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FORORD
Denne slægtsbog er en del af en større slægtsbog, der vil omfatte samtlige aner til mine børn,
Mette og Jacob.

Bogen bliver delt op i 8 mindre bøger, der omhandler hver sin linie, startende med en af deres
oldeforældre.
I et niende bind vil linierne blive ført sammen og den nyere tid beskrevet.

Hver af de 8 linier vil blive startet med en kort omtale af ane 1 til 15. Endvidere vil der være
et afsnit, der omhandler efterslægten af tipoldeforældrene i den pågældende linie.
Af hensyn til andre i familien, der gerne vil have deres personlige anetavle i nyere tid, vil der
være en blank anetavle, der hedder “min egen anetavle”. Den kan bruges til de 4 første
generationer.

Bog 1:

Nibe -Gjøl linien*

Bog 2:

Djursland linien

Bog 3:

Hammer Bakker linien*

Bog 4:

Sønderholm linien*

Bog 5:

Læsø linien*

Bog 6:

Munkholm linien*

Bog 7:

Sønderup linien

Bog 8:

Bejstrup linien*

De med * markerede bøger er tidligere udkommet.
Denne her bog: Djursland linien udgives til minde om min far, Jens Anker Toldbod. Den
udgives i det år, hvor han kunne være fyldt 82 år. Den udgives også i det første år i det nye
årtusinde. Min far havde ønsket at opleve årtusindeskiftet.

Bogen omhandler hans mors, Ane Katrines, aner.
Jørn Toldbod
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INDLEDNING
En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfedre eller aner. Det er i nogle
sammenhænge tilfældigt, hvad der er bevaret omkring de enkelte. I sådanne tilfælde, kan ind
trykket for en enkelt person blive noget fordrejet. Nogle gange finder man noget godt andre gange
noget skidt. Men vi kan ikke løbe fra forbindelsen med dem. De har sat deres spor i vore tanker,
ord og handlinger.

Tag bogen frem engang imellem og læs om vore fælles aner. Næste gang, du besøger et af de
geografiske områder, der er beskrevet, så tænk tilbage på de forfedre, der her satte deres spor. Det
er her, de har slidt og slæbt for det daglige brød. Det er her de har gennemlevet deres livs
højdepunkter og nedture.
Materialet til denne bog er indsamlet over en årrække. Noget er hentet fra trykte kilder. De er
angivet i slutningen af omtalen af den enkelte person med et kildenummer, der henviser til boglisten
bag i bogen, men det meste er samlet ved besøg på forskellige arkiver. Her er det først og fremmest
Landsarkivet i Viborg, og Lokalhistorisk arkiv i Aalborg, men følgende arkiver er også benyttet:

Lokalhistorisk Arkiv og samlingerfor Rougsø Herred
Lokalhistorisk Arkiv i Mariager
Rosenholm Egnsarkiv
Sønderhald Egnsarkiv
Hjortshøj-Egå Egnsarkiv
Slægtsgaardsmuseet i GI. Estrup
Landsbiblioteket i Aalborg
Rigsarkivet
På arkiverne er gennemgået Kirkebøger, Folketællinger, Skifteprotokoller og Fæsteprotokoller fra
de berørte sogne, godser samt herreder m.m.. Nogle af disse arkivalier er indsat i bogen, så man
kan få et indtryk af, hvordan man skrev og stavede tidligere. Ikke alle arkivalier for et område er
bevaret. Nogle er gået til på grund af brand og krige, andre er blevet ødelagt af fugt og mus. Mange
af de gamle præstegårde var fugtige uden ventilation.

Kirkebøgerne blev indført ved lov i 1648, men en del gik som sagt til. 1 1773 blev det bestemt, at de
skulle føres i to eksemplarer, og at de aldrig måtte være under samme tag. Den ene opbevaredes
ved præsten den anden ved degnen. Selv om der herefter nu er to eksemplarer, så er det ikke alle
præster, der førte dem lige samvittighedsfuldt. En del er mangelfulde med oplysninger. Det er ikke
nok, at der står Christen Jensen og hustru er i dag gift, eller i dag begravedes Niels Pedersens
hustru. I et sogn er der som regel flere med samme navn.
Hvad angår stavemåden, så var præsten og læreren måske de eneste i sognet, der kunne stave, så
navnet blev ofte skrevet, som præsten opfattede det.
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Personeme er angivet med et anenummer. Fremgangsmåden med disse numre er, at man finder ens
far ved at gange sit eget nummer med 2, og lige derefter følger moderen så med et ulige nummer.

En slægtsbog bliver aldrig færdig, derfor er der indsat tomme anetavleoversigter, supplementssider
til forslægten samt ekstra sider til notater bagest i bogen.

God fornøjelse

Jørn Elstrøm Toldbod

Om Mariager og Hohøj
Idyllisk ligger du nær ved skoven.
Hvor søer spejler bøgen foroven.
Med Hohøjs barske kuppel højt,
med Maren Finds friske sprøjt

Gå en tur på Hohøjs banker
blandt slåenkrat og gyvelranker,
blomstrende lyng i sensommer skær.
Natur så skøn er besøget værd.

På bakkerne man stilhed finder,
Her hvor Blicher gav os dybe minder,
Han vandred gennem brune heder,
Til Hohøj op hans tanker leder.
Som tak for digtning god og fager
Står mindesten på Hohøjs ager;
Mange kunstnere vi mindes her:
Aakjær og Nis Petersen med fler.

Se fra toppen udsigt vid og stor,
huse, gårde, kirke, skov og fjord.
En solnedgang dybt mit sind betager,
Her ved fjord og Mariager.

Frit efter Dagny Nielsen og Nis Petersen.
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Jens Christian Toldbod
Født 08-02-1844
16
Biner Magnas lirstein Toldbod Død 06-09-1926
8
Fldt 06-09-1194
Nibelinien
i libe
Klse Marie Kristine Svendsen
Gift 26-11-1916
Født 04-04-1859
17
Jens Anker Toldbod
Død 17-11-1938
i Mariager
Fedt 30-12-1919
4
Død 27-07-1960
i Mariager Købstad sogn
i Mariager
Martinus Kristian Petterson
Gift 12-06-1943
Født 07-09-1866
18
i Tor Frelser Kirke, Aalbo Ane Katrine Pedersen
Død 17-11-1948
Død 30-07-19«
Djurslandlinien
9
Født 07-01-1199
i Fårup T. Hobro
i Ansgar sogn, Aalborg
Bodil Marie Jeppesen
Død 05-07-1986
Født 06-05-1868
19
Jørn Klstrøi Toldbod_ _ _ _ _ _ _
i Mariager
Død 24-08-1949
Født 27-12-1944
2
i Aalborg Doisogn
Jacob Kristensen
Gift 13-09-1969
Født 08-03-1850
20
i Tor Frue Kirke, Aalborg
Foul Klstrøi f.Kristensen
Død 09-09-1923
10
Født 10-10-1119
Hammer-Bakker linien
i Frejlev
Mette Marie Foulsdatter_ _ _ _ _
Gift 09-12-1913
Født 01-02-1855
21
Frida Gudrun Klstrøi_ _ _ _ _ _ _
i Tor Frelser sogn, Aalbor Død 26-03-1934
Født 14-12-1921
5
Død 04-04-1979
i Tor Frelser sogn, Aalbor
i Lindholi Sogn, Aalborg Niels Christian Larsen
Født 08-01-1866
22
Petrea Cecilie Larsen
Død
24-03-1952
k: strøi Toldbod
Født 09-12-1893
11
Sønderholmlinien
26-02-1975
1
Ane
Johanne Foulsdatter
i
Sønderholi
Aalborg Donsogn
Død 22-0.3-1957
Født 31-10-1868
23
Klstrøi Toldbod
i Aalborg Doisogn
Død 28-11-1951
02-03-1971
1
Nørre Tranders sogn
0
Født 09-03-1865
24
0
lirstein Mogens A. Mogensen
0
Født 19-05-1900
12
Læsølinien
0
i Aalborg Doisogn
Petrine Kirstine Larsen
Død 11-10-1968
25
Født 20-11-1866
Henning Xirstein Mogensen
i Ansgar sogn, Aalborg
Død 27-01-1929
Født 10-03-1923
6
i Tor Frue sogn, Aalborg
Lars Peder Pedersen
Gift 18-03-1944
26
Født 20-03-1843
i Borgiesterkontoret, Aalb Anna Larsine Bertha Nielsen
Død 07-12-1912
Død 22-07-1986
Født 20-12-1904
13
JUunkholml ini en
i Vesterkar sogn, Aalborg
i Ravnkilde sogn
luger Martine Ottoline Nielsen
Død 22-01-1986
27
Født 18-05-1877
Inge Mogensen
i Skalborg, Aalborg
Død 13-04-1949
Født 17-05-1)41
3
i lalborg Doisogn
Melchior Krantz
28
Født 02-12-1836
Ludvig Melchior Krantz
Død 11-03-1899
14
Født 16-04-1872
Sønderuplinien
i Kølby
Karen Marie Sørensen
29
Gift 06-05-1910
Født 30- -1849
Ingeborg Krantz
i Bejstrup
Født 06-10-1917
7
Død 30-10-1951
i Lindholi Sundby sogn
Jens Sønderstrup f. Pedersen
i Aalborg Doisogn
30
Født 19-04-1851
Constance Senderstrup Pedersen Død 06-02-1913
Født 05-07-1883
15
Bejstruplinien
Karoline Kirstine Nielsen
i Blegebrønde
31
Født 14-02-1854
Ded 18-07-1987
i Vor Frelser sogn, Aalbor Død 26-02-1912
NYERE SLÆGT

Mette
Født
i
Jacob
Født
i
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bog

2: DJURSLAND - LINIEN

1 .GENERATION

Ane 1A Mette Elstrøm Toldbod
Mette Elstrøm Toldbod er født 26.februar 1975 i Aalborg Domsogn i Aalborg. Hun bliver døbt
18.maj 1975 i Nørre Tranders Kirke.
Faddere er Lis Jørgensen og Verner Jørgensen. Bente Toldbod og Keld Toldbod.

Ane IB Jacob Elstrøm Toldbod
Jacob Elstrøm Toldbod er født 2.marts 1978 i Nørre Tranders sogn i Aalborg. Han bliver døbt
7.maj 1978 på sin mors 30 års fødselsdag i Nørre Tranders Kirke.
Faddere er Lene Mogensen og Ove Mogensen. Bente Toldbod og Keld Toldbod.
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2 GENERATION

Ane 2 Jørn Elstrøm Toldbod
Jøm Elstrøm Toldbod er født 27.december 1944 i Aalborg Domsogn i Aalborg. Han bliver
hjemmedøbt 8.januar 1945 og fremstillet i Vor Frue Kirke 25.marts 1945.
Faddere er Ilse Carlsen og Knud Elstrøm. Forældrene, Gudrun Frida Toldbod og Jens Anker
Toldbod.
Jøm Elstrøm Toldbod bliver 13 . september 1969 gift med Inge Mogensen i Vor Frue Kirke i
Aalborg.

Ane 3 Inge Mogensen
Inge Mogensen er født 7.maj 1948 i Aalborg Domsogn. Hun bliver døbt 10. oktober 1948 i Vor
Frue Kirke i Aalborg.
Faddere er Anna Mogensen og Kirstein Mogensen. Forældrene Ingeborg Mogensen og Henning
Mogensen.
De får børnene:
1:

Mette Elstrøm Toldbod. Født 26.februar 1975 i Aalborg. Ane 1A.

2:

Jacob Elstrøm Toldbod. Født 2.marts 1978 i Aalborg. Ane IB.
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3 GENERATION
Ane 4 Jens Anker Toldbod
Jens Anker Toldbod er født 3O.december 1919 i Manager Købstad sogn. Han bliver døbt lô.maj
1920 i Mariager Kirke.
Faddere er frøknerne Ane Marie og Martine Marie Petterson, Mariager, bedstefaderen
forhenværende statshusmand Martinus Petterson, Klosterhusene samt tjenestekarl Magnus
Petterson, Katbjerg.
Jens Anker Toldbod dør 3O.juli 1988 i Ansgar sogn Aalborg. Han bliver begravet 4. august 1988
på Almen Kirkegården i Aalborg.
Den 12.juli 1943 bliver han viet til Frida Gudrun Elstrøm i Vor Frelser Kirke i Aalborg.

Ane 5 Frida Gudrun Elstrøm
Frida Gudrun Elstrøm bliver født 14.december 1921 i Vor Frelser
sogn i Aalborg. Hun bliver døbt 5.juni 1922 i Vor Frelser Kirke
i Aalborg. Faddere er tøffelmager Anton Nielsen, Thisted, ugift
Dagny Larsen, Aalborg. Forældrene Poul Elstrøm og Petrea Cecilie
Larsen.

De får børnene:

1:
2:

Jørn Elstrøm Toldbod født 27.december 1944 i Aalborg. Ane 2.

Keld Elstrøm Toldbod født 2.maj 1948 i Aalborg. Han bliver 29.juni 1974 i Vesterkær
Kirke gift med Bente Konnerup Bæk.
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Ane 6 Henning Kirstein Mogensen
Henning Kirstein Mogensen er født lO.marts 1923 i Vor Frue sogn Aalborg. Han bliver døbt
29.april 1923 i Vor Frue Kirke i Aalborg.
Faddere er enkefru Inger Pedersen, kusk Christian Mogensen, forældrene Kirstein Mogens Albert
Mogensen og Anna Larsine Bertha Marie Pedersen.
Henning Kirstein Mogensen dør 22.juli 1986 Vesterkær sogn i Aalborg. Han bliver begra-vet
26.juli 1986 på Vejgård Kirkegård.

Den 18 . marts 1944 bliver han gift med Ingeborg Krantz på Borgmesterkontoret i Aalborg.

Ane 7 Ingeborg Krantz
Ingeborg Krantz er født 6. oktober 1917 i Lindholm Sundby sogn. Hun bliver døbt 21 juli 1917 i
Lindholm Kirke.
Faddere er gårdmand Niels Sønderstrup og hustru af Manstrup. Forældrene Ludvig Krantz og
Constance Sønderstrup.
De får børnene:

1 :

Ove Mogensen født 3 .juli 1944 Aalborg Domsogn. Ove bliver viet til Lene Kirk Nielsen
den lo. oktober 1970 i Nørresundby Kirke.

2:

Lis Mogensen født 1 august 1946 Aalborg Domsogn. Lis bliver viet til Vemer Jørgensen
den 27. september 1969 i Vor Frelser Kirke i Aalborg.

3:

Inge Mogensen født 7.maj 1948 Aalborg. Ane 3.
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4 GENERATION

Ane 8 Ejner Magnus Kir stein Toldbod
Ejner Magnus Kirstein Toldbod bliver født ö.september 1894 i Nibe. Han bliver døbt 15.maj 1896 i
Nibe Kirke.
Faddere er barnets moder, sadelmager Andreas Jensens Kone, barnets fader og daglejer Niels
Toldbod.

Han dør 27.juli 1960 i Mariager og bliver begravet på Mariager kirkegård d. 3O.juli 1960.
Han bliver viet til Ane Katrine Pedersen den 26.november 1916 i Mariager Kirke.
Om Ejner Magnus Kirstein Toldbods aner kan læser videre i Nibe-Gjøl linien.

Ane 9 Ane Katrine Pedersen
Ane Katrine Pedersen bliver født 7 januar 1899 i Fårup sogn ved Hobro. Hun bliver dødt
19.februar 1899 i Fårup Kirke.
Faddere er barnets moder, pige Karoline Sørensen, Fårup, ungkarl Søren Peder Pedersen, Hørby,
Andreas Kristiansen og Holger Kristensen, Fårup.

Hun dør 5.juli 1986 i Mariager og bliver begravet på Mariager kirkegård d. 9 .juli 1986. Hun
kommer i de ukendtes grav. Ejner Magnus Kirstein Toldbods grav er sløjfet. Da hun er den sidste
af familien i Mariager, har hun selv ønsket at blive begravet sådan.
Om Ane Katrine Pedersens aner kan læses videre i Djursland linien.

De får børnene:
1:

Martine Christiane Toldbod født lö.januar 1917, Klostermarken, Mariager Landsogn.
Hun bliver gift med Alexander Ravn Hansen.

2:

Tommy Toldbod født 30.oktober 1918, Kirkebakken, Mariager Købstad sogn. Han bliver
gift med Grethe Madsen.

3:

Jens Anker Toldbod født 30.december 1919, Kirkebakken, Mariager Købstad sogn.
Ane 4.

4:

Bjarne Toldbod født 8.april 1940 Kirkegade 22, Mariager Købstad sogn. Han bliver gift
med Eva Andersen.
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Ane 10 Poul Elstrøm
Poul Elstrøm er født 10. oktober 1889 i Frejlev sogn. Han er født Poul Kristensen. Han bliver dødt
29.december 1889 i Frejlev Kirke. Faddere er husmand Niels Kristian Jensens hustru, pige Hanne
Jensen, husmand Niels Kristian Jensen, husmand Jens Binderup og ungkarl Jens Nørgård Jensen.

Han dør 4.april 1979 i Lindholm sogn, Aalborg og bliver begravet 7.april 1979 Almen Kirkegård i
Aalborg.
Om Poul Elstrøms aner kan læses videre i Hammer Bakker linien.

Den 9.december 1913 bliver han viet til Petrea Cecilie Larsen i Vor Frelser Kirke i Aalborg.

Ane 11 Petrea Cecilie Larsen
Petrea Cecilie Larsen er født 9.december 1893 i Sønderholm sogn. Hun bliver døbt 29.december
1893 i Sønderholm Kirke.
Faddere er barnets moder, pige Johanne Jensen af Sønderholm, barnets fader, gårdmand Poul
Larsen, ungkarl Jens Peter Poulsen, alle af Sønderholm.

Hun dør 22.marts 1957 i Aalborg Domsogn og bliver begravet 26.marts 1957 i Aalborg på Almen
Kirkegården.
Om Petrea Cecilie Larsens aner kan læses videre i Sønderholm - linien.

De får børnene:

1:

Kaj Verner Elstrøm, født Kristensen. Han bliver født 9.februar 1914 i Aalborg. Han bliver
gift med Ella Jensen fra Blokhus.

2:

Willy Egon Elstrøm født 3 marts 1916 i Aalborg. Han bliver gift med Kirsten Thomsen.
Han dør 24.februar 1963 Søborg.

3:

Knud Erik Elstrøm født 1919 i Aalborg død 1923 i Aalborg.

4:

Gudrun Frida Elstrøm født 14.december 1921 i Aalborg. Ane 5.

5:

Knud Erik Elstrøm født 8.august 1924 i Aalborg. Han bliver gift med Ilse Carlsen.

Ane 12 Kirstein Mogens Albert Mogensen
Kirstein Mogens Albert Mogensen er født 19,maj 1900 i Aalborg Domsogn. Han bliver døbt
17.juni 1900 i Vor Frue Kirke, da Budolfi Kirke er under reparation.
Faddere er forældrene og Any Svendsen, arbejdsmand Peder Jensen, murer Peder Hermansen Aal
borg.
Han dør 11 oktober 1968 på Gundorfslund i Aalborg, og han bliver bisat i Aalborg i fællesgrav på
Almen kirkegård.
Om Kirstein Mogens Albert Mogensens aner kan læses videre i Læsø - linien.

