikkelsen af Skalmstrup. De fik 5 hørn. Niels Mikkelsen døde 5« april 1841, Anne Madsdatter
døde 29. jan. I865.

2. Anders, f. 178©, hjemmedøbt 25. maj, i kirke 2. juli, båret af unge Chri

sten Jensens hustru i Lånum. Faddere: Anders Madsen, Anders Lauridsen, Pe

der Lauridsens og Christen Erichsens hustruer, alle af Smollerup.
Anders blev konfirmeret i Smollerup kirke 1795'

Han blev gift i Kvols kirke 2o. okt. 1812 med Anne Andersdatter af Kvols.
Forlovere var pigens stedfader, Peder Christensen, og gårdmand Christen

Andersen af Kvols. Anne og Anders Madsen boede i Mølgård. De fik 8 børn.
Anders Madsen, udflyttergårdmand af Kvols, døde af brystsvaghed 5°* sept.

185o, 74 år gi. Anne Andersdatter døde 14« febr. 1874, 85 år gammel.
5. Dorthe, f.

1782, hjemmedøbt 9- ©kt. (ane nr. 15)«

4. Jens, f. 1785, hjemmedøbt 26. april, i kirke 5- juni, båret af Anders Mad
sens hustru i Smollerup. Faddere: Anders Madsen, Niels Pedersen, Christen
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Erichsens og Peder Plougmands hustruer, alle af Smollerup, og Jens Palle
sen af Børsting.

Jens blev konfirmeret i Daugbjerg kirke 18ol, da han tjente præsten. Han
overtog fødegården, Anneksgården i Smollerup, 18o8.
14. aug. 1810 blev han trolovet med Anne Marie Sørensdatter af Stoholm.

Forlovere var Søren Pedersen af Stoholm og Mogens Christensen af Kobberup.
Jens Madsen og Anne Marie Sørensdatter blev viet 6. okt. 181o i Felding-

bjerg kirke. De fik lo børn.

Anne Marie døde 14. okt. 1843, Jens Madsen døde 8. okt. I860.
5. Kirsten (tvilling), f. 1787, hjemmedøbt 28, sept., død J uger gl.
6. Maren (tvilling), f. 1787, hjemmedøbt 28. sept., fremstillet 11. nov», bå

ret af Christen Pallesens hustru af Børsting. Faddere: Anders Madsen og
Jens Sørensen, begge af Smollerup, og Christen Damsgaard af Lånum.

Maren blev konfirmeret i Daugbjerg kirke I804.

17. nov. 1811 blev hun gift i Smollerup kirke med Niels Pedersen af Smol
lerup. De var tjenestefolk hos hans forældre, og Niels Pedersen bliver der

for i kirkebogen kaldt gammeImandssøn eller opholdsmand. Først fra 1818
nævnes han som gårdmand.

Niels Pedersen og Maren Madsdatter fik lo børn. Maren døde I5. april 1843«
Niels Pedersen (Ebbesen), aftægtsmand i Smollerup, døde 14. okt. 1851 af
brokskade, 61-^ år gammel.

7• Kirstine, f, 1791, hjemmedøbt 29. april, fremstillet 2. juni, båret af Jens
Pallesens hustru af Børsting. Faddere: Anders Madsen, Christen Søe, Chri

sten Erichsens og Jens Sørensens hustruer.
Kirstine blev konfirmeret i Daugbjerg kirke I807 og viet i Smollerup kirke

29. okt. 1812 til Niels Christiansen af Mårbjerggård i Smollerup sogn» De

fik 9 børn.
Niels Christiansen, ejer af Mårbjerggård, døde 9. maj 185© af vattersot,
60 år. Kirstine Madsdatter døde 24. nov. I867, 77 år gi.
8. Jens, f. 1794, 2o. maj, hjemmedøbt samme dag, i kirke 22. juni, båret af

Peder Mikkelsens datter af Daugbjerg. Faddere; Anders Madsen, Laurs Peder
sen af Smollerup og Peder Mikkelsen af Daugbjerg.

Jens blev konfirmeret i Daugbjerg kirke 1811, ellers vides intet om ham.
Lidt navnes tatis tik: Mads Andersen og Bodil Jensdatter havde 2 sønner, der hed
Jens, 4 svigersønner, der alle hed Niels, 8 børnebørn, der hed Mads, 5, der

hed Bodil, 9, der hed Anne, 6, der hed Kirstine, 3, der hed Kirsten, og J, der
hed Jens. Der var 5° børnebørn ialt.
Aftægtsmand i Smollerup, Mads Andersen døde 23. jan.

1827, 80 år

■
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Ane nr, 27. Bodil Jensdatter

var datter af Jens Christensen og Dorthe Pedersdatter i Lånum, født i Lånum

1751. døbt 21. marts (dom. lætare). Hun blev båret til dåben af Maren Peders
datter fra Holtegård, og faddere iøvrigt var Peder Dueholm, Morten Jacobsen,
Niels Sørensen Smed og Dorthe Christensdatter.

17 år gammel blev Bodil konfirmeret lo. april 1768 i Smollerup kirke. 14. aug.

1777 blev hun trolovet og 4. nov. gift med Mads Andersen af Smollerup (ane nr.

26).
Mads Andersens hustru i Smollerup, Bodil Jensdatter, døde 24» nov., begr« J.

dec., 1811, 60 år 8 måneder gammel.
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Ane nr» 28. Peder Christensen (Iversen)

Han var sikkert født i Lerpøtgård i Fly, men hvornår vides ikke.
Cm Lerpøtgård skriver lokalhistorikeren Jacob Kudahl i sine optegnelser om Fly
sogn (findes i håndskriftsamlingen på Landsarkivet i Viborg):

Lerpøtgård lå lidt øst og syd for Storgård og var i 1688 på godt 5 td. hart

korn. I 1536 var den under kronen, 1706 ejedes den af Chr« Helverskov af Irup
og Øland i Thy, og 1716 var den under Estvadgård. Efter Anders Brønsdorfs fal
lit 1720 kom den til Lukas Kjærulf og 1760 til Anders Jacobsen Sejbæk, der bo
ede på Koustrup i Møns ted sogn. 1768 skødede han den til Morten Andersen. 1791

købte Christen Madsen den til selveje.

Der nævnes følgende navne på fæstere, der har boet i Lerpøtgård: 1524 Mads Ju
el. 1537 Mads Pedersen, det er måske den samme, 1544-46 Christen Larsen og Pe
der Smed, 1564 og 1599 Thomas Ligaard, 1629 Mogens Mortensen, 1657 Thomas Mo

gensen, I660 Anne Christensdatter, Thomas Mogensens enke, hun blev gift anden

gang med Povl Christensen Mørck, 17oJ Christen Iversen, der var gift med Povl
Mørcks datter, 1775 Christen Madsen.
I lægdsrullen bliver Peder Christensen kaldt Iversen, og han var sikkert søn

af den Christen Iversen, der havde Lerpøtgård i fæste I705, og dattersøn af
Povl Christensen Mørck, der havde Lerpøtgård før Christen Iversen.

Peder Christensen fik Lerpøtgård i fæste og blev gift med Karen Mogensdatter
fra nabogården Storgård, det har sikkert været omkr. 1760.

Peder Christensen og Karen Mogensdatter havde tre børn, hvis fødsel og dåb ik
ke kan findes, da kirkebogen mangler. Ved deres konfirmation nævnes de alle
tre som Christen Madsens stifbørn i Fly:
1. Christian, konfirmeret 1782 i Vridsted kirke (ane nr. 14).
2. Apollone, konfirmeret 1796 i Vridsted kirke.

5. Marie, konfirmeret 179© i Fly kirke.

Peder Christensen døde omkr. 1773» og Karen Mogensdatter blev gift med Chri
sten Madsen.
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A.ne nr, 29. Karen Mogensdatter

blev født i Storgård i Fly by. Fly sogn, ca. 1743- Hun var datter af Mogens
Christensen og hustru, Maren Jensdatter, der boede i den vestlige halvdel af
S torgård,
Karen Mogensdatter blev gift med Peder Christensen, kaldet Iversen, i Lerpøt-

gård.
Efter hans død omkr. 1773 blev hun gift med Christen Madsen, der var søn af
Mads Villesen, som havde den anden halvdel af Storgård i fæste. Christen Mad

sen var født ca. 1753 og altså ca. 11 år yngre end Karen.
De fik 5 tjørn:

1. Mette, f. 1775, gift 1794 med Knud Jensen i Ørbækgård i Fly.

2« Maren, f. 1776, døbt 27. okt., båret af sin faster, Mette Madsdatter fra

Daugbjerg. Faddere: Jeppe Jensen af Daugbjerg, Mads Willesen, Wille Madsen
og Maren Jensdatter, alle af Fly, samt Maren Jørgensdatter fra Rørgård.

Maren blev konfirmeret 1796 i Fly kirke, og 18o6 blev hun gift med Feder
Jensen i Østergård i Fly.

3. Johanne, f. 1779» hjemmedøbt 26. nov., fremstillet i kirken 5* dec., båret

af Niels Espersen Skrædders hustru, Maren Jensdatter. Faddere: Mads Wille

sen, Wille og Jens Madsen, Christen Mogensen og Mads Nielsen Muurmesters
hustru, Anne Pedersdatter, alle fra Fly,
Johanne blev konfirmeret 1796, samme dag som søsteren Maren.

4. Mads, f. 1783, hjemmedøbt 5* dec«, begravet 2. juledag samme år.
5. Mette Marie, f. 1786, hjemmedøbt 3°* marts, begravet 16. april, 17 dage gi.

Christen Madsen købte gården til selveje 1791- Han døde 1794, 41 år gi., og

Karen solgte gården samme år til Christen Jensen Vestergård og boede siden i
et hus i Fly.

Karen Mogensdatter døde i Fly 18oJ og blev begravet 24. april, 60 år gammel.
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A.ne nr. 3o. Jens Madsen
blev født i Langmosegård i Østerris, Højslev sogn, 1741, som søn af fæste
gårdmand Mads Jacobsen og hustru, Maren Jensdatter.
Han blev døbt 29. jan., båret til dåben af Knud Christensens hustru af Søby
(hans faster, Karen Jacobsdatter), og faddere var Lars Nørgård, Jens Larsen

og Christen Espersen, alle af Østerris, samt Maren Jensdatter og Kirsten Sø

rensdatter af Halskov.
17. april 1757 blev Jens Madsen konfirmeret i Lundø kirke.

Jens Madsen fik fæstebrev på Langmosegård, som var en fæstegård under Stårupgård, 14. april 1775, men han overtog den ikke straks, først når hans foræl
dre afgik ved døden, eller når de godvilligt vilde afstå gården, skulde han

overtage den.
Langmosegård var den sydligste af de tre Østerris-gårde. Den lå,, hvor den nu
værende Højslev stationsby ligger, byens grunde er alle udstykket fra Langmo

segård. Dens beliggenhed nær ved Tastum sø bevirkede, at den også blev kaldt
Søgård.

Jens Madsens fæstebrev lyder (let omskrevet):
Jeg, Hans Christian Moldrup til Stårupgård, hans kongelige majestæts major af
Cavalleriet, gør vitterligt, at jeg haver stedet og fæstet, ligesom jeg og
hermed steder og fæster til Jens Madsen, barnefødt i Østerris, en mig tilhø

rende gård, beliggende i Højslev sogn, Østerris, som bemeldte Jens Madsens
fader, Mads Jacobsen, påbor og i fæste haver, med vilkår, at han samme gård,

som udi hartkorn er ansat for 4 td. 4 skp. 1 fk., må tiltræde så snart, hans

forældre enten ved døden afgår eller og godvilligt samme gård og ejendom til

ham vil afstå, da han fra den tid af, han antager og tiltræder gården, må ny
de, bruge og beholde samme gård i fæste med al derpå stående bygning og derudi værende besætning af bæster, fæ og fårhøveder, vogne, plove og dets til
hørende ind- og udbohave, gårdsredskåber og inventarium samt gårdens tillig

gende og tilhørende jorder og ejendomme, som hans fader og formand før ham

nydt og brugt haver og som til gården med rette ligger og henhører så længe,

han deraf til rette forfaldne tider og steder svarer og betaler alle kongeli

ge skatter og contributioner, som nu er eller herefter allernådigst påbydende
vorder, desligest betaler årlig til hver Martini den af stedet sædvanlig gå

ende og i jordebogen fastsatte landgilde, nemlig rede penge 11 rd., siger el
leve rigsdaler. Så gør han og årlig en rejse på 3 a 4 mil og tvende mindre på
2 mil, når han af herskabet derom bliver advaret. Desuden forbindes fæsteren
til at spinde 2 pund hør eller 4 pund blår forsvarlig og vel for her.qka.hat.

Ligeledes holder gården altid udi god og lovforsvarlig stand på bygning, sæd
og besætning og ej låner, bortlejer eller forringer noget af stedets tillig-
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gende jorder og ejendomme i nogen måder men samme således gøder og behandler,

at det Immer kan forbedres. Imidlertid og indtil oftbemeldte Jens Madsens for

ældre ved døden afgår eller og godvilligen afstår gården til ham, forbliver

han stændig hos dem og nøje påser og iagttager, at hverken gården eller noget

af hvad, som findes til stedets istandsættelse i nogen måder bliver forringet
eller formindsket, men at gårdens jorder og ejendomme forsvarligen bliver dyr

ket og drevet, gårdens påstående huse holdt i vedbørlig hævd på bygning og be
sætningen udi lovforsvarlig stand, og når hans forældre enten formedelst al
derdom eller skrøbeligheds skyld måtte nødes til at afstå gården til bemeldte

deres søn, Jens Madsen, skal han eller arvinger være forpligtet efter sin søn
lige pligt at underholde dem i gården med sømmelig ophold og forplejning, klæ

de og føde til deres død og derefter besørge dem en hæderlig begravelse. Og i-

øvrigt haver han sig at rette efter hans kongl. majestæts allernådigste love
og forordninger samt være sit herskab og deres ordre hørig og lydig, som en

fæstebonde pligtig er og bør, alt under dette fæstes forbrydelse.

Dette til bekræftelse under min hånd og segl. Stårupgård d. 14. april 1775*

H. C. Moldrup.

Ligelydende fæstebrev haver jeg underskrevne imodtaget, som jeg herved rever
serer og forpligter mig i alle måder på min side at efterkomme. Datum ut supra.
Jens Madsen.
2o. aug« 178o blev ungkarl Jens Madsen fra Østerris og pigen Maren Christens-

datter, Christen Nielsens datter fra Gamskær, trolovet. 27* okt. blev de copuleret i Kobberup kirke. Forlovere var Offer Knudsen (jens Madsens fætter, der
havde været gift med Maren Christensdatters søster, Dorthe), Jens Mørch fra

Grønkær og Wisti fra Åkær.

Jens Madsen og Maren Christensdatter fik lo børn:
1. Mads, f. 1781, døbt 18. nov., båret af Jens Madsens søster, Mette Marie.

Faddere: Niels Gamskær (Niels Christensen i Gamskær var broder til M^ren
Christensdatter og gift med Jens Madsens søster, Mette Marie), Jacob Mad
sen, Offer Knudsen, Birthe Jensdatter og ånne Marie Vistisdatter.

Mads Jensen blev gift 16. okt. 1812 med Inger Jensdatter af Sejstrup. 28.
okt. 1812 fik han tinglæst skøde på sin fødegård. Langmosegård.

2. Kirsten, f. 1783, døbt 31* aug., båret af Offer Knudsens hustru i Søby.

Faddere: Niels Gamskær, Offer Knudsen, Troels Pedersen, Inger Knudsdatter,
Jens Larsens hustru.

Kirsten blev konfirmeret 18oo og gift 1. marts 1811 med Peder Christensen
Nørgaard af Højslev.

3. Karen, f. 1785, døbt 8. maj (ane nr. 15).

4. Christen, f. 1787, døbt 14. jan., båret af Mortens hustru i Vinkelplet.
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Faddere: Niels Christensen i Gamskær, Jacob Madsen, Troels Pedersen, beg

ge af Østerris, og Birthe og Karen Jensdøtre, ligeledes fra Østerris.

Christen blev konfirmeret I605.
5, Jens, f. 1789, døbt 25. nov., båret af hans faster fra Gamskær. Faddere:

Troels Pedersen og Peder Jensen af Østerris, Jens Laursen i Skovhuset og

Birthe Jensdatter af Østerris.
6. Else (i kirkebogen står fejlagtigt Inger), f. 1791» døbt 4. aug., båret
af Mette fra Gamskær. Faddere: Peder Jensen og Jacob Madsen af Østerris,
Jens Laursen af Skovhuset og Christen Smeds hustru af Halskov.

Else blev konfirmeret I808.

Kobberup kirkebog: 1814, copulerede: 1. Ungkarl Jens Jensen, 25 år, tje
nestekarl i Søby mølle, og enken Karen Willadsdatter, 55 år, møllerenke

i Søby mølle. 2. Ligeledes ungkarl Jens Feldingbjerg, 28 år, af bonde
standen, opholdende sig i Søby mølle, og Else Jensdatter, 22 år, tjene
stepige i Søby mølle. Forlovere for begge par: Christen Kondrup i Kobbe

rup og Knud Sørensen af Dalsgård i Dommerby sogn. Begge par viede i kir

ken 24. maj 1814«

(Både Jens Jensen og Else Jensdatter var sikkert børn af Jens Madsen).
7. Niels, f. ca. 1795» Hans dåb er ikke indført i kirkebogen, men I809 hav
de Jens Madsens enke i Østerris en søn, Niels, der blev konfirmeret.
8. Mette, f. ca. 1795» Hendes dåb er heller ikke indført i kirkebogen, men

blandt konfirmanderne 1815 var: Mette Jensdatter i Langmosegård, foræl

dre: Jens Madsen og..... ., 16 år, mådelig af kundskab men sædelig, har

i 6-års alderen haft de naturlige kopper.

9. Karen, f. I800, hjemmedøbt 18. juni, i kirke 11. aug., båret af fasteren
Mette, Faddere: Peder Jensen og Christian Pedersen af Østerris, Christen

Smed i Halskov og snedker Foghs hustru i Skovlund.
lo. Inger, f. 18ol, døbt 2. okt., båret af Peder Jensens hustru. Faddere:

Christian Pedersen, Peder Jensen, Niels Jensen og Karen Nielsdatter af
Søby.
Jens Madsen købte af godsejer Bagge Lihme, Stårupgård, sin fæstegård, Langmo

segård, til selveje i 18o2. Købesummen var 55° rd., og skødet blev tinglæst
ved Højslev birketing 15. dec. 18o2. 22. dec. samme år blev tinglæst en obli
gation, som Jens Madsen udstedte til tømrermester Jens Møller i Skive for et

lån på 598 rd. Jens Møller var broder til birkedommeren ved Højslev birk, Hen

rik Møller.
Jens Madsen af Østerris blev begravet 24. nov.

I807, 66 dr gammel«
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A.ne nr. 31« Maren Christensdatter

blev født i Degnsgård, Højslev sogn, 1758» Hun var datter af fastegårdmand
Christen Nielsen og hustru, Kirsten Nielsdatter Lojgaard, de flyttede senere
til Gamskar i Kobberup sogn.
Maren blev døbt 15. maj 1758, båret til dåben af Jens Lojgp.ards hustru, Bodil
Hansdatter, fra Lojgård i Ørslevkloster sogn, og faddere var Peder Kjargaard

i Jfajgård, Christen Christensen, Christen Espersen, Mette Chris tensdatter og
Maren Jensdatter.
Maren Christensdatter blev konfirmeret 14. april 1776 i Feldingbjerg kirke og

viet 27. okt. 178o i Kobberup kirke til den 17 år aldre Jens Madsen, fastegårdmand i Østerris (ane nr. }o).

Efter at Jens Madsen var død i I807, sad Maren i uskiftet bo, indtil hun ved
skøde af 6. aug., tinglast 28. okt. 1812, overdrog gården til sin aldste søn,

Mads Jensen, der havde drevet den siden faderens død.
åf skødet fremgår det, at Langmosegård da var på 4 td. 2 skp. hartkorn, og at

Mads Jensen overtog gården med dens bygninger, tilliggende ejendomme, herlig
heder og rettigheder, ind- og udbo og kreaturer på de vilkår, at hans moder
skulde have fri husvarelse i stuehuset i den vestligste stue, som dertil skul

de indrettes med skorsten og en jernkakkelovn. Mads Jensen skulde levere sin

moder årligt 3 td. rug i to terminer, påske og Mikkelsdag, 1 lispund flask og
fornøden ildebrand: 5 l®s skottørv og 6 las fladtørv. Desuden forbeholdt mo
deren sig en ko - den nastbedste i gården - at malke sommer og vinter samt fri

brug af bageovn og gruekedel. Sønnen skulde endvidere så en halv skappe hørfrø

i gårdens jord til hende samt føde og grasse 5 får for hende. Endelig skulde
hun have udbetalt 5° rd« kontant, og sønnen skulde overtage hendes restgald

til tømrermester Jens Møller i Skive, 2oo rd. Efter moderens død skulde Mads

Jensen udbetale til hver af sine tre brødre 2oo rd., ialt 600 rd., og til hver
af sine fem søstre loo rd., ialt 5°° rd. Desuden skulde han give hver af de

fire ugifte søstre en sengs klader og de to yngste hver en kiste samt holde
deres bryllup. Når moderen døde, skulde han give hende en haderlig begravelse

efter egnens skik og brug. Til gengald skulde han arve alt, hvad hun efterlod
sig undtagen hendes kiste og gangklader, som de fem døtre skulde dele.

Maren Christensdatter levede over 2o år som aftagtskone hos sin søn og sviger
datter i Østerris. Hun døde 25. februar 1833, 75 år gammel.
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Ane nr, 32. Christen Pedersen (Bach)
boede i Bjerring, Bjerring sogn. Han blev født ca. 1712, men hvor han blev
født, og hvem hans forældre var, vides ikke.
Jo. okt. 1740 blev han trolovet med Anna Sørensdatter, 18. dec. blev de co-

puleret. Kirkebogen nævner intet om forlovere.
Christen Bach og Anna Sørensdatter fik 11 børn:
1. Dorthe, f. 1741, døbt 8. okt. Faddere: Barnets faster, Johanne Bach, Bir

gitte Nielsdatter, Birgitte Jensdatter, Michel Jacobsen og Niels Bach fra

Højbjerg.
Begravet 15» april 1742.

2. Dorthe, f. 1743, døbt 7. april. Faddere: Christen Degns hustru, Birgitte

Nielsdatter, Birgitte Jensdatter, Michel Jacobsen og Michel Smed.

Dorthe blev konfirmeret 1J. april 1760 i Bjerring kirke.
J. Anna Kirstine, f. 1744, døbt 29. nov. Faddere: Niels Hansen Møllers hustru,

Niels Schiærns hustru, Poul Pedersen, Michel Jacobsen og Peder Michelsen.

Anna Kirstine blev konfirmeret 1J. april 1760 i Bjerring kirke.
4. Kirsten, f. 1746, døbt 1. maj. Faddere: Michel Jacobsen, Peder Michelsen,
Niels Kiærestrups datter, Abigael, og Kirsten Pedersdatter.

5. Peder, f. 1747, hjemmedøbt formedelst svaghed 29. dec., i kirke 1. jan.
1748. Faddere: Peder Michelsen, Michel Smed, Michel Jacobsens hustru, Ni

els Løyches hustru og Kirsten Pedersdatter.
Begravet 14. jan. 1748.

6. Dødfødt barn, f. 1749» begravet 2J. marts.
7. Berthe, f. 175©» døbt 7. juni. Faddere: Niels Løyches kone, Mogens Ander

sens kone, Jens Vestergaard, Mogens Andersen og Anders Stephansen.
Berthe blev konfirmeret 26. april 1767'i Mammen kirke. Hun blev trolovet

27. okt. og copuleret 19. nov. 1775 med Niels Andersen. Forlovere var Jens
Degn og Søren Rasmussen, begge af Bjerring.

8. Peder, f. 1752, døbt 25. juni (ane nr. 16).
9. Johanne Margrethe, f. 1754, døbt 5. maj. Faddere: Jomfru Cathrine Marie

Carstens, Mogens's hustru, Peder Michelsen, Jens Vestergaard, Hans Nielsen.
Johanne Margrethe blev konfirmeret 2. april 1769 i Bjerring kirke.

lo. Maren, f. 1756, døbt 18. juni. Faddere: Anne Andersdatter, Hans Nielsens

hustru, Peder Michelsen, Jens Vestergård, Morten Smed.
Maren blev konfirmeret 26. april 1772 i Bjerring kirke.
Hun blev trolovet 12. juni og gift 12. juli 1778 med Jens Mortensen (sik-
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kert en broder til Johanne Mortensdatter, Peder Bach's første hustru)»

Forlovere: Niels Løyche og Jens Smed.
11. Ellen, f.

176o,

døbt 2o. juli. Faddere: Maren Christensdatter, Christof

fers hustru, Mogens Andersens hustru, Jens Vestergaard, A. Vever, Hans
Nielsen.
Ellen blev konfirmeret 2J, april 1775 i Bjerring kirke.

Christen Pedersen Bach blev begravet }o, juli 1775» 63 år gammel.

Ane nr. 3?. Anna Serensdatter
blev født ca. 17o9, men hendes herkomst er ukendt. Hun blev gift 18. dec.

1740 med Christen Pedersen Bach (ane nr. J2).

14. febr. 179° blev Peder Bach’s moder, Anna, begravet, 81 år gammel.
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Ane nr, 34. Niels Pedersen (Winkel)

boede i Mammen by, Mammen sogn, Middelsom herred, men hans tilnavn fortæller,

at han stammede fra nabosognet Vinkel. Han var fæster af en af de 6 gårde,
som Handrup gods i Vinkel sogn ejede i Mammen by. Niels Pedersens gård rar
ved matrikuleringen 1688 ansat til 4 td. hartkorn, og han betalte årligt lo

rigsdaler i landgilde til Handrup gods,

I Bjerring-Mammen kirkebog findes indført:
Anno 1755» d. 6. febr. trolovet Niels Pedersen af Mammen og Anna Nielsdatter

af Bjerring på fæstemøens faders, Niels Jørgensen i Bjerring, og Peder Jensen

af Vinkel deres caution. 11. april copuleret Niels Pedersen af Mammen og Anna

Nielsdatter af Bjerring.

Peder Jensen af Vinkel var antagelig Niels Pedersens fader, men da der ingen
kirkebog findes for Vinkel sogn før 1813, lean det ikke bekræftes, og om Niels

Pedersens familieforhold iøvrigt intet findes. Kun er hans moders navn, Anna
Nielsdatter Degn, nævnt ved et af hans børns dåb.
Heller ikke Niels Pedersens hustrus, Anna Nielsdatters, familieforhold kan

udredes, kun vides det, som det fremgår ved trolovelsen, at hun var datter af

Niels Jørgensen i Bjerring.
Niels Winkel og Anna Nielsdatter fik lo børn, som alle blev døbt i Mammen
kirke:

1. Niels, f. 1736, døbt 18. marts. Faddere: Hylleborg Hansdatter af Bjerring
mølle, Jens Duelunds hustru, Sejer, Anders Larsens søn, Jens, og barnets

farbroder af Vinkel.

Niels blev begravet 17. juni 1736.
2. Karen, f. 1757, døbt 28. april. Faddere: Maren Schiærns af Bjerring, Niels
Løiches hustru, Sejer Jensen, Christen Tromholt-og Mikkel Nielsen i Sønder
gård.