Kirstein Mogens Albert Mogensen bliver viet 22.oktober 1922 i Vor Frue Kirke i Aalborg til Anna
Larsine Bertha Marie Pedersen f. Nielsen født 2O.december 1904 i Ravnkilde sogn. Forlovere er:
deteillist S. Mogensen, Østerbro 54 og skrædder Niels Christian Nielsen,Set. Hansgade 6.

Ane 13 Anna Larsine Bertha Marie Pedersen
Anna Larsine Bertha Marie Pedersen er født 20. december 1904 i Ravnkilde sogn. Hun bliver døbt
26.februar 1905 i Ravnkilde Kirke. Ved dåben er efternavnet Nielsen. Det ændres i 1918 til Pe
dersen.
Faddere er møller Kristian Pedersen og hustru, Haverslev Jensine Jensen, Petrea Kirstine Pedersen,
Haverslev, husmand Niels Kristian Kristensen, Skaarup, ungkarl Anton Johansen, Nørlund.

Hun dør 22.januar 1986 på Skalborglund i Aalborg og bliver bisat i fællesgrav på Almen kirkegård i
Aalborg.

Om Anna Larsine Bertha Marie Pedersen kan læses videre i Munkholm - linien.
De får børnene:

1:
2:

3 :

Henning Kirstein Mogensen født lO.marts 1923 i Aalborg. Ane 6.

Else Mogensen født 14.december 1925 Vor Frue sogn, Aalborg. Hun bliver gift med Kaj
Küster.
Bente Mogensen født 2 juli 1944 Vor Frue sogn, Aalborg. Hun bliver gift med Johannes
Schüsler.
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Ane 14 Ludvig Melchior Krantz
Ludvid Melchior Krantz bliver født 16.april 1872 i Kølby. Han bliver døbt 25.april 1872 i Farstrup
Kirke.
Faddere er Christian Haderup, pigen Hedvig Pedersdatter, Anders Christensensdatter Kirsten, Jens
Clausen smed alle af Kjølby, Anders Christensen på Vaar.

Han dør 30.oktober 1951 i Aalborg på Stiftshospitalet (Aalborg Kloster) og bliver begravet på
Almen kirkegården I Aalborg d. 2. november 1951.
Om Ludvig Melchior Krantz' s aner kan læses videre i Sønderup - linien.

Han bliver 6.maj 1910 viet til Constance Sønderstrup.

Ane 15 Constance Sønderstrup
Constance Sønderstrup er født 5.juli 1883 i Blegebrønde Hun bliver hjemmedøbt 8.juli 1883 og
fremstillet i Bejstrup Kirke 9.september 1883. Hun bliver døbt Pedersen, men det ændres 2.august
1905 til slægtsnavnet "Sønderstrup".
Faddere er indsidder Jens Pedersens hustru af Blegebrønde, pigen Tobine Nielsen af Manstrup,
husmand Niels Chr. Christensen af Blegebrønde, ungkarl Lars Jensen af Blegebrønde og ungkarl
Laurids Chr. Nielsen af Manstrup.
Hun dør 18.juli 1987 i Vor Frelser sogn i Aalborg 104 år. Hun
bliver begravet 23 .juli 1987 i Aalborg.
Om Constance Sønderstrups aner kan læses videre i Bejstrup - linien.
De får følgende børn:

1:

Johannes Krantz født 24.april 1911. Han bliver gift med Irene Koseckski.

2:

Ejner Krantz født 22.jini 1914. Han bliver senere gift med Else Vestergård.

3:

Ingeborg Krantz født ô.oktober Lindholm Sundby. Ane 7.

Ludvig Melchior Krantz og Constance Sønderstrup bliver senere skilt. Constance Sønderstrup
bliver igen gift med Christian Christensen.
De får følgende børn:

1.

Alfred Sønderstrup født 2.august 1925. Han bliver gift med Gerda Larsen.
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Bodil Maria Jeppesen og Martinus Kristian Petterson

Martinus Kristian Petterson født 07-09-1866, Søby, v. Hornslet, 08-10-1866,
hjemme, Søby Kirke 30-12-1866, stilling arbejdsmand, gift 22-10-1892, i Spentrup,
Bodil Marie Jeppesen, født 06-05-1868, Estruplund, 08-05-1868, hjemme,
Estruplund Kirke 06-09-1869, (datter af Matts Jepsen og Anne Marie Sørensen) død
24-08-1949, Møllegården, begravet 28-08 1949, Mariager. Martinus døde 17-11-1948,
Møllegården, begravet 27-11-1948, Mariager.
I.

Anders Pedersen født 16-06-1893, Fårup v. Hobro, gift 27-12-1914, i Gimming,
Margrethe Allingham, død 10-06-1964, Mariager. Anders døde 20-07-1967,
Mariager.
A.

Bodil Pedersen født 04-03-1916, Set. Mortens sogn, Randers.

B.

Birthe Pedersen født 09-05-1920, Mariager Landsogn.
1.

II.

Anders

C.

Harry Allingham Pedersen født 31-01-1923, Mariager Landsogn.

D.

Hilda Harriet Pedersen født 01-07-1925, Mariager Landsogn.

E.

udøbt søn født 12-05-1935, Fuglsangsgade, Mariager, død 12-05-1935,
Mariager.

Adolf Johannes Valdemar Pedersen født 04-04-1895, Fårup v. Hobro,
09-06-1895, Fårup, stilling sadelmager, gift 02-11-1920, i Mariager Kirke, Justine
Kathrine Christiansen, født 19-09-1897, (datter af Just Niels Christiansen (Flarup)
og Ane Kathrine Sørensen) død 07-12-1981, Randers. Adolf døde 27-04-1959,
Randers.
A.

Aage Pedersen født Set. Josephs Hospital, Randers, 01-01-1923,
Hospitalet, senere Mariager Kirke.

B.

Annalise Pedersen gift ukendt.
1.

C.

Peter

Birgit Pedersen gift Ukendt.
1.

Inge

2.

Nanny

III. Ane Katrine Pedersen født 07-01-1899, Fårup v. Hobro, 19-02-1899, Fårup
Kirke, gift 26-11-1916, i Mariager Kirke, Ejnar Magnus Kirstein Toldbod, født
06-09-1894, Nibe, 15-05-1896, Nibe Kirke, (søn af Jens Christian Toldbod og Else
Marie Kristine Svendsen) stilling arbejdsmand, død 27-07-1960, Mariager, begravet
30-07-1960, Mariager. Ane døde 05-07-1986, Mariager, begravet 09-07-1986,
Mariager.
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A.

Martine Christiane Toldbod født 16-01-1917, Manager Landsogn,
09-04-1917, Manager Kirke, gift Alexander Ravn Hansen, født 02-11-1913,
stilling elektriker, død 01-11-1998, Hospitalet i Randers, begravet 07-11-1998,
Nordre Kapel i Randers. Martine døde 24-01-1996, Randers, begravet
28-01-1996, Nordre Kapel i Randers, Konfirmeret, 12-04-193 li Mariager
Kirke.

1.

Poul Ravn Hansen født 29-04-1941, Randers, stilling lærer, gift Lilli
Kirsten Staal Petersen, født 29-01-1946, Randers.
a.

Mette Ravn Hansen født 13-07-1971, Assens, gift 22-03-1997, i
Dreslette i Haarby, Klaus Lars Pedersen, født 24-09-1962,
Dreslette i Haarby.
(1) Iben Ravn Pedersen født 27-09-1997, Fåborg, 30-11-1997,
Dreslette Kirke i Haarby.

b.
B.

Tommy Toldbod født 30-10-1918, Mariager Købstad sogn, 09-12-1918,
hjemmedøbt, stilling isenkrammer, gift Ane Grethe Madsen, født
08-12-1920, St.Hans Landsogn, Odense. Tommy døde 17-08-1978,
Brøndbyøster, Konfirmeret, 02-10-1932 i Mariager Kirke.
1.

Inge Toldbod født 09-03-1948, Skt. Markus sogn, Frederiksberg, gift
Jan Bjerregaard Trinderup, født 31-03-1949, Lyngby sogn.
a.

2.

3.

Christian Toldbod Trinderup født 18-04-1974, Rødovre sogn.

Marianne Toldbod født 23-02-1951, Sct.Markus sogn, Frederiksberg,
gift Steen Pedersen, født 13-08-1945, Vanløse.
a.

Bjørn Toldbod født 05-11-1979, Roskilde.

b.

Emil Toldbod født 07-12-1982, Roskilde.

Ida Toldbod født 15-02-1958, Brøndbyøster, gift NN.

a.
C.

Nikolaj Ravn Hansen født 20-04-1976, Assens.

Oliver født 28-09 1995, Roskilde.

Jens Anker Toldbod født 30-12-1919, Mariager Købstad sogn,
16-05-1920, Mariager Kirke, stilling telegrafmekaniker, gift 12-06-1943, i Vor
Frelser Kirke, Aalborg, Frida Gudrun Elstrøm, født 14-12-1921, Haab,
Enghavevej 3, Aalborg, 05-06-1922, Vor Frelser Kirke, Aalborg, (datter af
Poul Elstrøm og Petrea Cecilie Larsen) stilling ungdomsskolelærer,
05-04-1936, Vor Frelser Kirke. Jens døde 30-07-1988, Ansgar sogn, Aalborg,
begravet 04-08-1988, Almen Kirkegård, Aalborg, Konfirmeret, 15-04-1934 i
Mariager Kirke.
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1.

2.

Jørn Elstrøm Toldbod født 27-12-1944, Aalborg Domsogn,
08-01-1945, hjemme, Vor Frue Kirke 25-03-1945, stilling
viceskoleinspektør, gift 13-09-1969, i Vor Frue Kirke, Aalborg, Inge
Mogensen, født 07-05-1948, Aalborg Domsogn, 10-10-1948, Vor Frue
Kirke, (datter af Henning Kirstein Mogensen og Ingeborg Krantz) stilling
kreditforeningsassistent.
a.

Mette Elstrøm Toldbod født 26-02-1975, Aalborg Domsogn,
18-05-1975, Nørre Tranders Kirke, stilling lærer.

b.

Jacob Elstrøm Toldbod født 02-03-1978, Nørre Tranders sogn,
07-05-1978, Nørre Tranders sogn, stilling elektriker.

Keld Elstrøm Toldbod født 02-05-1948, Aalborg Domsogn,
25-07-1948, Vor Frelser Kirke, Aalborg, stilling arkitekt, gift 29-06-1974,
i Vesterkær Kirke, Aalborg, Bente Konnerup Bæk, født 08-06-1954,
Vor Frelser sogn, 18-07-1954, Vor Frelser Kirke, (datter af Kaj Bæk og
Elna Konnerup) stilling journalist.

a.

Jannie Toldbod født 10-05-1978, Alderslyst sogn, Silkeborg,
02-07-1978, Vesterkær Kirke, Aalborg.

b.

Thomas Toldbod født 25-01-1984, Løgstør sogn, 15-04-1984,
Løgstør Kirke.

D.

udøbt barn født 20-09-1924, Kirkegade, Mariager, død 20-09-1924,
Mariager, begravet 22-09-1924, Mariager.

E.

Bjarne Toldbod født 08-04-1940, Mariager Købstad sogn, 11-08-1940,
Mariager Kirke, stilling bygningskonstruktør, gift (1) Eva Andersen, født
08-05-1938, stilling damefrisør, og Birte Andersen. Bjarne døde
01-12-1996, Kerteminde, begravet 06-12-1996, Mariager.

1.

Tage Ehlers Toldbod (søn af Bjarne Toldbod og Eva Andersen).

2.

Jan Toldbod (søn af Bjarne Toldbod og Eva Andersen) født
05-12-1963, Mariager Kirke, stilling elektriker, gift Bente Grundvad.

a.

Danni Grundvad Toldbod født 13-03-1990.

b.

Camilla Toldbod født 12-11-1992, Allerød.

IV. Anna Marie Pedersen født 30-08-1900, Fårup v. Hobro, 26-12-1900, Fårup
Kirke, gift Ukendt. Anna døde 02-12-1976, Melbourne, Australien, begravet
Melbourne, Australien.

A.

Edel Elna Tony Pedersen født 24-04-1921, Kirkebakken, Mariager,
29-05-1921, Mariager Kirke, gift Arvid Meier, født Litauen. Edel døde
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30-05-1999, Melbourne, Australien, 07-04-1935, Konfirmeret i Manager
Kirke.

1.

V.

Irene Meier født nn-02-1949, Mariager, gift Glenn NN, født USA
stilling Kræftforsker, læge.

Martine Marie Petterson født 06-02-1904, Lille Bjellerup Teglværk,
06-03-1904, Set. Mortens Kirke, Randers, gift 30-01-1924, i Manager Kirke,
Wilhelm Karl Klein, født 23-12-1899, Buxtehude Kreis Jork Provins Hannover,
(søn af Adolph Andreas Klein og Anna Margreta Aldag) stilling skibsfører, død
04-06-1962, Mariager, begravet Mariager. Martine døde 02-11-1977, Mariager,
begravet Mariager.
A.

Heini Andreas Klein født 24-06-1924, Møllegården, Mariager, 07-09-1924,
Mariager Kirke, gift (1) 13-04-1947, i Gilleleje, Ingeborg Ruth Hansen, født
24-05-1926, Maarum sogn, Frederiksborg Amt, 18-07-1926, Maarum Kirke,
(datter af Jens Peter Hansen og Olga Christine Mathilde Hansen) gift (2)
Gertrud NN
1.

2.

Bente Klein (datter af Heini Andreas Klein og Ingeborg Ruth Hansen)
født 25-09-1947, Møllegården, Mariager, 16-11-1947, Mariager, gift
Niels Ole Kjærsgaard, født 12-09-1938, Set. Knuds sogn, Odense.

a.

Anne Kjærsgaard Klein født 08-05-1975, Odense, 11-11-1988,
Højby Kirke.

b.

Ditte Kjærsgaard Klein født 10-06-1976, Odense, 11-11-1988,
Højby Kirke.

Jytte Klein (datter af Heini Andreas Klein og Ingeborg Ruth Hansen)
født 15-06-1949, Møllegården, Mariager, 09-10-1949, Mariager, gift
06-03-1971, i Sankt Mortens Kirke, Randers, John Havn, født
16-04-1947, Randers, 16-04-1947, Sankt Mortens Sogn, Randers, stilling
maskintekniker.

a.

Martin Havn født 09-09-1971, Randers, 05-12-1971, Sankt
Mortens Kirke, Randers, stilling elektriker.

b.

Lasse Havn født 16-07-1976, Randers, 26-10-1976, Sankt
Mortens Kirke, Randers, stilling tømrer.

3.

Elsebeth Klein (datter af Heini Andreas Klein og Ingeborg Ruth
Hansen) født 16-11-1953, Møllegaarden, Mariager, død 11-02-1954,
Mariager.

4.

Flemming Klein (søn af Heini Andreas Klein og Ingeborg Ruth
Hansen) født 11-09-1957, Møllegaarden, Mariager, Mariager, stilling
læge.
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B.

Olav Klein født 02-01-1926, Møllegården, Manager, 04-04-1926, Manager
Kirke, stilling Skibsfører, gift 24-09-1949, i Grenå Kirke, Elisabeth Mary
Sørensen, født 24-11-1928, Bedminster, South Bristol, England, 21-12-1928,
Bedminster Parish Church Bristol, stilling damefrisør. Olav døde 20-05-1972,
Kiel, Städtisches Krankenhaus, begravet 24-05-1972, Set. Maria Kirkes Kapel,
Sønderborg.

1.

2.

C.

Svend Erik Klein født 16-07-1950, Møllegården, Mariager,
20-10-1950, Mariager Kirke, stilling uddannelseschef, gift 30-12-1977, i
Sønderborg Rådhus, Ulla Smed, født 19-03-1952, Odder,
22-06-1952, Odder Kirke, stilling sundhedsplejerske.
a.

Mette Klein født 14-07-1978, Sønderborg, 26-12-1978,
Christianskirken, Sønderborg, stilling tandlægestuderende.

b.

Marie Klein født 17-06-1983, Sønderborg, 06-05-1984, Dybbøl
Kirke.

c.

Katrine Klein født 06-06-1991, Sønderborg, 29-09-1991, Dybbøl
Kirke.

Freddy Klein født 12-12-1954, Grenå, 25-12-1954, Grenå, stilling
Falckredder, gift 26-07-1986, i Sønderborg Rådhus, Laila Jensen, født
25-03-1957, Spangsbjerg, Bryndum sogn, 30-06-1957, Vor Frelser Kirke,
Esbjerg, stilling Klinikassistent.

Else Elisabeth Klein født 06-02-1927, Møllegården, Mariager,
10-07-1927, Mariager Kirke, gift 03-07-1947, Janus Vestergaard Andersen,
født 04-04-1913, Vester Tørslev, Nørrehald Herred, død 13-10-2000.
1.

Knud Vestergård Andersen født 08-02-1946, Amtssygehuset Viborg,
08-08-1946, Mariager Kirke, stilling direktør, gift 15-12-1967, Inger
Lerche Espersen, født 17-08-1943, Randers, 26-09-1943, Sankt Peder
Kirke, Randers, stilling bankassistent.
a.

Anne Vestergaard Andersen født 14-06-1968, Randers,
11-08-1968, Sankt Clemen Kirke, Randers, stilling lærer, gift
01-07-2000, Torsten Brødsgaard, født 16-07-1971.

( 1 ) Carl Emil Brødsgaard født 22-12-2000.
b.

2.

Mette Vestergaard Andersen født 01-09-1972, Randers,
02-12-1972, Kristrup Kirke, Randers, stilling pædagog.

Per Vestergård Andersen født 14-07-1948, Vester Tørslev, gift (1)
01-03-1968, Jane Karstoft, gift (2) 05-10-1985, Hanne Balling.
a.

Nicolai Karstoft (søn af Per Vestergård Andersen og Jane
Karstoft) født 20-10-1972, Randers.
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b.

3.

D.

Kristian Karstoft (søn af Per Vestergård Andersen og Jane
Karstoft) født 23-02-1974, Randers.

Ole Vestergård Andersen født 06-03-1952, Hadsund, 01-06-1952,
Vindblæs Kirke, Gjerlev Herred, stilling bankfuldmægtig, gift 07-11-1974,
i Randers, Jette Jensen, født 05-04-1952, Randers, 04-05-1952, Sankt
Peder Kirke, Randers, stilling bogholder.

a.

Thomas Vestergaard Andersen født 13-02-1974, Stevnstrup,
11-04-1976, Stevnstrup.

b.

Henrik Vestergaard Andersen født 21-12-1979, Stevnstrup,
03-04-1980, Stevnstrup.

Irma Klein født 29-07-1930, Møllegården, Mariager, 26-10-1930, Mariager
Kirke, stilling sygehjælper, gift 17-04-1948, i Randers Rådhus, Knud
Nielsen, født 12-01-1926, Råsted sogn, stilling købmand.
1.

2.

Uffe Kragh Nielsen født 17-09-1948, Holbæk sogn, Randers
Kommune, 25-12-1948, Råsted Kirke, stilling grosserer, gift 31-12-1975,
i Malmø Rådhus, Sverige, Marie-Louise Elisabeth Lindgren, født
10-04-1949, Stockholm, 24-06-1949, Ekerö Kyrka, stilling sygeplejerske.
a.

Christina Linnéa Lindgren Nielsen født 09-12-1976, Randers,
06-03-1976, Råsted.

b.

Maria Margaretha Lindgren Nielsen født 21-06-1978, Randers,
17-09-1978, Spentrup Kirke.