Karen blev konfirmeret 5. april 1756 i Bjerring kirke, og hun blev trolo

vet 25. marts og gift lo. juni 1759 i Mammen kirke med Christen Nielsen
fra Tapdrup. Forlovere var ladefogden Peder Mikkelsen ved Skovsgård og møl

ler Jens Larsen i Ål mølle.

Ved folketællingen 1787 opholdt Karen Nielsdatter sig hjemme på fødegården,
5o år gammel, enke og værkbruden.

Hun døde 1792, begr. 26. okt., 56 år gi. (Se skiftet efter Niels Pedersen).
3. Peder, f. 1739, døbt 19. april. Faddere: Barnets farmoder, Anna Nielsdatter

Degn, Anna Pedersdatter Møller, begge af Bjerring, Sejer Jensen og Jens
Duelund.
Peder blev begravet 21. febr. 1740.
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4- Niels, f. I740/4I, døbt 5. jan. 1741. Faddere: Judith Lorensdatter Hvam,
Karen Nielsdatter af Bjerring, Sejer Jensen, Mikkel Nielsen Bjerring og

barnets faster af Vinkel,
Niels blev konfirmeret 2. april 1757 i Mammen kirke.

14. febr. 1772 blev Niels Winkel trolovet i Horsted, Højen sogn ved Vejle
med Maren Sørensdatter Hvejsel. 2o. juni samme år blev de gift i Højen kir

ke. De første år af deres ægteskab boede de i Mammen, hvor deres to ældste

døtre og deres to sønner blev født. De to drenge døde som små. Omkr. 1702
flyttede familien til Horsted, Maren Sørensdatters fødeby. Her blev deres

to yngste døtre født, og her døde Niels Winkel.
5. Peder, f. 1745, døbt 7. juli. Faddere: Barnets faster af Vinkel, Anna,
Christen Tromholts hustru, Mikkel Bjerrings hustru, Søren Hvam og Sejer
Jensen.

Peder blev begravet 16. okt. 1745»
6. Peder, f. 1744, døbt 6. sept. Faddere: Peder Blæsborgs hustru, Anna Trom

holts, corporalens hustru, Søren Hvam og Jens Nielsen Degn af Bjerring.

Peder blev konfirmeret lo. april 1765 i Bjerring kirke.
25. okt. 1767 blev Peder Winkel trolovet med Anders Løgstrups datter, An
ne, fra nabogården. Forlovere: Jens Degn i Bjerring og Christen Hvas i

Mammen. Viet 6. dec. Peder Winkel overtog fæstet af Anders Løgstrups gård.
7. Ellen, f. I747, døbt 6. aug. Faddere: Sejer Jensen, Peder Blæsborg, Anders

Stephansen, Christen Pedersen og Anna Pedersdatter.
Ellen blev konfirmeret 29. april 1764 i Bjerring kirke.
5. aug. 1777 blev Ellen Winkel trolovet og 5» okt. samme år gift med Ole
Jensen (Odsgp,ard) fra Vinkel sogn. Forlovere var Basmus Christensen og

Janus Sørensen fra Vinkel.

Ole Odsgaard overtog en fæstegård i Mammen. Ved folketællingen 18ol nævnes
han som sognefoged.

8. Jens, f. 1749, døbt 15. juli. Faddere: Peder Blæsborgs hustru, N. Larsens
og Hermans hustruer, Sejer og Søren Bødker.
Jens blev konfirmeret 6. april 1767 i Mammen kirke.
Jens Winkel fik fæstebrev på sine forældres gård 28. maj 1785, og han blev

gift mellem 1787 og 1791, men hans hustrus navn kendes ikke.
9.

Johanne, f. 1752, døbt 5°» jan. Faddere: Peder Lindgaards hustru, Hermans
hustru, Sejer, Jens Degn og Peder Blæsborg.

Johanne blev konfirmeret 22. april 1770, samme dag som søsteren Maren, i
Mammen kirke.
Hans Jensen fra Skorup og Johanne Winkel blev trolovet 5. dec. 1777 og vi

et 2. jan. 1778. Forlovere: Niels Andersen fra Norup og Niels Johansen.
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Iflg. skiftet efter Niels Winkel og hustru "boede Johanne og Hans Jensen

først i Fårvang i Tvilum sogn, senere flyttede de til Rind ved Viborg»
lo. Maren, f. 1754, døht 2. febr, (ane nr. 17).
Randrup gods blev ved en auktion 1784 solgt til kancelliråd Niels Schou. I

hans skøde er indeholdt en jordebog, der for Manimen by bl.a. viser, at Jens
Nielsen Winkel da havde overtaget fæstet af sin fødegård, og at han, foruden
at betale lo rd. i årlig landgilde, skulde forrette lidt hoveri, der bestod i,

at han hvert år skulde præstere en plovdag og en høstdag samt levere (grave og
hjemkøre) 2 læs skudtørv til Randrup gods.
Ved skøde, dateret 2J. juni 18ol, købte Jens Winkel af kancelliråd Schou sin

fæstegård til selveje. Gårdens hartkorn var stadig 4 td., og købesummen var
66o rd.

Den nævnte jordebog beretter videre, at Niels Winkels anden søn, Peder, havde
overtaget sin svigerfaders, ånders Løgstrups, gård, og også han skulde svare

lo rd. i landgilde samt desuden forrette ægt og kørsel lige med sine naboer

og grave 2 læs skudtørv årligt til godset.
Svigersønnen, Ole Odsgaard, havde fået en tredie gård i Mammen i fæste. Han

betalte også lo rd. i landgilde og forrettede hoveri som sin svoger, Jens Win

kel. Ole Ods^tard købte sin gård til selveje 1. sept. 18ol.
Kirkebogen viser, at Niels Pedersen Winkel blev begravet 27• febr. 1791, 8o år

gammel. Hans hustru, Anna Nielsdatter, døde et år senere. Hun blev begravet 11.

jan. 1792, 78 år gammel.
Niels Winkel døde 21. febr. kl. 7 om aftenen, men først 26. febr. kl. 11 om

formiddagen blev dødsfaldet anmeldt for skifteforvalteren, godsejer Schou på

Randrup. Det fremgår af en skifteprotokol fra Randrup, hvori skifteforretning

en er indført.
Straks, dødsfaldet var anmeldt, mødte på godsejer Schous vegne hans fuldmægtig, Christen Lund, sammen med to vitterlighedsvidner, Anders Hvas og Niels

Lindgaard, begge gårdfæstere i Mammen, i Jens Winkels gård for at besigtige
den afdødes efterladenskaber, som bestod af en kiste af fyr uden lås og nøg
le. der indeholdt hans gangklæder, samt noget linned. Kisten blev forseglet,

og Jens Winkel lovede at være ansvarlig for tingene.

Det oplystes, at den afdødes arvinger var, foruden enken Anna Nielsdatter,

børnene: en søn, Peder Nielsen, gårdfæster i Mammen på Randrup gods, en søn,
Jens Nielsen, ligeledes gårdfæster i Mammen på Randrup gods, en søn, Niels

Nielsen, som boede i Horsted, Højen sogn, ved Vejle, men som var død og hav
ie efterladt sig 4 døtre: Anna, 17 år, Dorthe, lo år, Ellen, 8 år og Karen,

4 år. en datter, Karen Nielsdatter, opholdende sig hos broderen, Jens Nielsen
Winkel, en datter, Ellen Nielsdatter, gift med Ole Jensen i Mammen, Randrup

gods, en datter, Johanne Nielsdatter, gift med Hans Jensen i Fårvang på Tvi-
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lum gods, og en datter, Maren Nielsdatter, gift med Peder Christensen Bach i

Bjerring på Vindum Overgårds gods.
22. marts, 3o. dag efter dødsfaldet, blev der holdt skiftesamling i dødsbo
gården. Her var, foruden fuldmægtig Lund og to vidner samt alle de myndige
arvinger, mødt Niels Skaun af Mammen som tilsynsværge for afdøde Niels Niel

sens fire umyndige døtre. Der blev foretaget følgende registrering og vurdering af den afdødes efterladenskaber:
rd. 2 mk.
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sk.
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1 hvid vadmels dito med dito
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-
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1 hvid vadmels trøje med metalknapper

11

-

2

—

—

1 gi. dito

11

_

11

—

4
6
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1 gi. skind trøje med vadmels ærmer

6 blårgarns skjorter
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*
- 3 —
beløber sig ialt til 3 rd. " mk. 7 sk.
11

11

Jens Winkel og hans hustru erklærede, at den afdøde ikke ejede mere, end det,
som her var vurderet.
Fuldmægtig Lund på skifteforvalterens vegne forlangte de registrerede og vur

derede varer udbudt ved auktion, men arvingerne bad, om ikke varerne kunde

udleveres til Jens Nielsen, da han i sit fæstebrev var lovet at måtte modta
ge, hvad hans fader og moder efterlod sig, og desuden påpegede arvingerne, at

det vilde blive en stor bekostning, om effekterne skulde bortsælges ved auk

tion. Men det kunde fuldmægtig Lund ikke gå med til, han holdt på, at tingene
skulde auktioneres.

Dermed beroede skiftet indtil videre. Men inden det blev afsluttet, døde Anna

Nielsdatter, Niels Winkels enke. Hendes død blev anmeldt til skifteforvalter
en 6. jan. 1792, og igen mødte i Jens Winkels gård en fuldmægtig fra Randrup,

8o
Peder Poulsen, og to vitterlighedsmænd fra Mammen for at registrere og for

segle, hvad den afdøde havde efterladt sig. Hvilket bestod af en brunmalet
fyr kiste med lås og nøgle, indeholdende den afdødes g^ngklæder, en liden æs

ke, et par gamle sko med metalspænder samt et halvt sengested af fyr med en
del sengeklæder. Igen måtte Jens Winkel stå inde for de registrerede varer,

og skiftet blev opsat til 4. febr., som var 30.-dagen efter dødsfaldet.
Ved denne skiftesamling var mødt brødrene Jens og Peder Winkel og deres svo

ger, Ole Odsgaard, samt på de fraværende arvingers vegne Niels Pedersen Schaun

af Mammen.
I deres overværelse blev foretaget følgende registrering og vurdering af Anna
Nielsdatters efterladte ting:

1 rd. " mk. " sk.

1 fyr kiste, brunmalet, med lås og nøgle

Derudi:
1 gi. sort kjole med skørt

ft

1 gi. grøn livstykke med skørt

It

1 rød bind trøje

tt

1 blå og hvid ulden stribet forklæde

rt

1 par sorte uldne strømper

tt

1 saxes trøje

tt

2 gi. blårgarns særke

ti

1 liden æske

ti

1 gi. sort damaskes kyse

tf

1 gi. sort fin og 1 do af bork.....

ti

1 salvitte

tt

1 korsklæde og 1 strimmel

ti

1 kat tuns kåbe

rt

1 par gi. sko med metalspænder

ri

1 halvt fyr sengested

li

1 gi. grøn livstykke og en hvid overdyne

tt

1 hvid bolster underdyne

11

1 gi. blå og hvid stribet bolster hovedpude med vår

tt

1 gi. stribet dito

H

2 blårgp.rns lagner
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3 rd. 4 mk. 9 sk«

Og da intet videre var at registrere og vurdere, så blev - "formedelst af tenens påkomme” - skiftet udsat indtil videre.

Men inden de to skifter - efter Niels Winkel og hans hustru, Anna Nielsdatter

- nåede at blive afsluttet, skete der et nyt dødsfald i familien, idet datte
ren Karen Nielsdatter, som var enke og værkbruden og sammen med forældrene op

holdt sig hos broderen, Jens Winkel, døde 2o. okt. 1792, 55 år gammel.
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Hun efterlod sig ingen børn, og hendes arvinger var derfor hendes søskende
samt den afdøde broders børn i Horsted ved Vejle.

Søsteren Johanne og hendes mand, Hans Jensen, var nu flyttet fra Fårvang til

Rind ved Viborg, hvor de havde en fæstegård under Skaungård gods.
Kl. 3 om eftermiddagen, samme dag, som Karen Nielsdatter var død, indfandt
sig i Jens Winkels gård skifteforvalteren, kancelliråd Schou, i egen høje per

son, samman med to vitterlighedsmænd;. Anders Hvas og Anders Lindg^ard af Ham

men by, for at foretage en forseglings forretning over den afdødes ejendele,
som viste sig at være: en fyr kiste med lås og nøgle, blåmalet, med bogstaver

ne K.N.D.M. (Karen Nielsdatter Mammen) og årstallet 1767 og et egeskrin, på-

malet bogstaverne K.N.D.M. og årstallet 1773, samt et fyr sengested med en
del sengetøj. Begge kister blev forseglet. Efter denne forretning blev skif
tet opsat til 17. nov. kl. lo slet formiddag.

Foruden fuldmægtig Lund fra Randrup og de sædvanlige to vidner var der ved

denne skiftesamling kun Jens Winkel og Ole Odsgaard (på sin hustrus vegne)
tilstede. De øvrige myndige arvinger var ikke mødt, skønt de i god tid var

blevet tilsagt. Som tilsynsværge for de umyndige arvinger blev indsat gårdfæ
ster Niels Schaun af Mammen.
De forseglede kister blev åbnet og de og deres indhold samt sengen og senge
tøjet vurderet. Karen Nielsdatter havde, i modsætning til forældrene, en ef

ter den tids forhold stor mængde tøj, meget af det af fin kvalitet. Desuden
havde hun lidt køkkentøj af tin. Den samlede vurderingssum var 22 rd. 4 mk.
6 sk.

Også Karen Nielsdatters efterladenskaber skulde bortsælges ved auktion, og

indtil det kunde ske, måtte Jens Winkel være ansvarlig for sin søsters ting.
Der gik lang tid, før skiftet blev fortsat. Først 3°« sept. 1793 blev der

holdt ny skiftesamling. Her var foruden skifteforvalterens fuldmægtig, Peder
Hubertz, og to vidner mødt alle myndige arvinger, Niels Winkels døtre dog re

præsenteret ved deres mænd, samt for de fire umyndige piger i Horsted deres

stedfader, Marcus Hansen. Sidstnævnte erklærede, at hans steddøtre ingen arv

forlangte udbetalt, og han gav derfor skriftligt afkald på al arv.
Da auktionspengene fra de tre skifter endnu ikke var indløbet, var man nødt
til at opsætte skiftet. Den afsluttende samling blev berammet til 3 uger se
nere, 21. okt. 1793.

Men uvist af hvilken grund kom der til at gå meget længere tid, før denne
sidste skiftesamling kunde finde sted.

Først 31. jan. 1794 mødtes arvingerne igen med skifteforvalteren i Jens Win
kels gård til endelig opgørelse og afslutning af skiftet.

Her blev da fremlagt auktionsforretningerne efter de tre afdøde. Auktionen
efter Niels Pedersen Winkel var blevet holdt 5* april 1791, og den indbragte
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8 rd. 1 mk. 14 sk. Auktionen efter Anna Nielsdatter var holdt 21. marts 1795 •
og indbragte lo rd. 2 mk. lo sk. Samme dag, 21. marts 1795» blev auktionen

over Karen Nielsdatters efterladenskaber holdt, og her var det indkomne be
løb 57 rd. 1 mk. 5^ sk.

De indkomne beløb var således betydeligt større end vurderingssummerne. Til

sammen udgjorde de tre auktionsbeløb en sum på 55 rd« 5 mk. 11-J- sk«, men her

fra skulde trækkes forskellige udgifter. Jens Winkel påstod, at han ved sin
søster Karens henfart havde haft en udgift på 11 rd. 5 ok. 14 sk., som skul
de udredes af boet, hvilket blev ham tilstået. Derimod forlangte han ingen
godtgørelse for udgifterne ved forældrenes begravelse, idet de havde afstået

fæstet af gården til ham på bl.a. det vilkår, at han skulde sørge for deres
jordefærd.

Jens Winkels begravelsesudgifter sammen med udgifterne ved skiftet, herreds
fogdens salær for at holde de tre auktioner, stemplet papir, skiftebrevets

beskrivelse på 12 ark, afgift til kongens kasse m.v., beløb sig til ialt 24

rd. 5 mk. Vurderingsmændene forlangte intet for deres hafte umage. Tilbage

til deling mellem arvingerne blev derefter 51 rd. 11-^- sk.

Det arveafkald, Marcus Hansen ved forrige skiftesamling havde givet på sine
steddøtres vegne, blev ikke taget til følge men erklæret ugyldigt, og summen
blev derefter delt mellem arvingerne således, at brødrene Jens, Peder og den

afdøde Niels Winkel hver fik en broderiod på 6 rd. 5 mk« 7 8/9 sk., og de tre

søstre, Ellen, Johanne og Maren, hver en søsterlod på 5 rd. 2 mk. 11 17/18 sk.

De myndige arvinger fik straks hver især deres arvelod udbetalt, mens afdøde

Niels Winkels part, som skulde deles mellem hans fire døtre, blev stående hos
skifteforvalteren, som var overformynder, mod en vis årlig rente. Arven skul

de derefter udbetales til de fire piger efterhånden, som de blev myndige.
Arvingerne kvitterede for de dem udbetalte arveparter og erklærede, at de in
tet havde at indvende imod skiftets lovlige behandling fra først til sidst,

dog gav de til kende, at de var utilfredse med Marcus Hansen, der som stedfa

der for de umyndige havde opholdt skiftet i urimelig lang tid.
Således blev da dette langvarige skifte endelig afsluttet.
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Ane nr. 36. Christen Bjerring

Hans navn kendes kun fra kirkebogen og kun i forbindelse med hans børns dåb.
Hans hustrus navn er aldrig nævnt.
Af deres 9 børn er de tre ældste døbt i Mammen kirke, de øvrige seks i Bjer

ring kirke. Det tyder på, at familien først har boet i Mammen sogn men på et
tidspunkt (mellem 1741 og 1745) er flyttet til Bjerring sogn.
Christen Bjerrings børn:
1. Anna, f. 1737, døbt 2o. okt. Faddere: Maren Bachis af Tange, Anders Søren

sens hustru, Michel Greisens hustru, Christopher Nielsen af Bjerring og

hans broder, som tjente Christen Bjerring.
Anna blev konfirmeret 25. april 1756 i Bjerring kirke.

2. Niels, f. 1739, døbt 6. dec. Faddere: Maren Bakis af Tange, Helle Andersdatter, Christopher Nielsen af Bjerring, Niels Hvas og Niels Hvamme af

Da Is gård.
Niels blev begravet 3* april 174o.
3. Niels, f. 1741, døbt 1. jan. 1742. Faddere: Maren Sørensdatter af Tange,

Michel Greisens og Michel Berrings hustruer af Mammen, Christopher Nielsen
af Bjerring og Niels Nielsen af Rind.

Niels blev konfirmeret 13. april 1760 i Bjerring kirke.

4. Søren, f. 1745, døbt 14. febr. Faddere: Johanne Michelsdatter og Dorthe

Løiche, Christen Bak af Bjerring, Søren og Christen Bjerring af Tange.
Søren blev begravet 28. febr. 17455. Anders, f. ca. 1747, men hans dåb ikke indført i kirkebogen (ane nr. 18).

6. Anna Margrete, f. 175o. døbt 22. febr. Faddere: Christen Bach, Christopher
Nielsen, Kirsten Jørgensdatter, Hans Nielsens hustru og Niels Løiches hus
tru.
7. Else, f. 1754, døbt 6. okt. Faddere: Søren Bjerring, Niels Bjerring, lille

Christen Andersen, Christen Bjerrings hustru fra Tange og Dorthe Løiches.
8. Jens, f. 1757, døbt 18. dec. Faddere: Anne Pedersdatter, Jens Nielsens hus

tru, Anders Skrædders hustru, Skolemesterens hustru, Christopher Nielsen.
9. Søren, f. 1761, døbt 8. marts. Faddere: Anders Skrædders hustru, Christophers hustru, Anne Pedersdatter, Hans Nielsen, Søren Bjerring i Tange.

Søren blev begravet 23. marts 1761, 3 uger gammel.
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Ane nr. 4o. GI» Søren Rasmussen

var søn af Rasmus Sørensen (Lægismand) og hustru, Maren Sørensdatter, i Gul-

lev og født 1712. Han blev hjemmedøbt og derefter fremstillet i kirken 5. pin
sedag, 1?« maj, båret af Christen Vestergaards hustru i Tind og faddere var

Niels Hesselberg, Thomas Frandsen og Maren Jensdatter i Nøddelund samt Poul
Nielsen og Kirsten Michelsdatter i Gullev.
27. febr. 1743 blev Søren Rasmussen gift i Gullev kirke med Karen Christens-

datter, hvis herkomst er ukendt.
Søren Rasmussen var forlover ved svigerinden Dorthe Jensdatters andet gifter
mål 1751. Han nævnes da som halvgårdsmand i Gullev. Omkring ved den tid, han
blev gift, 1745, er han antagelig blevet medfæster af sin faders gård.

Det er vanskeligt at udrede familieforholdene omkring Søren Rasmussen, fordi
der'var så lidt variation i brugen af navne på den tid.

Rasmus Sørensens og Maren Sørensdatters to ældste sønner blev begge døbt Sø
ren, fordi begge bedstefædre skulde kaldes op. Der var kun

års forskel på

deres alder, men hele deres liv blev de kaldt gamle og unge Søren Rasmussen.
De blev gift omtrent samtidigt, og begge boede i Gullev, I året 175° fih de,

med to måneders mellemrum, hver en søn, som begge blev kaldt Rasmus efter de

res bedstefader, og en af dem er ane nr. 2o.

Ad omveje kan man finde frem til, at det må være gi. Søren Rasmussens søn,

der er ane nr. 2o, Rasmus Sørensen.
Unge Søren Rasmussen døde 175®, 9 måneder efter sønnens fødsel, og hans enke,
Dorthe Jensdatter, blev året efter gift med en mand fra Mammen ved navn Anders

Kirkedahl.
Under den alvorlige dysenteriepidemi, som hærgede egnen efteråret 1779, døde
en ung mand, Rasmus Kirkedahl, 29 år gi. og ugift. Det er sikkert unge Søren
Rasmussens søn, alderen passer, og navnet Kirkedahl har han fået efter sin

stedfader, Anders Kirkedahl. Tilbage er da kun gi. Søren Rasmussens søn, Ras
mus Sørensen, som altså må være ane nr. 2o.

GI. Søren Rasmussen og Karen Christensdatter fik 6 børn:
1. Christen, f. 1743, hjemmedøbt,-i kirke- skærtorsdag, 11. april, båret af Ca

thrine Mogensdatter af Skibelund mølle. Faddere var Thomas Jensen, Søren

Thomasen af Gullev og Jens Brod af Tind, en kone, Maren Christensdatter,
og en pige, Maren Jensdatter, begge af Gullev.

2. Rasmus, f. 1745, døbt 5» dec., båret af Jens Larsens kone, Maren. Faddere:
Anders Christensen, Michel Christensen, Christen Pedersen Stephansen, alle

tre af Sahl, Niels Rasmussens kone og Søren Madsens datter af Gullev.

Rasmus døde 1749-
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5» Maren, f. 1748, døbt fastelavns søndag, 25« febr. Faddere: Anders Christen
sen, Michel Christensen, Peder Smed, alle af Sahl, Søren Thomasens kone i

Gullev og Jens Jensens datter Maren.
4. Rasmus, f. 175°» døbt 2. pinsedag, 18. maj (ane nr. 2o).

5. Søren, f. 1752, hjemmedøbt, i kirke 24« sept., båret af Christen Hyvlers
kone, Anne Michelsdatter af Gullev og faddere var Jens Christensen og An

ders Christensen af Sahl, Anders Sørensen af Gullev, Jens Larsens kone af

Gullev og Kirsten Rasmusdatter.
6. Kirsten, f. 1755, hjemmedøbt, i kirke 5» marts, båret af Dorthe Thomasdat-

ter fra Tind. Faddere: Poul Andersen, Anders Sørensen og Jens Christensen

af Sahl, Thomas Skomagers kone, Bodil Nielsdatter, og Søren Thomsens dat
ter af Gullev.

Kirsten blev trolovet 4« sept. og gift 11. nov. 1785 med enkemand Peder
Jensen, som havde den ene af de to lige store gårde i Skibelund i fæste.

Han var da 27 år, og Kirsten var Jo. Hun blev således nabo til sin broder,
Rasmus, der havde den anden Skibelundgård i fæste.
Efter Peder Jensens død 8. aug. 18o2 blev den da 47-årige Kirsten Sørens-

datter gift med Jens Christensen af Gullev, han var J2 år. De blev gift 1J.
nov. 18o2.

Kirsten Sørensdatter døde 1821, 66 år gi., og året efter blev Jens Chri
stensen gift med Kirsten Thomsen fra Bøgeskov. Blandt deres børn skal næv
nes Ellen, f. 1826, som blev gift 1851 med gmd. Rasmus Pedersen i nabogård

en i Skibelund, søn af Peder Christian Rasmussen (se ane nr. lo).

GI. Søren Rasmussen i Gullev blev begravet 2, juledag 1755*
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Ane nr. 41. Karen Christensdatter

Hvor og hvornår hun blev født, vides ikke. Første gang, hun nævnes i Gullev
kirkebog, er 27. febr, 1745« Da blev hun, efter foregående trolovelse, viet
i Gullev kirke til Søren Rasmussen (ane nr. 4° - kaldet gi. Søren Rasmussen).
Søren Rasmussen døde 1755 °g blev begravet 2. juledag. Knap 2-g- måned efter -

1, søndag i faste, 7« marts 175$ • blev Karen Christensdatter trolovet med
Jens Biørnsen. De to forloveres attest er indført i kirkebogen og underskre

vet af dem selvs
At intet er imellem Jens Biørnsen og Karen Christensdatter, som i dag lader
sig trolove tilhobe, enten slægtskab, svogerskab eller andet, som kan hindre
heri deres forsæt, derfor caverer vi.
Gullev, d. 7» marts 175$.

Søren Mickelsen.

Christen Christensen.

Først J. nov, samme år blev Jens Biørnsen Og Karen Christensdatter copuleret.
De fik ingen børn sammen.

2. marts 1774 blev Jens Biørnsen begravet, 65 år gammel.

Karen Christensdatters død er ikke fundet i kirkebogen.

86a

Ane nr. 42. Unge Peder Kjeldsen

havde omkr. 175° sammen med en broder, som også hed Peder, en fæstegård i
Sahl by under Frisholt gods. Gårdens hartkorn var 6 td. 7 skp. 1 fdk. 2 album
og landgilde 1 td. rug, 1 td. 7 skp. byg, 3 td. havre, 1 otting smør, 1 lam,
1 gås, 2 høns, 6 skp. malt, 1 svin samt spind- og brødbagningspenge 24 skil

ling.
De to brødre bliver i kirkebogen kaldt gamle og unge Peder Kieldsen. Det er

temmelig forvirrende, især da der samtidig

boede en jævnaldrende mand i Gul-

lev, som også hed Peder Kieldsen.

Unge Peder Kieldsens dåb er ikke fundet i kirkebogen. 1. aug. 1753 blev han
gift i Gerning kirke med Anne Christiansdatter, en datter af Christian Bach-

endorf og hustru, Maren Christensdatter.
Peder Kieldsens og Anne Christiansdatters børn:
1. Christian, f. 1755» døbt 3* aug., båret af sin moster, Helvig fra Borritsø.

Faddere: GI. Per Kieldsen, Peder Holm af Sahl, Poul Andersen og Elle Jens
datter af Gullev og Peder Andersens datter af Sahl.
3o. maj 1756 blev lille Per Kieldsens søn, Christian, begravet.

2. Kirsten, f. 1757, døbt 12. juni (ane nr. 21).

3. Maren, f. 1761, døbt 9. aug., båret af moderens søster, Helvig fra Tind.

Faddere var gi. Peder Kieldsen og søn, Søren Hansen og Jens Christensens
kone.
14« marts 177o blev unge Peder Kieldsen i Sahl begravet. Kirkebogen nævner

ikke hans alder. Hans broder, gi. Peder Kieldsen, blev begravet 16. sept.
1764. Hans alder er heller ikke nævnt.
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Ane nr. 43. Anne Christiansdatter
var født i Tind i Gerning sogn. Houlbjerg herred, 1724 og datter af fæstegård-

mand Christian Bachendorf. Hun blev døbt i Gerning kirke 3« søndag i fasten,
19. marts, båret til dåben af sin moster, Kirsten Christensdatter, pige i Gul-

lev, og faddere iøvrigt var hendes to morbrødre, Jens og Søren Christensen,

begge gift og boende i Gullev, hendes farfader, gi. Christian Bachendorf, Lau
ritz Spillemands hustru, salig Søren Braads datter, Kirsten i Tind.

4 måneder efter unge Peder Kieldsens død blev Anne Christiansdatter gift med

Niels Pedersen Kræmer, hvis herkomst er ukendt. Trolovelsen fandt sted 2o. maj
og brylluppet 6. juli 177o..i Sahl kirke. I kirkebogen står der:

Da Niels Kræ

mer og Peder Kieldsens enke i dag agter at troloves, så lover vi underskrevne,

at intet er på nogen af siderne, som dette deres forehavende lovlig kan for

hindre. Den 2o. maj 177o. A.F.S. P.C.S.
De to forlovere har ikke kunnet skrive deres navn, men de kunde dog prente de

res forbogstaver.
Niels Kræmer overtog fæstet af Peder Kieldsens gård.

Anne Christiansdatter var 46 år, da hun blev gift med Niels Kræmer, og de fik
ingen børn. Niels Kræmers alder kendes ikke.

25. sept. 1779 døde Anne C hr istiansdatter af dysenteri. I efteråret 1779 blev

landet hærget af en dysenteri-epidemi, eller blodgang, som man kaldte det den
gang. I Sahl og Gullev sogne, hvor der var godt 500 indbyggere, døde i august

og september måned ialt 62 mennesker. Sognepræsten, Henrich Bøtcher, skriver

følgende i kirkebogen om sygdommen:
"Efter en stærk, fast utålelig, vedholdende varme og hede i denne sommer (som
ellers var frugtbar) gik det så vidt, at høstfolk her og der styrtede og døde
på marken under høstarbejdet, men så snart høsten havde ende imod enden af au

gust, ytrede sig her i sognene og mange steder i landet blodgang blandt folk,

hvoraf mange her i sognene efter en sær ynkværdig og smertefuld sygdom hendø

de i hobetal, uagtet medicin blev brugt og distriktskirurgen til de syge blev
hentet, hvilken sygdom folk i begyndelsen ikke anså så farlig og smitsom, som

den straks dog viste sig, da hele byer med folk, unge og gamle, med eet blev
angrebet, så at her i sognene var den dag og flere dage, da ikke mindre end 9
lig ad eet blev begravet."
25. okt. 1779 - 3o.dagen efter dødsfaldet - blev der holdt skifte efter Anne

Christiansdatter. Skifteforretningen findes indført i Frisholt gods’s skifte
protokol 1778-18o6, som er en del medtaget af fugt men dog kan læses. Det frem

går tydeligt, at der har været et meget godt forhold mellem Niels Kræmer og
hans to steddøtre, Kirsten og Maren.

Skifteforretningen lyder i sin helhed:
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Anno 1779, mandagen den 25. oct., som var rette Jote dagen efter, at Niels Pe

dersen Kræmers hustru, Anne Christiansdatter i Sahl, ved døden var afangen,
indfandt sig i stervbogården på herskabets og skifteforvalterens, velbårne fru

krigsrådinde Rosborgs, vegne Lauritz lange fra Skibelund tilligemed tvende antagne uvildige vurderingsmænd, nemlig Anders Jørgensen og Søren Pedersen af

Sahl, for at registrere og vurdere, hvad gården og stervboet er tilhørende for

loven til skiftebeslutning imellem enkemanden og den afdøde kone Anne Christiansdatters nulevende og i ægteskab med hendes forrige mand, Peder Kieldsen,

avlede tvende døtre, Kirsten Pedersdatter, 22 år, på hendes vegne overværende

hendes mosters mand, Søren Jensen Rantzoff, som formynder og hendes værge, så
og Maren Pedersdatter, 19 år, på hendes vegne overværende som formynder og til
synsværge Niels Sørensen af Sahl, og blev da udi overværelse og påhør af for
benævnte vurderingsmænd, de tvende døtre med antagne og anførte formyndere

samt enkemanden, Niels Pedersen Kræmer, af Lange forrettet dette skiftes be

slutning som følger: I den inderste stue foreviste enkemanden Niels Pedersen

et sengested med klæder, som han til hans tvende stifdøtre vilde udlevere i
arv efter deres a fangne moder, foruden at hendes ^.ngklæder og kiste var i

moderens levende live overleveret og givet den yngste datter, Maren Pedersdat
ter. Når skifteforretteren med de anskrevne formyndere vilde anse berørte sen
geklæder antagelig for en liden kendelse og k.............

loddelen imellem hans af

døde hustrus efterlevende tvende døtre og ham som deres stiffader, håbede han,
at boets tilstand og tilhørende ind- og udbo med besætning, creaturer og gårds
redskaber blev ham overleveret og under hans fæste blev betroet. Lange tilli

gemed de umyndiges formyndere kunde med sand grund tilstå Niels Pedersen Kræ

mer, at han efter stervboets tilstand havde hertil i retten udlagt fuldkommen
bevis på vedbørlig kærlighed til hans tvende stifdøtre, der begge takkede de

res kære stiffader, ligesom de begærede den anviste sengs klæder i denne for
retning registreret og dem overleveret, som og foretoges:
1 blå stribet olmerdugs overdyne ansættes til 3 rd., 1 grå vadmels pude 1 mk.,

2 gi. blå lærreds lagner 3 mk., som den yngste datter, Maren Pedersdatter, blev

overleveret tilligemed hendes moders spinderok og stol.
1 sort stribet vadmels underdyne, 2 rd., 1 rød og blå stribet olmerdugs hoved
pude, 1 mk., disse klæder imodtog den ældste datter, Kirsten Pedersdatter.

Derefter de begge tilligemed deres formyndere erklærede, at de fuldkommelig
var fornøjede med deres stiffader Niels Pedersens kærlige omgænge, da han som

meldt haver overleveret dem tilstrækkelig kendelse efter deres afgangne moder,
da de foruden havde bekommet 8 levende får, hvilke der imellem dem nar delt,

og lovede stiffaderen, Niels Pedersen, at ville overføde for den yngste datter

2de får, når hun hos ham forblev i tjeneste denne vinter. Lange på herskabets
°g skifteforvalterena vegne tilholdt Niels Pedersen Kræmer at være ansvarlig
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for den i stervboet hæftende gæld, foruden at han i alle lovgrundede måder op

fyldte hans på gården havende fæstebrev, Niels Pedersen Kræmer forsikrede de

tilstedeværende at friholde skifteforvalteren for al an- og tilsvar for stervboets gæld, ligesom han fremdeles skulde opfylde sit herskabs meddelte fæste
brev og derefter betale al fordrende, samt forrette det, han derefter var for

bunden, og bliver da dette skifte imellem Niels Pedersen Kræmer og hans tvende
stifdøtre, Kirsten og Maren Pedersdatter, hermed sluttet og tilendebragt,

Datum stervboet i Sahl ut supra. På velb, fru Rosborgs vegne. L. L. Lange.
På egne vegne. Niels Pedersen Kræmer, med ført hånd.

På Kirsten Pedersdatters vegne. Formynder Søren Jensen.
På Maren Pedersdatters vegne. Formynder Niels Sørensen.

Overværende vitterlighedsmænd. ånders Jørgensen. Søren Pedersen.

25. april 178o blev Niels Kræmer gift i Sahl kirke med Maren Sørensdatter, hvis
herkomst er ukendt. De fik fem børn: Søren, døbt 29. okt. 178o, Christen, døbt

21, juli 1782, Søren, døbt 5» sept. 1784» ånne Cathrine, døbt 24- sept, 1786

og Niels, døbt 4, okt. 1789«
Niels Pedersen Kræmers og Maren Sørensdatters død er ikke fundet i kirkebogen.
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Ane nr. 44. Mikkel Rasmussen
var søn af Rasmus Jensen og hustru Anne MikkeIsdatter i Sahl og født l?o2 som

nr. 5 af deres 11 hørn. Han blev hjemmedøbt for svagheds skyld 12. aug. og

fremstillet i kirken 2o. aug., båret af sin moster, Lene Mikkelsdatter. Fad

dere iøvrigt var hans morbroder, Christen Mikkelsen, hans farbroder, Niels
Jensen, og faster, Maren Jensdatter, samt Peder Søfrensen og Bodil Jensdatter
Skrædder, alle af Sahl.
8. aug. 1728 blev Mikkel Rasmussen viet i Hvorslev kirke til pigen Anne Hans

datter af Hvorslev. Hun var datter af Hans Jensen og hustru Karen Andersdatter, født 17o5, døbt 8. febr.

Hans Jensen havde et boel på 1 td. 4 skp. 3 fdk. l-£ alb. hartkorn under Hagsholm gods i fæste. Hagsholm ligger i Hovlbjerg sogn men ejede dengang bønder
gods i så godt som alle sogne i Hovlbjerg herred. Siden 1662 har Hagsholm til

hørt grevskabet Frisenborg.
Hans Jensen fik fæstebrev på boelsstedet 17ol. Han døde imidlertid allerede

1727, begr. 4. juni, kun 54 år gammel. Før sin død havde han godvilligt afstå
et fæstet til sin tilkommende svigersøn, Mikkel Rasmussen, som dog ikke fik
fæstebrev på bolet før 7. dec. 1727»
Når en ny fæster tiltrådte en fæstegård, skulde han betale en indfæstning,

eller stedsmål, som det også kaldtes, et engangsbeløb. Hermed anerkendte han
gårdens ejer som sin husbond.
Mikkel Rasmussen betalte i indfæstning lo rigsdaler samt en kulsort stud i
4. år-og forpligtede sig iøvrigt til at svare sædvanlig landgilde og skatter

af gården og være sin husbond hørig og lydig.
Desuden forpligtede han sig til at sørge for sin svigermoder, Karen Anders-

datter, så længe, hun levede. Han skulde give hende fri husværelse og ilde
brand samt enten dyrke et stykke af gårdens jord, så stort, at der kunde så

es 2 skp. rug eller byg deri, for hende eller også levere hende årligt 4 skp.

rug og 4 skp. byg, endvidere føde for hende en ko og to får, som hun skulde
have af gårdens besætning. Endelig lovede Mikkel Rasmussen, at han efter stand
og vilkår vilde forskaffe hende skikkelig til jorden, når hun døde.
1731 afstod Mikkel Rasmussen godvilligt

fæstet af bolet til Christen Hansen

fra Gullev, og denne overtog forpligtelsen til Karen Andersdatter, Karen havde

flere døtre, og måske har Christen Hansen også været en svigersøn. Hans fæste

brev er dateret 5. marts 1731, og han betalte lo rd. i indfæstning.
Samme dato, 5* marts 1731, fik Mikkel Rasmussen af greve Friis fæstebrev på
en meget større gård i Hvorslev, hvor fæsteren, en ^mmel mand ved navn Jens

Svendsen, nylig var død. Gården stod for hartkorn 5 td. 2 skp. 2 alb., og
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Mikkel Rasmussen betalte i indfæstningspenge 16 rd, Betingelserne var iøvrigt

de samme som for boelsstedet, og også her fulgte en aftægtsforpligtelse med,

idet Mikkel Rasmussen forpligtede sig til at sørge for Jens Svendsens enke så

længe, hun levede. Hun skulde have fri husværelse i "tre gulve hus", som Mik
kel Rasmussen skulde vedligeholde. Desuden skulde hun have rådighed over så
megen jord, som der kunde såes 2 skp, byg og 1 skp, hørfrø i, samt have leve

ret årligt 4 skp. rug, fornøden ildebrændsel og endelig - "så mange kål, som

hun haver behov at spise".
En jordebog fra 1756 i Hagsholm godsarkiv viser, at den gp,mle landgildeydelse
for fæstegårdene var blevet afløst af en pengeafgift. Jordebogen nævner både

den oprindelige landgilde og den nye pengeafgift.
Jens Svendsens gård svarede fra gammel tid årligt 1 td. 7 skp, rug, 2 td. 2

skp. byg, 2-^ td. havre, 1 svin, 1 mark indebudspenge (indebud = budtjeneste,

gården har haft pligt til at gøre budtjeneste for godsejeren), 12 skilling
engepenge (?), 2o æg og for hoverifrihed 4 rd. Alle disse ydelser var i 1756
omregnet til 12 rd. 1 mk. 4 sk., som var Mikkel Rasmussens årlige fæsteafgift.
Hans Jensens boel svarede i årlig landgilde 5 skp. rug, 1^ td. byg, 2^ td.
havre, 1 svin, 9 skp. malt og 12 sk. i penge. I stedet for denne gamle land

gilde svarede Christen Hansen nu 6 rd. 2 mk. 8 sk.

Mikkel Rasmussen og Anne Hansdatter fik to børn, der begge døde som helt små:

1. Hans, f. 1751, døbt 2. dec., båret af sin faster i Vellev. Faddere: Jens

Nielsen, Søren Skiæmt, Lars Mogensen, smedens hustru og Søren Lauridsens
hustru, alle af Hvorslev by.

Hans blev begravet 24. juni 1752.

2. Anna, f. 1755, døbt 18. juli, båret af Anders Pedersens hustru fra Aidt.
Faddere: Christen Hansen, Laurits Pedersen, Niels Jepsen, Søren Meldgaards
hustru, Jens Nielsens hustru, alle af Hvorslev.

Anna blev begravet 4. okt. 1733.

To måneder efter datterens fødsel døde Anne Hansdatter ved en ulykkelig hæn
delse, idet hun faldt ned i en fork. Præsten nåede at give hende alterens sa
kramente, men hun døde straks efter. Hun blev begravet 19. sept. 1733, kun

28 år gammel.

Fire måneder efter, 18. jan. 1754, blev Mikkel Rasmussen gift med Karen Chri-

stensdatter fra Danstrup, en datter af Christen Ladefoged og Karen Jørgensdatter.
Mikkel Rasmussen og Karen Christensdatter fik 11 børn, som alle blev døbt i
Hvorslev kirke:
1. Christen, f. 1734, døbt 14. nov«, båret af Maren Thomasdatter af Danstrup.
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Faddere: Laurids Pedersen, Søren Skiæmt, Thomas Skrædder af Gullev, Jens

Nielsens hustru og Mads Aldrups hustru, alle af Hvorslev.
Christen blev begravet 27. febr. 1735«

2. Rasmus, f. 1736, døbt 29. jan., båret af møllerens pige i Katvad mølle.

Faddere: Jens Nielsen, Søren Skiæmt, Christen Hansen, smedens hustru og
Laurits Pedersens hustru, alle af Hvorslev,
3. Jens, f. 1737, døbt 5« juledag. Faddere: Mads Aldrups hustru, Søren

Skiæmt, Lars Mogensen, Anders Smed, Laurits Skrædders søster af Danstrup.
4. Christen, f. 1739« døbt 2o, sept. Faddere: Laurits Christensen af Dans
trup, Peder

?

Søren Skiæmt, Jens Nielsens hustru, Anna Sørensdatter.

Christen blev begravet 2o. dec. 1739«

5. Anna, f. 174o, døbt 27. nov., båret af Søren Christensens hustru. Faddere:
Mads Aldrup, Joen Møller, Jens Christensen, Peder Sørensens hustru og Sø

ren Meldgaards hustru, alle af Hvorslev,
6. Peder, f. 1742, døbt 16. dec. Faddere: Joen Møller, Jens Nielsen, Mads

Aldrup og Kirsten Karmarch.
Peder blev konfirmeret 1760.
7. Anna, f. 1744, døbt 29. sept. Faddere: Barnets moster i Astrup, Søren

Mikkelsen, Søren Meldgaard etc.
Anna blev konfirmeret 1760.
8. Anna. f. 1747, døbt 15. okt. Faddere: Jomfru Samuels ved Aldrup, sr. Hen

ning Høst, Joen Møller, Christen Povlsen, Mogens Christensens kone«

Anna blev konfirmeret 1764.
9* Søren, f. 1749, døbt Jo. nov. Faddere: Mette Sørensdatter, Søren Michel-

sen, Jens Christensen, Christen Povlsens kone, alle af Hvorslev.

lo. Mikkel, f. 1752, døbt 6. jan. (ane nr, 22).

11. Inger Marie, f. 1754» døbt 2o. jan. Faddere: Johanne Sørensdatter, Niels

Jensen, Jens Hansen, Christen Jensen Rhod, Peder Sørensens kone og Mogens
Christensens kone.
Inger Marie blev konfirmeret 1772.
Mikkel Rasmussen af Hvorslev blev begravet 12. aug. 1764, 62 år gammel.
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Ane nr. 45. Karen Christensdatter

blev født 1712 i Danstrup, Gerning sogn, som datter af fastegårdmand Chri
sten Jensen Ladefoged og hustru, Karen Jørgensdatter.
Hun blev døbt i Gerning kirke 11. aug. 1712, båret af Søren Bondes hustru,

Zidsel Jensdatter, i Danstrup. Faddere iøvrigt var Claus Mikkelsen af Dans

trup, Peder Bryggers hustru, Birgit Moensdatter, af Danstrup og Zidsel Pedersdatter i Tind.
Karen Christensdatter blev viet 18. jan. 1734 i Gerning kirke til enkemand

og gårdmand Mikkel Rasmussen af Hvorslev (ane nr. 44)>
En måned efter Mikkel Rasmussens død blev Karen Christensdatter jordet 16.
sept. 1764 på Hvorslev kirkegård, 52 år gammel.
29. dec. 1764 blev der holdt skifte efter begge ægtefæller samtidigt. Forval

ter Niels Bagge fra Frisendahl mødte i stervbogården som skifteforvalter med
to vurderings mamd, Christen Jensen Roed og Jens Madsen, begge af Hvorslev.

Arvingerne, de afdøde ægtefællers efterlevende børn, var alle til stede: Ras
mus, gårdmand i Borre, 28 år, Jens, 27, Peder, 22, Søren, 15, Mikkel, 12, An
na, 24, Anna, 2o, Anna, 17« og Inger, lo år.

Ved at Isse registreringen og vurderingen af boet får man indtryk af et meget

solidt og velstående bondehjem. En meget stor mængde møbler, husgeråd, senge
tøj og redskaber er nævnt. De afdødes gangklæder er ikke specificeret, idet

børnene var enige om, at de skulde deles mellem de tre yngste brødre og de fi

re søstre. Besætningen på gården bestod af 7 heste, 1 føl, 2 køer, 1 kalv, 12
får, 8 lam, 5 små grise, 5 gamle svin, 3 g®s og 1 gase samt et bistade med

sværm bier. Boets samlede værdi blev opgjort til 245 rd. 4 mk. 5 sk.
Når boets "besværing": bygningernes brøstfældighed (nødvendig reparation),

manglende besætning samt skiftets bekostning m.v,, blev fratrukket, var der
lo2 rd. 3 mk. tilbage til deling mellem arvingerne.

Den sidste søn, Rasmus, der havde en gård i fæste i Borre, frasagde sig al arv,
da han af sine salige foraldre havde fået "fuldkommen fornøjelse". Den næst
ældste søn, Jens, som skulde have gården i fæste, overtog ind- og udboet imod

at udbetale til hver af sine tre brødre 2o rd., til den sidste søster, Anna,

en seng til 2 rd. (hun havde nok også af sine forældre fået omtrent "fuldkom
men fornøjelse") og til hver af de tre yngre søstre en seng med sengeklæder

til 13 rd. 2 mk. samt en kiste til 2 rd., ialt I08 rd.
De 60 rd. til brødrene skulde Jens Mikkelsen til næste snapsting udbetale til

herskabet på Frisenborg, som så vilde udbetale renter deraf til brødrene hvert
år, indtil de blev myndige, hvorefter de skulde have summerne udbetalt.
Sengene, sengeklæderne og kisterne til de fire søstre skulde Jens Mikkelsen

levere dem efterhånden, som hans lejlighed dertil kunde blive, eller også be
tale dem penge i stedet for. Dermed blev skiftet sluttet.
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Ane nr. 48. Jens Christensen (Skrædder)

var antagelig søn af Christen Christensen Skrædder i Gammelstrup og født her
ca. 168o. Kirkebogen begynder først 1688.

7. okt. 1714 blev Jens Christensen Skrædder af Gammelstrup trolovet med Anne
Christensdatter fra Borrisgård. De blev copuleret 1. jan. 1715« Forlovere

ved brylluppet var Niels Pedersen Skrædder af Gammelstrup og Anders Pedersen

af Troelstrup i Feldingbjerg sogn.
Knap et halvt år efter deres bryllup døde Anne Christensdatters fader, Chri
sten Pedersen, og Jens Christensen Skrædder overtog fæstet af Borrisgård.

Den tilhørte Lundgård hovedgård, og af en jordebog fra Lundgård godsarkiv fra
1727 fremgår det, at Jens Christensen svarede skat af 5 td. 3 skp. 1 fdk.

hartkorn, og at han i landgilde (årlig fæsteafgift) svarede 2 td. 3 skp.
alb. rug, 1 td. 4 skp. 3 fdk. byg, 1 svin, 6 td. kalk og i gæsteriafløsning
l-£ mark. En jordebog fra 1763 viser, at Peder Jensen (Jens Christensens søn)

i Borrisgård stadig havde samme hartkorn, 3-3-1-O, men at hans landgilde var
ændret til 2 td. 2 skp. 2 fdk. rug, 8 pund smør,

svin, 1 høne, 6 td. kalk

og gæster! 1^- mark.

Jens Christensens og Anne Christensdatters børn, født i Borrisgård og døbt i
Nr. Borris kirke:

1. Christen, f. 1716, hjemmedøbt af sognepræsten for svagheds skyld, fremstil
let i kirken 19. april, båret af Inger Christensdatter af Troelstrup. Fad

dere: Peder Sørensen af Sparkær, Christen Christensen og Jacob Christensen

af Gammelstrup, Anne Christensdatter af Gammelstrup og Edel Christensdat
ter af Sparkær.

2. Maren, f. 1718, døbt 13. juni, båret af Anders Taarups hustru, Inger Chri
stensdatter af Sdr. Feldingbjerg. Faddere: Christen Christensen og Jacob

Christensen af Gammelstrup, Peder Christensen Borris, Anne Christensdatter
og Johanne Christensdatter.

3- Anne, f. 172o, hjemmedøbt 6. okt. af sognepræsten, hr. Jon Steen, af frygt
for livsfare, fremst. i kirken 13. okt., båret af Peder Borris's hustru.

Faddere: Christen Christensen, Anders Pedersen, Niels Christensen, Inger

Christensdatter og Anne Christensdatter.
Anne blev trolovet 16. maj og copuleret 27. juni 1751 med Niels Jegstrup

af Fusager. Forlovere: Jens Borris og Jens Bredsg^ard af Fusager.

4. Peder, f. 1723, døbt 29. aug, holdt over dåben af Christen Basses hustru,

Lisbeth Johansdatter af Viborg. Faddere: Christen Pedersen af Sdr. Fel
dingbjerg, Christen Christensen af Gammelstrup, Niels Christensen af Spar
kær, Inger Christensdatter af Troelstrup, Johanne Christensdatter Borris
af Gammelstrup.
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Peder overtog Borrisgård. Han blev gift 14. april 1765 i Feldingbjerg med
Mette Sørensdatter, f. 1757» datter af Troels Sørensen i Nr. Feldingbjerg.

5. Christen, f. 1726, døbt 4» dec., holdt over dåben af Jacob Christensens
hustru, Ingeborg Christensdatter af Gammelstrup. Faddere: Jacob Christen
sen af Gammelstrup, Niels Christensen og Niels Thomasen af Sparkær, Mette

Balthazarsdatter og Johanne Christensdatter.
6. Margrethe, f. 175o, døbt 5« marts, frembåret af Johanne Christensdatter.
Faddere: Niels Christensen, Mickel Christensen, Niels Thomasen, Mette Bal-

tazarsdatter og Karen Jepsdatter.

Margrethe blev trolovet 16. maj og gift 27. juni 1751 Gsamme datoer som
søsteren Anne) med Christen Christensen Qvols. Forlovere var Christen

Christensen af Kvols og Mikkel Tougaard af Sparkær.

7. Mette, f. 1735, døbt 18. marts, frembåret af Anne Pedersdatter fra Nr. Rævind. Faddere: Niels Vestergaard, Niels Thomasen, Anders Christensen, alle

af Sparkær, Johanne Madsdatter og Karen Jepsdatter sammesteds.
8. Laurits, f. 1757, døbt 4- aug. (ane nr. 24).

Jens Christensen Skrædder - eller Borris, som han senere blev kaldt - døde i

Borrisgård som aftægtsmand hos sønnen 1764 og blev begravet 51. maj, 84 år
gammel.
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Ane nr« 49- Anne Christensdatter
blev født i Borrisgård ca. I690. Hun blev gift 1« jan. 1715 med Jens Christen

sen Skrædder af Gammelstrup (ane nr. 48), og de overtog fæstet af hendes føde

gård, Borrisgård.

Anne Christensdatter var kusine til Christen Pedersen Basse, der døde barnløs
1753 i Viborg. Efter ham arvede hendes 8 børn ialt 68 rd. 4 mk. 9 12/15 sk.,

der blev fordelt imellem dem således, at hver af de fire sønner fik en såkaldt
broderiod på 11 rd. 2 mk. 12 25/78 sk. og de fire døtre hver en søsterlod på

5 rd. 4 mk. 6 25/156 sk. Det blev regnet meget nøjagtigt ud.

2 år efter at have født sit 8. barn døde Anne Christensdatter. Hun blev begra

vet 8. nov. 1739 i sin alders 49» år.

Ane nr. 5o. Niels Nielsen (Smed.)
boede i Fjends herred, først i GammeIs trup, senere i Sparkær i Borris sogn«

Han var født ca. 1695» men hvor vides ikke«
I året 1698 havde Niels Smed i Gammelstrup to døtre, der blev gift. Anna blev
gift 2. søndag efter påske, 8. maj, med Niels Pedersen, og Bodil blev gift 5*

søndag efter påske, 15» maj, med Anders Jacobsen af Skalmstrup, Det kan være
Niels Nielsens søstre, og dermed har vi hans faders navn, også Niels Smed.

1727, 23, nov., blev Niels Nielsen trolovet og 26. dec. gift med Marie Nielsdatter. De fik 9 børn, hvoraf de fire ældste blev født i Gammelstrup, mens de

fem yngste blev født i Sparkær. Familien må være flyttet til Sparkær omkr. 1755*
Niels Nielsens og Marie Nielsdatters børn:

1. Johanne, f. 1728, hjemmedøbt, fremst. 25. april, båret af Johanne Nielsdatter. Faddere: Niels Pedersen, Christen Jensen, Peder Nielsen, Mette Peders-

datter, Margrete Olufsdatter (datter af Oluf Christensen i Bækkegård).