Willy Klein Nielsen født 13-12-1949, Kristrup, 26-03-1950, Kristrup
Kirke, Randers, stilling EDB operatør, gift 20-03-1976, i Råsted Kirke,
Kamma Jensen, født 22-04-1951, Mosegaarden, Haslund,
24-06-1951, Haslund Kirke, Randers, stilling sundhedsplejerske.
a.

Camilla Klein født 21-09-1976, Hørup sogn, Kjellerup,
14-11-1976, Råsted Kirke.

b.

Ann Sofie Klein født 29-04-1988, Essenbæk, Randers,
11-09-1988, Essenbæk Kirke.

VI. Magnus Petterson født 02-03-1906, Dronningborg V. Randers, Set. Mortens
Landsogn, gift 29-09-1929, i Mariager Kirke, Linda Augusta Sommer, født
17-08-1911, Mariager, (datter af Søren Sommer og Christine Nielsen). Magnus
døde 30-07-1965, Mariager.

A.

Carl Johan Petterson født 23-10-1929, Østergade, Mariager, 25-12-1929,
Mariager Kirke, gift Minna Skarnvad. Carl døde 08-12-1987.
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1.

B.

John Silleborg født 15-01-1957, Manager, gift (1) Dorthe
Andersen, født 25-01-NN, gift (2) Karla NN.

a.

Nanna Silleborg (søn af John Silleborg og Dorthe Andersen) født
18-01-1992.

b.

Keld (søn af John Silleborg og Karla NN) født 24-12-1965.

c.

Bent (søn af John Silleborg og Karla NN) født 21-01-1971.

Åse Marie Petterson født 19-01-1933, Møllegården, Mariager, 12-03-1933,
Mariager Kirke, gift 13-04-1957, Jens Christensen, født 22-04-1929.

1.

2.

Merete Christensen født 23-01-1961, gift 10-08-1985, Hans
Mørch-Pedersen, født 29-02-1960.
a.

Alian Mørch-Pedersen født 24-02-1987.

b.

Steffen Mørch-Pedersen født 25-05-1990.

Lone Christensen født 24-11-1965, gift 22-07-1995, Kim Hougaard
Andersen, født 26-07-1965.
a.

Jacob Hougaard Christensen født 27-06-1996.
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Aner til Ane Katrine Pedersen

Peter Olufsson

Martinus K. Petterson
Født 07-09-1866
Søby, v. Hornslet
Gift 22-10-1892
Spentrup
Død 17-11-1948
Møllegården

(

28)

Født 11-09-1809
#72
Jämjö, Sverige
Giftca. 1839
Brändebo, Torsås, Kalmar, Sverige
Anders Johan Petterson
Død 06-08-1842
Født 15-11-1837
#36
Bjørkelycke, Kristianopel, Blekinge S. Bjørkelycke, Sverige
Gift 17-11-1863
Krogsbæk
Kärstin Olufsdatter/cc cidc 29)
Død 04-05-1914
Født 15-04-1811
#73
Tobberup
Flyboda, Jämjö, Blekinge
Død 22-03-1889
Kristianopel, Sverige

#18

Mikkel Sørensen ( se sjde 30)
Født 27-07-1806
#74
Karlby
Gift 06-07-1838
Ane Katrine Mikkelsdatter Krogsbæk
Død 20-05-1863
#37
Født 29-09-1843
Karlby
Karleby
Død 03-12-1935
Maren Sørensdatter (se side 31)
Torstednygård
Født 09-07-1807
#75
Schiering
Død 08-12-1885
Karlby

Ane Katrine Pedersen
Født 07-01-1899
#9
Fårup v. Hobro
Gift 26-11-1916
Mariager Kirke
Død 05-07-1986
Mariager
Ægtefælle: Ejnar Magnus Kirstein Toldbod Matts Jepsen_____
Født 1831
#38
Øster Greve
Gift 03-09-1865
Estruplund
Død 26-05-1895
Randers ting og arresthus

Jeppe Matsson________
Født 18-08-1775
#76
Månstoip, Ingolstadt, Skåne
Død 03-11-1831
Øster Greve, Ingolstadt, Skåne

Bengte Hansdatter (se side 32)
Født 14-05-1797
#77
Sodra Abo, Skåne, Sverige

Bodil Marie Jeppesen
Født 06-05-1868
Estruplund
Død 24-08-1949
Møllegården

#19

Peder Sørensen

Anne Marie Sørensen
Født 02-03-1838
Estruplund
Død 07-07-1913
Skovgårde mark

#39

Født 10-06-1797
Estruplund
Gift 23-10-1826
Estruplund
Død 28-07-1863
Store Sjørup

Bodild Madsdatter f ge gjde 34j
Født 30-03-1804
Estruplund
Død 26-07-1872
Estruplund
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( se side 33)
#78

#79

Aner til Ane Katrine Pedersen

Pehr Håkonson________
Født ca. 1744
#288
Død 13-01-1822
Jämjö, Blekinge, Sverige

Oluf Peterson_________
Født 28-04-1781
#144
Sillesås, Blekinge, Sverige
Død 20-11-1840
Jämjö, Blekinge, Sverige

Oluf Nielsen___________
#578

Ingrid Olufsdatter
Født 10-06-1744
#289
Jämjö
Død 07-06-1813
Sillesås, Blekinge, Sverige

NN
#579

Peter Olufsson
Født 11-09-1809
#72
Jämjö, Sverige
Giftca. 1839
Brändebo, Torsås, Kalmar, Sverige
Død 06-08-1842
S. Bjørkelycke, Sverige
Ægtefælle: Kärstin Olufsdatter

Petter Monsson Gras
#290

Sissa Pehrsdatter_________
Født 31-10-1783
#145
Dufverum, Jämjö, Blekinge, Sverige
Død 11-01-1844
Jämjö, Blekinge, Sverige

Karin Olufsdatter
Fødtca. 1754
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#291

Aner til Ane Katrine Pedersen
Ole Lilje______________
#584

Anders Olsson
Født 11-10-1713
#292
Binga, Jämjö, Blekinge, Sverige
Død 27-01-1767
Flyboda, Jämjö, Blekinge, Sverige

NN
#585

Ola Andersen___________
Født 23-09-1750
#146
Flyboda, Jämjö, Blekinge, Sverige

Måns Bondesen_______
#586

Kersten Månsdatter
Født 1727
#293
Kåthallen, Jämjö, Blekinge, sverige
Død 26-06-1768
Flyboda, Jämjö, Blekinge, Sverige NN
#587

Kärstin Olufsdatter
Født 15-04-1811
#73
Flyboda, Jämjö, Blekinge
Gift ca. 1839
Brändebo, Torsås, Kalmar, Sverige
Død 22-03-1889
Kristianopel, Sverige
Ægtefælle: Peter Olufsson

Maria Persdatter________
Født ca. 1786
#147
Død 26-06-1832
Løkoiyd, Jämjö, Blekinge, Sverige
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Aner til Ane Katrine Pedersen
Søren Jacobsen Svendsen^se Slde 35 ’

Anders Sørensen
Født 1753
Store Sjørup
Gift 14-07-1776
Mørke
Død 26-03-1836
Karlby

#296

Anne Nielsdatter
Født 10-08-1710
Ørsted
Død 1773
Estruplund

Søren Andersen_______
Født 1776
Gift 19-10-1803
Krogsbæk
Død 28-03-1857
Karlby

Født 24-07-1712
Ørsted
Gift 14-12-1742
Estruplund
Død 1784
Estruplund

#592

(se side 36)

#593

#148

Niels Christensen
Født 1722
Segalt, Skjødstrup
Død 1793
Uggelbølle

Karen Nielsdatter

(seside 37)
#594

#297

Født 1752
Mørke
Død 1809
Karlby

Maren Jørgensdatter (gA
Født 17-04-1712
Følle, Bregnet sogn
Død ca. 1764
Uggelbølle

38)

#595

Mikkel Sørensen
Født 27-07-1806
#74
Karlby
Gift 06-07-1838
Krogsbæk
Død 20-05-1863
Karlby
Ægtefælle: Maren Sørensdatter

Niels Maasen
Fødtca. 1698
Karlby

(-se side 39)
#596

Mikkel Nielsen
Fødtca. 1755
Karlby
Gift 28-04-1780
Krogsbæk
Død 05-05-1821
Karlby

#298

NN
#597

Alhed Mikkelsdatter
Født 1781
Karlby
Død 20-08-1845
Karlby

#149

Niels Andersen Wolle
Født ca. 1726
Død 24-11-1779
Karlby

#598

Mette Nielsdatter
Fødtca. 1758
Skørring
Død 18-02-1827
Karlby

#299

Aldhed Conradsdatter (se side 40)
Født ca. 1714
Død 1786
Krogsbæk
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#599

Aner til Ane Katrine Pedersen

Niels Sørensen Groesen (se s^e 4D

Søren Nielsen Grosen
Født 1711
Lystrup, Egå
Gift 07-12-1745
Hjortshøj
Død 1782
Schiering, Egå

#600

#300

Mette Pedersdatter
Fødtca. 1675
Egå
Død 1756
Egå

Søren Sørensen Groesen
Født 1762
Schiering, Egå
Gift 11-08-1795
Hjortshøj
Død 24-05-1809
Schiering

Født ca. 1675
Egå?
Død 1722
Egå

(se side 42)
#601

#150

Peder Pedersen

Kirsten Pedersdatter
Født 29-10-1724
Hjortshøj
Død 1792
Schiering, Egå

#301

Født 1691
Bendstrup, Todbjerg
Gift 1718
Hjortshøj
Død 29-09-1766
Hjortshøj

(se side 43)
#602

Maren Nielsdatter fgg g^^ 44)
Født før 1691
Kankbølle, Hjortshøj
Død 25-02-1749
Hjortshøj

#603

Maren Sørensdatter
Født 09-07-1807
#75
Schiering
Gift 06-07-1838
Krogsbæk
Død 08-12-1885
Karlby
Ægtefælle: Mikkel Sørensen

Hans Nielsen
Født 1740
Egå
Gift 22-06-1764
Egå
Død 1773
Egå

#302

(Se side 45)
#604

MarenSørensdatter ^se side 46
Født
Egå
Død 1749
Egå

Karen Hansdatter
Født 1772
Lystrup, Egå
Død 15-03-1826
Schiering, Egå

Niels Christensen
Fødtca. 1712
Lystrup, Egå
Gift 25-09-1739
Egå
Død 17-02-1796
Lystrup, Egå

#605

#151

Maren Pedersdatter
Født 1745
Lystrup, Egå
Død 01-11-1829
Lystrup, Egå

#303

Peder Rasmussen

(se side 4?)

Født 1691
Egå
Giftca. 1744
Død 1773
LystrupÆgå

#606

Elle Jensdatter
Født 1721
Elsted
Død 14-11-1796
Lystrup, Egå
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(se side 48)
#607

Aner til Ane Katrine Pedersen

-

Hans Hansson
#154
Gift 14-10-1787
Anderslov, Malmøhus, Sverige

Bengte Hansdatter
Født 14-05-1797
#77
Sodra Abo, Skåne, Sverige
Ægtefælle: Jeppe Matsson

Hannah Palsdatter
#155
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Aner til Ane Katrine Pedersen

Søren Nielsen_________
#156

Peder Sørensen
Født 10-06-1797
#78
Estruplund
Gift 23-10-1826
Estruplund
Død 28-07-1863
Store Sjørup
Ægtefælle: Bodild Madsdatter

Jens Henrichsen_______
Født ca. 1685
Død 1751
Ørsted

#628

Henrich Jensen
Født 1731
Heuring, Ørsted
Gift 11-10-1774
Estruplund
beg. 18,p tri 1781
Estruplund

#314

Maren Nielsdatter Schyt (se side 49)
Født 1713
Ørsted

#629

Maren Henrichsdatter
Født 1775
Tørslev
Død 17-10-1823
Vivild

#157

Poul Andersøn

Mette Povelsdatter
Født 1744
Estruplund

#315

(se side 50}

døb 13-12-1716
#630
Ørsted
Gift 21-06-1743
Estruplund
Død 1784
Hallandsberg, Estruplund

Kirsten Jensdatter ( se side 51)
Født 1705
#631
Store Siørup, Estruplund
Død 1784
Estruplund

Aner til Ane Katrine Pedersen
Peder Pedersen

se side 52)
#632

Christen Pedersen Hjarsen
Født ca. 1700
Holbæk ?
Gift2s e.Ad.1733
Holbæk
Død 1780
Holbæk

#316

NN
#633

Mads Christensen
døb 5 s.e.tri.1743
Gift 09-05-1788
Holbæk
Død 01-04-1818
Estruplund

#158

Mads Jensen Krog

Maren Madsdatter
Født ca. 1714
Holbæk ?
Død 1781
Holbæk

#317

i

Født ca. 1659
Gift 1709
Holbæk
Død 1741
Holbæk

#634

Karen Nielsdatter
Fødtca. 1672

#635

Bodild Madsdatter
Født 30-03-1804
#79
Estruplund
Gift 23-10-1826
Estruplund
Død 26-07-1872
Estruplund
Ægtefælle: Peder Sørensen

Jens Madsen Krog

Mads Jensen
Født 1733
Holbæk
Gift 1753
Holbæk
Død 1788
Holbæk

#318

Maren R. Skrivers
Født 1705
Estrupæund
Død 1776
Holbæk

Maren Madsdatter
Født 1765
Holbæk

Fødtca. 1709
Gift 1733
Holbæk
Død 1739
Holbæk

( se side 53)
#636

(se side 54)
#637

#159

Søren Andersen
#638

Død 1740
Kahre, Holbæk

Bodil Sørensdatter
Fødtca. 1728
Holbæk ?
Død 1808
Holbæk

#319

Anne Jensdatter_______
Fødtca. 1700
Død 1769
Holbæk
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#639

Aner til Ane Katrine Pedersen

Seren Svendsen________
#2368

Jacob Sørensen Svendsen
Fødtca. 1672
Vivild
Død 1733
Ørsted

#1184

NN
#2369

Søren Jacobsen Svendsen
Født 24-07-1712
#592
Ørsted
Gift 14-12-1742
Estruplund
Død 1784
Estruplund
Ægtefælle: Anne Nielsdatter

Magdalene Christensdatter
#1185

35

Aner til Ane Katrine Pedersen
Niels Jensen Marcussen
Fødtca. 1610

#4744

Jens Nielsen Marcussen
Fødtca. 1634
beg. 11-06-1705
Ørsted

#2372

NN
#4745

Niels Jensen Marcussen
Fødtca. 1671
Ørsted
Gift 05-05-1703
Ørsted
Død 14-02-1742
Ørsted

#1186

Anne NN
Fødtca. 1650
beg. 25-07-1703
Ørsted

#2373

Anne Nielsdatter
Født 10-08-1710
#593
Ørsted
Gift 14-12-1742
Estruplund
Død 1773
Estruplund
Ægtefælle: Søren Jacobsen Svendsen

Jørgen Sørensen
Fødtca. 1636
beg. 01-04-1604
Ørsted

#2374

Maren Jørgensdatter
Fødtca. 1672
Hollandsberg, Ørsted
Død 1730
Ørsted

#1187

NN
#2375
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Aner til Ane Katrine Pedersen
Anders Persen__________
#4752

Niels Andersen Balle
Født 30-11-1645
Skjødstrup

#2376

NN
#4753

Christen Nielsen Balle
Født 18-03-1694
Skjødstrup
Død 1742
Skjødstrup

#1188

Peder NN______________
#4754

Gjertrud Pedersdatter
#2377

NN
#4755

Niels Christensen
Født 1722
#594
Segalt, Skjødstrup
Død 1793
Uggelbølle
Ægtefælle: Maren Jørgensdatter

Jens Persen Fisker______
#2378

Karen Jensdatter_______
Født 13-11-1686
Skjødstrup
Død 1737
Skjødstrup

#1189

Johanne Rasmusdatter
#2379
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Aner til Ane Katrine Pedersen
Jørgen Jensen__________
Fødtca. 1625

#4760

Johan Jørgensen
#2380

Gift 15-02-1674
Bregnet
beg. 06-03-1701
Bregnet

Karen NN
#4761

Jørgen Johansen_______
Født 15-09-1678
Følle, Bregnet
Gift 24-09-1711
Bregnet
Død 1754

#1190

Karen Christensdatter
Fødtca. 1652
beg. 04-05-1712
Mørke

#2381

Maren Jørgensdatter
Født 17-04-1712
#595
Følle, Bregnet sogn
Dødca. 1764
Uggelbølle
Ægtefælle: Niels Christensen

Jens Sørensen
#4764
beg. 1682
Bregnet

Søfren Jensen Skov
#2382
Gift 1678
Bregnet

NN
#4765

Mette Sørensdatter
Fødtca. 1679
Bregnet
Død 1723
Uggelbølle

#1191

Maren Nielsdatter
#2383
beg. 16-08-1716
Bregnet
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Aner til Ane Katrine Pedersen

NN Maasen
#1192

Niels Maasen
Fødtca. 1698
Karlby
Ægtefælle: NN

#596

#1193
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Aner til Ane Katrine Pedersen

Conrad Willumsen______
Født
Trustrup
Død 1737
Karlby

#1198

Aldhed Conradsdatter
Fødtca. 1714
#599
Død 1786
Krogsbæk
Ægtefælle: Niels Andersen Wolle

Anders Nielsen Wolle
#2398

beg. 1719

Karen Andersdatter
#1199

NN
#2399
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Aner til Ane Katrine Pedersen

Groes Søffrensen
Fødtca. 1580

#4800

Søren Groesen
Fødtca. 1611
beg. 03-05-1696
Egå

#2400

NN
#4801

Søren Sørensen Groesen
Fødtca. 1651
Egå
Død 1706
Egå

#1200

#2401

Niels Sørensen Groesen
Fødtca. 1675
#600
Egå?
Død 1722
Egå
Ægtefælle: Mette Pedersdatter

NN____________________
#1201
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Aner til Ane Katrine Pedersen

Peder Nielsen__________
#1202
Død 1739
Egå

Mette Pedersdatter
Fødtca. 1675
#601
Egå
Død 1756
Egå
Ægtefælle: Niels Sørensen Groesen

Dorthe Espensdatter
#1203
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Aner til Ane Katrine Pedersen

Søren Sørensen_________
#2408

Peder Sørensen
Fødtca. 1655
Bendstrup, Todbjerg
Gift 1684
Elsted
Død 1710
Bendstrup, Todbjerg

#1204

NN
#2409

Peder Pedersen
Født 1691
#602
Bendstrup, Todbjerg
Gift 1718
Hjortshøj
Død 29-09-1766
Hjortshøj
Ægtefælle: Maren Nielsdatter

Rasmus N. Søndergaard
#4820

Niels R. Søndergaard
Født før 1625
Elsted
beg. 08-02-1670
Elsted

#2410

Anne Pedersdatter_____
#4821

Kirsten Nielsdatter_____
Født 1662
Elsted
Død 1711
Bendstrup, Todbjerg

#1205

Peder Nielsen Mollerup(se side 55 >
Født før 1604
Mollerup, Linaa

#4822

Anne Pedersdatter
Fødtca. 1619
Mollerup, Linaa
beg. 27-09-1683
Elsted

#2411

NN
#4823
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Aner til Ane Katrine Pedersen
Troels Sørensen
Født før 1570
Kanchbølle

#4824

Povl Troelsen
#2412

Født før 1600

NN____________________
#4825

Niels Poulsen
Fødtca. 1629
Kanchbølle, Hjortshøj
Død 1703
Hjortshøj

#1206

NN
#2413

Maren Nielsdatter
Født før 1691
#603
Kankbølle, Hjortshøj
Gift 1718
Hjortshøj
Død 25-02-1749
Hjortshøj
Ægtefælle: Peder Pedersen