2. Anne, f. 1729, døbt 26. dec., båret af Kirsten Nielsdatter. Faddere: Peder

Nielsen, Jacob Christensen, Christen Jensen, Grete Olesdatter og Mette Jacobsdatter.

3. Maren, f. 1732, døbt 5. okt. (ane nr. 25).
4. Niels, f. I734, døbt 23. maj, båret af Christen Andersens hustru, Maren Pe-

dersdatter i Gammelstrup. Faddere: Jens Madsen, Peder Andersen Smed, Chri
sten Engedal, Anne Jepsdatter og Anne Pedersdatter, alle af Gammelstrup.

5. Jørgen, f. 1736, døbt 7« okt., båret af Anne Nielsdatter af Gammelstrup.
Faddere: Jens Madsen af Gammelstrup, Niels Thomassen af Sparkær, Christen

Engedal ibid., Johanne Sørensdatter og Dorte Pedersdatter af Sparkær.
6. Mouritz, f. 1739, døbt onsdag d. 25. febr., båret af Anne Nielsdatter i
Gammelstrup. Faddere: Christen Christensen Engedal, Michel Troelsen, Jens

Thomasen, alle af Sparkær, Johanne Madsdatter og Anne Sørensdatter ibidem.
7. Mette, f. 1741, døbt 22. okt., båret af Anne Nielsdatter af Gammelstrup.
Faddere: Christen Engedal, Jens Thomasen, Jens Ostergaard, Johanne Niels
datter, Mette Nielsdatter.

Død 1743, begravet 9* juni, 1 år 4 mdr. gi.
8. Mette, f. 1744, døbt 22. april, båret af Anne Nielsdatter i Gammelstrup.
Faddere: Christen Engedal, Jens Ostergaard, Chris ten Borrits, Mette Niels

datter af Gammelstrup og Johanne Sørensdatter af Sparkær.
9- Niels, f. 1747, døbt 3o. april, båret af Bryggerpigen Johanne Christens-

datter fra Lundgård. Faddere: Jens Ostergaard, Peder Jensen, Christen Chri-
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stensen Engedal, Margrete Olufsdatter og Johanne Nielsdatter, alle af Spar
kær.
Niels blev begravet 22. naj 1747» 5 uger gi.

1777» 23. okt., blev gamle Niels Nielsen Smed i Sparkær jordet, 84 år gammel.
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Ane nr. 51. Marie Nielsdatter
Hverken hendes fødsel eller død er fundet i kirkebogen. Heller ikke hendes

trolovelse og giftermål med Niels Smed giver noget fingerpeg om, hvem hun er

Ved børnenes dåb er nævnt flere faddere ved navn Nielsen eller Nielsdatter,
det er måske søskende til Niels Smed eller Marie Nielsdatter.
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Ane nr« 52. Anders Madsen

blev født ca. 1712, men hans herkomst er ukendt. 2J. marts 1747 trolovede

provsten i Skive, Jacob Hasse, Anders Madsen og Anne Thomasdatter, som begge
tjente hos byfoged Dorchæus. 8. maj samme år blev de copulerede af provsten.

Anders Madsens og Anne Thomasdatters første barn blev født i Skive, men senere
flyttede de til et andet sogn, hvor vides ikke. Fra senest 1752 var Anders Mad

sen fæster af Annex gården i Smollerup i Fjends herred, en gård, som tilhørte
præstegården i Daugbjerg.
Anders Madsens og Anne Thomasdatters børn:

1. Maren. Skive kirkebog fortæller, at Jl« juli 1747 gjorde Anders Madsen, som

tjente byfogeden, hans hustru, Anne Thomasdatter, barsel og fik en datter,
som blev døbt af provsten 4. aug. og nævnt Maren. Hun blev båret af madame

Dorchæus, og faddere var Bertel Mogensen, Christian Esmand, Zacharias Las
sen, byskriverens hustru, Ellen Marie, og jomfru Anne Kirstine til provstens.
Da Anders Madsen og Anne Thomasdatter senere fik to døtre, som begge blev

kaldt Maren, er deres første barn, Maren, sikkert død som lille, men hendes
død er ikke fundet i kirkebogen.

2. Mads, f. ca. 1749 (ane nr. 26).

5. Thomas, f. 1752 i Smollerup, døbt 27. febr., båret af sin moster, Maren Tho

masdatter af Lundhede. Faddere: Johan Danielsen, Christen Pedersen, Niels
Østergård, Maren Skrædderkone og Anne Jørgensdatter.

Thomas blev begravet 25. juli 1756.

4. Jens, f. 1754, i kirke 22. juni, båret af Anne Thomasdatter, og faddere var
Johan Danielsen, Christen Pedersen, Laurs Andersen, Anna Christensdatter og
Niels Gundelunds hustru, Ingeborg.

Jens blev konfirmeret 26. april 1769*

5. Maren, f. 1757, døbt 2. jan., båret af Christen Østergårds tjenestepige,
Anne Christensdatter. Puddere: Christen Pedersen, Niels Østergård, Mads

Jørgensen, Anne Johansdatter og Anne Nielsdatter, alle af Smollerup.

Maren blev konfirmeret 22. april 1772 i Daugbjerg kirke.
6. Maren, f. 1760, hjemmedøbt 9* marts, i kirke 16. marts, båret af Christen

Østergaards datter, Maren Christensdatter. Faddere: Peder Christensen, Ni
els østergaard, Mads Jørgensen, Anne Johansdatter og Anne Nielsdatter, al

le af Smollerup.
Maren blev.konfirmeret lo. april 1776 i Daugbjerg kirke. Ved folketælling

en 1737 var hun hjemme på gården hos sin broder, hun nævnes som væverpige,
26 år og ugift. 5. aug. 1797 blev hun gift med Niels Christensen af Tastum,
Kobberup sogn.
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Ved folketællingen 1787 var sønnen, Mads Andersen, som nævnt fæster af gården

Anders Madsen nævnes som mandens fader, 75 år ^.mmel, enkemand af 1. ægteskab
opholdes af sønnen. Der må dog være en fejl i folketællingen, da Anne Thomas-

datter, Anders Madsens hustru, først døde 11

år senere.

Anders Madsens død er ikke fundet i kirkebogen«
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Ane nr. 53« Anne Thomasdatter

blev født ca. 1715» men hendes herkomst er ukendt. 8. maj 1747 blev hun gift
med Anders Madsen (ane nr. 52), de tjente da begge hos byfogden i Skive.
22. april 179S blev Anne Thomasdatter, Anders Madsens hustru i Smollerup, be
gravet, 8} år og 6 uger gammel.

lo?
Ane nr. 54. Jens Christensen
blev født i Lånum, Smollerup sogn, 17°7 som søn af Christen Christensen og
Bodil Jensdatter. Han blev døbt 2. pinsedag, 13« juni, båret af Maren Christensdatter, og faddere var Niels Christensen, Christen Jensen, Thomas Pe

dersen og Mette Madsdatter.
12. juni 1743 blev Jens Christensen trolovet med Dorthe Pedersdatter, datter

af Peder Andersen og Maren Chris tensdatter i Bryrup i Mønsted sogn. Trolovel
sen holdtes i hendes faders hus i Bryrup. 12 dage senere, 24. juni, blev hen
des søster, Bodil, trolovet med Christen Nielsen af Tastum. De to par blev

viet samme dag, 31* juli 1743 i Mønsted kirke.
Jens Christensen havde en fcstegård i Lånum, som tilhørte provst Bagge Friis

i Daugbjerg. Sønnen Christen overtog fastet af gården og købte den af enke
provstinde Charlotte Amalie Havn til selveje 1788. Ved udskiftningen af by

ens jorder 179o blev gården flyttet ud på marken og kaldt Damgård.
Jens Christensens og Dorthe Pedersdatters børn:
1. Karen (sikkert fejlskrivning for Maren), f. 1744» hjemmedøbt 4« juli, i

kirke 12. juli, båret af Maren Bryrup (mormoder). Faddere: Hans Pedersen,
Anders Thomasen, Jens Espersen, Anne, Christen Nielsens, og Anne, salig

Christen Christensens datter.
26. juli 1766 blev Jens Pallesen af Øster Børsting og Maren Jensdatter,

Jens Christensens datter i Lånum, trolovet i Jens Christensens hus. Forlo

vere: Palle Jensen af Børsting og Peder Dueholm i Lånum. Viet 7. nov. 1766«

2. Bodil, f. 1746, døbt 17. juli, båret af Anne, sal. Christen Christensens
datter. Faddere: Peder Bryrup (morfader), Esper Jensen, unge Christen Ni

elsen, Maren Nielsdatter, Peder Dueholms, og Else Christensdatter.

Bodil blev begravet skertorsdag, 26. marts, 175°» 3 år lo måneder gammel.

3. Christen, f. 1748, døbt 21. april, båret af sin faster, Anne Christensdat
ter. Faddere: Unge Christen Nielsen, Peder Dueholm, Anders Pedersen Bry
rup (morbroder), Kirsten Christensdatter Dueholm og Kirsten Espersdatter.

Christen blev begravet 2. påskedag, 30« marts, 175°» 2 &r påu»r 3 uger gi«
4. Bodil, f. 1751, døbt 21. marts (ane nr. 27).

5. Christen, f. 1755« Hans dåb er ikke indført i kirkebogen, men 18. april
1773 blev Christen Jensen, Jens Christensens søn i Lånum, 18 år gi«, konf.

6, Peder, f. 175Ö» døbt 9« april. Faddere: Jens Nielsen, Christen Laursen,
Jep Andersen, Maren Pedersdatter og Kirsten Espersdatter, alle af Lånum.

Peder blev begravet 11. marts 1759, lo måneder gammel.
Jens Christensen af Lånun blev begravet }o. dec. 1781 på Smollerup kirkegård,
74 år 7 måneder gammel.
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Ane nr. 55. Dorthe Pederadatter
var datter af Peder Andersen og hustru Maren Christensdatter i Bryrup og født

i Bryrup 1713- Hun blev døbt 15. okt., båret af Anne Thomasdatter i Krogs gård
mølle, og faddere var Jeppe Rosborg, Morten Andersen af Lånum, Thomas Chri
stensen af Krogsgård, Mette, Anders Bryrups og Margrethe, Christen Dueholms i
Lånum.
Dorthe Pedersdatter, Jens Christensens hustru af Lånum, blev begravet 5« febr«

1793, 79 år 12 uger gammel.
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Ane nr. 58. Mogens Christensen
boede som fæster i gården Storgård i Fly, men hvor han var fra, hvornår han

var født, og hvornår han døde, vides ikke.

I håndskriftsamlingen på Landsarkivet i Viborg findes følgende beskrivelse af
Storgård, skrevet af lokalhistorikeren Jacob Kudahl:
Storgård, der nu er udstykket, og Kjærgård var indtil udskiftningen een stor

gård og den største og anseligste gård i Fly. Det var en dobbeltgård, der be-

boedes af to fæstere, og den var en selvejergård indtil 1553, da den ligesom

GI. Baggesgård og Bjerregård blev tildømt kongen, fordi bønderne havde holdt
med skipper Clement under oprøret. De kunde få lov til at købe deres gårde

tilbage, men det var der kun tre eller fire i Fjends herred, der magtede, og
den ene var manden i Egebjerggård i Vridsted, de andre måtte så gå over til
at blive fæstere og betale bondeskyld til kongen og til herremænd og godseje

re, som kongen senere solgte gårdene til. Der var foruden bondeskylden en an
den afgift, der kaldtes herlighed, der var pålagt alle ejendomme, det var ud
regnet i hartkorn og betaltes til kongen eller lensmanden, det skulde være
som en anerkendelse af højheden og for retsbeskyttelse, men kongerne solgte

ofte denne ret, når de manglede penge, og den gik således over til herremænd-

ene.

Storgård er ikke blevet genindløst, da den blev ved at være en fæstegård, ind
til Jens Madsen og Christen Mogensen købte den til selveje 1796.

Kongen solgte snart Storgård, i 1544 tilhørte den Kaas'erne, 1627-51 Helvig

Kaas til Restrup i Thy, 1657 Ingeborg Rodsten til Brandbjerg, 168o var den un
der Estvadgård, 1736 Jesper Jespersen Høgholt, 1741 var den under Lundgård.
Storgårds plads i byen var vest for Haugård, syd for vejen, omtrent overfor

Søren Snedkers hus, matr. nr. 54- Jorden og toften er senere købt til Haugård.
Der nævnes følgende, som har boet på Storgård: Nis Mogensen Sandemand 1493“

1547, Anders Leth 1544-46, Søren Madsen 1568, enken Dorthe Sørens 1578, Chri

sten Mogensen 161o, Christen Povlsen 1622-56« Han afløstes af Mads Villesen i
1656, og hans slægt blev i gården, den senere Kjærgård, indtil Jens Kjærgård
solgte den i 1914.
I den anden halvpart af gården er der følgende navne: Jens Pedersen 1610-15,

Christoffer Nielsen 1615-25, Peder Jensen, der nok var en søn af Jens Peder

sen 1625-51, Niels Olesen 1657-64, han var søn af Ole Jensen Bonde, der boe
de i Bækgård, Jens Madsen 1672-82, han var søn af Mads Villesen, hans kone

hed Mette Pedersdatter, hun havde gården efter hans død, Niels Pedersen, gift
med Maren Nielsdatter 1686-99« De havde en søn, Peder Nielsen, der senere bo

ede i Kirkegård, og en datter, Dorthe, der blev gift med Jens Jacobsen Hellind
fra Haugård, de boede i Storgård 1705-H« Jens Jacobsen var søn af Jacob Chri
stensen Hellind i Haugård. Jens Jacobsen og Dorthe havde mange børn: Ellen,

Io6
gift med. Søren Nygaard i Åkjær, Mette, gift med Poul Villadsen i Engedal, Ka

ren, Jacob, Johanne og Niels, der fik gården i fæste efter faderen fra Jo. ju

ni 1719 til 1744.
Mogens Christensen var fæster i Storgård efter Niels Jensen fra 1744, hans

hustru var Maren Jensdatter. Der kendes navn på fire af deres børns

1. Karen, f. 1745 (ane nr. 29).

2. Mette, f. 1744, var gift med Niels Jensen Bjerregaard (Daasbjerg).
J. Christen, f. 1745, han overtog gården.

4. Jens, f. 175°- Han blev 1776 udlagt som barnefader til Maren Christensdatters barn. Gift med Anne Bertelsdatter. Jens Mogensen døde i Fly 1810, 60

år gi.
Christen Mogensen fik Storgård i fæste efter faderen, og han købte den til
selveje 1796. Ved udskiftningen 1798 fik Storgård sin part af jorden udlagt

nordpå fra Fly by, øst for vejen til Skive. Den er nu udstykket i tre stats
ejendomme, og et stykke jord på 1 td. hartkorn, der lå ned til Tastum skel,
solgte Christen Mogensen til Jens Østergaard, som byggede Dalumgård derpå, og

huset matr. nr. 27 fik også jord derfra.
Christen Mogensen døde i I805, og hans datter. Maren, blev I806 gift med Sø
ren Jacobsen fra Gyllingvadgård i Trevad, og de overtog gården. Den blev flyt

tet ud på marken først i 18oo-årene. Den lå lige øst for 0. Solgård.
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Ane nr. 59. Maren Jensdatter
var født ca. 1721, men hvor vides ikke. Hun var gift med Mogens Christensen
(ane nr. 58) i Storgård i Fly, og hun blev ofte kaldt Maren Storgaard.

Efter Mogens Christensens død blev Maren gift med Niels Espersen Skrædder,
han døde 1787, 58 år gammel, de boede i det hus, som senere fik matr. nr. 27.

Ved folketællingen 1787 boede datteren Mette hos Maren Jensdatter med sine

to børn.

Maren Jensdatter døde 18ol, So år gammel.
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Ane nr« 60. Mads Jacobsen

blev født i Langmosegård i Østerris, Højslev sogn, 1711« Han blev døbt 15«
narts (dom. lætare), båret af Jens Jensens kone i Østerris, og faddere var:
Corporal Christen Arbjerg, Eric i Skovhuset, Lars Larsen i Østerris, Anne

Jensdatter sammesteds og Lars Skrædders kone i Halskov.
Mads Jacobsen fik fæstebrev på sin faders gård, Langmosegård, 2. aug. 1756,

og året efter, 1757, blev han gift med Maren Jensdatter, som tjente hos deg

nen i Søby. De blev trolovet 4» maj °g copuleret 12. juni. Forlovere var Ja

cob Madsen af Østerris og Peder Østergaard af Kobberup.
Mads Jacobsens fæstebrev lyder (nogenlunde omskrevet til nutidsdansk)s

Jeg, Elsebeth Friis til Staarupgaard, sal. baron Friderich Christian Holch's,
kendes hermed at stæde og fæste til Mads Jacobsen en mig tilhørende bondegård,

liggende i Højslev sogn og birk, Østerris by, som hans fader, Jacob Madsen,
påbor og formedelst hans og kones på legemet tilfaldende svagheder den ej læn

gere kan bestå, så til begge deres conservation er ovenmeldte deres søn gård
en forundt med følgende konditioner: Forskrevne gård med al dens tilliggende

antager Mads Jacobsen straks til brugelighed og efterdags betaler af 4 td. 4

skp. 1 fdk. hartkorn, som dens tilliggende ager og eng er i nye matrikel tak

seret for, de allernådigst påbudne kongl. kontributioner, og det til rette
forfaldstider og steder. 2. Ligeledes årl. til hver Martini dag (Mortensdag)
at betale til sin husbond deraf for alle jordebogens specier (slags) af land

gilde, samt den daglige hoveri i rede penge lo rigsdaler og 4 mark dansk. 3*
Gårdens bygninger altid at holde i forsvarlig stand, jorden, engen og ejen
dommen må ej bruges til upligt men forsvarlig dyrkes og gødes og intet deraf

enten at bortleje eller forvilde lade. 4* Ved gårdens tiltrædelse har Mads

Jacobsen nydt fuld sæd og besætning, som han altid skal holde i god stand«.
5. Skal Mads Jacobsen så længe, Gud giver ham evne dertil, forskaffe sine gi.

forældre en sømmelig ophold af klæder og føde, at sognets fattigkasse ej med
dem bebyrdes. For dette såvel som til opmuntring til stræbsomhed skal Mads

Jacobsen ej være forbunden at betale noget af de restancer, hans fader ved
gården har pådraget sig. 6. Skal Mads Jacobsen med rejser og andet nødvendigt

arbejde, hvor det måtte behøves, være mig og min fuldmægtig hørig og lydig.
Når disse foreskrevne poster efterleves af oftmeldte Mads Jacobsen, da behol

der han ermeldte gård i fæste sin livstid med al dens rette tilliggende grund
og ejendom, drøft og grøft. løvrigt skal han udi alt holde sig kongl. majest.

allernådigste love og forordninger allerunderdanigst efterrettelig. Dette til
stadfæstelse under min hånd og signet. Staarupgaard d. 2. aug. 1756.

Sal. baron Holck’s. Elsebeth Friis.

Ligelydende genpart-fæstebrev haver jeg undertegnede Mads Jacobsen til mig
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annammet, som jeg herved med Guds bistand reverserer mig til hørsommelig at

efterleve, og som jeg ikke kan læse eller skrive, så haver jeg til stadfæ
stelse mit navn med 5 bogstaver undertegnet og dertil yderligere ombedet Henrich Jensen og Niels Jensen, begge tjenende på Staarup^ard, dette med mig til
vitterlighed at ville underskrive. Actum ut supra.

Til vitterlighed efter begæring underskriver

Er Mads

MIS

Jacobsen.

Niels Jensen Hem.

De tre gårde i Østerris var fæstegårde under Stårupgård. En jordebog fra 176?

i Stårupgårds godsarkiv beretter om de tre gårdes hartkorn og landgilde:

Mads Jacobsen, hartkorn: 4 td. 4 skp. 1 fdk., landgilde: 11 rd., Jens Larsen,

hartkorn: 4-2-3-1, landgilde: 11 rd., Lars Christensens enke, hartkorn: 4-52-1, landgilde: 11 rd.

Mads Jacobsen og Maren Jensdatter fik 5 børn:
1. Jacob, f. 1738, døbt 3« aug., båret af Mads Jacobsens søster fra Trevad

(Anne Jacobsdatter). Faddere: Thomas Sørensen, Esper Sørensen af Vinkel,
Lars Nørgaards hustru af Østerris, Karen Smeds i Skovbolet.

Jacob blev konfirmeret 1755 i Højslev.

2. Inger, f. 1759, døbt 25. okt«, båret af Bodil Karups. Faddere: Søren Lar
sen, Villads Espersen, Jacob Eliasen og Lars Nørgaards kone.
Inger blev begravet 24. jan. 174°.

3- Jens, f. 1741, døbt 29. jan. (ane nr. 3°)•
4. Inger, f. 1744, døbt 11. okt., båret af Mads Jacobsens søster, Karen Ja

cobsdatter fra Kobberup. Faddere: Jens Larsen, Jens Espersen, Jacob Eli
asen, Anne Chris tensdatter og Birgitte Marie.

Inger blev begravet 5« dec. 1745»
5» Mette Marie, f. 175°, døbt 1. febr., båret af Jens Kjærsgaards hustru i

Trevad (Anne Jacobsdatter). Faddere: Søren Jensen, Jens Vognsen, Poul Jen
sen, Jens Larsens hustru og Esper Sørensens hustru.
Mette Marie blev konfirmeret 1765 i Lundø. 15» aug. 178o blev hun trolovet
og 22, okt. copuleret med Niels Christensen fra Gamskær. Niels Christensen

var søn af Christen Nielsen og Kirsten Nielsdatter Lojgaard (ane nr. 62 og

63). Hans søster Maren blev gift med Mette'Maries broder, Jens Madsen (ane
nr. 31 og 30).

Mads Jacobsen døde i Østerris og blev begravet 7• aug. 1774, 63 år gammel.

Nøjagtigt 4 uger før, lo. juli, blev hans hustru begravet. De havde da været
gift i 37 år.

Mads Jacobsens fæstebrev 1756. Fæsteprotokol, Stårupgård godsarkiv.
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Ane nr. 61. Maren Jensdatter

blev født ca. 1709, men hendes herkomst er ukendt. Hun blev gift med Mads

Jacobsen i Østerris (ane nr. 60) 12. juni 1757f hun tjente da hos degnen i
Søby.
Maren Jensdatter, Mads Jacobsens hustru i Østerris, blev begravet lo. juli
1774, 65 år gammel.

Ane nr, 62. Christen Nielsen
blev født i Hejlskov 1715» Han var søn af fæs te gårdmand Niels Christensen
(Skrædder) og hustru, Mette Axelsdatter. Ved hans dåb i Ørslevkloster kirke
22. jan. 1713 blev han båret af Christen Nielsens hustru af Hejlskov (måske

hans farmoder?), og fadderne var Jens Christensen, Peder Christensen (farbrød
re?), Peder Jacobsen, Mette Hind og Anne Smeds.

Christen Nielsen flyttede med sine forældre, da de overtog fæstet af Degnsgård

i Højslev sogn. Sammen med sin broder Esper overtog han fæstet af Degnsgård
efter faderen. De to brødre svarede skat hver af halvdelen af gårdens hartkorn,

3 td. 7 skp. 1 fdk. 2^ alb., og de har sikkert ligesom faderen svaret en af
gift i stedet for at gøre hoveri. Degnsgård hørte under Ørslevkloster.

Christen Nielsen blev gift med Kirsten Nielsdatter fra Lojgård i Ørslevkloster

sogn. De blev trolovet 4« jan. og copuleret i Ørslevkloster kirke 13- marts
1735- De fik 9 børn, som alle blev født i Degnsgård og døbt i Højslev kirke:

1. Mette, f. 1736, døbt 22. jan., båret af Margrethe Coldings. Faddere: Morten
Lassen og Niels Bruus af Sejstrup, Christen Gamskiær af Mai^ard, Karen Mogensdatter og Bodil Jensdatter af Sejstrup.
Mette blev konfirmeret 29« april 1753 i Højslev kirke. 6. april 1764 blev

hun trolovet og 22. juni s.å. gift med Christen Volfsen af Feldingb jerg.

2. Jens, f. 1737, døbt 6. jan., båret af Christen Nielsens broder-kone. Fadde

re: Christen Gamskiær, Jens Vistisen, Niels Bruus, løjtnant Hyels pige, An
ne, Anne Andersdatter i Bruddal.
Jens blev begravet 13- jan. 1737-

J. Dorthe, f. 1738, døbt 18. maj, båret af Espers hustru i Degnsgård. Faddere:
Christen Gamskiær, Peder Kjærgaard, begge i Maigaard, Jens Jørgensen i Højs

lev, Anne Andersdatter, Johanne Møller af Svenstrup.
Dorthe blev konf. 25. april 1756 i Højslev, 177°, 3« påskedag, 17« april,
blev hun trolovet og 17. juni s.å. copuleret med Offer Knudsen af Søby. For

lovere ved brylluppet var Christen Nielsen Gamskiær (hendes fader) og Pei-

ter Smed af Dommerby.
1771, 3« nov., blev Dorthe Chris tensdatter, Offer Knudsens 2. hustru, be

gravet i hendes alders 34« år.

4. Niels, f. 1739, døbt 19. juli, båret af Christen Nielsens broders kone.
Faddere: Christen Gamskiær, Peder Kiærgaard, Jens Jørgensen af Højslev,
Christen Larsen i Bruddal og Morten Larsens hustru af Sejstrup.

Niels blev konfirmeret 22. april 1759- 15- aug. 178o blev han trolovet og
22. okt. samme år gift med Mette Marie Madsdatter, datter af Mads Jacobsen

i Østerris. Vielsen foregik i Højslev kirke.
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Niels Christensen overtog fæstet af Gamskiær efter faderen. I803 købte han

gården af dens daværende ejer, pastor Terkel Kleve Munch, Bjerring, til
selveje. Skødet er dateret Bjerring præstegård 3» aug. I803, tinglæst ved

Fjends-Nørlyng herreders ret 9« aug. I803. Gårdens hartkorn var S-4-2-2 og

købesummen 795 rå»
Mette Marie Madsdatter døde 18o8, begr. 6. nov., 59 år gi. Niels Christen

sen døde som aftægtsmand i Gamskiær 22. marts, begr. 2. april, 182o, 81 år.

Deres datter Karen, f. 1782, blev 181o gift med ungkarl Jacob Pedersen fra
Vroue. Samme år fik de skøde på gården. Købesummen var 8oo rd. plus aftægt

til Niels Christensen.

Karen Nielsdatter døde 1833, 51 år gi., og Jacob Pedersen blev samme år gift
med Ane Marie Jacobsdatter, indsidder i Søby degnebolig, 44 år. Hun døde 7

år senere, og Jacob Pedersen blev gift 3- gang 1841 i Højslev kirke med Ma
ren Nielsdatter, som var 53 år gi.

Jacob Pedersen udstykkede Gamskiærgård i 5 parceller. Hovedparcellen, Øster
gård, af hartkorn 3-7-2-2-J overdrog han til sin datter og svigersøn, Birthe,

f. 182o, og Peder Christensen, og parcel nr. 2, Vestergård, af hartkorn

3-6-2-l^- til sin søn, Peder Jacobsen, gift med Juliane Marie Andersdatter.