NN____________________
#1207

44

Aner til Ane Katrine Pedersen

Christen Hansen
#1208
Død 1717
Egå

Niels Christensen
Fødtca. 1712
#604
Lystrup, Egå
Gift 25-09-1739
Egå
Død 17-02-1796
Lystrup, Egå
Ægtefælle: Maren Sørensdatter

Ane Sørensdatter
#1209
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Aner til Ane Katrine Pedersen

Søffren Christoffersen
Fødtca. 1665
Død 1741
Egå

#1210

Maren Sørensdatter
Født
#605
Egå
Gift 25-09-1739
Egå
Død 1749
Egå
Ægtefælle: Niels Christensen

NN____________________
#1211
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Aner til Ane Katrine Pedersen

Rasmus Pedersen
#1212
Død 1742
Skæring, Egå

Peder Rasmussen
Født 1691
#606
Egå
Giftca. 1744
Død 1773
Lystrup ,Egå
Ægtefælle: Elle Jensdatter

Maren NN
#1213
Død 1723
Skæring, Egå
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Aner til Ane Katrine Pedersen

Peder C. Hoffgaard
#4856

Christen P. Hoffgaard
#2428
beg. 12-02-1685
Hadbjerg

NN Ladtsdatter

(se side 56)
#4857

Jens C. Hougaard______
Fødtca, 1678
Sporup, Gjern Herred
Giftca. 1718
Død 1738
Elsted

#1214

Mette Jensdatter_______
Født 1641
beg. 05-11-1708
Hadbjerg

#2429

Elle Jensdatter
Født 1721
#607
Elsted
Giftca. 1744
Død 14-11-1796
Lystrup, Egå
Ægtefælle: Peder Rasmussen

Søren NN
#4860

Peder Sørensen
Fødtca. 1634
beg. 15-05-1699
Elsted

#2430

Kirsten Nielsdatter_____
#4861

beg. 1683
Elsted

Karen Pedersdatter
Født 1695
Elsted

#1215

Clemend Christensen
#4862

Mette Clemmensdatter
Fødtca. 1651
Søften
beg. 15-02-1741
Elsted

#2431

NN
#4863
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Aner til Ane Katrine Pedersen

Jens Sørensen Schyt
Fødtca. 1610
beg. 25-02-1689
Ørsted

#2516

Niels Jensen Schyt______
Fødtca. 1653
Gift 1703
Ørsted
Død 1721
Ørsted

#1258

Dorethe Nielsdatter
Fødtca. 1623
beg. 1707
Ørsted

Maren Nielsdatter Schyt
Født 1713
#629
Ørsted
Ægtefælle: Jens Henrichsen

Karen Sørensdatter
#1259

49

#2517

Aner til Ane Katrine Pedersen

Anders Poulsen_________
Fødtca. 1693
Gift 1715
Aiming
beg. 20- -1746
Estruplund

#1260

Poul Andersøn
døb 13-12-1716
#630
Ørsted
Gift 21-06-1743
Estruplund
Død 1784
Hallandsberg, Estruplund
Ægtefælle: Kirsten Jensdatter

Enevold Clausen_______
#2522

Mette Envoldsdatter
Fødtca. 1684
Fausing
Død 1761
Ørsted

#1261

NN
#2523
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Aner til Ane Katrine Pedersen

Søren Rasmussen_______
#2524
Død før 1702

Jens Sørensen Skifter
Fødtca. 1658
#1262
Store Siørup, Estruplund
Gift 12-06-1702
Estruplund
Død 1736
Estruplund

NN____________________
#2525

Kirsten Jensdatter
Født 1705
#631
Store Siørup, Estruplund
Gift 21-06-1743
Estruplund
Død 1784
Estruplund
Ægtefælle: Poul Andersøn

Christen Møller
#2526

Mette C. Møller________
Fødtca. 1665
#1263
Død 1735
Store Siørup, Estruplund

NN
#2527

51

-

Aner til Ane Katrine Pedersen

Niels Espensen

(se side 57)
#5056

Espen Nielsen
#2528

Fødtca. 1570

NN____________________
#5057

Peder Espensen Hj arsen
Fødtca. 1610
Hollandsberg, Ørsted
Død 1691
Hollandsberg, Ørsted

#1264

NN
#2529

Peder Pedersen Hj arsen
#632

Ægtefælle: NN

Anders NN_____________
#5060

Rasmus Andersen
Fødtca. 1600

#2530

Else Andersdatter______
#5061

Kirsten Rasmusdatter
Fødtca. 1624
Død 1716
Hollandsberg, Ørsted

#1265

Espen Nielsen
Fødtca. 1570

(se side 58)
#5062

Maren Espensdatter
Fødtca. 1605
Hollandsberg, Ørsted

#2531

#5063
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Aner til Ane Katrine Pedersen

Mads Jensen Krog______
Fødtca. 1659
Gift 1709
Holbæk
Død 1741
Holbæk

#1272

Jens Madsen Krog
Fødtca. 1709
#636
Gift 1733
Holbæk
Død 1739
Holbæk
Ægtefælle: Maren Rasmusdatter Skrivers

Karen Nielsdatter______
Fødtca. 1672

#1273
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Aner til Ane Katrine Pedersen

Rasmus Jensen Skriver
Fødtca. 1642
Død 1712
Tørslev, Estruplund

#1274

Maren R. Skrivers
Født 1705
#637
Estrupæund
Gift 1733
Holbæk
Død 1776
Holbæk
Ægtefælle: Jens Madsen Krog

Birgitte Pedersdatter
Fødtca. 1671
Død 1735
Estruplund

#1275
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Aner til Ane Katrine Pedersen

Niels Simonsen
#9644

Peder Nielsen Mollerup
Født før 1604
Mollerup, Linaa
Ægtefælle: NN

#4822

Maren Nielsdatter
#9645
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Aner til Ane Katrine Pedersen

Ladts NN______________
#9714

NN Ladtsdatter
#4857
Ægtefælle: Peder Christensen Hoffgaard

NN____________________
#9715
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Aner til Ane Katrine Pedersen

Espen Bang
#10112

Niels Espensen
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Aner til Ane Katrine Pedersen

Espen Bang_____________
#20248

Niels Espensen__________
#10124

NN_____________________
#20249

Espen Nielsen
Fødtca. 1570
Ægtefælle: NN

#5062

NN_____________________
#10125
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Ekstra anetavler
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Ekstra anetavler
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Ekstra anetavler
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Ekstra anetavler
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5. GENERATION
ANE 18 MARTINUS KRISTIAN
PETTERSON
Martinus Kristian Petterson er født i Søby ved Hornslet på Djursland. Han bliver døbt hjemme
8.oktober 1866 og senere fremstillet i Søby kirke 3O.december 1866.
Faddere ved dåber er: pigen Mette Thomasen, Karlby, grd. Søren Mikkelsens kone ibid, grd Søren
Christiansen af Fårup Mølle, ungkarl Mogens Christiansen ibid og husmand Jens Hansen af Søby.
Han er ikke fondet konfirmeret i Hvilsager eller i Raasted. Han bor heller ikke hjemme hos
forældrene hverken i 1880 eller i 1890, så han er kommet tidligt ud at tjene.

Martinus Kristian Petterson bliver viet 22. Oktober 1892 i Spentrup Kirke med Bodil Marie
Jeppesen. Det var her i Spentrup Kirke, at Steen Steensen Blicker havde sit virke som præst i årene
1825- 1848.
Der er i forvejen blevet lyst for dem 1. oktober, 9. oktober og 16. oktober 1892.
Om Martinus Kristian Petterson er ved vielsen anført, at han er født i Søby by og sogn, Sønder
Hald Herred den 7. September 1866 som søn af husmand Anders Petterson og hustru Ane Katrine
Mikkelsen på Søby Mark. Han er ungkarl og tjenestekarl i Faarup. Her skulle han tjene på
Riismøllegaard.

Om Bodil Marie Jeppesen er anført, at hun er født i Store Sjørup, Estruplund sogn, Rougsø Herred
den 6. Maj 1868 som datter af husmand Matts Jeppesen i Store Sjørup og hustru Ane Marie
Sørensen. Hun er pige i Spentrupgaard, Spentrup sogn.
Forlovere er: Jens Thomassen, husmand på Spentrup Mark og Peder Jeppesen, husmand på
Spentrup Mark. Den sidste er formodentlig hendes broder.
De er blevet viet af sognepræsten, Hansen, i kirken.

Under anmærkninger er anført, at der er vist kommuneattest 27. September 1892, Karl Nielsen, for
brudens faders tilladelse M. Jeppesen, brøndgraver.

ANE 19 BODIL MARIE JEPPESEN
Bodil Marie Jeppesen bliver født i Store Sjørup i Estruplund 6.maj 1868 ifølge kirkebogen. Hun er
tvilling og er mere nøjagtig født klokken 23.55 den 5. maj 1868. Hun bliver døbt hjemme 8.maj
1868, men him bliver først fremstillet i Estruplund kirke ô.september 1869. Hendes tvillingbroder er
Mads Jeppesen.
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Faddere ved Bodil Maries dåb er: Madam Rathi af Estruplund, husmand Rasmus Rasmussen af
Store Sjørup, forpagter af Estruplund Rathi, ungkarl Rasmus Jensen og ungkarl Niels Pedersen af
Estruplund.
Bodil Marie kommer ret hurtigt ud at tjene. Allerede som 11-årig tjener hun ved Rasmus Skriver i
Estruplund.

Bodil Marie Jeppesen bliver konfirmeret i Voer Kirke 1. oktober 1882. Kundskaber g, opførsel
mg. Hun er vaccineret 13. juli 1869 af læge Finsen. Forældrene angives at være husmand i Store
Siørup Matts Jepsen og hustru Ane Marie Sørensdatter. Bodil Marie Jeppesen angives at tjene
gårdejer i Store Siørup Rasmus Binder. Konfirmationsindførslen er i Estruplund Kirkebog.
Ved folketællingen 1890 bor hun som den eneste af familien i Estruplund, idet hendes forældre da
bor i nabosognet Nørager. Bodil Marie tjener da hos Jens Jensen i Bojegård i Estruplund.

Senere bliver hun ansat på det gamle hotel “Dagmar” i Torvegade i Randers. Her er hun en stabil
og dygtig kogerske.
De bor først i stationsbyen Faarup. Senere bosætter de sig i Lille Bjellerup i Dronningborg ved
Randers. Senere bliver Martinus statshusmand ved Randers Landevej ved Mariager. Til sidst køber
de og bosætter de sig i Møllegården på Fuglsang i Mariager.
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De får af børn:
1.
Anders Pedersen født 16. juni 1893 i Fårup ved Hobro. De angives her at bo i Fårup
station.Han bliver døbt 6. august i Fårup kirke. Faderen angives her som arbejdsmand.
Han er opkaldt efter sin farfar.
Faddere er: barnets moder, jomfru Madsine Pedersen, barnets fader, teglbrænder
Kristensen, alle af Fårup samt husmand Anders Pedersen af Hobro. ( den sidste er
barnets farfar).

Anders Pedersen bliver gift med Margrethe Allingham den 27. December 1914 i Gimming
Kirke. De bosætter sig i Mariager. De første år bor de på Møllegården, senere i
Smedegården for til sidst at bosætte sig ved "Egen" i Mariager.
Anders Pedersen er arbejdsmand i Mariager. Han arbejder mange år ved Mariager - Fårup
Privatbane. Han er i nogle år med i bestyrelsen for Arbejdsmandenes Fagforening. I en
årrække er han formand for Mariager Idrætsforening - og boldklub.
Hun dør 10. juni 1964 og han 20. juli 1967 i Mariager.
2.

Adolf Johannes Valdemar Pedersen født 4. april 1895 i Fårup stationsby. Han bliver
hjemmedøbt 9.juni og i Fårup kirke 16. juni.
Faddere er: huskone Ane Katrine Pedersen fra Hørby sogn, huskone Elisabeth Pedersen
fra Randers, arbejdsmand Peder Pedersen af Randers, ungkarl Søren Peter Pedersen fra
Vebbestrup, sadelmager Hr. Bisgaard fra Fårup.
(Arie Katrine Pedersen er barnets farmor og Søren Peter Pedersen er barnets farbror).

Adolf Johannes Valdemar Pedersen bliver gift 2. November 1920 i Mariager Kirke med
Justine Flarup. De bosætter sig i Randers. Adolf er sadelmager i Randers.
Han dør 27. april 1959 i Randers og hun dør 7. december 1981 i Randers.
3.

Ane Katrine Pedersen født 7. januar 1899 i Fårup station. Hun bliver døbt 19. februar
1899 i Fårup kirke. ANE 9.
Hun er opkaldt efter sin farmor.
Faddere er: barnets moder, pige Karoline Sørensen af Fårup, ungkarl Søren Peter
Pedersen af Hørby sogn, Anders Kristiansen og Holger Kristensen af Fårup.
(Søren Peter Pedersen er barnets farbror).
Hun bliver gift 26. November 1916 i Mariager Kirke med Ejnar Magnus Kirstein
Toldbod, som er født 6. september 1894 Nibe. Forlovere er: Martinus Petterson, brudens
far og Emanuel P. Nedergaard, snedker og statshusmand Randers Landevej.
Ane 8. Ejnar Magnus Kirstein Toldbod bliver døbt i Nibe Kirke den 15.maj 1896.
Faddere er: barnets moder, barnets ftider, sadelmager Andreas Jensens kone og daglejer
Niels Toldbod. Om Ejnar Magnus Kirstein Toldbod kan der læses i NIBE - GØL
LINIEN.
Under 1. Verdenskrig bliver en del af soldaterne sendt rundt i landet. Ejnar indkvarteres
hos husmand Martinus Petterson på Klostermarken ved Mariager. Her træffer han
datteren Ane Katrine Pedersen. De bliver gift i Mariager Kirke 26.november 1916.
De får en lille elendig lejlighed i Hjulhuset på Hobrovej. I dette hus havde der tidligere
boet "Toldboder", nemlig et oldebarn af Ejnars tipoldefar Chresten Pedersen Toldboe,
Morten Christensen Toldboe. Morten boede i Hjulhuset fra ca. 1850 - 1890.
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Tilbage til Ane Katrine og Ejnar: I den tid, de bor i Hjulhuset er Ejnar skovarbejder. De
deres første barn:

1.

Martine Christiane Toldbod, født 1 ö.januar Klostermarken, Mariager
Landsogn. Martine er ikke født i Hjulhuset, men hos bedsteforældrene på
Klostermarken.

Efter krigen flytter til Mariager. Her bosætter de sig på Kirkebakken, eller i Kirkegade,
som det også hedder. De bosætter sig i det, der kaldes Farvergården. Dens ældste ger var
Laurids Mortensen Hassing. Der var rektor for latinskolen. Latinskolen i Mariager lå lige
ovenfor i Kirkegade. Da Laurids Mortensen døde i 1734 blev gården bolig for byens
konsumptionsbetjente eller toldembedsmænd.
Senere boede en rebslager Erich Lange i huset. Omkring 1890 var der gæstgiveri i gården.
11918 åbnede Niels Nielsen Munthe et gartneri her. Det er på dette tidspunkt familien
"Toldbod" flytter ind. Senere overgår gartneriet til Svend Jacobsen og senere igen til
dennes søn, John Jacobsen.
De får nu følgende bøm:

2.

Tommy Toldbod, født 30.oktober 1918 Kirkebakken, Mariager.

3.

Jens Anker Toldbod, født 30.december 1919 Kirkebakken, Mariager. Ane 4.
Han bliver konfirmeret 15. April 1934, samme dag som sin kusine Birte
Pedersen, datter af Anders Pedersen.

4.

udøbt barn, født 20. september 1924, død 1/4 time gammel.

På de næste sider kan ses, hvordan Kirkegade så ud i 1919. Billederne er fra Arkivet i
Mariager. De hænger bl. a. på Mariager Museum.
Det har været hårdt for Ane Katrine med 3 bøm lige oveni hinanden. Det har været hårdt
at skaffe brød på bordet. Ejnar Toldbod havde ikke arbejde hele tiden. Ane Katrine gik
derfor ud og lavede mad for andre. Hun gjorde rent for andre. Hun kom meget hos
skovrideren i Nonneholt. De havde hende også med, når de havde jagtture på Anholt.

Ane Katrine syltede også meget. Hun plukkede en del bær for andre, hvorved hun også
selv fik.

De flytter nu omkring hjørnet ned i Gyden, som det hedder. Postaddressen er dog
Kirkegade 20. Gyden, de flytter ned i har sin historie helt tilbage til klostertiden. Gyden
blev da kaldt for Sognegyden. Den forbandt klosteret og sognekirken, der lå nede ved
Egepladsen i Mariager. Denne sognekirke eksisterer ikke mere, men man kan se omridset
af den på Egepladsen. Se billeder af klosteret og sognekirken på de følgende sider.

Ane Katrine var med til i 1934 at udgrave gravene under Mariager Kirke. Det var blandt
andet Stygge Krumpen. Se billede på de næste sider.
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Dagen før Danmarks besættelse 1940 får de et 4,bam:

5.

Bjarne Toldbod, født 8.april 1940 i Kirkegade 22, Mariager.

Ejnar Toldbod dør af en blodprop 27. juli 1960 i Mariager. Han begraves 30. juni på
Mariager Kirkegård.

Ane Katrine bor fortsat i Kirkegade 22. senere flytter hun på grund af rotter, der
kommer op fra kloaksystemet. De sidste år bor hun i de beskyttede boliger i Brygger
gården. Her har hun et dejligt rækkehus. Da helbredet bliver svagere flytter hun til
plejehjemmet ved Hohøjvej. Her dør Ane Kathrine 5 .juli 1986. Hun begraves 9. juli i de
ukentes grav i Mariager.
Hun bliver begravet i "de ukendtes grav" i Mariager 9 .juli 1986. Hun døde som den
næstsidste af en stor familie, der boede i Mariager. Ingen af hendes børn er bosat i byen.
Hun bliver kun efterlevet i Mariager af sin svigerinde, Linda, der var gift med Magnus
Petterson.
4.

Ane Marie Pedersen født 30.august 1900 i Fårup. Hun kaldes senere for Anne. Hun bliver
døbt i Fårup kirke 26.december 1900.
Hun er opkaldt efter sin mormor.
Faddere er: barnets moder, huskone Kristiane Pedersen, ungkarl Anders Kristiansen af
Fårup, ungkarl Søren Bak Pedersen af Hobro, barnets fader. (Søren Bak Pedersen er
barnets farbror).
Ane Marie Pedersen bliver aldrig gift. Hun dør ved en datter, Tonni Pedersen, i Australien

2.december 1976.
5.

Martine Marie Petterson født ö.februar Lille Bjellerup i Dronningborg ved Randers. Hun
bliver døbt i Set. Mortens kirke 6.marts 1903.

Hun bliver gift i 1924 med Wilhelm Karl
Klein, der er født i Buxterude ved Hamborg 2. januar 1899. Hun er butiksuddannet i
Mariager.
Wilhelm Klein er skipper. Han afmønstrede et tysk skib i Aalborg. Der var på dette
tidspunkt stor inflation i Tyskland. Han påmønstrer nu M/S Alexander fra Dansk
Cementcentral. Ret ofte kommer han nu til cementfabrikken “Kongsdal” ved Assens.
Herfra tager han på mange cykelture rundt ved Mariager Fjord. Her er det, at han træffer
sin hustru Martine i Mariager. Wilhelm Klein får dansk statsborgerskab på et heldigt
tidspunkt 1935, så han undgår indkaldelse til tysk militærtjeneste. Under krigen er han
flarer af Jagten Svend. Efter krigen sejler han med Motorskonnerten Linnea.
Motorskonnerten Linnea blev bygget 1918 på Korsør Skibværft og var med sine 85 tons
et afde største træskibe på Mariagerfjord Skibet hørte først hjemme i Aalborg indtil det
i 1936 blev købt afDansk Cementcentral, København, ogfik hjemsted i Mariager. Skibet
sejlede med cement uden større uheld, indtil det 16. august 1967 kolliderede medM/S
Svanfoli af Oslo i indsejlingen til København Havn. Linnea ver på vejfra Aalborg til
København med cement. Linnea bjergede sig ind til Frihavnen, hvor det sank 9.
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november samme år blev det hævet afpontonkranen ogført til Lodshullet ved Trekroner
og her sat på bunden som bølgebryder.Han dør i Mariager 4.juli 1962. Martine dør i
Mariager 2.november 1977.
Wilhelm Klein opnår at sejle for Dansk Cementcentral i 40 år. De køber hus ved siden af
Møllegården i Fuglsang 15.

Wilhelm Karl Klein dør i Mariager 4. juli 1962.
Martine er i mange år aktiv i Røde Kors i Mariager. Hun var nogle år formand herfor.
Martine dør i Mariager 2. november 1977.

6.

Magnus Petterson født Dronningborg 2.marts 1906. Han bliver døbt i Set. Mortens kirke i
Randers 12.april 1906.
Magnus bliver gift med Linda Sommer. Magnus er arbejdsmand og fragtmand i Mariager.
Han dør i Mariager 3O.juli 1965.

Vi ser, at det kun er de to sidste, der får deres rigtige efternavn, Petterson. Martinus Kristian
Petterson bruger selv navnet Pedersen og underskriver sig med navnet Pedersen.
Vi ser også, at der er ingen børn opkaldt efter deres morfar, Mads Jepsen. Det hænger måske
sammen med hans skæbne. Se under ANE 38 og 39.
Tilbage til Martinus Kristian og Bodil Marie.
Efter vielsen kan vi se, at de bosætter sig i stationsbyen Fårup nær Hobro. Her erhverver Martinus
sig som arbejdsmand ved Statsbanerne. Senere får han arbejde på teglværket i Lille Bjellerup ved
Dronningborg ved Randers. Herefter bliver han bestyrer på Riismøllegaard i Dronningborg. Senere
da der finder udstykning sted af Mariager Klosters jorder køber de statshus på Klostermarken i
Mariager Landsogn. Det ser vi bl.a. af oplysninger i Mariager Landsogns kirkebog ved datteren
Martine Maries konfirmation 6.oktober 1918.
Kort tid herefter køber de til Møllegården på Fulgsang nær Hohøj i Mariager. Skødet er
underskrevet 10. november 1920 og findes i Mariager Skøde og panteprotokol B 47 - sp 13, fol.
465 - 466 og gengives på de følgende sider.
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Skøde
L. 834. Pb. M. Reg. Ma fol 80
Stpl. 87 kr.
Undertegnede Murermester Chr. Andersen og Tømrermester M Steenfeldt, begge af Mariager,
sælger, skøder og overdrager herved til Martinus Christian Pedersen af Mariager Klostermark den
os i Forening tilhørende Ejendom Matr. 60 Mariager Købstads Bygrunde af Hartkorn 1 Fdk. 1 3/4
Alb. med Grund og Tilliggende og med paastaaende Bygninger og alle deri værende mur - og
nagelfaste Genstande, derunder 5 Kakkelovne, 4 Komfurer og 1 Grubekedel samt den elektriske
Installation uden Lamper.

Og den akorderede Købesum 8700 kr. Otte Tusinde Syv Hundrede Kroner er berigtiget, skal den
fornævnte Ejendom, matr. Nr. 60, Mariager Bygrunde, med alt Tilhørende og Tilliggende herefter
tilhøre Køberen med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed vi har ejet dem,
hjemlet for hver Mands retmæssige krav og Paatale og fri for Pantegæld, men bemærkes, at Matr.
Nr. 14a og 14b Mariager Markjorder har Vejret.
Køberen udreder alle den solgte Ejendom paahvilende Skatter og Afgifter for Tiden fra og med 1.
Oktober d. A. og fremtidig, medens han paa den anden Side hæver Lejeindtægten fra og med i dag.

Alle Omkostningerne ved nærværende Skøde til Stempel, Skrivning og Tinglæsning m. v. betales af
Køberen med Halvdelen og af os med Halvdelen.
Med undertegnede Martinus Christian Pedersen modtager herved dette Skøde.

Vi ansætter herved paa Tro og Love den solgte Ejendom til en Værdi lig med Købesummen.

Mariager, den 1, November 1920

M Steenfeldt

Martinus Chr. Pedersen

Chr. Andersen

Til Vitterlighed:

N. Winther

A. C. Thomassen

Foranstaaende Ejendom Matr. Nr. 60 er ansat til Ejendomsskyld 8000 kr.,
der resterer ingen Afgift her til Kontoret.
Mariager Kæmnerkontor, den 9/11 1920.
N. P. Josephsen
Læst inden.................
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I forbindelse med skødeskrivningen udstedes følgende panteobligation:
L. 835. Pb. M. Reg. Ma fol 80 B/ 610
Stpl. 9 Kr.

30/5 19231. Paat. (N/366) Sch.
Aflyst 30/7 1947 (Nr. 784)

Panteobligation
Undertegnede Martinus Christian Pedersen af Mariager tilstaar herved at være bleven skyldig til
Landbosparekassen for Mariager og Omegn i Mariager den Kapital 4500 Kr. skriver Fire Tusinde
Fem Hundrede Kroner, som jeg forpligter............................... (L. 1372. fol. 10)..............................
..... at betale en 11. Marts eller 11. September Termin efter et halvt Aars forudgaaet Opsigelse......
.... at forrente med 6 pro. Cent p. a. som erlægges................................ Bopæl her i Landet.
Rentebevilling bedes meddelt.
Paa Kapitalen afbetales 50 Kr. den 11. September 1921 og herefter 50 Kr. hver paafølgende 11.
Marts og 11. September indtil Gælden er nedbragt til 4000 Kr.
Til Sikkerhed for skadesløs............... pantsætter jeg herved med første Prioritet den mig ifølge
Skøde af Dags Dato tilhørende Ejendom Matr. Nr. 60 Mariager Købstads Bygrunde af Hartkorn
1 Fjdr. 1 3/4 Alb.
Det bemærkes, at Matr. Nr. 14a og 14b Mariager Markjorder har Vejret paa Ejendommen.
Under Pantsætningen er indbefattet................................. til Udbetaling forfalden.
Til yderligere Sikkerhed for skadesløs Opfyldelse af Debitors Forpligtelser efter nærværende
Obligation indestaar medundertegnede Murermester Chr. Andersen og Tømrermester M.
Steenfeldt, begge af Mariager, som solidariske Selvunderkautionister og ere vi og vore Arvinger,
der ogsaa skulle hæfte in solidum, i Søgsmaalstilfælde underkastede Bestemmelserne i
Retsplejelovens Kap. 41 og Pligtige at betale skadesløse Incassations - og Sagsomkostninger af
enhver Art samt pligtige til at give Møde for Forligskommisionen i Mariager og Mariager Købstads
og Gjerlev - Onsild Herreders Ret som 1 ' Instans efter Varsel som til i Retskredsen boende uden
Hensyn til personligt Værneting. Denne vor Kautionsforpligtelse vedbliver uforandret indtil hele
Gælden er skadesløst indfriet uanset om der af Kreditor maatte indrømmes Debitor Henstand med
Betalingen af forfaldne Beløb.

Mariager, den 1. November 1920
Martinus Chr. Pedersen

Som solidariske Selvskyldnerkautionister: M. Steenfeldt Chr. Andersen.

Til Vitterlighed tillige om rigtig Dato:
A. C. Thomassen

St 1. 1 Kr.
Læst inden.............
Rentebevilling meddeles.
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N. Winther.

Bodil Marie er i en lang årrække en god medhjælp på Hotel “Postgården”, hvor hun blev kendt .for
sin fine madlavning.

Her på Møllegården fqrer de 1942 deres guldbryllup.

De er så heldige, at de fem af børnene slår sig ned i Mariager. Ja to af børnene bosætter sig enten i
eller lige ved Møllegården. Se billede og omtale af Møllegården de næste sider.

Møllegaarden, Fuglsang Mariager.
Møllegårdens historie går mange år tilbage.
Gården har matrikel nr. 60A og 60D
De nuværende bygninger er opført af og for murermester Møth i 1856, men stedets historie går
længere tilbage:

11801 ejes stedet af arbejder Søren Madsen Find.
Søren Madsen Find skøde på matrikel 24 til Jens Nielsen 1. august 1801.

20. december 1811 er der skøde af brændevinsbrænder Carl Frederik Harboe på 3 tdr. og 4 skp.
28. december 1825 er der skøde på en andel i Set. Peders dal fra brændevinsbrænder Carl
Harboe.
18. juli 1835 er der skøde fra Søren Madsen Find til tømmermand Jens Christensen på en toft.
Stedet får matrikel nr. 120.

2. december 1846 er der skøde fra Ane Marie Jensdatter, enke efter Søren Madsen Find til Niels
Jensen Snebæk på husplads beliggende i Fuglsang.
2. december 1846 ligeledes skøde på et sted i Set. Peders Dal mellem de samme.
18. juni 1850 er der skøde fra Niels Jensen Snebæk til murermester Andreas J. Møller på stedet
nr. 94.

23. juni 1909 er der fogedudlægsskøde til Carl Neergaard. Matrikelnr. 60.
14. august 1918 er der skøde til M. Steenfeldt og Chr. Andersen.

10. november 1920 er der skøde til Martinus Kristian Pedersen.

30. juli 1947 er der skøde til Heini Andreas Klein. Købesummen er 14.600 for matrikel 60a.
Vi ser, at det er barnebarnet, der i 1947 køber Møllegaarden.

MØLLEGAARDEN indeholder i dag 2 forhuse og 3 udhuse. Det blev vurderet i Registrant og
bevaringsplan for Mariager 1978 som følger:
Matrikel 60a. Det vestlige forhus. Det oprindelige stuehus består af en grundmuret sorttjæret
sokkel. Huset er på 9 fag, helstensmur, gulkalket, sund og velholdt. Der er 45 graders tegltag,
halwalm i begge ender, sundt.
Enkelte oprindelige vinduer og døre er bevarede, vinduerne mod gården er udskiftet med
efterligninger af gamle sprossevinduer, mod haven nye vippevinduer, nyere trædøre.
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Matrikel 60d. Det østlige forhus. Oprindelig sidebygning er grundmuret, sorttjæret sokkel.
Huset er på 6 fag, egentlig 7 fag helstensmur, gulkalket, sund og velholdt. 45 graders tegltag,
halwalm mod vest. Sprossevinduer, sunde og velholdte.

Udhuse: Til hver af de to beboelseshuse er knyttet en grundmuret og gulkalket tilbygning med
etemittag og ensidig taghældning. Desuden findes et udhus placeret i gården ligeledes
grundmuret og kalket, med ensidig taghældning.
Uderum: Hele anlægget er smukt placeret omkring en brolagt gård og køkkenhave. Rummet
bliver holdt sammen af en ensartet farve og materialebehandling. Herudover findes haveanlæg
på de andre sider.

Anmærkning: Huset skæmmes lidt af en misforstået holdning til restaurering, det gælder især
vinduerne. Nye trædøre virker uheldige.
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Martinus Kristian Petterson dør 81 år gammel på Møllegården 17.november 1948. Han bliver
begravet på Mariager kirkegård 24.november 1948.
Præsten har her anført, at han erfødt i Søby, Hornslet, Århus Amt den 7. september
1866 som søn afhusmand Anders Petterson og hustru Anne Kathrine. Han var gift
med Bodil Marie Jepsen. Deres sidste fælles bopæl var i Møllegården, Mariager.
Hustruen, Bodil Marie, er selv ikke rigtig rask, så hun var ved begravelsen sengeliggende og
kunne ikke følge manden til graven.

Kort tid efter den 24. august 1949 dør Bodil Marie Jeppesen ligeledes på Møllegården. Hun
bliver også begravet på Mariager kirkegård 28.august 1949, ligeledes 81 år gammel.
Præsten har her anført, at hun var aldersrentenyder i Møllegården.Hun erfødt 6. maj
1868 i St. Sjørup, Estruplund sogn, Randers Amt. Hun var datter afhusmand Matts
Jepsen og hustru Anne Marie Sørensen. Hun var enke efter husmand Martinus Kristian
Petterson. Deres sidste fælles bopæl var i Møllegården, Mariager.

Se dødsanmeldelsen på næste side.
Efter begravelsen af Bodil Marie er der i Mariager Avis følgende om begravelsen:

Den 81-årige Bodil Marie Petterson, ‘‘Møllegaarden’’ i Mariager, blev søndag eftermiddag
under stor deltagelse begravetfra Mariager Kirke, der var smukt pyntet med blomster og lys. Et
væld af blomster, kranse og dekorationer, hvoraf flere signerede, dækkede gulvet i den
blomstersmykkede kirke og langs kirkens gang. Socialdemokratisk Vælgerforenings fane
paraderede ved kisten. Pastor Nørgaard, Hem, udtalte:
_ Om en mor er der en masse minder. Hendes liv er at passe hjem, mand og børn. Det er et slid,
og hun er altid optaget, Sådanne mødre får aldrig nogen anerkendelse fra det offentlige, skønt
det er en stor samfundsopgave at være mor. Hvadjeres mor, bedstemor og svigermor har været
for jer, ved I, men mon ikke enhver mor er noget kært og dyrebart for børnene, og det er noget
dyrebart, vi i dag bærer og følger til graven. Jeg tænker på de minder, jeg har om min mor. En mindebog, som jeg i stille stunder tager frem og blader i. Hvert billede og minde har noget
godt at bringe. Præsten citerede et vers af Jeppe K Aakjær, som denne havde skrevet om sin
gamle mor. Præsten sluttede: “Når de lange aftener og mørke nætter kommer, så tag
mindebogen om jeres morfrem. Ære være hendes minde ”.

Kordegn Nielsen takkede ved graven på familiens vegne for deltagelsen.
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Dødsanmeldelse over Bodil Marie Jeppesen gift Petterson.
Jordefærd

Mariager
Dødsfald
Fru Marie Petterson. »Mølle
gaarden«; Mariager, er i Morges
afgaaet ved Døden i sit Hjem, 81
Aar gammel.
Fru Petterson var født i St. Sjørup. I sine»unge Dage var hun an
sat paa det gamle Hotel »Dagmar«
Torvegade, Randers, hvor hun var
en stabil og dygtig Kogerske. I
1892 blev hun gift med Arbejds
mand Petterson fra Karlby ved
Hornslet. Ægteparret bosatte sig i
Faarup, hvor Petterson fik Arbej
de ved Statsbanerne. Senere flyt
tede de til Dronningborg, hvor
Petterson blev Bestyrer paa Riismøllegaard.
Senere, da der fandt Udstykning
Sted af Mariager Klosters Jorder,
købte Parret et Statshus ved Randersvej ,og her blev nok at gøre
for Fru Petterson og Børnene, der
maatte hjælpe til med den daglige
Drift. Fruen var tidligere gennem
en lang Aarrække en god Med
hjælper paa Hotel »Postgaarden«,
og hun var kendt for sin fine Mad
lavning. Hun var en venlig og af
holdt Dame, der ofrede alt for
Hjem, Mand og Børn. Hun har i de
senere Aar ikke været rigtig rask
. og da hendes Mand i Efteraaret
; 1948 døde, var hun sengeliggende
> og kunde ikke følge ham til Gra
ven.
I Ægteskabet er der tre Sønner
og tre Døtre.

Den 81-aarigc Bodil Marie
Pettersson, s'Mpllegaarden«, i
Mariager, blev Söndag Eftermid
dag under stor Deltagelse begra
vet fra Mariager Kirke, der var
smukt pyntet med Blomster og
Lys. Et Væld af Blomster. Kranse
og Dekorationer, hvoraf flere sig
nerede. dækkede Gulvet i den
blomstersmykkede Kirke og langs
Kirkens Gang. Socialdemokratisk
Vælgerforenings Fane paraderede
ved • Kisten. Pastor Nørgaard,
Hem, udtalte:
— Om en Mor er der en Masse
Minder. Hendes Liv er at passe
Hjem, Mand og Børn. Det er et
Slid, og hun er altid optaget. Saadanne Mødre faar aldrig nogen
! Anerkendelse fra det offentlige,
i skønt det er en stor SamfundsopI gave at være Mor. Hvad jeres Mor,
! Bedstemor og Svigermor har væj ret for jer, véd I. men nion ikke
! enhver Mor er noget kært og dy
rebart for Börnene. og det er no
get dyrebart, vi i Dag bærer og
følger til Graven. Jeg tænker paa i
de Minder, jeg har om min Mor
— en Mindebog, som jeg i stille
Stunder tager frem og blader i.
Hvert Billede og Minde har noget
godt at bringe. Præsten citerede
et Vers af Jeppe K. Aakjær, som
denne havde skrevet om sin gam
le Mor. Præsten sluttede: »Naar
de lange Aftener og morke Næt
ter kommer, saa tag Mindebogen
om jeres Mor frem. Ære være
hendes Minde-?.
Kordegn Nielsen takkede ved
Graven paa Familiens Vegne for
Deltagelsen.
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Bodil Marie og Martinus Kristian

00

Martinus Kristian Petterson og Bodil Marie Jeppesen
Det ene billede er fra deres guldbryllup i 1942.
Foto: Jøm Toldbod
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Billeder fra Mariager

Billede af klosteret.
Vi kan se:Klosterkirken, nu Mariager Kirke, Sognegyden ned til sognekirken.

Mariager Torv i 1919. Foto: Jørn Toldbod
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Kirkepladsen i 1919

Kirkepladsen i 1919.
Ane Katrine og Ejnar Toldbod havde lejlighed mellem kroneme på 1. sal.
Foto: Jøm Toldbod
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Stenen over Stygge Krumpen med flere.
Det var disse rester Ane Katrine var med til at grave ud i 1934.

Bryggerhaven 6, Det var her Ane Katrine boede. Foto: Jørn Toldbod
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Kirkegade 22
Her boede Ane Katrine og Ejnar Toldbod

Kirkegade 22 i dag
Foto: Jørn Toldbod
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Møllegården i dag 1990-erne
Foto: Jørn Toldbod
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Milton Jensen: Mariager Kirke og Kloster
fra Kronjyder og Molboer af Henrik Pontoppidan
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6. GENERATION

ANE 36 ANDERS JOHAN PETTERSON
Anders Johan Petterson er født 15.november 1837 i Helleviksæng 23 i Krisstianopel i Blekinge i
Sverige. Moderen er pigen Kärstin Olufsdatter. Han er født udenfor ægteskabet. Senere i de svenske
husførhørsprotokoller angives føderen at være Peter Oleson. Ved dåben den 18. november 1837 er
foip. Jonas Johansson og hustru Maja Pedersdatter i Hamarby faddere. Moderen angives at være 26 år
gammel.
Anders Johan Petterson kalder sig kun Anders Petterson, så fremover angives han kun med de to
navne.