Begge skøder blev tinglæst 21. juni 1843, og begge købere skulde svare af
tægt til Jacob Pedersen og hans hustru samt i fællesskab betale alle årli
ge skatter og afgifter på parcel nr. 3, et boelssted af hartkorn 6 skp.

I dette boelssted boede Jacob Pedersen og hans 3» hustru, Maren Nielsdatter.

Peder Christensens og Birthe Jacobsdatters søn, Jacob Pedersen, gift med
Madsine Karoline Andersen, overtog gården og skødede den senere til sin søn,
Jens Kvist Pedersen, gift med Andrea Jette Jeppesen. Han fik 1906 navnefor

andring til Østergaard. Efter Jens Østergårds død blev gården overtaget
af hans yngste søn, Kristian Kvist Østergaard, f. 1928.
5. Anne, f. 1742, døbt 7» okt., båret af Niels Jensens hustru i Loj^.ard (mor

moder). Fadiere: Christen Gamskiær, Esper Nielsen, Peder Kiærgaard, Johan

ne Christensdatter, Anne Colding.

Anne blev konf. 13. april 1760 i Dommerby kirke.
6. Jens, f, 1746, døbt 6. nov., båret af Esper Nielsens hustru. Faddere: Esper

Nielsen, Christen Gamskiær, Peder Kiærgaard, Mogens Larsens hustru i Brud
dal.
Jens blev konf. ved påske tid 1764 i Feldingbjerg kirke.

Jens Christensen købte af godsejer Bagge Lihme, Stårupgård, til selveje "det
hus i Vinkel by, som han selv bebor, skyldende af hartkorn 3 skp. 3 fdk. med

alle de ejendomme, der blev det tillagt ved den passerede udskiftning af by

ens jorder". Købesummen var 13o rd., og skødet blev læst for Højslev birke

ting 21. juni 1797, underskrevet af birkedommer H. Møller.
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7. Niels, f. 1749» døbt 3» aug., "båret af Esper Nielsens hustru. Fadderes Chri

sten Gamskiær, Peder Kiærgaard, Mogens Larsen, Christen Gamskiærs hustru,
Inger Bonde.
Niels "blev konf. lo. april 1768 i Feldingbjerg kirke.
I Fjends-Nørlyng herreders skøde- og panteprotokoller er indført en ting

læst "fledføringskontrakt" mellem "undertegnede gammel ungkarl Niels Chri

stensen af Gamskiær, som nu er over 7° år gi. og i de sidste lo år har haft
mit ophold hos min kære broderdatter, Karen Nielsdatter, og hendes husbond,
Jacob Pedersen, selvejer af Gamskiærg^ard" således, at de skal forsørge ham

resten af hans liv og derefter overtage hans ejendele, som vurderes til 5°
rd. Dateret Gamskiær 23. april, læst 2. maj 182o.

Niels Christensen døde som gammel, ugift karl på Gamskiær 22. april, begr.
28. april 1822, 72 år gi.
8. Jens, f. 1752, døbt 18. juni, båret af Christen Maigp.ards hustru. Faddere:

Christen Gamskiær, Peder Kiærgaard, Mogens Larsen, Esper Nielsansog Peder
Kiærgaard s hustruer.

Jens blev konf. påske 1772 i Kobberup kirke.
Kobberup kirkebog: 1775, 2. påskedag (12. april), blev Jens Christensen af

Gamskiær begravet i hans alders 2o. år.
9. Maren, f, 1756, døbt 15. maj. (Ane nr. 31)»

Esper Nielsen døde 1752, og ved samme tid flyttede Christen Nielsen fra Degns

gård til Sejstrup, hvor han sikkert har fået en gård i fæste. Degnsgård blev

overtaget af to nye fæstere, brødrene Christen og Jens Jensen Møller, sønner

af Jens Christensen, som først boede i Skovmølle i Eøjslev sogn, hvor Christen
var født, og senere i Svenstrup, ligeledes Eøjslev sogn, hvor Jens blev født.

Ligesom Esper og Christen Nielsen havde de hver halvdelen af gårdens hartkorn,

5-7-1-2-f. Desuden betalte de hver i årlig landgilde og hovningspenge (i stedet

for at gøre hoveri) 7 rd.
1. maj 1762 flyttede Christen Nielsen med sin familie fra Sejstrup til den

ret store Gamskærgård i Kobberup sogn. Det var en meget gammel gård, den næv

nes allerede 1464. I et vidne af 1546 hedder det, at den altid har været kro
nens ledingsgård. Det var en såkaldt enestegård, d.v.s., den havde sin jord
for sig selv og var altså ikke i fællesskab med nogen af landsbyerne i omeg

nen. Ved matrikuleringen 1688 blev dens hartkorn ansat til S-4-3-2. En jorde-

bog for Hald len 1615 nævner fæsteren i Gamskær, Mikkel Pedersen, og hans land
gilde, 3i byskp. rug, 21 mk. smør, 1 gås, 2 høns, 2 sk. ledingspenge, 6 sk.

sommerskat, 12 sk. vinterskat, 6 sk. hestegæsteri og 1 brandsvin.
Gamskær ejedes gennem tiderne af flere adelige. Ved godsejer Hans Juels op
budsbo (opgørelse af fallitbo) tilfaldt Gamskiær Christen Thonbo, borger i
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Horsens, som godtgørelse for et tilgodehavende på 526 rd, 2 sk. Christen Thonbos søn, Niels Thonbo, skødede 1716 Gamskiær til Henrich de Lichtenberg, hvis

søn, Gert de Lichtenberg til Engelsholm, senere overtog den. Han solgte den
1758 til degnen i Søby, Jacob Jørgensen Brøndum, for 52o rd. Jacob Brøndum

solgte

1761 Gamskiær til gartner Frederik Lund for 62o rd. Senere samme år

solgte Frederik Lund to huse på Gamskiærs mark tilbage til Jacob Brøndum. De

to huse havde Jacob Brøndum selv ladet bygge, og de var nu beboet af hans søn,
Just Jacobsen Brøndum. Kancelliråd Jacob Lerche, som på det tidspunkt ejede
Stårupgård, Ørslevkloster og Strandet, og Frederik Lund mageskiftede 1762 de

res gårde, Bådsgård i Højslev sogn og Gamskiær. Bådsgård var på 16 td. hart

korn, og Frederik Lund måtte give looo rd. i bytte. Senere ejedes Gamskiær af
Terkel Kleve Munch, som havde været degn i Kobberup, hvor han senere blev ka
pellan, derefter kapellan i Bjerring sogn i Middelsom herred, hvor han til-

sidst blev sognepræst. Han solgte som før nævnt Gamskiær til sin fæster, Niels
Christensen, til selveje I805.
Oplysningerne om Gamskiærgård stammer fra J.P. Trap: Danmark samt en pakke do

kumenter i Ørslevkloster godsarkiv, som ligger på landsarkivet i Viborg.
Før 1755 var der to fæstere i Gamskiær, to brødre, Peder Christensen og Jens
Pedersen, men Peder Christensen afstod sin halvdel af gården til broderen, og
1755 udstedte Gert de Lichtenberg fæstebrev til Jens Pedersen på den hele Gams-

kiærgård, hartkorn 8-4-3-2. Året før var Jens Pedersen blevet gift med Kirsten
Nielsdatter, Niels Christensens datter i Degnsgård. De blev trolovet 15* jan.

og sammenviede 21. febr. 1754. De fik to børn: Peder, f. 1755« døbt 16. jan.,
og Mette Marie, f. 1758, døbt 5. aug. 174o døde Jens Pedersen og blev begravet
14. febr., 59 år gi.

1742 fik Johan Christensen fra Ål i Sahl sogn, Ginding herred, af Gert de Lich
tenberg Gamskiær i fæste på betingelse af, at han ægtede enken i gården, Kir
sten Nielsdatter. De blev trolovet lo. marts 1742 og gift 2o. juni samme år.

Forlovere på hendes side var hendes to brødre fra Degnsgård, Esper og Christen
Nielsen, og på hans side Knud Christensen og Christen Thomasen, begge fra Ål

by. Johan Christensen og Kirsten Nielsdatter fik to sønner, Jens, f. 1743»

døbt lo. febr., og Christen, f. 1744» døbt 24. maj.
På grund af alderdom og svaghed afstod Johan Christensen godvilligt gården til

sin stedsøn Peder Jensen og sin søn Christen Johansen. De to halvbrødre fik fæ
stebrev af J.J.Brøndum 6. marts I76I. Christen var da kun 17 år gi. De skulde

svare skat hver af halvdelen af gårdens hartkorn, 4~2-l-2-^ samt landgilde til
hver Martini dag, lo rd. hver. Desuden skulde de i fællesskab forsyne deres

gamle forældre med nødtørftig underholdning så længe, de levede.
Men allerede året efter, 1. maj 1762 måtte de to brødre flytte ud af gården,

som blev overtaget af deres morbroder, Christen Nielsen fra Degnsgård. De to
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brødre fik en eller anden godtgørelse for at flytte, måske har de fået en an

den gård i fæste.

Christen Nielsen blev alene om fæstet af Gamskiærs hartkorn, 8 td. 4 skp. 3 fdk.
2 alb., og han skulde svare 2o rd. i årlig landgilde.

I en pakke dokumenter fra Ørslevkloster godsarkiv findes en fortegnelse over
bøndernes hornkvæg anno 1774. Den viser, at Christen Nielsen havde 4 køer på
3 år og derover samt 3 kvier og en stud på mellem 1 og 3 år. Det Trar hele hans

kvægbesætning.

Christen Nielsen var lægdsmand. En fortegnelse i Ørslevkloster godsarkiv fra
1767 over "de munderingssorter, som af lægdsmændene for Ørslevkloster og Stran

det godser iflg. placaten af 2o. aug. sidstleden her på gården er leveret", vi
ser, at Christen Nielsen har leveret en hat.

En jordebog og en landgildebog fra Ørslevkloster 1765 nævner begge Christen Ni

elsen og søn Niels Christensen som fæstere i Gamskiær. Det tyder på, at Niels

Christensen var blevet medfæster sammen med faderen.
Christen Nielsen af Gamskiær døde 1786 og blev begravet 13. aug., 7>s år gi.

Gert de Lichtenbergs fæstebrev til Johan Christensen på Gamskærgård med Johan
Christensens påtegning omf at han godvillig afstår fæstet til sine to sønner«
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Ane nr. 63« Kirsten. Nielsdatter (Lo.jgaard)
var datter af Niels Jensen (Kolding) og hustru Dorthe Christensdatter i Lojgård (nu Lærkenborg) i Ørslevkloster sogn. Hun blev født 1711 og døbt 14« ju

ni, båret af Karen Gregersda tter. Faddere var: Christen Madsen i Lojgård, Pe

der Kolding af Sejstrup, Christen Jensen af Bruddal, Anne Smeds og Anne Kol
ding.

Kirsten Nielsdatter blev gift 13- marts 1755 med Christen Nielsen i Degnsgård
(ane nr. 62).

Hun døde i Gamskiær 1787» begr. 11. marts, i sin alders 76. år.

Ane nr. 80. Rasmus Sørensen (Lægismand.)
havde en halv gård i Gullev by i fæste. Gården tilhørte Frisholt hovedgård i
Sahl sogn.
I anledning af, at Frisholt skiftede ejer i 172o, blev der afholdt en syns

forretning over både selve hovedgården, dens to tilhørende kirker i Sahl og

Gullev og dens underliggende bøndergods.

Det fremgår tydeligt af denne synsforretning, at godset var i en sørgelig
forfatning, hovedgårdens bygninger og de to kirker var meget forfaldne og

brøstfældige, og de fleste af bønderne var forarmede.
Beskrivelsen af Rasmus Sørensens halvgård lyder:
Gullev by. Rasmus Sørensen (Lægdsmand), % gård., hartkorn 3 td. 7 skp. 2 fdk.

1 alb. Har 4 bæster, 3 fæhøveder, 11 får, 2 svin. 17 binding ildstedrad (stue

hus), 9 binding lade, 8 binding fæhus, jordgrav, fattes leder til 4 binding
hus. Kan så 4^ td. rug, 3^ td. byg, 8 td. havre, fattes 4 td. havre og 3 td.
byg. Har 3 sønner, Søren 8 år, Søren 5 år, Niels, 4 år, 1 tjenestekarl, Niels
fra Palstrup gods. Gør halv hovning, har fæstebrev og kvitteringsbog. Betalt

skatter til dato.
18. juni 1734 blev Frisholt gods solgt ved auktion til etatsråd Andreas Louson, København. I skødet findes en jordebog, som bl.a. viser, at Rasmus Sø
rensen i årlig landgilde skulde betale 1 rd., 1 td. 2 skp. rug, 1J- td. byg,

2^- td. havre,

fjerding smør,

svin,

lam,

en skulde føde og græsse for godsejeren),

fødenød (et kreatur, fæster

gås og 1 høne. Der har oprinde

ligt kun været een fæster i gården, og da den senere er blevet delt mellem

to fæstere, er landgilden blevet delt mellem dem, derfor de mærkelige tal.
De to fæstere skulde ligeledes hver især kun gøre halvt hoveri.

Det kneb altid for bønderne at betale deres landgilde. Deres kornavl var me

get ringe, og det gentog sig år efter år, at deres beholdninger slap op, så
de hverken havde sædekorn eller korn til brød sommeren igennem til ny høst.

Hvert forår måtte godsejeren derfor forstrække bønderne med korn. Det løb op
år for år og for de fleste blev det efterhånden til så stor en gæld, at de
aldrig så sig i stand til at få den betalt.
8. juli 1723 var en stor del af fæstebønderne i Sahl, Gullev og Gerning sog
ne indstævnet for Frisholt birketing for at høre, hvad de i løbet af de sid

ste tre år var kommet til at skylde godsejeren for "forstrækningskorn". De
kunde så protestere mod opgørelsen, hvis den var forkert, eller de måtte som det oftest var tilfældet - tilstå, at den var rigtig.

Også Rasmus Sørensen var indstævnet, og det viste sig, at han skyldte for

172o: 3 td. 3 skp. byg og 3 td. 3 skp. havre, for 1721: 2 td. 2 skp. byg og
1 td. 1 skp. havre og for 1722: 1 td. 1 skp. byg. Omregnet i penge beløb det
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sig til 14 rd. 15 sk. Rasmus Sørensen tilstod ved ed, at opgørelsen var rigtig.

Etatsråd Louson solgte 1737 Frisholt til Hans Hansen Rosborg til Haraidslund,

Han ejede gården til 175o, og i hans tid blev forholdene endnu værre, end de
var før. Om denne opkomling af en herremand se under ane nr. Ilo, Peder Ander

sen i Bryrup.
Rasmus Sørensen var lægdsmand i Gullev sogn, og han bliver ofte nævnt med til

navnet "Lægdsmand".
5. juli 1711 blev Rasmus Sørensen gift med Maren Sørensdatter af Gerning. Hvem
hun var, og hvor hun var født, vides ikke, hendes død er heller ikke fundet i

kirkebogen.

De blev gift i Gerning kirke, men hvem der viede dem er lidt uklart. Vielsen
blev nemlig, mærkeligt nok, indført i både Gerning og Gullev kirkebog, men

med forskellig tekst.

Sognepræst i Hvorslev og Gerning, Søren Clementin, skriver i Gerning kirkebogs
Ægteviede 1711. Dom. 5» p. Trinit. copulerede jeg Rasmus Sørensen af Gullev

og Maren Sørensdatter af Gerning i Gerning kirke.
Men i Gullev kirkebog skriver sognepræsten i Sahl og Gullev, Jørgen Pind:

Anno 1711. Femte søndag efter trinitatis, 5» juli, blev Rasmus Sørensen i Gul

lev og hans kæreste, Maren Sørensdatter af Gerning, copulerede i Gerning af
hr. Jørgen Pind i Sahl, men holdt deres bryllup strax efter tjenesten i Gullev.

Rasmus Sørensen og Maren Sørensdatter fik 6 børn:

1. Søren (gi. Søren Rasmussen), f. 1712, døbt 17. maj (ane nr. 4°)»
2. Søren (unge Søren Rasmussen), f. 1713, hjemmedøbt, fremstillet i kirken 5«

nov. af Sidsel Mogensdatter af Borris. Faddere var Peder Skrædder i Gullev,

Anders Lassen i Vinkel og Jens Sørensen i Gerning, desuden Josephs hustru,
Anne Jensdatter, og en pige, Karen Andersdatter af Gullev.
Unge Søren Rasmussen blev gift med Dorthe Jensdatter, men hvem hun var, og
hvor de blev gift, vides ikke. Kun et af deres børn findes nævnt ved sin
dåb i Gullev kirkebog, sønnen Rasmus, som blev døbt 15. marts 175°« Han dø

de under den store dysenteriepidemi 1779» 29 år gammel, og blev begravet

samme dag som sin søster, Ane Sørensdatter, som var 33 år og gift med Peder

Brunt Degn.
Unge Søren Rasmussen døde 175°» begr. 2o. dec. Hans enke, Dorthe Jensdat
ter, blev gift igen 2. juli 1751 ned Anders Sørensen Kirkedal fra Nøråhus

i Mammen sogn. De fik 5 børn sammen.

3. Niels, f. 1715, hjemmedøbt, i kirke 8. sept., båret af Sidsel Mogensdatter.
Faddere: Jens Thomasen, Jens Sørensen, Christen ... »s hustru, Mette Jens
datter og Peder Skrædders (hustru'’) (kirkebogen er defekt).
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4. Mette, f. 1718» døbt i kirken 25. okt. Havde 5 faddere« (Præsten nævner

ikke faddernes navne).
5. Maren, f. 172o, døbt 2o. sept. Havde 5 faddere.

6. Kirstine, f. 1726, 1. sept. Døbt i kirken og havde 5 faddere.
Gamle Rasmus Sørensen overlevede sine to ældste sønner i mange år. Han døde
1765 og blev begravet 24. april.
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Ane nr. 86. Christian Christiansen (Bachendorf)
var søn af Christian Hansen Bachendorf og hustru, Anne Holsten, i Tind, Ger

ning sogn, og født ca. 1688.

1717, 7» søndag efter trinitatis, 11. juli, blev Christian Bachendorf gift i
Gullev kirke med Maren Christensdatter, hvis herkomst er ukendt.

Deres 8 børn, født i Tind, døbt i Gerning kirke:

1. Hans, f. 1717, døbt 17. okt., båret af Jens Christensens hustru, Maren
Jensdatter Aldrup i Gullev. Faddere: Barnets farbroder, Christopher Bach

endorf, Christen Christensen af Gullev, Jens Knudsens stifdatter, Maren,
i Tind og Søren Tulstrups pige smst.
Hans blev begravet 27. okt. 1717, 3 uger 2 dage gammel.

2. Christian, f. 1719. Hans dåb er ikke indført i kirkebogen, men han blev
begravet 6. dec. 1722, 3 år 6 mdr. 8 dage gammel.

5. Christen, f. 1722, døbt lo. maj, båret af Christen Nielsens stifdatter,

Anne, i Gullev by. Faddere: Barnets morbrodre, Jens og Søren Christensen
Jfadsen i Gullev, barnets farbroder, Christopher Bachendorf i Tind, bar
nets moster, Kirsten Christensdatter, tjenende i Nøddelund, Søren Tuls

trups kone, Maren, i Tind.
Christen blev konfirmeret 174o. 1753 overtog han sin faders fæstegård i

Tind.

4. Anne, f. 1724, døbt 19. marts (ane nr. 45).
5. Christian, f. 1727, døbt Jo. marts, frembåret af en pige, barnets moster,

Kirsten Christensdatter af Gullev. Faddere: Jens Christensen, barnets
morbroder i Gullev, Jens Knudsens stifsøn, Jens, i Tind, barnets farbro
der, Melchior Bachendorf, i Tind, An Magret, barnets faster, pige i Tind,

og An Braads, pige i Tind.
6. Margrethe, f. 1728, døbt 11. juli, båret af Jens Christensens hustru, Ma

ren Aldrup, i Gullev. Faddere: Røde Thøger af Schaarup, Søren Christensen

af Gullev, Ole Smed i Gerning, Mette Braad, pige i Tind, og barnets far
moder, An Holsten i Tind.

7. Datter (hendes navn ikke nævnt), f. 1731, døbt 29. april, frembåret af

Melchiors hustru. Faddere: Christopher Bachendorf, Jens Bødkers søn, Sø
ren Pedersens søn, Anne Margrete og Mette Sørensdatter, alle af Tind.

Det var sikkert denne datter, der blev begravet Jl. aug. 1738.
8. Helvig, f. 1733» døbt 5. juli, båret af Søren Madsens hustru fra Gullev.

Faddere: Jens Bødkers søn, Jens, Jens Christensen af Amstrup, Jens Knud

sens søn af Tind, Michels pige, Inger, og Anne Margrethe Bachendorf.
Helvig blev konfirmeret 175° i Hvorslev kirke.

121

5» juledag 1761 blev hun trolovet med Søren Jensen Bantzau af Gullev. De
res copulation er ikke i kirkebogen. Ved folketællingen 1787 boede de i
Sahl.

Hagsholm gods i Hovlbjerg sogn, en hovedgård, der tilhørte greve Friis på
Frisenborg, ejede 1736 to gårde og et hus i Tind by. En jordebog fra 1756 vi

ser, at den ene gård var fæstet af brødrene Christian og Christopher Bachen
dorf. Det var antagelig deres fødegård, som de havde overtaget efter faderen,

gamle Christian Bachendorf. Gården havde matr. nr. 2 og stod for hartkorn 6
td. 2 skp. 2 fdk. De to fæstere svarede skat hver af halvdelen af hartkornet.

Gårdens samlede landgilde var 9 rd. 2 mk. 15 sk. samt 8 rd. i arbejdspenge

(for hoverifrihed). I en vedtegning står der: Som disse tvende mænd gør hove
ri for en gård til Aldrup, så er de fri for deres anførte halve arbejdspenge,

8 rd. Aldrupgård i Hvorslev sogn Trar en forpagtergård under Frisenborg.
På grund af Christopher Bachendorfs tilfaldende og langvarige svaghed, som
gjorde ham utjenlig til arbejde, overlod han fæstet af sin halvgård til sin

broder, Melchior Bachendorf, som fik fæstebrev 6. dec. 1756. Christopher Ba

chendorf blev begravet 12. okt. 1758, 42 år gammel.
6. juni 1752 fik Christian Melchiorsen fæstebrev på sin faders, Melchior Chri
stiansens, halve gård af hartkorn 3-1-1-° samt skov 2 1/8 alb. Landgilde og

halv arbejdspenge var nu ansat til 6 rd. 4 ok. 12^- sk. I indfæstning betalte

Christian Melchiorsen 2o rd.
Året efter. 1755» overlod Christian Bachendorf, som da var blevet enkemand,
godvilligt sin halvgård til sin ældste søn, Christen Christiansen på følgende

konditioner: Christian Bachendorf skulde have fri husværelse i gården, og der

skulde leveres ham årligt 12 læs tørv. Han skulde hvert år have rådighed over
1 skp. grønland, som sønnen skulde dyrke for ham. Af hvad

der fandtes i gård

en måtte faderen beholde en seng med klæder, en kiste, en ko og 4 får. Dyrene
skulde han selv føde så længe, hans avl slog til, men den øvrige tid af vin

teren skulde sønnen føde dem, ligesom han om sommeren skulde græsse dem lige

med sine andre kreaturer. Desuden skulde Christen Christiansen give sin yng
ste søster, Helvig Christiansdatter, der endnu var uforsørget, når hun blev

gift, en hest, en ko og en stud eller en kvie.
Christen Christiansen skulde årligt og i rette tid betale alle kongelige con-

tributioner samt landgilde og arbejdspenge, 6 rd. 4 mk. 12-^ sk. til husbonden,
holde gårdens bygninger i forsvarlig stand, så de altid kunde stå for et fuldt

syn, være herskabet og dets fuldmægtig hørig og lydig, gøre hoveri, ægt og ar
bejde som sædvanligt, samt rette sig efter alle kongelige love og anordninger.

Til gengæld lovede ejeren, greve Friis, at fæsteren måtte beholde gården sin
livstid, som hans fader og formænd havde haft den.

Fæstebrevet er dateret 30. okt. 1755» Fæsteren betalte straks indfæstnings-
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pengene, 2o rd.
Men Christen Christiansen kunde ikke klare sine forpligtelser« Han forsømte

sin fastegård, så den tilsidst blev ham fradømt. 1767 fik Peder Pedersen fra
Danstrup fæstebrev på gården, men han kunde heller ikke klare sig, allerede

5 år senere måtte han fraflytte gården, som derefter blev fæstet til en Niels
Poulsen fra Thorsø.
En lokalhistoriker, J. Christensen, har i en artikel om Frisholt gods i hun
dredåret 1675-1775 givet en beskrivelse af fæstebøndernes usle og forarmede
tilstand på den tid, en tilstand han mente, var foranlediget af bl.a. de øde

læggende krige, der førtes med vort naboland Sverige.
Artiklen er skrevet i 1877 og findes i Jydske Samlinger, 1. række, bind 7« på

Landsarkivet i Viborg.
Mod slutningen af artiklen skriver J. Christensen:
Det spørgsmål ligger nu meget nær for hånden: Når bønderne i midten af april

måned ikke engang havde det fornødne sædekorn og for resten ikke ejede en

håndfuld korn til familiens underhold hele sommeren indtil høsten eller havde
penge at købe for eller noget at afhænde til penge, hvorledes de da skulde få

føden og ikke ganske forgå af sult. Dette spørgsmål ser jeg mig i stand til

at besvare, eftersom mine fædre og forfædre selv har levet på godset og følt
disse tiders hårde tryk og for henved 70 år siden givet mig udførlige skil
dringer af forholdene gennem det angivne hundredår.

Der var to midler, der benyttedes for at skaffe den nødvendige føde tilveje.

Skovtyveri var det usalige middel, den mandlige befolkning drev sommeren igen
nem som den eneste åbentstående udsigt til erhvervelse af det fornødne til li

vets ophold. Ved nattetid måtte dette besværlige skovarbejde foretages, og li

geledes ved nattetid træet føres den over 5 mil lange usle vej til Sanders,
så man derfra igen kunde hjemføre brødkorn. For to læs bøgetræ kunde fås tre

skæpper rug. Det var synd at sige, at dette skovtyveri blev eftersporet eller
i opdagelsestilfælde nogen straffet derfor. Ikke en eneste sag findes at være
rejst mod nogen bonde for denne ulovlige bedrift, lige så lidt som næppe no

gen faldt på den tanke, at dette tyveri nedbrød den moralske følelse, eller
at agtelsen for lovene derved slappedes; man slog sig til ro ved, at nødven

digheden krævede det. Det andet middel til fødens erhvervelse var overladt
til kvindernes virksomhed. Den smule hør, der avledes og tilberedtes, samt
den uld, de forarmede får afgav, måtte for størstedelen .'væves i bånd og bænd

ler for derefter af en husmand eller ungkarl at bæres landet omkring til for

handling. Men denne ringe fortjeneste ydede dog et ikke uvæsentlig bidrag til
den yderst tarvelige levemåde, der fandt sted på den tid og som aldeles ikke
kan sammenlignes med nutidens levemåde.

Denne skildring handler om bønderne under Frisholt, men forholdene har sikkert
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været omtrent de samme på Hagsholm, begge gårde tilhørte Frisenborg gods.