Ved sin død i Hørby sogn er angivet, at han er født i Bjørkelycke i Blekinge. Ved folketællingen 1880
i Hvilsager sogn er det angivet, at han er født i Krisstianopel i Sverige. Helleviksæng og Bjørkelycke
er imidlertid ikke sogne, men små landsbyer i Krisstianopel sogn i Blekinge.
Som barn flytter han senere til Karlsbo i Torsås sogn i Kalmar amt. Senere til Brändebo ligeledes i
Torsås sogn. Det er nær Brømsebro, hvor freden blev sluttet 1645 mellem Sverige og Danmark. Her
bliver moderen 1839 gift med Peter Olsson. Denne Peter kan godt være far til Anders, der jo får
efternavnet Petterson. Indtil andet er bevidst, går jeg ud fra, at han er faderen. De flytter nu tilbage til
Krisstianopel sogn til S. Bjørkelycke.

Moderen bliver enke ca. 1859. Kort tid efter dukker Anders op i Danmark 9 .juli 1859, idet han da
ankommer til GI. Estrup i Fausing sogn. Han kommer da fra Øster Vælling, hvor han tjente ved Poul
Christensen.
I GI. Estrup tjener han ved godsejer J. Scheel. Herfra tager han til Krogsbæk, hvor han ankommer
17.november 1859. Vi kan på denne måde følge ham i kirkebogens til-og afgangslister.

I sidste halvdel af forrige århundrede var der stor udvandring fra Danmark til USA, Canada og
Australien. I samme periode var der konstant tilvandring til Danmark fra vore nabolande - især Polen
og efter 1864 også fra de nordtyske områder og Nordslesvig. Men den største indvandring foregik fra
det sydlige Sverige - fra de tidligere danske områder i Skåne, Halland og Blekinge. Her var det stor
fattigdom, den svenske landarbejderklasse levede under i det 19. århundrede. En nærliggende udvej
var det at rejse bort til andre områder, hvor det var muligt at skaffe arbejdsindkomst.
Vi kender det fra Vilhelm Mobergs: Udvandrersaga og fra Martin Andersen Nexø's Pelle Erobreren.
For mange var emigrationen til Amerika løsningen, men det krævede, at det var muligt at realisere
ejendom, så man havde penge til rejsen og ophold i den første tid og dels til evt. køb afjord. Denne
mulighed var ikke tilstede for dem, der var jordløse. De havde muligheden i Danmark.

1901 var der 35.555 svenskere i Danmark, heraf 30.853 i den østlige del på øerne. I Jylland var der
kun 4.702, men her er det især Randers og Århus Amter, der gør sig gældende. De havde 44,4% eller
2.090 af samtlige svenskere i Jylland. Det har sandsynlig været turen over Kattegat, der har været
lettest for en del svenskere, som kom fra de kystnære egne på den svenske vestkyst. Denne
formodning bekræftes af kilderne så tidligt som i 1850erne, da en fæsteagent i Århus, Busch, opgives i
en indberetning fra Randers Amt som storimportør af svensk arbejdskraft. Disse kom til Randers og
Århus Amter via Randers med skib fra Sverige. I perioden 1852 - 1856 ankommer ialt 2.745 svenskere
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til Randers Amt, ca. halvdelen af dem som sæsonarbejdere, der rejste tilbage. Sæsonarbejdet var især
inden for landbrug, teglværk og anlæg.
Selvom man havde pligt til at melde sig ved præsten for at blive ført ind i tilgangslisten i kirkebog-en,
var det ikke alle, der meldte sigrDet var heller ikke alle præster, der var lige omhyggelige med at føre
til-og afgangslisteme. Så man kunne godt opholde sig i et sogn i flere år, før man registreres.
Frygten i Danmark for de mange indvandrere var stor. Det ses af følgende forslag til lov angående
indvandring til Danmark.:
Enhver indvandrende svensker eller nordmand (måske også tysker), som tages i
condition, måfor sognets politi, sognefoged eller herredsfogedforevise et bevis for, at
har erlagt 10 rdl. i indvandringsskat; forinden han antages.

Ingen indvandrer må gifte sig, medmindre han stiller caution for, at har er mægtig til
atforsørge sin familie.

Når indvandrende mandfolk har været i landet et år, bør de tjene i armeen i 1 å2 år og
gøre vagttjenester ifæstningerne.
Dersom indvandrende fruentimmere får børn udenfor ægtestanden, så hjemsende de
strax.
Emigranten, dec. 1869.

Selvom man i dag kan antage, at det gik forholdsvis gnidningsløst med de mange svenske
fremmedarbejdere, viser ovenstående, at der givetvis var en del problemer.
De svenske arbejderes fordel var dog, at de umiddelbart kunne indgå i den danske befolkning. De
skilte sig ikke væsentligt ud i udseende, og sprogligt og kulturelt var der ikke mange forskelle. Der
blev da også i de følgende år indgået mange blandede ægteskaber.
I Krogsbæk bliver Anders Johan Petterson 17.november 1863 gift med Ane Katrine Mikkelsdatter i
Krogsbæk kirke ved Karleby nær Hornslet. Forlovere er: M. Pedersen og Anders Sørensen fra
Ridsegård. Den sidste skriver under som forlover med ført hånd.

ANE 37 ANE KATRINE MIKKELSDATTER
Ane Katrine Mikkelsdatter er født 29.september 1843 på Bjerregården eller Bjerggården i Krogsbæk
sogn. Hun bliver døbt 17.november 1843 i Krogsbæk kirke. Hun bliver her båren af gårdmand Søren
Jensens hustru.
Faddere er: ungkarl Jens Jensen, Anders Sørensen og Jens Bach alle af Karlby.

Ane Katrine kan i et interview i 1933 fortælle, at hun kan huske, at de danske dragoneskadroner i
krigen 1848-51 samledes på hendes faders marker. Ligeledes kunne hun fortælle om mange militære
indkvarteringer i fødegården i 1864.
Hun bliver konfirmeret 1. søndag efter Mikkelsdag 1857 med karaktererne forhold mg og kundskab
mg.
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Avisudklip om Martha og Martin Petterson, der overtager Torsted Nygaard i 1947.

Min kære måhd, vor ejegode far, svigerfar og bed
stefar
;

80 år

iq„ /a t ? 9Ç
- Martha Petterson,
Hj edsbækvej 398, Sul
drup, fylder tirsdag 80 år.
Hun er født på Suldrupegnenog kom tidligt ud af
tjene. 1. november 1933
blev hun ansat som ung pi
ge på Thosted Nygaard.
Fire år senere blev hun
gift med Søren Martin
Petterson. Året efter er
hvervede parret en ud
stykning fra Thosted Ny
gaard.
I 1947 overtog parret
Nygaard og drev gården til
1974, hvor det flyttede til
Suldrup i et nyopført hus.
11 år senere* døde Søren
Martin Petterson.
Martha Petterson er
meget ferm til håndarbej
de og syr gerne til sin sto
re familie, der blandt an
det tæller fire børn samt
svigerbørn og børnebørn.
I øvrigt beskrives hun som
et gæstfrit ogmeget varmt
menneske.

MARTIN PETTERSON
er stille sovet ind.
Suldrup, d..3O. maj 1984. ;

Martha Petterson,
Kaj og Emma,
Vagn og Lydia,
Erik og Ella,
Doris og Anders,
børnebørnene.
Föres fra. Aalbofg Sygehus
Syd’s kåpel tirsdag d. 5?
juni kl. 12.00 til Trængstrup Kirke, hvor begra( velsen föregår kl. 13.00.
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De får af børn:

1.

Peder Nikolaj Petterson født 13.februar Bjerregården. Han bliver døbt hjemme
17.februar og i kirken i Krogsbæk 17.april 1864. Han er bosat i Randers i 1902.

2.

Martinus Kristian Petterson. Han er født 7.september 1865 i Søby. ANE 18.

3.

Chresten Bak Petterson født 8.august 1869. Døbt 28.september 1869 i Søby kirke.

4.

Søren Peter Petterson født 7.januar 1872. Døbt 11 .februar 1872 i Søby kirke. Han
overtager gården efter forældrene i Tobberup. Han bliver gift 9. november 1901 i
Valsgaard med Mette Sofie Monsson. Søren Peter Petterson dør 3. december i
Tobberup og begraves 10. december 1906 i Hørby. De får sønnen Søren Peter Martin
Petterson den 17. august 1907 i Tobberup i Hørby sogn. Vi ser her, at sønnen fødes
mere end 8 måneder efter, at faderen er død. Denne søn bliver senere i *1933 gift med
Martha. De erhverver en udstykning fia Torsted Nygaard i 1933.11947 overtager de
Torsted Nygaard. Sønnen bliver sognefoged i Årestrup sogn. Han bruger navnet Martin
Petterson. Se avisudklip om dem.
Nu tilbage til Søren Peter Petterson. Han dør 3. december 1906 i Tobberup og begraves
10. december samme år i Hørby, 34 år gammel. Enken Mette Sofie Monson bliver
senere gift med Herman J. Laursen og de flytter til Torsted Nygaard i Årestrup sogn.

5.

Jens Marius Pedersen født 28.maj 1879 og døbt 6.juli 1879 i Hvilsager kirke. Han
emigrerer senere til Amerika.

6.

Søren Bach Pedersen født 2.april 1882 i Svejstrup. Han bliver døbt i Raasted kirke
25.juli 1882. Han er i Ålestrup i 1902.

De får desuden en dreng, der dør som lille. Det er ikke lykkedes at finde ham døbt. Vi ser, de to
sidste af drengene er døbt Pedersen.

Gennem børnenes dåb kan vi følge Anders og Ane Katrine i deres færden. Dette hænger
sammen med efterfølgende avisudklip fra Aalborg Amtstidende ved Ane Katrines 90 års
fødselsdag.
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Ved Folketællingen 1880 bor de i Termestrup i Hvilsager sogn.
Anders Pedersen
42 år, gift født Kristianobel i Sverige, husføder
36 år, gift født Karlby, Krogsbæk sogn, hans kone
Ane Katrine Mikkelsen
Kristen Bak Pedersen
10 år
født i Søby }
Søren Peter Pedersen
8 år
født i Søby } deres bøm
1/2 år
født Hvilsager}
Jens Marius Pedersen

Det sidste sted, de slår sig ned, er i Tobberup i Hørby sogn ved Hobro. Her er fundet
mageskifteskøde af 2O.december 1884, læst 5.maj 1885. (Kilde: Realregister for Hørby sogn I,
B.48 C, SP 35C, fol. 605). Skiftet er ffa Christen Christensen til Anders Pedersen.

28.november 1885 læst 1.december fra Anders Petersen til Kreditforeningen af mindre
ejendomme på landet i Jylland, kroner 3000.
Ved Folketællingen 1890 i Tobberup i Hørby sogn:
et hus:
Anders Pedersen, 52 år, gift, lutheraner, født i Sverige, husmand
Ane Kathrine Mikkelsen, 56 år, gift, lutheraner, født i Krogsbæk, Randers Amt
Jens Marius Pedersen, 10 år, deres barn, født i Hvilsager, Randers Amt
Søren Bak Pedersen, 7 år, deres barn, født i Raasted, Randers Amt
Ved folketællingenl901 Hørby sogn, Tobberup:
Anders Pedersen, født 15. november 1837 i Sverige, husmand
Ane Katrine Pedersen, født 29. september 1843 i Krogsbæk, hans kone
Søren Peder Pedersen, født 7. januar 1872 i Søby, barn
gift 1865, levende bøm 6, døde bøm 1, i ægteskabet.

Gården afgives 17.juli 1902 til sønnen Søren Peter Petterson. (Kilde: Realregister for Hørby
sogn I, B 48C, SP 48Q, fol. 504).
Ved denne lejlighed oprettes en aftægtskontrakt, der bliver læst 17.juli 1902. Ligeledes ved
denne lejlighed bliver kapitalen 1370 kr. udbetalt til arvingerne ( S. Petterson og kone
undtagen). 1000 kr med oprettende prioritet udskiftes 3000 kr. til kreditforening og 200 kr
således, at de 1000 kr hæftes forud for aftægten.
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Billede af Anders Petterson og Ane Katrine Mikkelsdatter

Billedet forestiller:
Jens Marius

Ane Katrine

Peder Nicolaj
Chresten Bak

Søren
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Søren Petter Martinus
Anders Petterson

AFTÆGTSKONTRAKT:
Læst 17.juli 1902. Stempel kr. 9,15.

Idetjeg Anders Pedersen af Tobberup i dag har meddelt min søn Søren Peter Petersen skøde på
ejendommen matr. nr. 14d og 17b af Tobberup, Hørby sogn, har jeg betinget mig, ligesom jeg
herved betinger mig, at han og efterfølgende ejere affornævnte ejendomme skal yde mig og
nuværende hustru, sålænge nogen af os lever, altså uden afkastning ved den enes dødfølgende
årlige aftægt:

1.
Sålænge vi, aftægtsfolkene, herved er tilfredse, blive vi boende i gårdens stuehus i den stue, vi
hidtil have beboet, hvilken stue skal forsynes med en kakkelovn, og der skal til aftægtsboligen
tillige høre køkken og spisekammer, forstue samt fornøden plads og særlig adskildret i huset til
vort ildebrændsel. Vi forholder os derved ret til at udtage af aftægtsyderens indbo de til vort
brugfornødne køkkenredskaber. Denne bolig er til udelukkende brug for os.

2.
Forsåvidt ejendommen sælges skal der, når vi forlanger sådant opføres en aftægtsbolig til
udelukkende brugfor os, stor 3 fag hus, der hvor vi forlange i nærheden af de andre bygninger
på ejendommen. Denne bolig skal da træde i stedet for den i Part-nævnte og skal bestå af 2
stuer, forstue, køkken og spisekammer, og det skal være til udelukkende brug for os,
aftægtsfolkene.
Boligen skalforsynes med 2 kakkelovne, den ene kogekakkelovn, og komfur, bræddegulv og loft,
fornødne vinduer og døre, således som vi nærmere måtte bestemme.
Når forlangende om boligens opførelse og indretning af os fremsættes inden en l.april, skal
boligen værefærdig i tør tilstand til indflytning inden samme års 1.oktober.
3.
Aftægtsyderen er pligtig til årlig at levere os gode og sunde varer til vor underholdning
følgende naturalier, nemlig:
200 pund rug, '410 pund friskt godt rugbrød, 200 pund flurmsel (må være flourmelis), 3 tdr.
kartofler, 5 lp. flæsk, 2 kg ost, 3 1/4 lp smør, 5 snese æg, 2 pund uld, 10000 stp skudtørv af den
almindelige størrelse. Rugen og melet leveres med halvdelen hver l.maj og l.november.
Kartoflerne leveres med halvdelen hver april og halvdelen hver oktober måned. Flæsket skal
være taget af en af enderne af grisen, leveres i hver november måned. Osten leveres med
halvdelen i hver april og halvdelen i hver oktober måned. Smørret leveres med et pund hver
uge. Rugbrødet leveres med et 8 pund rugbrød hver uge. Æggene med en snes ad gangen,
efterhånden som vi forlanger samme. Ulden leveres om efteråret. Tørvene i tør tilstand leveres
tilkørte og stablede i hus i det dertil bestemte rum i rette bjergningstid.
Daglig leveres en 1/2 potte sød komælk og 2 potter skummetmælk. Endvidere betales os kontant
20 kr årlig med halvdelen hver l.april og halvdelen hver 1.oktober.
Aftægten skal leveres os i vor aftægtsbolig, og aftægtsyderen skal vedligeholde aftægtsboligen,
så at den stedse er i god stand.
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4.
Vort korn skal aftægtsyderen besørge frit til ogfra mølle. Han skal videre, når vi måtte forlange
det, lade brygge og bage for os samt besørge vort tøj vasket og istandsat samt yde al mulig
hjælp og omsorg, pleje og opvartning, særlig i sygdoms-og svag-hedstilfælde. Når det måtte
ønskes er aftægtsyderen pligtig til at hjemkøre præst og læge. Endvidere skal aftægtsyderen
årlig afgive anstændig befordring til 2 rejser årlig for os, dog ej læng-ere fra Tobberup end 4
mil tur-retur, dog må disse rejser såvidt muligt ikke forlanges præsteret i den travle høst og
sædetid.
5.
Vi aftægtsfolkene have, hvad enten vor aftægtsbolig er den i Post 1 eller Post 2 nævnte, ret til at
benytte aftægtsyderens bryggers og bageovn på ejendommen samt tillige at benytte hans
brygger- og bageredskaber, ligesom vi har ret til at tage vand i brønden på ejendommen og til
frit og uhindret at færdes overalt på denne, ligesom der skal være adgang til og fra vor
aftægtsboligfor enhver, vi beskeder sådan.
6.
Hvad enten vor aftægtsbolig er den i Post 1 eller Post 2 anvend-te, skal vi have en stp.jord 400
kvadratalen stort udlagt af ejendommen til havebrug i nærheden af aftægtsboligen, hvor vi
nærmere forlange det. Til denne have må vi af møddingen til ejendommen årlig tage den
fornødne gødning. Aftægtsyderen skal om vi ønske det påføre haven gødningen og grave haven
for os.
7.
Flytter vi, aftægtsfolkene, nogensinde væk fra ejendommen, bort-falder sålænge vi er
borflyttede bolig og de i Post 3 anmeldte naturalpræstationer, ligeså ydelserne efter Post 4 og
retten ef-ter Post 5 og 6, og i stedet skal betales os, aftægtsfolkene, henstand 140 kr årlig med
halvdelen hver l.april og halvdelen hver 1.oktober. Desforuden betales de 20 kr kontant, som er
an-ført i Post 3, og renten af de 1000 kr ifølge Post 9. Vi er dog berettigede til atter at flytte
tilbage til aftægtsboligen efter forudgående 1/2 års varsel til ejeren l.maj eller 1.november, og
når tilbageflytningen er sket ydes ligeledes naturalpræstationer-ne ifølge Post 3 på ny og øvrige
aftægtspræstationer efter Post-eme 4, 5 og 6 i det omfang, som er foranbestemt i de
pågældende poster.

8.
Når vi aftægtsfolkene dør, skal aftægtsyderen besørge og bekoste vor hæderlige og anstændige
begravelse efter egnens skik og brug mod som vederlag derfor at erholde vort indbo og vore
bekked-ningsgenstande.
9.
Endvidere skal Søren P. Petersen være forpligtiget til skadesløst den l.juni eller december
termin, der indtræffer 1/2 år efter den sidste af vor, aftægtsfolkenes, død at udbetale til vore
arvinger 1000 kr, skrives et tusinde kroner, dog således at Søren Peder Petersen eller hans
arvinger ingen anpart få i denne sum. Disse 1000 kr henstå således uopsigelig sålænge nogen
af os, aftægtsfolkene, lever og forrentes til os med 4% p.afra dato at regne. Renten erlægges
med halvdelen hver l.maj og l.november.
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10.
Samtlige heri præstationer ydes i gode og sunde varer, sker dette ikke er vi berettigede til for
yderens regning at anskaffe de manglende eller bedre varer.
Leveringen skal ske skadesløst og i tilfælde af søgsmål skal aftægtsyderen, hvis han taber
sagen, om end kun tildels, betale skadesløse sagsomkostninger, uanset Ford. af 6. august 1924,
hvorhos han er underkastet hurtig rettergang efter Ford. af25. august 1828.