Forfatteren mener dog ikke, det var ejerne, greverne på Frisenborg, der ud
pinte bønderne. De opholdt sig meget lidt på de to gårde, som bestyredes af

fogeder, og det var disse fogeder, der, måske af egen drift, måske også af
nødvendighed - de skulde jo inddrive de kongelige skatter såvel som bønder

nes landgilde - forstod at udsuge bøndergodset så laenge, der var noget at få.

Med hensyn til det omtalte skovtyveri er det ikke korrekt, når forfatteren
påstår, at der aldrig blev rejst sag mod nogen af bønderne for denne ulovlig

hed. 23. juni 1767 indstævnede birkedommer Jørgen Groth en del fæstebønder
under Hagsholm, Faurskov og Colberg godser til at møde for Frisenborg birk

for at betale de bøder, de var idømt for ulovlig skovhugst i tiden fra 1. maj

1765 til 1. maj 1766. Blandt de indstævnede var fra Tind Chr. Christiansen og
Søren Carlsen, som var idømt "skovbeder" på ialt 3 rd. 2 mk., og brødrene Sø
ren og Christian Melchiorsen, Søren 1 rd. 2 mk. og Christian 2 mk.

En del af de indstævnede mødte ikke for retten. Af de mødte beklagede flere

sig over deres fattige og usle omstændigheder med mange små børn og erklære

de, at de ikke så sig i stand til at betale bøtierne. Der var dog enkelte, der

betalte, og resten, både de mødte og de ikke mødte, fik en frist på 14 dage,
hvorefter de havde at møde og betale. Fristen blev forlænget flere gange, men

tilsidst opgp.v birkedommeren og frafaldt sagen.
Af justitsprotokollen fremgår det ikke blot, at det nærmest var en årlig til

bagevendende begivenhed, at bønderne blev idømt bøder for deres ulovlige
skovhugst, men også, at bøderne kun undtagelsesvis blev betalt, reglen var,
at herskabet eftergiv bønderne deres "skovbeder".

En jordebog fra 18ol viser, at Bagsholm nu ejede 7 gårde i Tind. Gårdene var

"egaliserede", d.v.s., de havde lige meget hartkorn - 3 td. 6 skp. hver. I

landgilde svarede de hver 7 rd. 1 mk. 13 1/7 sk., hus- og arbejd s penge 4 rd*

samt smør omregnet i penge 1 rd. 6 6/7 sk., ialt årlig ydelse for hver gård:
12 rd. 2 mk. 4 sk.
Af en jordebog fra 185® fremgår det, at der da stadig i Tind by var 7 fæste

gårde under Hagsholm men nu efter den ny matrikulering 1844 med forskelligt

hartkorn.

Først i årene 1853-55 blev fæstegårdene i Tind købt til selveje.

Christian Christiansen Bachendorf af Tind blev begravet 3« pinsedag, 4. juni,
1754, 66 år gammel.
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Ane nr. 87. Maren Christensdatter

blev født ca. 1685, antagelig i Gullev, men da Gullev kirkebog først begyn
der 1691, kan hendes dåb ikke findes.

11. juli 1717 61ev hun viet i Gullev kirke til unge Christian Bachendorf

af

Tind (ane nr. 86).

Ved deres børns dåb er flere af Maren Chris tensdatters søskende nævnt som

faddere: Jens Christensen, gift med Maren Jensdatter Aldrup, Søren Christen
sen, kaldet Madsen, Kirsten Chris tensdatter og (måske) Christen Christensen.
De boede alle i Gullev.

26. sept. 1752 blev Christian Bachendorf

gammel.

af Tind hans kone begravet, 67 år
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Ane nr. 88. Rasmus Jensen

hvis herkomst er ukendt, havde en fæstegård i Sahl by under Frisholt gods. I
den før omtalte synsforretning over Frisholt med kirker og bøndergods fra

172o er Rasmus Jensen og hans gård beskrevet således:
Sahl by, Rasmus Jensen, 1 gård, hartk. 6 td. 7 skp. 1 fdk. 2 alb. Har 5 bæ
ster, lo fæhøveder, lo får og 4 svin. Stuehuset 13 binding, laden 8 spænd på

leder og 6 spænd jordgravet, det søndre hus 9 bindinger, det østre hus 12

bindinger, nok et lidet hus 7 binding på rav, fattes leder til 8 spænd hus.

Har sået rug 6 td., kan så byg 6 td., havre 12 td., har ikkun 5 td. byg og 8
td. havre. Har 4 sønner, Jens 21 år, Mikkel 18 år, Christen 12 år og Søren 7
år, 1 datter Maren 9 år. Gør fuld hovning, har fæstebrev og kvitteringsbog,

skatterne klar til dato.
Ved den ligeledes før omtalte opgørelse over fæstebøndernes gæld til godsej

eren for '’forstrækningskorn" m.v. er Rasmus Jensens skyld opgjort til for
172os J td. 3 skp. byg, 2 td. 2 skp. havre og 1 bæst til 13 rd. 2 mk., ialt

22 rd. 2 mk«, som han tilstod var rigtigt.

Gennem fadderlister og andre optegnelser i kirkebogen kan der findes frem til

flere af Rasmus Jensens søskende:
Niels Jensen, kaldet Vistrup, som boede i Sahl. Hans første hustru, Karen

Frandsdatter, blev begravet 23. april 17oo, og hans anden hustru, Abelone
Jensdatter, blev begravet 1. sept. 17ol. Samme dag blev deres søn Jens frem
stillet i kirken. Blandt fadderne var barnets farbrødre, Rasmus Jensen og Pe

der Jensen. Niels Jensen Vistrup blev gift tredie gang (trolovet 29. okt.
17o2) med Maren Nielsdatter fra Borridsø. Ved deres barnedåb Mikkelsdag 17o3
var Niels Vistrups brødre, Søren og Christen Jenssønner, som begge boede i

Skern, faddere. Niels Jensen Vistrup døde 1729»

Rasmus Jensens søstre: Maren Jensdatter i Tange og (muligvis) Birgitte Jens
datter, som også boede i Tange.

Sahl kirkebog begynder 1691. og den allerførste indførsel er Rasmus Jensens

datter Kirstens dåb. Rasmus Jensen blev altså gift før 1691. Hans første hus
tru var Anne Mikkelsdatter (ane nr. 89), som var datter af Mikkel Kieldsen
Degn i Sahl. Hun døde 1717 efter at have født mindst 8 børn, og Rasmus Jen

sen må være blevet gift igen, idet han fik tre børn efter Anne Mikkelsdatters
død, men hvem hans anden kone var, og hvor de blev gift, vides ikke.

Rasmus Jensens børn:
1. Kirsten, f. 1691, hjemmédøbt for svagheds skyld, i kirke 2. febr., båret
af Anders Lassens hustru, Anne Svendsdatter, og faddere var Oluf Hansen,

foged på Frisholt, Jens Gregersen, pædagogus til præstens, præstens datter,
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Inger Olufsdatter, Anna Marie Amdisdatter på Frisholt, og Jens Møllers
hustru i Skibelund.

Kirsten Rasmusdatter blev gift med en mand fra Hjermind. De blev trolovet
18. sept. og viet i Sahl kirke 24. okt. 1717«

2. Anne, f. 1693» dåbsdagen kendes ikke. Præstens hustru, Else Rasmusdatter,

holdt hende over dåben, og faddere var Peder Søfrensen og Anne Pedersdatter, kokkepige på Frisholt m.fl. (kirkebogen er defekt).
J. Jens, f. 1695» hjemmedøbt, i kirke 1. nov,, båret af mosteren Lene Mikkels-

datter i Sahl. Faddere: Christen Bruun og Niels Kieldsen af Sahl, Niels
Jensen, præstens karl i Vejerslev, præstens, hr. Oluf Pinds, indpige, Anne

Jensdatter.
Jens Rasmussen blev copuleret i Sahl 9* juni 1727 med Maren Sørensdatter.

4. Niels, f. 1699, hjemmedøbt, fremstillet i kirken 25« marts, båret af Niels
Jensens hustru, Karen Frandsdatter i Sahl. Faddere: Jens Fisker, Christen
Mikkelsen, Jens Skrædder, Rasmus Pedersens kone, alle af Sahl, og Birgitte

Jensdatter i Tange.
5. Mikkel, f. 17o2, døbt 12. aug. (ane nr. 44)«

6. Christen, f. 17o5, døbt 19. juni, frembåret af mosteren, Lene Mikkelsdatter, Jens Fiskers hustru i Sahl. Faddere var morbroderen, Niels Mikkelsen,

Jens Skrædder, Peder Sørensen, Niels Jensen og Christen Povlsens hustru.
7. Maren, f. 17o9, døbt 26. maj, båret af Niels Mikkelsens hustru, Karen Chri-

stensdatter. Var af slægt og naboer 5 personer vidner dertil.
8. Søren, f. 1713, hjemmedøbt, fremstillet i kirken 22. okt. ved præstens hus
tru, Kirsten Jacobsdatter. Faddere: Lars Sørensen og hans tjenestepige Ka

ren, Peder Sørensens hustru, Bodel Christensdatter, Iver Pedersen og Karen

Clemmensdatter i Sahl.
9. Anna, f. 1719, døbt 25. juni. Havde 5 faddere (deres navne er ikke nævnt),

lo. Pigebarn, f. 1724, døbt i kirken 5« marts, havde 5 faddere. (Hendes navn

er ikke nævnt).
11. Thomas, f. 1729, døbt 5» marts, (intet om faddere).

Rasmus Jensens død er ikke fundet i kirkebogen.
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Ane nr, 89. Anne Mikkelsdatter
var datter af Mikkel Kieldsen, som var degn i Sahl-Gullev 1663-1716» og hus

tru Kirsten Nielsdatter, men hvor og hvornår hun blev født, vides ikke.
Hun blev gift (før 1691) med fæstegårdmand Rasmus Jensen i Sahl (ane nr, 88),
og fik med ham mindst 8 børn.
Anne Mikkelsdatter blev begravet lo. marts 1717* Hendes alder ved døden er

ikke opgivet i kirkebogen.
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Ane nr, 9o. Christen Jensen (Ladefoged.)
boede i Danstrup i Gerning sogn, Houlbjerg herred. Han blev født ca. 1651»
men hans herkomst er ukendt.
2o. juni 17oo blev han viet i Gerning kirke til Karen Jørgensdatter, som var

datter af Jørgen Jørgensen Bødker i Tind.
De fik 6 børn:

1. Jens, døbt 3- jan. 17ol, blev

båret af friherreindens egen pige på Fris-

holt, Anne Marie Amdisdatter. Faddere: Frederich Ridefoged ved Frisholt, Bond Søren, Michel Smed, Mette Moensdatter og Birgit Moensdatter.
2. Mette, f. 17o3, døbt febr. eller marts, holdt af friherreindens pige, An

ne Marie, af Frisholt. Faddere: To piger og tre fogder fra Frisholt.
J. Barbara, f. 1706, døbt St. Hans-dag, 24. juni, båret af Jens Bødkers hus

tru, Zidsel Pedersdatter i Tind. Faddere: Michel Christensen i Gerning,

Christen Laxdrup og Claus Nielsen af Danstrup, Michel Smeds hustru, Karen

Christensdatter, Zidsel, Søren Bonds hustru.
4. Kirsten, f. 17°9, døbt 6. jan., båret af Søren Bonds hustru, Zidsel Jens
datter i Danstrup. Faddere: Thomas Nielsen og Michel Smed af Danstrup,
Jørgen Skrædder af Gerning, Peder Bryggers hustru af Danstrup, Birgit Mo
ensdatter, Christen Bonds hustru ibidem.

5. Karen, f. 1712, døbt 7♦ aug. (ane nr. 45)«

6. Jørgen, f. 1716, døbt 19. juli, frembåret af jomfrupigen fra Frisholt, demoiselle Cathrine Henrichsdatter Galt. Faddere: Michel Christensen i Ger
ning, Søren Bond i Danstrup, Søren Jensen, ladefoged ved Frisholt, Niels
Skyttes hustru, Mette Jørgensdatter i færgehuset ved Tunge, Jens Bødkers

hustru, Zidsel Pedersdatter i Tind.
De mange faddere fra Frisholt hovedgård tyder på, at Christen Jensen kan ha

ve været ladefoged på Frisholt.
Fra den .tidligere omtalte synsforretning over Frisholt 172o tgengives her oi*

talen af• Christen Ladefoged:

Danstrup. Christen Ladefoged, 1 gård, hartkorn 7 td. 1 skp. 1 fdk., efter fæ
stebrev efterladt det % hoveri, fri for den % part. Har 8 bæster, hvoraf de
2 ubrugelige, 8 fæhøveder, 12 får, 3 avin. 13 binding ildstedrad (stuehus),

15 binding lade, som fattes leder i den søndre side, 6 binding hus vester i
gården. Har sået 6 td. rug, kan så 11 td. havre, 6 td. byg, fattes 2 td. havre

og 3 td, byg. Har 2 sønner, Jens, 18 år, Jørgen, 4 år, 4 døtre, Mette, 15 år,
Barbara, 12 år, Kirsten, lo år, Karen, 7 år. Har fæstebrev og kvitteringsbog.

24. sept. 1727 blev salig Christen Jensen Ladefoged af Danstrup begravet, 76

år og 5 uger gammel.
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Ane nr. 91. Karen Jørgensdatter (Bødker)
var datter af Jørgen Jørgensen Bødker og Mette Jensdatter i Tind, Gerning

sogn, og født ca. 1672.
Hun blev gift 2o. juni 17oo med Christen Jensen Ladefoged fra nabobyen Dans

trup og boede der.
Et år efter Christen Ladefogeds død 1727 blev Karen Jørgensdatter gift med

Rasmus Christensen Skrædder, som også boede i Danstrup. Vielsen fandt sted i
Gerning kirke lo. okt. 1728.

1742, dom. cantate, 4« søndag efter påske, 22. april, blev Rasmus Christen
sens hustru af Danstrup begravet, 7o år gammel.

Ijo
Ane nr. 96. Christen Christensen (Skrædder)

blev født ca. 1637» men hvor vides ikke. Han boede i Gammelstrup, måske i

Bakkegård. Hans hustru hed Maren, kun hendes fornavn vides med sikkerhed.
Maren og Christen Skradder havde en del børn, men da kirkebogen først begyn
der 1688, er kun de tre yngste børns dåb indført deri:

1. Anne, f. 1689, døbt 28. april, båret af Anne Pedersdatter. Faddere: Peder
Pedersen, Laurits Nielsen, Anne Pedersdatter, Bodil Pedersdatter, Johanne

Andersdatter.
3. påskedag, 14. april, 1716 blev Anne Christensdatter af Gammelstrup tro

lovet og 4. juni samme år gift med Christen Pedersen Thorup. Forlovere var
Jacob Pedersen af Mønstedgård og Christen Lauritsen af Lille Tårup.

2. Christen, f. 1692, døbt 31. juli, båret af Maren Lauridsdatter. Faddere:
Christen Becke, Peder Pedersen, Laurits Nielsen, Karen Pedersdatter og Bo
dil Nielsdatter.

3. Peder, f. 1695» døbt 5« maj, båret af Anne Jensdatter. Faddere: Laurits

Nielsen, Peder Pedersen, Margrethe Becke, Bodil Nielsdatter og Anne Niels
datter.

Gennem fadderlister, trolovelser og vielser kan man imidlertid finde frem til
flere af Christen Skrædders børn - ældre end de tre nævnte:

Jens Christensen (Skrædder), f. ca. 168o (ane nr. 48).
Inger Christensdatter, som blev trolovet Mikkelsdag, 29» sept., 171o og gift
3o. nov. samme år med Anders Pedersen fra Lille Tårup i Nr. Borris sogn« For

lovere: Christen Jensen af Gammelstrup og Povel Christensen af Fusager.
Anders Pedersen blev siden kaldt Anders Taarup. Inger og Anders Taarup fik en

fæstegård i Troelstrup, Feldingbjerg sogn.
En mand, der ofte var fadder ved barnedåb i familien, Jacob Christensen (med

tilnavnet Degn) af Gammelstrup, var muligvis også søn af Christen Christensen

Skrædder, og ligeledes Edel Christensdatter, som boede i Sparkær, vistnok
gift med Peder Sørensen, samt Niels Christensen af Sparkær.

Christen Christensen Skrædder blev begravet i Gammelstrup 29- juni 1707, 7o

år gammel.
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A.ne nr. 97. Maren
Christen Skrædders hustru er nævnt flere gange i kirkebogen - når hun var

fadder ved en barnedåb, og når hun blev introduceret (holdt sin første kir
kegang efter en barnefødsel) - men kun hendes fornavn, Maren, er nævnt.
5. nov. 1737 blev Maren Christensdatter Skrædder af Gammelstrup jordet i hen

des alders 8o. år.

Det kan være Christen Skrædders hustru, i så fald har hun været ca. 2o år

yngre end sin mand.
Men Maren Christensdatter kan også have været gift med en anden. Der var på

det tidspunkt flere mænd i Gammelstrup, der havde tilnavnet ”Skrædder''.
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Ane nr. 98. Christen Pedersen
var fra senest 1690 fæster af Borrisgård i Nr. Borris sogn, hvis hartkorn ved

matrikuleringen 1688 blev forandret fra 4 td. 4 skp. til 5 td. 3 skp. 1 fdk.,

og hvortil der da dyrkedes 29 td. land. I 1688, da gården var fæstet af Søren
Christensen, tilhørte den Wolf v. Buchwald til Lundgård.
Christen Pedersen var født ca. 16}o som søn af Peder Olufsen og hustru Maren

Chris tensdatter, der først boede i Agerskov i Finderup sogn og senere i Ods

gård i Vinkel sogn. Christen Pedersens afstamning fremgår af skiftet 1753-55
(i Viborg skifteprotokol) efter hans søstersøn, Christen Pedersen Basse, der

døde barnløs i Viborg 1753» og efter hvem Christen Pedersens børn og børne
børn fra Borrisgård arvede godt 480 rd. til deling.
Christen Pedersen var måske søstersøn af Søren Christensen, kaldet Borris,

født ca. 1613, død 1689, der nævnes i matriklerne 1664 og 1688 som fæster af
Borri s gård.

Christen Pedersen var gift to gange, første gang senest 1659» men hustruens

navn kendes ikke. Hun døde omkr. I680. Efter hendes død blev Christen Peder
sen gift anden gang, vist omkr. 1682, med en Mikkelsdatter fra Sparkær i Nr.
Borris sogn. Hun var måske identisk med den Anne Mikkelsdatter, der døde i

Nr. Borris sogn 1731, begravet 16. dec., 7o år gammel - altså født ca. 1661.

Følgende børn af Christen Pedersen kendes:
1. Anne, f. ca. 1659, gift med Jens Christensen (jegstrup) i Nr. Rævind, Tårup sogn.
2. Karen, kaldet Ritmesters. Hun tjente en ritmester, og fik med ham en uægte
søn, Christen Jensen Sahl eller Ritmester, der døde som skomager i Viborg.

Karen blev gift med Nicolaj Spormager eller Snedker i Viborg.
5. Anne, født en^.ng i 166o’erne. Hun blev gift i Tårup med Peder Mellesen,

gårdmand i Borup, Tårup sogn. Hun boede senere og døde som enke i Viborg.

4. Peder, f. ca. 1682, død 1692.
5- Anne, f. ca. I690 (ane nr. 49)«
6. Peder, f. 1693, døde før 1753 uden børn«
7. Johanne, f. I698, gift 1. gang 1727 med Niels Thomasen, gårdmand i Sparkær,

f. 17°2, død 174°, 2. ^.ng 1740 med Christen Volsted, som døde efter 1753.

Johanne døde 1779«

8. Mikkel, f. 17o3, kaldet Tougaard, gårdmand i Sparkær, gift med Karen Jepsdatter. Mikkel døde 1773«
Christen Pedersen døde 1715 i Borrisgård, begravet 19. maj, 84 år 9 mdr. gi.
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Ane nr. Io8. Christen Christensen

blev født ca. 1663, men hans herkomst er ukendt. Han boede i Lånum i Smolle-

rup sogn og var gift med Bodil Jensdatter, men hvornår de blev gift vides ikke.

Smollerup kirkebog starter 17ol, og deres første barnedåb, som er indført i
kirkebogen, fandt sted 17o2, men de har muligvis haft børn, der var ældre.
Christen Christensens og Bodil Jensdatters børn:

1. Christen, f« 17o2, døbt 18. april. Faddere: Just Dueholm, Niels Dueholm,

Christen Nielsen i Lånum, Maren Christensdatter, Graverses, og Maren Christensdatter, Peder'Nielsens.

Christen døde 17o8, begr. 26. dec., 7 år gi.
2. Jens, f. 17o4, døbt 23. nov. Faddere: Jeppe Pedersen, Niels Dueholm, Chri

sten Jensen, Maren Christensdatter og Else Christensdatter, alle af Lånum.
Jens døde 17o5, begr. 15. marts, 17 uger gi.
3. Karen, f. 1706, hjemmedøbt 22. febr., død 17©6, begr. 3» marts, 4 dage gi.

4. Jens, f. 17o7, døbt 13. juni (ane nr. 54).
5. Karen, f. 171°, hjemmedøbt 29. juni, fremstillet i kirken 6. juli, båret

af Maren Christensdatter. Faddere: Niels Christensen, Thomas Pedersen, Mar
grethe Pedersdatter og Mette Madsdatter.
Karen blev trolovet 14. juli og gift 16. aug. 1741 med Christen Nielsen af

Tastum.
6. Christen, f. 1713. døbt 9* juli, båret af Karen Pedersdatter af Smollerup.

Faddere: Christen Nielsen Dueholm, Jep Pedersen, Niels Christensen, Maren
Christensdatter og Bodil Sørensdatter, alle af Lånum.
7. Niels, f. 1716, døbt 1. marts, båret af Mette Jensdatter, Christen Ander

sens kone i Mønsted. Faddere: Niels Christensen, Esper Jensen, Christen
Nielsen Dueholm, Bodil Nielsdatter, Maren Thomasdatter af Lånum.
8. Anne, f. 1721, døbt 2. april, båret af Johanne Nielsdatter. Faddere: Chri

sten Jensen Dueholm, Christen Pedersen, Maren Christensdatter, Karen Niels
datter og Karen Degenhart.
Anne blev konfirmeret 13. april 1738.
Christen Christensen i Lånum blev begravet 19. nov. 1741, 78 år 6 mdr. gi.
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Ane nr« lo9. Bodil Jensdatter
Hverken hendes fødsel eller død er fundet i kirkebogen, hun er kun nævnt ved
sine børns dåb som Christen Christensens hustru.
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Ane nr« llo« Peder Andersen

blev født ca. 1677 i Bryrup i Mønsted sogn, Fjends herred. Omkr. 171o fik han
halvdelen af sin fødegård, Bryrup, i fæste, den anden halvdel var overtaget

af hans svoger, Anders Pallesen. Bryrupgård tilhørte Viborg domkirke.
2o. aug. 1711 blev Peder Andersen trolovet og 25. okt« samme år gift med Maren
Chris tensdatter fra Krogsgård, Mønsted sogn.

Fra håndskriftsamlingen på Landsarkivet i Viborg skal her gengives et uddrag

af magister J.C. Hansens samling. Mag. J.C« Hansen var født i Vinde Vestergård

ved Skive og broder til red. Carl Hansen, Skive Folkeblad. Han har efterladt
sig en mængde optegnelser og notater omhandlende slægter i Salling og Fjends

herred. Om Peder Andersen og Maren Chris tensdatter fortæller han:

Det mest bemærkelsesværdige, der ér at fortælle om dette ægtepar, angår dets
nære forhold til familien i Hosborggård, der just på den tid købtes af sønnen

Hans Rosborg, en af de mest berygtede herremænd på disse kanter. På Rosborg
gård boede Hans Rosborgs stedfader, Jeppe Rosborg, og hans moder, der var en

søster til Jacob Nielsen Vesbæk i Søby mølle. Bryrupfolkene og Rosborggård-

folkene omgikkes hinanden meget, og der var aldrig noget større gilde det ene

sted, uden at folkene på det andet sted var med. Der var også et slags svoger

skab imellem dem, idet en søn fra Rosborggård, Christen Hansen, var gift med
en slægtning til Maren Chris tensdatter.

Nu var det just på den tid, at Hans Hansen Rosborg var kommet til lidt formue
og stræbte efter at blive herremand i stedet for herregårdsforpagter. Han fik
i årene omkring 1716 skabt herregården Haraidslund ved Hinnerup af nogle bøn

dergårde, og han købte ved samme tid Rosborggård af staten, og nu skulde den

laves til en komplet herregård ved at sammenkøbe bøndergods i nærheden af den,

så den kunde få det tilstrækkelige antal hovbønder og hartkorn. Der krævedes
til en komplet herregård mindst 2oo td. hartkorn bøndergods. Det lykkedes Hans

Rosborg at få samlet 12o td., og derunder kom også Bryrup, som han købte fra
domkirken. Det skulde nu ikke være til held og glæde for Bryrupfolkene, for

Hans Rosborg var ligeså stor en slubbert overfor sin moder og stedfader og an
dre slægtninge, som han var overfor alle andre mennesker, der kom i hans magt.

Han udsugede og fortrædigede dem på enhver måde. Hans broder Christen Hansen

døde som en fattig mand hos familien i Bryrup. Bekendt er Mønsted-præstens

korte og fyndige ligprædiken over Hans Rosborg, da han døde på Rosborggård og
begravedes på Mønsted kirkegård:
"Stands vandringsmand ved denne grav,

her ligger Rosborgs bene.
Men hvor hans arme sjæl blev af,

det ved kun Gud alene."
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Sandsynligvis har også Peder Andersen og hans familie i Bryrup måttet døje
ondt, da de havde fået denne slægtning til herskab.

En anden familie, som Bryrupfolkene omgikkes, har de sikkert haft megen for
nøjelse af. Det var den bekendte herredsfoged Kold på Barrestrupgård, Torden

skjolds forhenværende livtjener, der havde fulgt ham i hele hans glansperiode
og været vidne til hans tragiske død. Ko Ids hustru holdt flere af deres mange
børn over dåben, bl.a. Bodil, der blev født 1721.
I det hele taget hørte Bryrupfolkene til de mere fornemme på egnen og blande

de sig kun lidt med de hoveripligtige fæstebønder. De var jo af ”de lærdes bøn
der", og hos dem var der ikke tale om hoveri eller anden tynge af den slags,
derimod måtte de engang imellem forsyne deres lærde herskab med tjenestefolk,

karle og piger, men det ansås for en stor fordel for en ung karl eller pige

at komme til at tjene hos et sådant herskab.

Peder Andersens og Maren Christensdatters børn:
1. Dorthe, f. 1715. døet 15- okt. (ane nr. 55)»
2. Anne, f. 1716, døbt lo. maj, båret af Mette Laursdatter i Bryrup. Faddere:

Anders Gundelund, Thomas Møller i Krogsgård, Anders Pedersen i Bryrup, Ma
ren Simonsdatter i Gundelund, Maren Sasmusdatter i Mønsted.

3. Anders, f. 1719, døbt 2. okt., båret af Anne Thomasdatter, Christen Hansens

kone i Krogsgård. Faddere.: Anders Bryrup, Anders og Christen Gundelund, Ma
ren Madsdatter i Krogsgård mølle, Bodil Chris tensdatter i Krogsgård.

Anders blev konfirmeret 28. april 1757*

4. Bodil, f. 1721, døbt 29. juni, båret af Sophia Cathrine Westerholt af Har-

restrup. Faddere: Anders Gundelund, Frederich Christensen i Store Krogs
gård, Mette Lauridsdatter i Bryrup og Maren Simonsdatter i Gundelund.