Jeg Søren Peder Petersen indgår herved på at yde mine forældre ovennævnte aftægt, hvis
gebyrpligtige kapitalværdi anslås til 1370 kr samt til overensstemmende medforanstående Post
9 skadesløst at udlodde aftægtsfolkenes arvinger 1000 kr, et tusind kroner, og midlertidig at
forrente beløbet som i Post 9 bestemt og pantsætter jeg til sikkerhed for skadesløs udredelse
såvel af den nævnte aftægt som af bemeldte 1000 kr med renter efter foranstående Post 9 den
mig ifølge skøde afD.D., der tinglæses samtidig hermed tilhørende ejendommen matr. no. 14d
og 17b af Tobberup afHartkorn henholdsvis 2 fjk, 2 1/2 alb og 11/2 alb geskt. 571/2 B og 15B
med derpå værende eller senere opførte bygninger, komfurer og indemurede kedler,
ejendommens besætning
og indventarium, avl, afgrøde, gødning og ildsvådestilfælde de pantsatte effekters
Assurancesummer, alt med oprykkende prioritet næstefter pantegælden til Kreditforeningen af
ejere af mindre ejendomme på landet i Jylland, oprindelig stor 3000 kr og øre i december
termin ft. til rest 2451 kr 36 øre med etatet modsige og solidariske forpligtelser samt 200 kr,
dog således at kapitalen 1000 kr med renter efter foranstående Post 9 har prioritet forud for
aftægten ctf gebyrpligtig kapitalværdi 1370 kr, men har aftægten oprykkende prioritet såfremt
de 1000 kr er indfriet.

p.t. Hobro den 11.juli 1902

Søren P. Petersen

Anders Petersen

Til vitterlighed om underskrift og rigtig datering

Joh. Andersen

J.B.Steenberg

læst inden Rinds Gislums herreds ret den
17.juli 1902 op prokt. Litra Qfol 504
Thugl.
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Efter, at de har overdraget ejendommen i Tobberup til sønnen, Søren Peter Petterson, bliver de
boende her på aftægt.
Folketællingen 1906 Hørby sogn, Tobberup:
Søren Peter Pedersen, født 7. januar 1972, gift
Mette Sofie Pedersen, født 21. oktober 1874, gift
Emma Katrine Pedersen, født 27.november 1902, barn
Ane Marie Pedersen, født 1900, slægtning
Anders Pedersen, født 15. november 1837, aftægtsmand
Ane Katrine Pedersen, født 29. september 1843, hans kone
Sønnen Søren Peter, der er gift med Mette Sofie, dør imidlertid ret hurtigt derefter den 3.
december 1906.
Mette Sofie gifter sig igen med Herman J. Laursen. Mette Sofies tidligere svigerforældre bliver
boende hos dem. Hvilket er tilladt efter aftægtskontrakten.

Folketællingen 1911 Hørby sogn, Tobberup:
Hermann J. Laursen, gift, husmand
Mette Sofie Laursen, gift, hans hustru
Katrine Pedersen, født 27. november 1902, hendes datter
Søren Peter Pedersen, født 17. august 1907, hendes søn
en søn, født 25. december 1910*
Anders Pedersen, født 15. november 1937 i Sverige, kom til sognet i 1884
Ane Katrine Pedersen, født 29. september 1843 i Karlby, kom til sognet i 1884
Aftægtsmand og kone.

* Denne søn får senere navnet Jens Christian Juul Laursen. Han vokser op på Torsted Nygaard i
Årestrup nær Suldrup. Han kommer i lære i Øster Hurup Brugs. 11941 bliver han gift med Olga
Marie Andersen, der er fra Øster Hurup. Parret flytter til Vorup, hvor de overtager en
købmandsbutik. Han dør 7. november 1986 i Vorup. Olga Marie Andersen dør 26. maj 1991
Vorup.

Anders Petterson dør 4.maj 1914 i Tobberup i Hørby sogn. Han bliver begravet i Hostrup Huse i
Hørby sogn. De sidste år er de tilknyttet Frimenigheden i Trængstrup. Anders Petterson bliver
77 år gammel.
11918 sælger Herman J. Laursen Tobberup. Gården sølges til J. P. Jensen. Det nye skøde bliver
læst 18. april 1918. Herman Laursen sælger gården med tilladelse af sin hustru Mette Sofie
Laursen, som hun nu kaldes. De flytter nu til Torsted Nygård i Ålestrup sogn nær Suldrup.
Gården her er på 80 tdr. land, medens gården i Tobberup kun var på 35 tdr. land. Besætningen
tager de med. De driver den selv hele vejen til den nye gård.
Ane Katrine Mikkelsdatter følger med til den nye gård. Him får i sine sidste leveår lupus. En
sygdom der langsomt æder næsen væk. Hun går den sidste tid med bind for næsen.
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Torsted Nygaard
Torsted Nygaard hd oprindelig Ingershøj. Gården har matrikel Nr. 1 og nr. 7. Det sidste nr. var
oprindelig betegnelsen for Ingershøj.

I Ingershøj boede i matriklen 1688 fæsteren Niels Nielsen, og her døde Peder Christensen Døgild
den 5. oktober 1747,67 år gammel. I skiftet nævnes enken Karen Jensdatter og børnene Jens, 32
år, Niels, 17 år, Kirsten, gift med Søren Foldager i Årestrup, Karen gift med Chr. Laursen i
Overlade, Anne, 22 år og Maren, 14 år.
Gårdens bygninger er: rollingen 8 fag, sønder lade 14 fag, vester lade 10 fag, øster fæhus 6 fag,
samt besætning 7 heste, 3 køer, 2 kvier, 2 studnød, 1 kalv, 20 får og 3 pol svin. Indtægt 97 Rdl.,
gæld 146 Rdl.

Sønnen Jens Pedersen Døgild overtager fæstet, men skal give moderen ophold. I foråret får Jens
Døgild det skudsmål, at han har forbrudt sit fæste, idet han aldeles har forødet gården, ladet
bygningerne forfalde og udsultet jorden.
Kammerherre Iver Rosenkranz Levetzau lader nu gården udflytte. En ny gård på ialt 42 fag opføres
på marken ca. 1300 meter nord for Torsted lidt vest for den vej, der allerede dengang førte til byens
heder. Ejendommen sættes i hartkorn og ny matrikel: 5 tdr. 1 skpr. 1 5/7 alb.

Den gamle gård får Niels Chr. Sørensen til gadehus. I stalden og fæhuset får Chr. Pedersen
Skovfoged fri husly.

Den nye gård bygges på kanten af heden, og endnu i 1798 ses på Torsted bykort kun hede nord for
bygningerne. I heden lå 5 kæmpehøje.
Den nye fæster af gården er Laurs Nielsen Mejlby af Store Binderup. Han får gården på livstid.
Han er gift med Inger Marie Sørensdatter. Det er derfor meget muligt, at gårdens navn stammer fra
hende. Inger Marie dør i barselseng 1788. Laurs Nielsen bliver atter gift. Denne gang med Maren
Sørensdatter. Deres datter Inger Marie Laursdatter bliver gift med Anders Jensen fra Gravlev. De
overtager gården. 1 1832 dør Inger Marie Laursdatter - samme år går Anders Nielsen fra gården og
bliver husmand i Torsted.
Gården overtages nu af Peder Nielsen Ræbild i nogle år. Herefter overtages den af Johannes Alsing.
Han er gift med Inger Larsdatter fra Budsted. For 3. gang er der nu en husmoder i gården med
navner Inger. De opsiger fæstet 1. februar 1841 og bliver husfolk i Torsted., indtil de i 1853 rejser
til Øls.

Kort tid efter bliver Ingershøj brudt ned. Ifølge kontrakt opretter jægermester August Theodor
Schütte en ny gård Torsted Nygaard.

Torsted Nygaard oprettes afingershøj og Chr. Jensen Markmands gård i Torsted. Nye rummelige
bygninger opføres ca. 270 meter øst for Ingershøj. Til denne gård lægges 240 tdr. land.

Henrich Behrens får gården i arvefæste den 20. januar 1842. Han er gift med Caroline Ehlers.
Afgiften er 200 Rdl. sølv, og ved ejerskifte skal der udbetales 200 Rdl. 1 1845 flytter Behrens
derfra, idet han overtager Kragelund teglværk.
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1 1845 overtages gården af Laurs Jensen Søndergaard, der har gården frem til 1851, hvor den
overtages af Mogens Olesen Mørch og hustru Ide Kirstine Berg. Han køber gården i selveje 1852.
Af senere ejere kan nævnes Jacob de Neergaard og hustru Hedevig Sophie Voss. De sælger gården
til Ulrik Christian Boesen og hustru Rasmie Frederikke Hasselbalch. Herefter følger flere ejere,
indtil Sigvaldt Andersen, gift med Maren Schou fra Gravlev i Sønder Herred køber den i 1882 af
træhandler Jens Andersen fra Silkeborg for 56.500 kr.

På dette tidspunkt ligger 100 tdr. land af det nordvestligste areal stadig i lyng, og en del af kæret er
tuer med vand imellem. Dette kær udvandes nu og kultiveres.
Sigvaldt Andersen kører rundt og opkøber fløde, som han hans hustru, der er mejerske, laver til
fløde. Den kærnes med hestekraft på gården. Sigvaldt Andersen opfører tillige med en vindmølle
ved gården. Sigvaldt Andersen dør 1905, men inden har han solgt flere parseller fra gården. Hans
hustru Maren Andersen driver gården videre, indtil hun sælger den til sin søn, proprietær Anders
Andersen, Dannevang, for 80.00 kr. Han sælger noget areal fra gården.

Herefter sælges i Torsted Nygaard i 1918 til Herman Laursen, der er gift med Mette Sophie
Monsson. De kommer som sagt fra en gård i Tobberup. Med sig til gården har deres familie plus
Mette Sophies tidligere svigermor, Ana Katrine Mikkelsen.

Ane Katrine Mikkelsen, ANE 37, dør her på gården i 3. december 1935.
Herman Laursen og hustruen Mette Sophie fortsætter med Torsted Nygaard frem til 1947, hvor
deres søn og svigerdatter, Søren Peter Martin Petterson og hans hustru Martha Petterson overtager
gården.

De bor på Torsted Nygaard frem til 1974, hvor de flytter til Suldrup i et nyopført hus.

Torsted Nygaard overtages herefter igen af fremmede.

Nå tilbage til Ane Katrine Mikkelsen:

Hun har formodentlig haft det godt på sine gamle dage, selv om hun boede hos en svigerdatter og
hendes nye mand. Ifølge brev fra 1976 fra Minna Jensen, Bjerregården til Martha og Martin
Petterson i Årestrup. Heri skriver Minna Jensen:
om onkel Søren Peter Petterson.. ..så det var vijo meget opfyldt af- men det blevjo kun
såfå år, hanfik lov at leve i - men tante Mette og børnenefik en god erstatning i onkel
Hermann. Selv på bedstes (Ane Katrine Mikkelsens) gamle dage - og hun varjo noget
oppe i årene - tålte hun ikke, at nogen sagde noget ufordelagtigt om onkel Hermann - og
han varjo også en enestående god stedfortræder.
Hun dør i Torsted Nygård 3.december 1935. Hun bliver begravet i Hostrup Huse ved Hobro
9.december 1935. Hun er da 92 år gammel. Det er en svær vinter dette år. På begravelsesdagen har
de lejet en sneplov til at holde vejene rene, så begravelsesgæsteme kan komme frem
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Avisudklip
I

9û-aarig i Torstednygaard.
Onsdag den 27. September.

' 7^^- “““
Aalborg Bwii
Svenstrup

g Hysk
til Konfirmationen,

at Telegrammer bringes ud fra

Palsgaards Boghandel.
Ogsaa det syntes de var lidt nok, og j
efterhaanden handlede de sig frem Nord
paa, fik Hus i Svejstrup paa 15 Tdr., i
dernæst Ejendom i Doense for at slutte [
med en anden og sidste i Tobberup ved *
Hobro paa 24 Tdr. Land. Her boede de
i 33 Aar og opnaaede at holde Guld- f
bryllup i 1913. Her opvoksede deres syv |
Sønner, hvoraf fire endnu er i Live r j
gode Stillinger. En Søn hk Hjemmet, |
men døde fem Aar efter. Enken giftede j
sig da med Herman Laursen, der i 1918 ;
købte Torstednygaard, og Ane Peder- j
sen, der allerede tre Aar før havde mi- |
stet sin Mand, fulgte med sine Sviger- I
børn hertil, hvor hun nu i To Aar har i
fundet en god og kærlig Pleje. Hun lod I
dog ikke Arbejdet gaa fra Haanden, og j
endnu i sit 87. Aar deltog hun med Lyst I
i Malkningen af Gaardens mange Køer. |
Nu indskrænker hun sig væsentlig fil |
Strikketøjet; men med dette i Haand |
fortæller hun om, hvorledes hun i sine |
Velmagtsdage var saa dygtig, at hun i j
mange Aar syede baade Mandens og j
Sønnernes Klæder.
Amtstidende læser hun endnu daglig
fra Ende til anden. Det er en Fornøjelse
at se Ane Pedersen skrive lange Breve
til en Svigerdatter i Kalifornien og med
Sving og uden Rysten sætte sit sirlige
Navnetræk under.
Th. J. j

Den 29. September kan Ane Ka
thrine Pedersen i Torstedny■ gaard fejre sin 90-aarige Fødselsdag.
Hun er den ældste Kvinde i Aarestrup
Sogn.. Af Fødsel er hun Kronjvde, idet
hun stammer fra Kariby i Hornslet Sogn
i en Fæstegaard under Baroniet Rosen
holm, .Bjerggaard, som Slægten har be
siddet i langt over 100 Aar og endnu
ejer.
Den gamle Kones Minder gaar langt
tilbage. Hun husker saaledes tydeligt,
hvorledes de danske Dragoneskadroner
samledes paa hendes Faders Mark un
der Krigen i 1848—50, ligesom hun for
tæller om de mange Indkvarteringer i
Fødegaarden i 1864. Paa den Tid var
Ane Pedersen allerede gift, idet hun
havde ægtet *en Svensker, Anders
Petersson fra Blekinge. Kort Tid efter
købte de et Husmandsbrug paa 3*4 Td.
Land i Søby for Ane Pedersens Fæ
drenearv paa 400 Rdr. Men da de
begge var driftige og fremadstræbende
Folk, solgte de snart og købte anden
Ejendom i Termestrup paa 7 Tdr. Land.

Fra Ane Katrine Mikkelsdatters 90 års fødselsdag
Aalborg Amtstidende 27. september 1933.
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Mette Monsson

Ane Katrine Mikkelsdatter

Torsted Nygaard i 1930
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Søren Petter

Torsted Nygaard i 1992
Foto Jørn Toldbod

Torsted Nygaard i 1992
Foto: Jørn Toldbod
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ANE 38 MATTS JEPSEN
Hans navn er også Mats Jepsson. Han er født i Östra Grevie i Ingolstadt pastorat i Malmøhus amt i
Skåne i Sverige. Han bliver døbt 14.juni 1831 i Östra Grevie kirke. Hans gudmor er: Sven Mattis
hustru, Elin Larsdatter, der bar barnet.
Faddere er Åbo Sven Mattsson i Östra Grevie. Moderen angives at være 31 år gammel.

Vi ved intet om hans barndom.

Han dukker op i Marie Magdalene sogn i begyndelsen af 1860-eme. Her anfører han i afgangslisten, at
han 1861 vil vende tilbage til Sverige. Dette gør han imidlertid ikke. Vi ved ikke, hvad der får ham til
at ombestemme sig. Han dukker imidlertid op i Estruplund sogn 3.august 1862. Han angiver her sin
alder til at være 26 år.
Matts Jepsen bliver indvandrer i Danmark, selv om han kommer fra gammelt danåk område og på den
måde har sine rødder i Danmark.
I dag i år 2000 bliver Skåne landfast med Sjælland med den nye Øresundsbro. Så i årene fremover
bliver det lettere for “de gamle danske” at komme hjem. Øresund bliver nu igen et naturligt
samlingspunkt i en region. Den samling kan få vidtrækkende konsekvenser i fremtidens regionernes
Europa. Det er ikke virkelighedsfernt at forestille sig et selvstyrende Skåne. Tænk hvis vore gamle
landsmænd i Skåne, der har været under fremmed styre i 300 år, langt om længe kunne opnå at blive
herrer i eget hus.
Et selvstyrende Skåne kan med tiden tænkes atforeslå personalunion med det gamle moderland,
Danmark Det bliver dog næppe dronning Margrethe, derfar lov til at byde skåningerne velkom-men
hjem, selv om der ligger grænseoverskridende nordiske perspektiver i hendes navn.. Men tænk, hvilken
glæde på begge sider afØresund, hvis det blev Frederik den X, som symbolsk kunne få lov til at
modtage en del af, hvad Christian den IV og Frederik den III satte over styr.
Nå tilbage til Matts Jepsen:
Matts Jepsen bliver gift 3.september 1865 i Estruplund kirke med Anne Marie Sørensen. Han er da
tjenende i Store Sjørup og angives til 29 år gammel. Hun er ligeledes i Store Sjørup og angives til at
være 27 år gammel. Forlovere ved vielsen er: Christen Mogensen, gårdmand i St. Sjørup og Søren
Pedersen, gårdmand i St. Sjørup.

ANE 39 ANNE MARIE PEDERSEN
Anne Marie Pedersen burde måske have heddet Anne Marie Sørensen. Der var skrevet Sørensen i
kirkebogen, men det er senere rettet til Anne Marie Pedersen. Hendes får hedder Peder Sørensen, så
navnet kunne også være Anne Marie Pedersdatter. Hun er født lige i de år, hvor der har været
forvirring omkring efternavnet.
Jeg vælger her at kalde hende Anne Marie Pedersen, da hun også senere bruger dette navn.

102

Under alle omstændigheder så er hun født 2.marts 1838 i Estruplund. Hun bliver døbt lö.april 1838 i
Estruplund kirke.
Faddere er: pigen Kirsten Marie Poulsdatter, snedker Ivan af St. Sjørup, gårdmand Henrik Olsen, Poul
Henriksen af Tørslev og gårdmand Jens Gram St. Sjørup.
Anne Marie Pedersen bliver konfirmeret 1853 i Estruplund. Hun far i karakter: kundskab tg og
opførsel mg.
De får af børn:

1.

Mathilde Jeppesen født 3.november og døbt 20.november 1864 i Estruplund kirke.
Ved folketællingen 1890 er Mathilde mejeripige på Estruplund Hovedgård.
Hun bliver gift 25. marts 1893 i Estruplund med enkemand Henrik Andreas Ruuplev.

Ved Mathildes dåb er forældrene ikke gift. Matts Jepsen blev udlagt som barnefader. Han
boede da i St. Sjørup. Anne Marie boede i Vivild. 10 måneders dagen før fødslen boede
hun i Aiming Mølle.

2.

Hans Peter Jeppesen født 15 .januar og døbt 4.marts 1866 i Estruplund.

3.

Bodil Marie Jeppesen født 6.maj 1868 i St. Sjørup og døbt i Estruplund kirke. ANE 19.

Hun er tvilling med:
4.

Mads Jeppesen født samme dag og døbt samme dag. Han bliver gift med Sine Kirstine
Simonsen.

5.

Petrea Jeppesen født 29.oktober og døbt 26.december 1870 Estruplund.

6.

Peter Jeppesen født 15.september og døbt 26.december 1872 i Estruplund.

7.

Wilhelm Jeppesen født 9.juni og døbt lO.oktober 1875 i Estruplund.

8.

Karoline Amalie Jeppesen født 23.september og hjemmedøbt 19.december 1877, i
Estruplund kirke lO.juni 1878.