Bodil blev konfirmeret 24. april 174o. 24- juni 1745 blev hun trolovet og

51- juli gift med Christen Nielsen af Tastum (samme dag, som søsteren Dor
the blev gift). Christen Nielsen var barnefødt i Tastum, Kobberup sogn,

søn af fæstegårdmand Niels Mortensen og hustru Maren Pedersdatter Faurholt.

Bodil og Christen Nielsen fik Anders Nielsen Thybo's gård i fæste efter
ham. Gården var på 4 td. 5 skp. hartkorn og hed dengang Nr. Vejsgård, nu
Tastumgård.

Christen Nielsen døde 1751, 46 år gi., og året efter blev Bodil Bryrup gift
med Simon Pedersen fra Vinkel i Højslev sogn.

5. Johanne, f. 1724, døbt 9» juli, båret af herredsfogedens kæreste, Sophie

Cathrine Westerholt. Faddere: Anders Gundelund, Christen Gundelund, Niels

Jacobsen, Mette Bryrup og Karen Jacobsdatter.
Johanne blev konfirmeret 24» april 174°, samme dag som søsteren Bodil«
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6. Christen, f. 1727, døbt 9» maj, båret af Maren Simonsdatter i Gundelund.
Faddere: Anders Bryrup, Jens Jacobsen, Mads Nielsen i Mønsted, Maren Gun

delund, Peder Christensens i Mønsted og Mette Laursdatter i Bryrup.
Christen blev konfirmeret 25. april 1745»

7. Kirsten, f. 173°» døbt 29. sept., båret af Kirsten Pedersdatter af Daug-

bjerg mølle. Faddere: Jens Gundelund, Peder Jacobsen, Anne Jensdatter af

Mønsted og Bodil Andersdatter i Bryrup.
Kirsten blev konfirmeret 4« okt. 175o.

8. Anne Cathrine, f. 1733» døbt 19. juli, båret af Kirsten Pedersdatter, møl

lerens kone i Daugbjerg. Faddere: Christen Gundelund, Jens Gundelund, Peder
Jacobsen i Mønstedgård, Dorthe Andersdatter Gundelund og Bodil Andersdatter
i Bryrup.

Anne Cathrine blev gift 26. juni 1754 med Niels Pedersen af Tastum. De fik
Lærkenborg i Tastum i fæste.

Anne Cathrine og Niels Pedersen fik 11 børn, hvoraf fem døde som spæde, der
iblandt to par tvillinger.
Den ældste søn, Peder, og den yngste datter, Maren, druknede i Tastum sø

23. dec. 1787 og blev begravet nytårsdag 1788. De var henholdsvis 29 og 17

år gi.
9. Friderich, f. 1736, døbt 19. sept., båret af Maren Simonsdatter af Gunde
lund. Faddere: Christen Hansen, Palle Andersen, Rasmus Sørensen, Bodil Bry

rup, Anne Andersdatter.
Frederik døde 1742, begr. 7« marts, 5 år 6 mdr. 2 uger gi.

Peder Andersen af Bryrup døde 1761 og blev begravet lo. febr. på Mønsted kir
kegård, 84 år 4 mdr. 3 uger og 4 dage gammel.
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Ane nr. 111« Maren Christensdatter
blev født i Krogsgård i Mønsted sogn ca. 1689 som datter af Christen Krogsgaard.

Krogsgård var ligesom Bryrup en meget gammel gård, den nævnes allerede 1524«
Til gården hørte en vandmølle.
Maren Chris tensdatter blev gift med fæstegårdmand Peder Andersen i Bryrup (ane

nr. Ilo) 25. okt. 1711.

Maren Chris tensdatter, salig Peder Bryrups enke, døde 1775. begr. 28. marts,
84 år gammel.
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Ane nr» 12o. Jacob Madsen
fik fæstebrev på langmosegård i Østerris, Højslev sogn, måske allerede ved den

tid, hvor han blev gift, I698, men i året 1719 blev der udgivet en kongelig

forordning om, at alle fæstebreve skulde indføres i en protokol, og derfor blev
alle gamle fæstebreve fornyet. Den velbevarede fæsteprotokol fra Stårupgårds
godsarkiv har da også indført en mængde fæstebreve dateret 1. maj 1719» og i-

mellem dem findes Jacob Madsens fæstebrev på Langmosegård, som måske har været
hans fødegård. Brevet lyder:
Jeg, Elsebeth Friis til Stårupgård, salig baron Friderich Christian Holches,
kendes hermed i anledning af hans kongl, majestæts forordning, at forrige Ja

cob Madsen i Østerris hans fæstebrev på en mig tilhørende gård beliggende udi
Højslev sogn, Østerris by, dens tilliggende ejendom er anslagen for 4 td. 4
skp. 1 fk. - samme gård og ejendom Jacob Madsen sin livstid til brugelighed

efter loven skal nyde og beholde, imod de conditioner, at han deraf i rette
tider svarer og udreder alle kongl, påbydende contributioner , holder stedets

bygninger altid i god stand, forsvarlig at dyrke og bruge jorde og grunde for iet daglige hoveri, som af samme gård burde gå, skal han årlig til hver

Mikkelsdag betale i rede penge 1} rd, 2 mk. , landgilde efter jordebogen heri
beregnet. Ellers skal Jacob Madsen gøre mig rejser og andet småt hoveri, når

det påæskes, mig og min fuldmægtig at være hørig og lydig - iøvrigt skal han
rette og forholde sig efter kongl. majestæts lov og forordninger. Til vitter

lighed under min hånd.
Stårupgård d. 1. maj 1719«

Salig baron Holches efterladte, Elsebeth Friis.

Ligelydende fæstebrev har jeg imodtaget, som jeg hørsommelig skal efterleve
til stadfæstelse under min hånd.

Jacob Madsen.

Jacob Madsen blev gift med Inger Olufsdatter af Søby, Kobberup sogn, 2, pinse

dag, 13. juni, 1698. Da Kobberup kirkebog - den ældste i Fjends herred - er
påbegyndt allerede 1686, kender vi deres bryllupsdag. Til gengæld kender vi
ikke deres ældste børns fødsel og dåb, idet Højslev kirkebog først er startet

17o9. Men ad omveje kan man finde frem til tre af de ældste, nemlig ved deres

giftermål eller død.
Jacob Madsens og Inger Olufsdatters seks kendte børn (den ældste, Peder, er
måske tvivlsom, og rækkefølgen er måske ikke rigtig):

1. Peder ? f. ca. 1700. Kobberup kirkebog: Peder Jacobsen, den rige unge karl

af Søby, gi. 48 år 8 mdr. J dage, død 1748, begr. 12, juni.

Peder Jacobsen

var ofte fadder ved Knud Christensens og Karen Jacobsdatters barnedåb,
2. Anne, f. ca. 1704. Anne Jacobsdatter af østerris blev trolovet med Jens Sø
rensen af Trevad 21. sept. 1732, Copuleret 16. nov. De var ofte faddere ved

14o

Mads Jacobsens og ved Karen Jacobsdatters børns dåb. Anne Jacobsdatter af
Trevad blev begravet 26. okt. 1783, 79 år gi. Jens Sørensen er sikkert død
før 1776.

J. Karen, f. ca. 1705. Kobberup kirkebog: Knud Christensen og Karen Jacobsdat

ter, begge af Søby, trolovet 17« juni, copuleret 5» aug. 1756. Forlovere:
Christen Erichsen af Søby og Jacob Madsen af Østerris.

Børn:
1. Maren, f. 1756, død 1738.
2. Offer, f. 1758, konfirmeret 1754» gift 1. g. 1767 med Ane Madsdatter,

2, g. 177o med Dorthe Christensdatter, datter af ane nr. 62, Christen
Nielsen i Gamskær, 3» g« 1772 med Johanne Jespersdatter.
3. Inger, f. 174o, konf. 1758.

4. Maren, f. 1742, død 17435. Maren, f. 1744, død 1745.
6. Anne Marie, f. 1747, død.
7. Christen, f. 1748, død.
Knud Christensen blev begravet 7« dec. 1766, 57 år 7 mdr. gi.

Karen Jacobsdatter døde 1789, begr. 12. jan., 84 år gi.

4. Mads, f. 1711, døbt 15. marts (ane nr. 60).

5. Else, f. 1713, døbt 17. dec., båret af Jacob Madsens søster. Faddere: Jens
Jensen og Lars Larsen i Østerris, lille Peder Simonsen, Sophie i Skovhus

og Lars Skrædders kone.
6. Johanne, begr, 19. marts 1724 (ingen alder opgivet).

Jacob Madsen af Østerris blev begravet 1. juni 1758 (ingen alder opgivet).

Ja'cob Madsens fæstebrev I719. Fæsteprotokol, Stårupgård godsarkiv.
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Ane nr« 121. Inger Olufsdatter

var datter af Oluf Nielsen og hustru, Anne Nielsdatter, i Kjærgård i Søby,
men hvornår hun blev født, vides ikke.

1J. juni 1698 blev hun gift med Jacob Madsen i Østerris (ane nr. 12o).

17« febr. 1757 blev Jacob Madsens hustru af Østerris begravet, men kirkebogen

melder ikke noget om hendes alder.
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Ane nr, 124. Niels Christensen (Skrædder)

var sikkert født i Hejlskov, Ørslevkloster sogn, men hvornår vides ikke. 24.

okt. 1697 blev han gift med Mette Axelsdatter, og de fik 5 børn, alle født i
Hejlskov og døbt i Ørslevkloster kirke:

1. Anne, f. I698, døbt 19. juni, båret til dåben af Jens Christensens kone i
Hejlskov, og faddere var Jens Birkefoged, Christen Lojgp.ard, Christen Ni

elsen (farfader?), Gjertruds datter og Anne Christensdatter.

2. Esper, f. I70I, døbt palmesøndag, 2o. marts, båret af Jens Christensens
hustru, i Hejlskov, og faddere var Jens Birkefoged, Oluf Bach, Jens Jensen

Anne Christensdatter og Maren Chris tophersdatter.

5. Kirsten, f. 1704, døbt 6. april, båret af Oluf Bachs hustru, og faddere
var Jens Birkefoged, Jens Christensen, Christen (Bøstrup?), Maren Povls-

datter og Karen Pedersdatter.
Kirsten Nielsdatter blev gift i Højslev kirke 21. febr. 1734 med Jens Pe

dersen af Garnskiær.
(Se videre om dem under hendes broder, ane nr. 62, Christen Nielsen).

4. Mette, f. 17o9. døbt 11. aug., båret af Oluf Axelsens hustru, faddere var
Jens Christensen, Jens Jensen, Peder Christensen, Anne Smeds og Zidsel

Christensdatter.
5. Christen, f. 1713» døbt 23. jan. (ane nr. 62).
Niels Christensen havde en fæstegård i Hejlskov, vistnok den, der i dag har

matr. nr. 3 °g kaldes "Lindbjerggård", men da alle gårdene i Hejlskov ved ma
trikuleringen 1688 blev ansat til samme hartkorn, 5 td. 5 skp. 2 fdk. 1 alb.
er det vanskeligt at skelne dem fra hinanden.

Omkring 173° flyttede Niels Christensen med sin familie til Degnsgård i Højs

lev sogn, en fæstegård, som tilhørte Ørslevkloster. Den var på 7 td. 6 skp.
3 fdk. 2 alb. hartkorn, og Niels Christensen svarede 14 rd. i årlig landgil
de. At landgilden var så stor, skyldes, at Niels Christensen så til gengæld
var fri for at forrette hoveri på Ørslevkloster.
Niels Christensen havde Degnsgård i fæste til omkr. 1735» da han afstod fæ

stet til sine to sønner, Esper og Christen.
Ifølge Højslev kirkebog blev gi. Niels Chrensen af Degnsgård begravet 27.

dec. 174o.
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Ane nr. 125. Mette Axelsdatter

hvis herkomst er ukendt, blev gift med Niels Christensen (Skrædder) af Hejlskov 24. okt. 1697» Vielsen fandt sted i Ørslevkloster kirke.
Hun var sikkert søster til Oluf Axelsen af Hejlskov. Han og hans hustru næv

nes ofte som faddere ved Niels Skrædders børns dåb, Oluf Axelsen blev også

kaldt Oluf Bach, hvilket tyder på, at han har haft Bakkegården i Hejlskov i
fæs te.
Kobberup kirkebog beretter, at Mette Axelsdatter af Gamskiær blev begravet

23. juni 1737, 69 år 1 måned og nogle dage gammel. Det ret sjældne navn, Met
te Axelsdatter, tyder på, at det er Niels Christensens hustru. Deres datter
Kirsten var på det tidspunkt kone i Gamskiær, og moderen kan være flyttet til

hende. Det mærkelige er imidlertid, at det var
døde i Degnsgård.

år før Niels Christensen
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Ane nr, 126. Niels Jensen (Kolding)

Niels Jensen, hvis herkomst er ukendt, "blev ofte kaldt Niels Kolding, En stor
slægt af det navn boede på den tid i Sejstrup, Højslev sogn, og i Hald, Ørs

levkloster sogn.
Niels Jensen var født ca, 1685» 11» april 17©9 blev han trolovet med Dorthe

Christensdatter, og Jo. juni samme år havde de bryllup, men de måtte have kon
gelig bevilling for at blive gift, idet de var næstsøskendebørn. Ørslevkloster
kirkebog: "17o9, dominica 5 post trinitatis havde Niels Jensen i Lojgaard og

Dorthe

Christensdatter bryllup, som havde hans kongl, majestæts bevillings og

benådnings brev, dat. Kiøbenhavns slot d. 9« marts 17o9, såsom de var hinanden

i Jdie led beslægtede". Som en erkendelse for bevillingen måtte Niels Jensen
erlægge 2 sletdaler til Viborg hospital.
Niels Jensen havde Over Lojgård i Ørslevkloster sogn i fæste. De to halve Lojgårde - Over og Neder Lojgård (nu Lærkenborg) - som oprindeligt var en lade

gård (deraf navnet) til Ørslevkloster, var lige store. Deres hartkorn blev ved
matrikuleringen 1688 ændret fra 7 td. 7 skp, til 4 td« 6 skp. 2 fdk, 1 alb,
for hver. De to fæstere betalte hver 4 rd. 4 mk, 15 sk. i årlig landgilde (fæ

steafgift).

Niels Jensens og Dorthe Chris tensda tters børn:
1. Christen, f. 17°9, døbt 22. dec., båret til dåben af Niels Degnsgaards ko
ne. Faddere: Esper Nørballe, Christen Madsen, Peder Kolding i Sejstrup, An

ne Smeds og Anne Kolding.

Christen blev begravet 25. marts 171o.

2. Kirsten, f. 1711, døbt 14. juni (ane nr. 6j).
J. Karen, f. 1715, døbt 2. april, båret af Karen Gregersdatter. Faddere: Peder

Kolding i Sejstrup, Christen Madsen, Jens Christensen Bach, Anne Smeds og
Karen lauritsdatter Torup.
Karen blev gift 14. febr. 1756 med Christen Jensen af Ajstrup.

4- Christen, f. 1715. døbt 29. dec., båret af Christen Gregersens hustru. Fad
dere: Christen Madsen, Christen Sortbjerggaård, Peder Kolding i Sejstrup,

Sidsel Jensdatter og Anne Nielsdatter.
Christen blev begravet 12. juli 1716.
5. Jens, f. 1717, døbt 11. juni, båret af Karen Gregersdatter. Faddere: Chri

sten Christensen, Christen Madsen, Peder Kolding og Sidsel Jensdatter.

Jens blev begravet 8. maj 1718.
6. Anne, f. 1719, døbt 11. juni, båret af Inger i Kudahl. Faddere: Anders
Teglbrænder, Peder Kolding, Knud Kolding, Bodil Pedersdatter og Anne Ni-
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elsdatter af Hejlskov.

Anne blev konfirmeret 1738 og gift 8. aug. 1742 med enkemand Thomas Mor
tensen fra Lundø.
7. Jens, f. 1721/22, døbt 6. jan. 1722. Faddere: Inger Jensdatter, Johanne

Christensdatter, Peder Jensen, Christen Christensen og Niels Jensen«
1754. 29. nov., blev Jens Nielsen Lojgaard af Ørslevkloster sogn og Bodil

Hansdatter af Lille Tårup ved Sparkær trolovet. Forlovere var Niels Smed
og Jens Østergård af Sparkær. 2o. jan. 1755 blev de copuleret i Borris
kirke.

Jens Nielsen fik Over Lojgård i fæste efter sin fader, Niels Jensen, og bo
ede her til 1768.

Da Jacob Lerche solgte Ørslevkloster 1768, beholdt han de to Lojgårde, som

blev lagt sammen. Jacob Lerche byggede ny hovedbygning og kaldte gården
Lærkenborg. Han boede her til 1779«
De to fæstere, Jens Nielsen og Anders Christensen, som måtte flytte ud fra

Lojgård. fik som erstatning hver en fæstegård i Hejlskov. Jens Nielsen fik
Bakkegården, som hans søn, Niels Jensen, købte til selveje 1812.

Jens Nielsen og Bodil Hansdatter fik en stor efterslægt, som senere antog
slægtsnavnet Lajgaard.

8. Christen, f, 1724, døbt 1J. nov. Faddere: Inger Jensdatter, Dorthe Chri

stensdatter, Peder Kolding, Knud Kolding og Christen Andersen.
Christen er sikkert død som lille.

9. Birgitte, f. 1727, døbt 14« dec. Faddere: Inger Jensdatter, Kirsten Chri

stensdatter, Peder Jensen, Christen Jensen og Anders Jensen.

Birgitte blev konfirmeret 1746 og gift 16. okt. 1754 med enkemand Peder
Christensen af Feldingbjerg.

lo. Christen, f. 173°, døbt 13. aug. Faddere: Inger Jensdatter, Kirsten Nielsdatter, Peder Hansen, Peder Poulsen og Anders Skjoldgaard.

Christen blev konfirmeret l?6o og gift 29. dec. 1752 med Anne Sørensdatter.
De fik en fæstegård i Røgind i Kobberup sogn.
11. Anne, f. 1732, døbt 7« dec. Faddere: Inger Jedsdatter, Karen Nielsdatter,

Peder Hansen, Peder Colding, Christen Røgind.

Anne blev begravet 19. jan. 1739.
Foruden at være fæster under Ørslevkloster var Niels Jensen skovfoged ved Ørs
levkloster skov.
19« juni 1739 var han sammen med Thomas Poulsen fra Sundhuset ved Virksund ind

stævnet for Ørslevkloster birketings ret, fordi han havde givet eller solgt
til Tnomas Poulsen nogle stykker træ fra Ørslevkloster skov, som Thonas Poulsen

146
skulde bruge til reparation af sit hus. Niels Jensen havde ikke tilladelse til

at give det omtalte træ væk eller sælge af det, og han måtte indrømme sin for

seelse. Han bad ydmygst sit herskab om at lade nåde gå for ret, da det var før
ste ^ng, det var sket, og han lovede, at det også skulde blive sidste gang.

Det endte med, at sagen blev afgjort i mindelighed, og Niels Jensen undgik at
blive straffet for sin forseelse.
Niels Jensen Kolding døde 1762 og blev begravet 27. dec., 77 år og 0 dage gi.
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Ane nr. 127. Dorthe Christensdatter
var født ca. 1691, men hendes herkomst er ukendt, måske var hun datter af Chri

sten Madsen i Neder Lojgård.
Jo. juni 17o9 blev hun gift med sit næstsøskendebarn, Niels Jensen Kolding.(ane

nr. 126).
15. aug, 1769 blev en gammel kone af Hejlskov ved navn Dorthe jordet i hendes •'

alders 7S« år« Det er sikkert Dorthe Christensdatter, som er død hos sin søn,

Jens Nielsen Lojgaard på Bakkegården i Eejlskov.

Niels Jensens og Dorthe Christensdatters kgl. bevilling til ægteskab.

(Rigsarkivet. Danske Kancelli D 26, Jydske Registre).
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Ane nr. 16o. Seren Rasmussen
og hans hustru, Maren Jensdatter, boede i Gullev, men deres herkomst er ukendt.
Deres navne og nogle af deres børns navne kendes fra Gullev kirkebog:

17o4, 5. søndag efter trin., 22. juni, blev Lauritz Enevoldsen af Vejerslev
og Maren, Søren Rasmussens datter af Gullev, copuleret af hr. Peder Aaboe,
præst i Vellev.
17oS, 2o. oct., blev Hans Jensen af Bøgeskov trolovet med Søren Rasmussens

datter, Kirsten Sørensdatter, i Gullev.
Søndagen i jul, }o. dec., blev fornævnte personer sammenviede i ægteskab.
17o9, 24. p. trin., lo. nov., blev Hans Jensens pigebarn af Bøgeskov, Sidsel,

døbt. Faddere: Farbroderen Søren Jensen, morbroderen Rasmus Sørensen, moster
en Elle Sørensdatter.
1710, 25. juli, blev Søren Rasmussens hustru i Gullev, Maren Jensdatter, be

gravet.
1711, 5. søndag efter tr., 5. juli, blev Rasmus Sørensen af Gullev og hans
kæreste. Maren Sørensdatter af Gerning, copuleret i Gerning af hr. Jørgen

Pind i Sahl, men holdt deres bryllup strax efter (guds)tjenesten i Gullev.
1711, d. 2o. søndag efter trinit., 18. oct., blev Søren Rasmussens datter i

Gullev, Elle Sørensdatter, og hendes fæstemand, Søren Madsen i Højbjerg, co

puleret i Højbjerg kirke af hr. Jørgen Pind i Sahl, og stod deres bryllup i

den gård i Højbjerg, som de iboer.
I Dronningborg amts matrikel fra 168o er Søren Rasmussen nævnt som fæster af

en halvgård i Gullev. Hans medfæster hed Søren Lassen, og de to halvgårde

var tilsammen ansat for 12 td. 2 skp. 2 2/3 fdk. hartkorn. Gårdene tilhørte

Frisholt hovedgård, som da ejedes af etatsråd, landsdommer Christopher Linde-

nou.

En ekstraskattemandtalsliste på Rigsarkivet i København for Gullev sogn på
kop- og kvægskat 1683 viser, at Søren Rasmussen skulde svare for sit eget ved

kommende 1 mk. 8 sk., for sin hustru 1 mk. 8 sk., af en dreng 12 sk., en hest
8 sk., en plag 4 sk., en ko 8 sk. og 3 får 3 sk. , ialt 5 mk. 3 sk. i ekstra

skat.
lo. april 171o blev Søren Rasmussen i Gullev begravet af hr. Peder i Vellev.
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Ane nr. 172. Christian Hansen Bachendorf
var født ca. 1648 og boede i Tind, Gerning sogn. Han var antagelig fæster
under Hagsholm hovedgård, som tilhørte Frisenborg gods.
Han er flere gange nævnt i kirkebogen som "trompetér". Hans tilnavn Bachen
dorf lyder tysk, og da hans hustru Anne i kirkebogen bliver kaldt An* Hol

sten, tyder alt på, at de stammer sydfra.
Fra kirkebogen kendes navn på fire af deres børn:

1. Christian. 11. juli 1717 blev Christian Bachendorf og Maren Christensdat-

ter copuleret udi Gullev kirke (ane nr. 86 og 87).

2. Christopher, f. ca. I696. 12. okt. 1738 blev Christopher Bachendorf af
Tind begravet, 42 år gammel.

Christian og Christopher Bachendorf havde hver halvdelen af en fæstegård

i Tind, det har sikkert varet deres fødehjem.
J. Melchior. Han overtog sin broders, Christopher Bachendorfs, halve fæste

gård i Tind 1736.

Melchior Bachendorf døde i stor fattigdom. Han blev begravet 4- juni 1758.
Ved skiftet, som findes beskrevet i Hagsholm gods's skifteprotokol, fra
sagde enken, Johanne Sørensdatter, og hendes to sønner, Christian Melchiorsen, 34 år, og Søren Melchiorsen, 30 år, samt datteren. Maren Melchiorsdat-

ter, som tjente i Århus, sigarv og gæld. Den ældste søn, Christian, havde
netop på grund af gårdens brøstfældighed måttet frasige sig fæstet. For at

klare begravelsesudgifterne havde han måttet låne på en ko. Ind- og udbo
blev vurderet til 3° rd. 5 ok. 4 sk., og da det langtfra kunde dække gård
ens brøstfældighed og restancer, blev det hele overladt til den ny fæster,

Søren Carlsen, som så til gengæld skulde betale begravelsen og (iflg. hans
fæstebrev) svare aftægt til Johanne Sørensdatter.
4. Anne Margrethe. 9» aug. 1733 blev Jens Christensen af Amstrup og Anne Mar

grethe Bachendorf af Tind copuleret.
Anne Margrethe er ofte nævnt som fadder ved brødrenes barnedåb.

I Gerning kirkebog findes følgende indført:
1742, dom. septuagesima, 21. jan., begravet en gammel trompetér, Christian

Hansen Bachendorf, som fandtes død på marken imellem Borris og Tind. Blev der
om ført tingsvidne.

Et tingsvidne var betegnelsen for en sag, som var foregået udenfor tinget, og

hvorom der for retten blev ført en række vidner for opklaringen. Referat af
tingsvidnet blev indført i justitsprotokollen, og herfra kunde der siden fås

en udskrift.
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Før den gamle Christian Bachendorf kunde blive begravet, måtte hans søn, Mel

chior, føre tingsvidne ved Frisenborg birketing, så alle omstændigheder ved
dødsfaldet kunde blive klarlagt. Den gamle mand døde 4. jan., tingsvidnet blev

ført 16. jan., og først 21. jan. kunde begravelsen foregå.
Justitsprotokollens beretning om Christian Hansen Bachendorfs død (lettere om

skrevet):
For retten fremkom Melchior Bachendorf fra Tind og gav til kende, hvorledes
hans fader, den gamle Christian Bachendorf, var død på marken 4« januar sidst

leden, da han havde været ved Bidstrup og på hjemvejen imellem Borris og Tind
formedelst hans svage kræfter og helbred på marken har lagt sig til hvile og

da i den stærke frost og onde vejr er blevet liggende og død, hvorover bemeld
te Melchior Bachendorf var beføjet at føre tingsvidne, så han på sædvanlig må

de kunde blive begravet. Ellers gjorde han den forklaring for retten, at be
meldte hans afdøde fader var over 95 år ^.mmel og så afmægtig, at han snart

ikke vel kunde gå og desuden ikke heller synderligt se, så der er ikke tvivl
om hans dødsfald på anden måde, end forklaret er. Dernæst fremstillede han to
mænd, Christen Pedersen og Niels Nielsen af Borris, som d. 5» januar udi den

constituerede sættedommers hos- og overværelse har synet den afdødes legeme

og forklarer samstemmende, at de var på det sted, hvor den afdøde lå i Kils

eng (Kjelds eng?) nedenfor lunden, og der synet og besigtiget den afdødes le

geme men i ingen måde fandt noget tegn på ham, der kunde være årsag til hans
død, og forklarede de ydermere, at han var så gammel og affældig, at han snart

ikke kunde gå fra en dør til en anden, og da han •var gået fra Borris, hvor han
sidst var, og det snart var ved aftenstiden, er han gået fejl af den rette vej

og kommet der op ved siden af bækken, og da bækken på de steder er af en sådan

beskaffenhed, at han ej kunde komme derover, har han vendt sig og villet gå
tilbage igen og er da faldet over en brink, som han lå på, og idet han der er

faldet, har han været så afmægtig, at han ikke har kunnet redde sig op igen
men har lagt sig på den venstre side og svøbt en tværsæk om sit ansigt, hvor
han således lå, da de fandt ham. På denne af dem gjorte forklaring aflagde de
deres ed efter loven og blev så fra retten demitteret, hvorefter Melchior

Bachendorf begærede dommerens kendelse, så hans fader på sædvanlig måde til
jorden kunde blive bestædiget. Dommeren resolverede og kendte efter Melchior
Bachendorfs påstand og de om hans fader, Christian Bachendorfs død her for
retten i dag førte vidners udsagn, at det ikke ses at være lovstridigt, at

Christian Bachendorfs lig og legeme som sædvanligt kan til jorden bestædiges.

Og da intet videre ved retten var at bestille, er den i Guds navn ophævet og
enhver draget til sit hjem.-
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Ane nr« 173. Anne (Holsten)
var født ca. 1659« Hendes herkomst er ukendt, men tilnavnet Holsten kunde tyde

på, at hun er kommet sydfra. Kun en enkelt gß.ng er hendes navn nævnt i kirke
bogen, nemlig da unge Christian Bachendorfs datter, Margrethe, blev døbt 11«

juli 1728. Blandt fadderne nævnes da barnets farmoder, An* Holsten i Tind.
Jo. sept. 1742 blev Christian Trompeters enke af Tind (An' Holsten) begravet

på Gerning kirkegård, 8J år gammel.
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Ane nr, 178. Mikkel Kjeldsen (Degn)

var født ca. 1657, men hans fødested og herkomst er ukendt. Han var degn i

Sahl og Gullev sogne, Hovlbjerg herred, fra 1665 til sin død 1716 - den før
ste degn her, man kender navnet på.

En indberetning fra 1691 fra sognepræsten i Sahl-Gullev, Ole Pind, til bis

koppen i Århus giver et godt indblik i, hvordan degnenes forhold var på den
tid:

Efter hans velædle højærværdigheds foreskrevne metode findes her nedenunder

rigteligen opført Saael og Guløf degnekalds indkomst og beskaffenhed.
1. Findes en sædedegn ved navn Michell Kieldtzen.

2. Samme degn er kaldet af sal. højberømmelig ihukommelse greve hr. Mogens

Friis anno 1665, d. 18. maj, og approberet og confirmeret af daværende,
nu salig biskop, M. Hans Brochmand d. 25. dito der næst efter i samme må

ned og år.
5. 4. 5. Pensioneres intet til nogen skole, ej heller haver tilforn været på

lagt, thi denne ringe degne-rente kan ej underholde degnen med hustru og
mange børn og dertil store skatter og udgifter, som stedse forøges derpå,

uden hans største armod, som han allerede udi geråder.
6. Fri degnebolig findes ganske ingen her på steden, ej heller den ringeste

plet jord, man kunde bruge til at sætte en kål på.
7. Lejlighed til degnebolig i begge sogne vides ingen, med mindre det måtte
behage den højgunstige øvrighed her på steden, høj- og velbårne hr. etats

råd Christopher Lindenow til Frisholt, som både har jus patronatus til

begge kirker, så og er proprietær næsten over alle bønderne i sognene, at
cedere og contribuere noget af hans eget dertil, hvor udover degnen ingen

anden bolig og værelse nyder end en halv gård af patronen fæstet, hvoraf
han svarer landgilde, arbejde og daglig hoveri, skat og andet.
8. Degnens indkomst består udi efterskrevne:

Udi begge sogne findes tilsammen 56 gårde og 1 mølle, og hvad heller gård
ene af een mand eller 2 besiddes, svares dog i alting til degnen ikkun af
1 gård. Skulde give årlig af hver gård 2 skæpper byg og om julen et nandest

(naturalieydelse) bestående udi 4 små rouglings grovbrød, tilsammen på vægt
1 bismerpund, og dertil 1 halv slagtet gås, eller derfor et fårelår, og om
påsken lige sådan brød og dertil en snes æg. Af møllen ligesådant nandest

og 1 skæppe mel. Af galehuse, som er 4 i hvert sogn, skulle og gives et li

det nandest både om jul og påske, men intet korn, eller 8 skilling for

hvert nandest. Kunde så beløbe sig af begge sognene, om det kunde bekommes,
byg 9 tønder og 1 skæppe mel og dertil hørende nandest. Men formedelst en
del øde gårde og en stor del af sognefolkets i begge sognene største forar

melse bekommes ej visse indkomst af kornet videre end 5 tønder og dertil
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hørende nandest men af husene ganske intet i slig tilfald. Ofret til de 3

store højtider bedrager sig i allernøjeste in summa af begge sognene år

lig - hver offerdag - 9 mark. Af hovedgården i Sahl sogn, Frisholt, gives
og bekommes ej videre end 1 sletdaler af herskabet, som ofres på degnesto

len hver højtidsdag. I forrige tider er og nydt for kirkerne i begge sog

nene om året at maje og feje og messeklæderne at holde rene 1 rigsdaler,

men siden patronen fik jus til fornævnte kirker, er intet nydt derfor, men
dog stedse af degnen holdt vedlige.

Dettes rigtighed vidner jeg med min hånd undertegnet. Saal d. 12. oct. 1691«
Oluff Pindius Jensen.

Det fremgår tydeligt af indberetningen, at degnens indkomster var meget usik

re. For at have noget at leve af og tag over hovedet har han haft en halvgård

i fæste, men af den skulde han svare både skat og landgilde samt gøre hoveri.
Det antydes, at han havde mange børn og sad i stor armod.

Mikkel Kieldsen var gift med Kirsten Nielsdatter, og følgende fire af deres

børns navne kendes (mest fra fadderlisterne ved børnebørnenes dåb):
1. Anne, gift med Rasmus Jensen i Sahl (ane nr. 89 og 88).

2. Lene, gift med Jens Fisker i Sahl.
3. Niels, trolovet 7. okt. 17o3 med Karen Chris tensdatter, som var født i
Annexgården i Gullev, copuleret i Sahl kirke 2. dec. samme år.

Niels Mikkelsen Degn havde en fæstegård i Sahl under Frisholt gods af hart
korn 6 td. 7 skp. 1 fdk. 2 alb. I årlig landgilde svarede han 1 td. 7 skp.

rug, 2 td. 2 skp. byg, 3 td. havre, 1 otting smør, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 6
skp. malt, 1 svin, samt spind- og brødbagningspenge 24 sk. Niels Mikkelsen

gjorde hoveri til Frisholt af en hel gård.
En jordebog fra 1757 viser, at Niels Mikkelsens søn, Mikkel Degn, da var
fæster af den samme gård med samme hartkorn og landgilde.

4. Christen, trolovet 3» naj 1711 med Kirsten Jensdatter, Jens Povlsens dat
ter i Hovlbjerg. Trolovelsen stod i Jens Povlsens hus i Hovlbjerg, men vi

elsen, som fandt sted 29. sept. samme år, skete i Sahl kirke.
Mikkel Degn var vurderingsmand ved skiftet efter sognepræst Ole Jensen Pinds

første hustru, Maren Sørensdatter, som døde 23. sept. I69I, og ligeledes ved
skiftet efter hans anden hustru, Else Rasmusdatter Mosegaard, som blev begra

vet 26. maj 1698.
Ole Jensen Pind - eller Pindius, som han yndede at kalde sig - var præst i
Sahl-Gullev 1666-17o8.
Mikkel Kieldsen Degn blev begravet 6. nov. 1716. Hans alder ved døden er ikke

opgivet.

154

Ane nr« 179. Kirsten Nielsdatter

Den eneste gang, hendes navn findes nævnt i kirkebogen, er ved hendes død.

Sahl kirkebog: 1712, d. 2. april døde Michel Degns hustru, Kirsten Nielsdat

ter, og blev begravet d. 6. dito.
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Ane nr. 182. Jørgen Jørgensen (Bedker)

boede i Tind i Gerning sogn, Houlbjerg herred. Han var født ca. 1659» men
hvor vides ikke.

Jørgen Bødker var gift med Mette Jensdatter, Kun to af deres børn kendes af
navn:
1. Karen. Karen Jørgensdatter Bødkers af Tind blev gift 2o. juni 17oo med
Christen Jensen Ladefoged af Danstrup (ane nr. 91 og 9°)»

2. Jens. Jens Bødker af Tind havde en søn, der blev døbt 18« maj 1721. Blandt

fadderne nævnes barnets faster, Karen Jørgensdatter, Christen Ladefogeds

hustru i Danstrup.
2o. nov. 1715 blev gamle Jørgen Jørgensen Bødker af Tind begravet på Gerning

kirkegård, 74 år ^mmel.
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Ane nr. 183. Mette Jensdatter
var født ca. 1642, men hendes herkomst er ukendt. Hun var gift med Jørgen

Jørgensen Bødker af Tind (ane nr. 182).
1716, Mariæ bebudelsesdag, 25. marts, blev Jens Bødkers moder, Mette Jens

datter af Tind, jordet, 74 år gammel.
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Ane nr. 196. Peder Olufsen

der var født omkr. år 16oo, var af ukendt herkomst. I skiftet efter hans dat
tersøn, Christen Pedersen Basse, oplyses, at Peder Olufsen var broder til Jens
Olufsen, rådmand i Hudkøbing, som havde en dattersøn i Viborg, Hans Jensen

Bierring, men derudover vides intet om familien.
Peder Olufsen nævnes sidste gang i matriklen 1664, men hans dødsår kendes ikke.

Han blev gift senest 1625 med Maren Chris tensdatter, hvis herkomst ligeledes
er -ukend t.
Af skiftet efter Christen Basse fremgår det, at Maren og Peder Olufsen havde

følgende børn:
1. Maren, f. ca. 1626, død 1712, sidst bosat i Viborg. Hun blev gift før 166o

med Peder Christensen (Basse), der nævnes fra 166o i Agerskov, hvor han
døde. Deres søn var Christen Pedersen Basse, der døde 1753 i Viborg. Han

var gift og meget velhavende, men døde barnløs. Af det udførlige ..skifte ef

ter ham, som findes indført i Viborg skifteprotokol, fremgår det, at da
boet var gjort op, blev der 1765 rå- til deling mellem arvingerne, som var
hans moders søskende og deres efterkommere. Skiftet, som stod på i to år

og fylder 48 sider i skifteprotokollen, redegør omhyggeligt for arvinger
nes navne og tilhørsforhold til slægten.
2. Christen, f. ca. 16jo (ane nr. 98).
J. Edel, f. før I640, gift med Erik Eriksen (Brun). De boede i Agerskov.
4. Anne, gift med Jens Christensen i Bjerring.
5. Karen, sikkert død barnløs. Hun var gift med Mathias Sørensen, herredsfo

ged i Middelsom herred fra ca. 1645» bosat i den nuværende Søgård i Vinkel,

hvor han omkr. 1640 byggede den såkaldte Vinkel-gård, der nu er flyttet
til Hjerl hede.

Peder Olufsen og Maren Chris tensdatter boede først i Agerskov i Einderup sogn,
hvor deres to ældste børn blev født, men senest I630 flyttede de til Odsgård
i Vinkel sogn.

Gården Agerskov nørte i 16oo—tallets første ’naivdel under det kongelige len
Hald. I 15oo-tallet skal den have været bolig for sognepræsten i Dollerup,

Finderup og Ravnstrup, men før 1615 var den blevet en almindelig bondegård,
hvis fæster, Søren Cnns tensen, ia skulde svare 3 ørte rug og 1 svin i årlig
landgilde.

Senest 166o blev Agerskov delt mellem to fæstere: Peder Christensen (Basse)

og Erik Eriksen (Brun), Peder Olufsens to svigersønner. De nævnes begge som
fæstere i Agerskov ved matrikuleringen 1664, da deres årlige landgilde blev
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omregnet til 42“ td< hartkorn.
Ved den nye matrikulering 1688 blev gårdens hartkorn ændret til 6 td. 7 skp.
2 fdk.

I sammenligning med Agerskov var Odsgård en både større og bedre gård. Dens

historie fortaber sig i middelalderens mørke, men i IJoo-tallets sidste halv
del ejedes den af landsdommer og ridder Jens Nielsen Løvenbalk til Aunsbjerg,
som 14o6 solgte den til dronning Margrethe I.
1578 mageskiftede kronen gården bort til den kendte kansler Niels Kaas, Chri
stian IV s formynder. Efter Niels Kaas's død 1594 gik Odsgård i arv til hans
nevøer og niecer, af hvilke broderdatteren Helvig Kaas efterhånden blev ene

ejer. Hun udstedte 1634 forleningsbrev til Peder Olufsen på gården. I hans

tid skal forøvrigt sognepræsten også have boet på Odsgard.
Fra Helvig Kaas kom Odsgård i Knud Ulfeldts besiddelse, og han skødede den
I646 til rigsmarsk Anders Bille, ejer af bl.a. Vindum Overgård og fra 1649
Pand-ru p i Vinkel sogn, hvorunder Odsgård blev en fæstegård.

I Anders Billes skøde nævnes Peder Olufsen som fæster af Odsgård med tillig
gende mølle og to gade huse for 24 rd. i årlig afgift.

I sognepræstens indberetninger om tiendeydere og gårde og huse i Vinkel sogn
nævnes Peder Olufsen 166o med hustru, 4 tjenestekarle eller drenge og 2 piger.
1661 nævnes han med en besætning på 8 heste, J2 stk. kvæg, 46 far og 3° lam

samt lo svin, hvoraf han i konsumptionsskat og græspenge skulde betale 4 rd.
7 mk., det højeste beløb i sognet efter Randrup gods.

Matriklen 1664 anfører Peder Olufsens landgilde af Odsgård med 2 ørte rug, 2
ørte byg, 2 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns og 1
svins olden, alt omregnet til 12 td. 3 skp. 1 fdk. 1/5 alb. hartkorn, hvorun

der hørte de to gadehuse samt en lille vandmølle.
1688, da gårdens hartkorn ændredes til 9 td. 7 skp. 3 fdk. 1 alb., dyrkedes

der 98 td. land under Odsgård.
Peder Olufsen var en anset og velhavende bonde. Efter at de kejserlige besæt
telsestropper i 1627 havde stjålet alterkalken i Vinkel kirke, skænkede Peder
Olufsen og hustru 1631 den til i dag bevarede og benyttede kalk til kirken.

Den stærkt forgyldte sølvkalk bærer - foruden årstallet I63I - givernes skjol

demærker, der for hans vedkommende er et bomærke og hendes et Kristus-monogram, samt desuden følgende indskrift: Efter at woeris Fiender anno 1627 haf-

ver berøvet voeris Soegen Kirk Winckel och nu voer Herre hafver gifvet os Fred

och Roe igien, daa gifver ieg Peder Ollefsen med min kiere Hustru Maren Christensdatter denne Kalck igien til Kierken, Gud til Ehre och Kirken till en

Beprydelse.
Til kirken skænkede ægteparret i 1649 tillige en prædikestol til afløsning af
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en simpel læsepult i kordøren. Prædikestolen, der er forsynet med indskriften
P.O.S. - M.C., altså givernes initialer, er smykket med fem felter med kraf

tigt udskårne relieffer af de fire evangelister og i midten den kongekronede

Kristus med verdenskugle og scepter.

16o
Ane nr. 197. Maren Chris tensdatter
hvis herkomst er ukendt blev senest 1625 gift med Peder Olufsen (ane nr.

196). Hun var måske søster til fæsteren Søren Christensen i Horrisgård, hvis

efterfølger der blev Maren og Peder Olufsens søn, Christen Pedersen (ane nr.
98). Hun kunde også tænkes at være fra Agerskov i Finderup sogn, hvor hun og
Peder Olufsen først boede, og hvor to af deres døtre senere boede.

Maren Chris tensdatter døde efter 166o.

(Oplysningerne om ane nr. 99» Christen Pedersen, ane nr. 196, Peder Olufsen

og ane nr. 197, Maren Christensdatter, er taget fra slægtsbogen "Slægten fra

Vestergård i Hald, Ørslevkloster sogn", udarbejdet af Slægtsarkivet, Viborg,

198o.
Slægten fra Vestergård i Hald nedstammer fra Christen Pedersens ældste dat
ter, Anne, og hendes mand, Jens Christensen (Jegstrup), i Nr. Rævind, Tårup

sogn. Blandt slægtens medlemmer er forfatteren til nærværende bog.
Billederne på næste side fra Vinkel kirke er også lånt fra nævnte slægtsbog.)

Vinkel kirke

Prædikestolen i Vinkel kirke

Alterkalken i Vinkel kirke
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Ane nr, 22o. Anders Mortensen
hvis herkomst er ukendt, var fæster af gården Bryrup i Mønsted sogn fra 1674

til sin død (før 1685),
Fra mag, J.C, Hansens håndskriftsamling på Landsarkivet i Viborg gengives her

hans beretning om Anders Mortensen og gården i Bryrup:

Gården Bryrup i Mønsted sogn var i gamle dage en stor ejendom med et vidt

strakt tilliggende. Den hørte ikke ind under noget byfællesskab men var i en
hver henseende selvstændig. Gården tilhørte Viborg domkirke og var efter re
formationen blandt det bøndergods, der blev tillagt kirken, dels til dens ved

ligeholdelse og dels til lønning af dens præster.

Det ser ud til, at kirkens indtægter af Bryrup har hørt til den egentlige sognepræst’s løn. Der var flere præster ved domkirken, men kun en af dem kald

tes sognepræst. Han var altså "herskab” for fæstebønderne i Bryrup, og første
gang, vi stifter nærmere bekendtskab med ham, er 1674, da han til fæstere i

gården antager Anders Mortensen og hans broder Peder Mortensen fra Mønsted,
Præsten hed Peder Clausen Reenberg, men han blev forflyttet og afløstes 168o

af Søren Knudsen Sevel, der var Bryrupfolkenes herskab til 1711»
Bryrup var ved matrikuleringen 1662 blevet ansat til lidt over 5 "tå, 2 skp,

hartkorn. Det blev i 1688 forhøjet til 8 td. 2 skp. 1 fdk. Det viser, at fæ
sterne har siddet for en meget billig fæsteafgift, den var kun 6 byskæpper
rug, 1 svin og 2 mark penge om året. Sn byskæppe var 61/5 alm. skæpper, rug

afgiften altså godt 4'S’ td.
Til Bryrupgården hørte den store herlighed, at der var kalk under dens jord
så nær overfladen, at den var let tilgængelig fra siden af en skrænt. Fæster

ne kunde forøge deres indtægter betydeligt ved at hente "blegen" op og brænde
kalk. Men der skulde en del mandskab til dette arbejde, når det skulde blive

til noget, så derfor drev de to brødre kalkbrænderiet i kompagni med mændene
i Krogsgård, Mørupgård og Mølgård. Disse tre skulde levere lyngen til bræn

dingen fra deres heder og Bryrup'erne levere blegen.
Anders og Peder Mortensen havde overtaget fæstet efter en mand, der hed Niels
Sørensen, og som sikkert var nært beslægtet med dem, måske en morbroder. Ni
els Sørensen afstod sit fæste til dem således, at de til at begynde med kun
fik de to trediedele af gården og først efter hans død tillige den sidste

trediedel.

Anders Mortensen levede ikke ret mange år, han var i hvert fald død 1688, og
hans enke havde giftet sig med en mand ved navn Jesper Sørensen. Men Anders

havde inden sin død mindst tre børn: Morten, Peder og Bodil. Af disse kom
Morten senere til Lånum, Peder blev omkring 171o sin stedfaders, Jesper Sø
rensens, efterfølger i Bryrup, og Bodil blev gift med en Anders Pallesen, der

fik Peder Mortensens halvdel af Bryrup, men Bodil døde 17oJ.
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Ane nr. 242. Oluf Nielsen

var fæster af Kjærgård i Søby, Kobberup sogn. Det var måske hans fødegård.
I sine efterladte optegnelser om slægter i Salling og Fjends skriver magister

J.C. Hansen om gården Kjærgård i Søby:
Så langt, vi kan finde tilbage i tiden, hørte Kjærgård under Ørslevkloster.
De skiftende ejere af dette gods var altså Kjærgårdsfolkenes herskab. Fra ca.

I650 var det Claus Sehested og derefter hans enke, Christence Lindenov. Hun
skødede 1679 godset til sin datterdatter, jomfru Sophie Amalie Friis, der året

efter giftede sig med oberst Johan Eantzau, og da han døde l?o8, gik gård og
gods over til hans svigersøn, grev Lewetzau, der 1719 solgte det til Iver Se

hested, men han solgte det atter 1724 til Frederik Berregaard. Det er tvivl
somt, om nogen af disse adelige ejere er trådt i noget som helst personligt
forhold til fæsterne eller har bekymret sig om dem. Med Berregaardslægten ind
trådte der i så henseende en ny tid. Vel var det stadig ridefogden og andre

af herskabets betjente, der tråite nærmest i forhold til fæsterne, men Berre-

gaard'erne nærede personlig interesse for deres undergivne, og det fik betyd
ning på flere måder.

Den gamle, uforanderlige fæsteafgift af Kjærgård var 42 skp. rug, 2-j lispund
smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns og 1 rd. gæsteriafløsning. Om

hoveri var der ikke tale.
På Kjærgård sad der to fæstere, der hver havde halvdelen af gårdens stuehus

og øvrige bygninger og ligeså af jorden, der jo dengang lå spredt i alle by

ens vange eller fald, som de sædvanligvis her kaldtes. De to slægter, som sad

der omkring 168o, havde sandsynligvis siddet i gården hundreder af år tilbage,
og de sidder der den dag i dag. Det vidner om, at forholdene der i gården hav
været gode, og der er da også adskillige beviser på, at Kjær gårdsfolkene var
velholdne og ansete.

J.C. Hansen fortæller derefter om den ene slægtslinie i Kjærgård, fæsteren
Laurs Jensen, der døde I690, og hans efterkommere, og om, hvad de måtte døje

under svenskekrigene. Det samme måtte den anden slægt i gården, Oluf Nielsen
og hans efterkommere selvfølgelig også lide. Oluf Nielsen var kun en stor

dreng under krigen 1657~6o. <j.C. Hansen skriver: Det har jo ikke været lyste
lige år, så længe krigen varede, og sært skulde det være, om man i Kjærgård

er sluppet fri for svenskernes plyndringer.
Oluf Nielsens søn Niels Olufsen og Laurs Jensens søn Søren Laursen overtog fæ

stet af de to halvgårde efter fædrene. 3n jordebog fra 17*4 viser, at de hver

havde halvdelen af gårdens hartkorn, 3 td. 4 skp. J fdk. 1 alb., og hver sva
rede 7 rd. 4 mk. 7 sk. i landgilde.
Om tiden, mens de to var fæstere af Kjærgård, skriver J.C. Hansen:

16?
Også de måtte, ligesom forældrene, døje under en svenskekrig, men denne gang

dog på en anden måde. Der kom jo under den 11-årige krig 17o9-2o ingen fjender

ind i landet, men bønderne trykkedes hårdt ved udskrivninger af alle slags:
Penge, korn, fødevarer til hær og flåde o.s.v. Og hvad der næsten var værre,

var, at da krigen endte, indtrådte en krisetid, under hvilken alle landbrugs
produkter var så godt som usælgelige. Det førte til en reform, som undertiden
blev til held for bønderne, undertiden til stor skade. Herremandene, der hid

til havde modtaget landgilden (fæsteafgiften) i korn og andre naturalier, var

nu ilde farne, da de ikke kunde afsætte disse produkter. De gjorde da ofte ak

kord med bønderne om, at de skulde betale afgiften i penge, og en sådan akkord
blev da også afsluttet for Kjærgårds vedkommende. I stedet for de foran nævnte

landgildeydelser skulde hver af fæsterne der nu betale årligt 7 rd. 4 mk. 7
sk. , og det blev da den afgift, der svaredes af gården, lige til den købtes

til selveje 1798. Her blev der som forhen ikke tale om hoveri, men mange ste

der indgik bønder, der før havde været hovfri, på at gøre hoveri for at få en
så meget billigere akkord med hensyn til landgilden, og det blev dem senere

til stor skade, ja, det var egentlig først ved disse akkorder, at hoveriet

blev så almindeligt udbredt, medens det før kun var blevet ydet enkelte ste
der og kun i ringe udstrækning.
Jacob Lerche købte Ørslevkloster, Stårupgård og Strandet 1760. Da var der sket

endnu et generationsskifte i Kjærgård, idet Niels Olufsens søn, Mads Nielsen,
og Søren Laursens søn, Troels Sørensen, nu havde overtaget de to halvgårde.

(Det var Troels Sørensens datter, Mette Marie Troelsdatter, der 1788 blev gift
med enkemand Laurids Borris i Troels trup (ane nr. 24)).

Jacob Lerche lagde lidt om på fæstegårdene under de tre godser. Kjærgård, som
hidtil havde hørt under Ørslevkloster, blev lagt under Strandet. Ikke ret man
ge år efter overdrog Lerche Strandet til sin svigersøn, Hans Henrick Jørgen

sen, der også en tid havde haft Stårupgård, og det fik ikke ringe betydning,
da H.H. Jørgensen hørte til dem, der var ivrige for, at bønderne skulde være

selvejere.
1788 købte de to fæstere i Kjærgård hver deres halvpart til selveje, men gård
en var da endnu kun een gård, og således behandledes den endnu ved udskift
ningen 1793, da den fik samlet jord tillagt, som de to ejere så kund» dele imellem sig efter fælles overenskomst.

Oluf Nielsen blev gift (før 1675) med Anne Nielsdatter. Af deres børn kendes

navnet på i hvert fald fire: Niels, som sikkert var den ældste søn, født omkr.
4-675» fik som nævnt gården i fæste efter forældrene. Han blev gift omkr. å'n

17oo med Anne Cnris tensdatter, en datter af Christen Jørgensen i Trevad Og

nus«ru Kirsten Madsdatter. De fik lo børn, og ved deres dåb er som faddere

nævnt flere af Niels Olufsens søskende: Inger, gift med Jacob Madsen i øster-

164

ris (ane nr. 121 og 12o), Maren, gift 17o6 med. Christen Jensen Kardyb og 1711
med Anders Madsen Sparkær, og endelig broderen Jens Olufsen.

Niels Olufsens hustru, Anne Christensdatter, blev begravet 5» maj 1743» 67-

år gi., og Niels Olufsen Kjærgaard blev begravet 12. febr. 1752, 77 år gi.
Deres yngste barn, Mads Nielsen, fulgte efter sin fader som fæster i Kjærgård

og han købte sin halvgård til selveje 1798.
Oluf Nielsen døde i Kjærgård i Søby 1706 i sin alders 58. år.

Ane nr« 243. Anne Nielsdatter
var født ca. 1649, men hendes herkomst er ukendt. Hun blev gift (før 1675)

med Oluf Nielsen i Kjærgård i Søby (ane nr. 242).
Anne Nielsdatter blev begravet 2. maj l?00, 51 år gi.
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Maren Andersdatter

Peder Christian Banauseen

Ane Cathrine Mlkkelsdatter

179« - 1867

1795 - I860
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Viele Pedersen (Bach)
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Kirsten Pedersdatter

Jens Vielsen (Bach)

1818 - 1856
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Jensine Jenson
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1 Uri Jenson Bach, 1895 - 19o2,

Ano Kirs tine Jensen Bach, 1896 - 1971,

Births Urie Jensen Bach, 1898 - 1976