9.

Ludvig Jeppesen født 20.marts og døbt 1 .august 1880 i Estruplund.

Ved Folketællingen 1880 i Estruplund. Et hus:
Mads Jepsen
48, gift
født i Sverige, husfader og brøndborer
Ane Marie Pedersen
42 år, gift født Holbæk, Randers Amt, hans hustru
9 år
født i Store Siørup}
Petrea Jepsen
7 år
Peder Jepsen
født i Store Siørup}
4 år
født i Store Siørup} deres børn
Vilhelm Jepsen
2år
født i Store Siørup}
Karoline Jepsen
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Ved Folketællingen 1890 Vivild mark, Vivild sogn. Et hus:
58 år, gift født i Sverige, hudfader
Mads Jepsen
52 år, gift født Estruplund, hans hustru
Ane Marie Pedersen
12 år
født Estruplund}
Karoline Amalie Jepsen
■ 9 år
født Estruplund} deres børn
Ludvig Jepsen
5 år
født Estruplund
Mads Peter Jepsen
Ane Marie Martha Jepsen
født 8. juni i Vivild

De 2 sidste er børnebørn. De er “uægte børn” af datteren Mathilde Jepsen. Ved den første er der ved
dåben i Estruplund Kirke ikke udlagt en barnefader. Ved den sidste er der ved dåben i Vivild Kirke
som barnefader udlagt smedesvend Martin Jensen i Heuring.
Senere i 1893 flytter de til Skovsgaard i nabosognet Nørager.

Natten mellem 28. og 29. april 1895 brænder deres ejendom i Skovsgaard. Om tirsdagen den 30. april
1995 er der forhør herom i Skovsgaard. Forhøret er indført i politirapporten* for Rougsø m. fl.
herreder B 53A-5124 fol. 77A-83B. Forhøret er angivet på de næste sider. Det ender med, at Matts
Jeppesen bliver anklaget for brandstiftelse og indsat i Ting og Arresthuset i Randers, medens
undersøgelserne står på.

Medens han sidder her begår han selvmord ved hængning den 26.maj 1895. Der er optaget rapport i
fogedprotokol for Randers Ting og Arresthus, B 50 - 5445, fol. 243A - 244A.

Han bliver begravet i Nørager 31.maj 1895. Han er her angivet som boelsmand, født i Øster Greve
sogn i Ingelstads pastorat i Skåne, 63 år gammel.
Begravelsen er dog ikke indført i Nørager Kirkebog.
Dødsindførslen er i Sønderhald - Liisbjerg og Rougsø Herreders dødsanmeldelsesprotokol, B 53A 5193.
Randers Skifteret dateret 15. juni 1895, fol. 44. Heri anføres:
Boelsmand Mads Jepsen, Skovgaarde, død i Randers 25. maj 1895.
Enken Ane Marie Pedersdatter i uskiftet bo med afdødes livsarvinger.
15. juni 1895.

Vi ser, at der har været lidt usikkerhed angående Matts Jepsens alder. Han kan være født mellem 1831
og 1836. Men i denne periode er der kun født én Matts Jepsen i Øster Greve, nemlig vores som
angivet.

Efter Matts død sidder enken i uskiftet bo. Hun bliver boende i Nørager, hvor hun dør 7 .juli 1913. Hun
bliver begravet 13.juli i Nørager, 77 år gammel. Ved død er angivet, at hun er datter af husmand Peder
Sørensen og hustru, Bodil Marie Sørensen. Anne Marie var bosat i Skovgårde, født 1.marts 1836 og
enke efter Mads Jeppesen. Her ser vi en unøjagtighed i kirkebogen, idet Bodil Marie Sørensens
pigenavn er Bodil Madsdatter. Forklaringen ligger nok i, at der på dette tidspunkt herskede stor
forvirring omkring efternavnet på grund af nye navnelove i 1828 og 1856. Endvidere er dateringen for
Anne Maries dåb angivet til 1 .marts 1836, men den er 2.marts 1838.
Der er dog ingen tvivl om, at det er de rigtige personer, vi har fat i.
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I politirapporten for Rougsø m. fl. herreder B 53A-5124 foL 77A-83B er anført angående
brandstiftelse:
(Nedennævnte er artført med lidt omskrevet sprog enkelte gamle vendinger og stavemåder er
bevaret).
Aar 1895 den 30. april kl. 9 blev Rougsø m. flere Herreders Politiret sat i Skovsgaard, Nørager
sogn.

Ved politimesterens forfald betjent af hans Amtsfùldmægtig cand. jur. Bodig i forventning om
amtets sanktion i overværelse af nedentegnede vidner her da foretaget forhør til oplysning om den
hos Mads Jepsen af Skovsgaarde foregåede ildsvåde.

Overpolitifùldmægtigen bemærkede, at ildebranden i går var bleven indrapporteret gjennem
telefonen af brandlidte og at politibetjent Storm i Ørsted strax efter ligeledes gjennem telefonen var
bleven beordret til at optage rapport, samt at han selv i dag havde beset Brandstedet.
Ved den foreløbige undersøgelse af brandtomterne fandtes Ejendommens tvende bygninger
nedbrændte totalt dog undledes af ydermure, og skorstenen endnu stå. Skorstenen skjønnedes
ubeskadiget og uden revner, hvorfra ildebranden kunne tænkes at være opstået.

Politibetjent Storm var tilstede og overleverede en rapport af gerningsstedet samt et rids af de
afbrændte bygninger, hvilket skjønnedes at være rigtigt og overensstemmende med de virkelige
forhold.
Rapporten og ridset fremlagdes tilfølge.

Fremstod brandlidte Mads Jepsen, der forklarer, formanet til sandhed, at han gik i seng klokken
mellem 8 og 9 afvigte søndag aften og samtidig med, at hans hustru gik i seng; det var hans
sædvanlige sengetid. Han feldt noget efter i søvn og vågnede så ikke igen, før hans hustru vækkede
ham - saavidt kan han skjønne efter de oplysninger om tiden, som han siden har medtaget - omtrent
klokken 11 med meddelelse om, at der var ild i huset. Han har ikke været vågen mellem det
tidspunkt, da han feldt i søvn, meddelte at efter at han var gået i seng, og da konen vækkede ham,
og det er hans bestemte formening, at ilden må være opstået, medens han sov. Da konen vækkede
ham, mente han først, at det haglede og lynede, men var Kompatenten ikke i tvivl om, at det var
ildebrand, da han kunne se klar ild gennem sprækkerne i loftet i dagligstuen. Komparenten lå vel i
sovekammeret, men stod døren åben ind til dagligstuen, så at han strax var klar på stillingen.
Komparenten stod så strax op og løb ud af huset méd det mindste barn, der i øvrigt ikke er hans,
men en datters. Huset var da helt omspøndt af luerne og var navnlig taget det væsentlige brændt
bort såledet, at der kun hængte brændende totter tilbage i ståltråden, hvormed hustaget var bundet,
men ikke længere nogen sammenhængende tagflade. Komparenten tilferjer på anledning, at huset
var opført 1891 efter, at det da var overgået ildsvåde, og at taget, der var af strå, da var blevet
bundet med ståltråd, og er det hans overbevisning, at hvis den gamle bindingsmåde med sener eller
garn havde været anvendt, var taget skredet ned og Komparenten med samt sin familie indebrændt.
Sammen med Komparenten løb hans familie ud af det brændende hus. Komparenten så strax efter
kreaturerne for om muligt at få dem ud, men havde hans søn Ludvig allerede været henne for at se
til dem og meddelte ham, at de alt var døde. Komparenten og hans familie gav sig så i færd med at
redde af tøjet og fik reddet konens gangklæder samt nogle af sengeklæderne og endvidere
‘Topereme”. Da Komparenten kom ud af huset første gang stod også den anden af ejendommens
bygninger i lys lue og var adgang til den aldeles umulig. I dette hus havde Komparenten sine 3 får,
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de alle indebrændte, og tror Komparenten, at de var døde inden Komparenten kom ud, i hvert fald
hørte han aldeles intet til dem.
Komparenten er den omforklarede aften i seng med sønnen Ludvig. Denne gik i seng efter
Komparenten, der lige hørte det, men talte han ikke med ham. Han har ingen forestilling, hvor
længe det varede, inden Ludvig gik i seng. Foruden Komparenten og nævnte søn Ludvig, var der
omforklarede aften i huset hans hustru, datteren Caroline, der var hjemme i besøg, samt
datterbamet, der alle lå i sovekammeret.
Foreholdt om han kan give nogen oplysning om, hvorledes ilden er opstået, udtaler Komparenten,
at det synes ham, som om ilden kunne være påsat. Han kan i hvert fald ikke tænke sig, at den kan
være opstået ved nogen “form” af uforsigtighed på anden tænkelig måde. Han oplyser, at der ikke
havde været fyret på komfuret siden klokken 3 - 4 om eftermiddagen ej ikke i kakkelovnen den hele
dag uden muligvis om morgenen ganske tidligt.

Hans søn Ludvig var om aftenen i stalden med tændt lygte, men han kan ikke tænke sig, at denne
kan have foranlediget ilden. Komparenten oplyser, at der i et lille vindue i stenhuset, nemlig i den
ende af det, hvor kreaturstalden var og på den søndre side manglede en rude, der var erstattet af en
halmprop. Proppen har siddet i hele vinteren, og han tror på afvigte søndag, men i morges fandt han
den liggende nedenfor vinduet. Den må være taget ud, da den sad alt for godt til, at den kan være
faldet ud, men hvem, der har taget den ud, ved Komparenten ikke. Komparenten havde ikke lukket
sine døre i lås; der var krog på døren fra kostalden ud i det fri, men biir den aldrig sat på.
Komparentens besætning bestod af 1 gammel hest ca. 12 - 13 år, 3 køer, 3 får og 8 høns.
Komparenten havde ingen svin, men plejer at have svin. Han har midlertidig solgt svinene. Det
sidste solgt afvigte mandag den 22 dennes til Andelsslagteriet i Randers. Det restede 28 - 29 kg.
Forespurgt hvorfor han havde solgt svinet, inden det blev færdigt til slagteribrug, hvortil det efter
den opnåede pris ikke skønnedes at have været tjenlig, forklarer han, at det ikke ret ville trives. Det
var over 7 måneder gammel; dets vægt undrer ham ikke, men fik han 32 eller 33 øre pr. pund efter
kalkuleret slagtet vægt. De 2 andre svin solgte Komparenten for ca. 1 måned siden, det ene endog
for meget mere end 1 måned siden.
Komparenten lå yderst i sengen på den omforklarede aften - fordi han hoster og skal spytte - og lå
sønnen inderst.

Komparentet afleverer brandpolicer for bygninger og løsøre. Foreholdt løsørepolicen, der udviser at
brandlidtes løsøre er forsikret for 3925 Kr., hvilket formentlig er aldeles urimelig højt, erkjender
Komparenten, at forsikringen er for høj, men at det aldrig kunne fåide ham ind at ville søge udbetalt
en større forsikring end, hvad de forsikrede genstande ved ildebranden ødelagte effekter virkelig er
værd. Komparenten kan ikke læse skrift så lidt som skrive og ved ikke, hvor meget løsøre er
forsikret for. Lærer Laursen i Aiming har udfærdiget policen og taxeret hans effekter og det er
denne - ikke Komparenten, der har skylden for, at de er sat for højt. Komparenten er flyttet til den
afbrændte bygning i foråret 1893 og blev hans løsøre forsikret om i foråret 1894 i anledning af at
Komparenten skulle udstede ny obligation til Kreditforeningen, i hvilken anledning denne forlangte
policen indsendt. Ved den lejlighed blev løsøreforsikringen forhøjet betydelig, idet Komparenten
hidtil havde haft forsikret efter en ældre police og taxation, og inden han fik så megen
kreaturbesætning, som han nu havde. Komparenten tilføjer herved den yderligere forsikring, at han
tilligere har haft gendom på Vivild Mark, der havde han imidlertid ingen hest uden til ridst og væ
der i hvert fåid ikke ved forsikringen taget hensyn til hesten. - Foreholdt at Komparenten har
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underskrevet løsørebrandpolicen med ført pen, og at denne, formentlig inden underskriften gaves,
er oplæst for ham, forklarer han, at det nok er muligt, men at han dog ikke kan huske, hvor vidt
sådan oplæsning har fundet sted, og fastholder han i hvert fald, at han ikke før branden har vidst til
hvilken sum løsøret var forsikret. Det var først politibetjenten, der i går gjorde ham bekjendt med
assurancens størrelse, og at det var lærer Laursen i Aiming, der fik assurancen sat op, da han sagde,
at det ikke lignede noget at have så lavt assureret. Komparenten var dog klar over, da hans
assurancepolice blev forandret, at assurancesummen blev forhøjet, således at han i ildsvådetilfælde
ville være i behold, men vil Komparenten dog ved den omforklarede lejlighed have sagt til lærer
Laursen, at det ikke skulle sættes for højt.
Vinden var på brandaftenen sydøst og begge ejendommens huse i øst og vest med gavlene
brændtes udhuset, hvis bl.a. var føresti ligger nord for den anden bygning. Begge huse var tækkede
med strå og var også udhusets tag bundet med ståltråd.

Komparenten skylder 1900 Kr. til Kreditforeningen, 1500 Kr. til pantelåner Mikkelsen i Grenå samt
ca. 120 Kr. til Vivild Sparekasse. Renter af gjælden pr. 11. December f. t. er betalt, og er gjælden til
Mikkelsen ikke opsagt af denne som heller ikke af Komparenten.
Komparenten og hans hustru har haft 9 børn med hinanden, og han har som følge deraf altid haft
strengt arbejde for udkommet og små kår, men har Komparenten alt nu, da børnene er voxede til,
dog efter forholdene ret godt.
Komparenten er født i 0. Greve i Ingelstad Pastorat i Skåne 9. juni 1831 og er aldrig straffet eller
tiltalt.
Oplæst og ratihaberet.

Politifuldmægtigen bemærkede at afstanden mellem ejendommens 2 huse var opmålt til ca. 12 alen.

Fremstod derefter som ny Komparent hustru Anne Marie Pedersdatter, der forklarede, at hun
afvigte søndag aften gik til sengs omtrent ved solnedgang og først vågnede ved ildens knitren og
buldren i huset. Hun troede først, det var vejret, men så snart, at der var ildebrand. Hun råbte strax
på sin mand, og det forekommer hende bestemt, at han sov tungt og føst og måtte hun kalde på 2
gange på ham inden han vågnede; han var strax meget fortumlet. Det er Komparenten bekendt,
hvorledes de var forsikret; manden kan ikke læse skrift og har derfor ikke kunnet læse den
pågældende assürancepolice, men tror hun nok, at sønnen Ludvig har læst den og er bekendt med
dens indhold. Han har muligvis også læst den for hendes mand. Komparenten er vis på, at manden
ikke har været ude af sengen eller stuen fra det tidspunkt, da de begge gik i seng og til den gang, da
hun vækkede ham. Komparenten sov nemlig meget let. Hun ville ganske bestemt være bleven
vækket, om han havde rejst sig og var gået ud. Foreholdt at hendes søvn dog ikke kan have været
synderlig let, når hun intet har hørt til kreaturerne, der stod i samme hus, og som sikkert både have
brølet og arbejdet i spiltovene, inden de brændte til døde, fastholder hun, at hun er vis på, at hun
ikke sover ret tungt.
Hun kan i øvrigt ingen videre oplysning give om årsagen til ildebranden. Hun havde fyret
ubetydeligt med lyng på komfuret ved 3-4 tiden om eftermiddagen for at koge kaffe, men ikke
siden og slet ikke i kakkelovnen.
Oplæst og ratihaberet.
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Fremstod derfter de forrige Komparenters søn, Ludvig Jepsen, der formanet til sandhed forklarer,
at han på den inforklarede søndag aften tillige med søster Caroline fulgte en broder på vej og denne
omtrent kl. 9 1/2 til kl. 10 kom tilbage til faderens gendom, hvor han fodrede hesten og derefter gik
i seng med faderen. Hesten stod i stalden nærmest op mod foderloen. Han havde lygte med ind i
foderloen og satte han den fra sig i vinduet, medens han fodrede. Lygten var en petroleumslygte
med ruder og metalstænger til at beskytte glassene. Den ene rude var i stykker og manglede
omtrent halvdelen af den rude - nemlig den øverste halvdel. Lygten var omtrent 1 kvarter høj og
sad lampen i bunden af lygten. Der var ingen tap at sætte lampem på, den stod helt løs; den kunne
midlertid ikke vælte derinde, dertil var den for stor i forhold til pladsen. Lygten var til at lukke op
med en vrider, og var den ene af ruderne dør og åbnedes som en dør. Lygten var lukket den
omforklarede aften, sålænge Komparenten var med den i stalden. Han tændte den inde i stuen og
lukkede den til der, hvor han også slukkede den efter at have fodret hesten. Lygten var tæt i
bunden, så at intet kunne falde ud af den, og kunne den heller ikke, uanset at den ene rude var i
stykker, komme til at gjøre skade, medens den stod i vinduet, eller medens han bar den.
Komparenten benægter bestemt, at lygten er væltet for ham inde i foderloen eller i stalden, som
også at han har været så nær ved furage med lygten, at den kunne komme til *at gjøre skade. Komparenten gik i seng hos sin fader; han talte lidt med ham først om vejret. Faderen sov ikke, da
Komparenten gjk i seng, men faldt såvidt han kunne skjønne først i søvn. - Komparenten vågnede
så først igjen, da hans moder kaldte på hans fader.
Han har ikke mærket noget til, at faderen var ude af sengen efter, at han var kommer i seng til ham.
På anledning tilføjer han, at han ikke, da han var i stalden, bemærkede noget mistænkeligt.
Komparenten har læst brandpoliceme og oplæst dem for sin fader, der vel kan læse trykt men ikke
skrevet. Han erindrer bestemt, at han oplæste dem begge for faderen, også med de i samme anførte
summer, da de kom fra Kreditforeningen sidste sommer.
Komparenten er født den 20. marts 1880.
Opl. Vedt.

Fremstod derefter pigen Caroline Jepsen, der formanet til sandhed forklarer, at hun afvigte søndag
var hjemme i besøg og blev hjemme om natten. Hun forklarer videre, at hun og forrige Komparent
fulgte en broder på vej, og at de kom tilbage om ved klokken 10. - Så snart hun var kommet hjem,
gik hun i seng hos sin moder. Hun ved ikke om faderen sov, da hun kom ind i sovekammeret og
ikke heller, om han talte med forrige Komparent, da han kom ind efter at have fodret. Efter at forrige Komparent var kommet ind, mærkede hun ikke til noget før moderen gjorde
anskrig. Hun mærkede navnlig intet til, at nogen af de personer, der var i sovekammeret rejste sig
og gik ud. Hun kan ingen tanke gjøre sig, om hvorledes ilden er opstået, men er hun bange for, at
den er påsat, og i begge husene på en gang.
Oplæst, vedgået.

Fremstod derefter Jens Jensen af Skovgaarde, der forklarer, at han om ved klokken 11 kom til
brandlidtes hus, der da stod i lys lue. Han mødte ingen på vejen fra Hegedal til Skovgaarde og så
heller ingen i nærheden af huset. Komparenten blev ildebranden var, da han kom opover bakken
ovenfor huset og så da, at der var ild i det største af husene - stuehuset - men er det muligt, at der
også da var ild i det mindre hus. Da han kom ned til ejendommen, så han bare, at der var ild i begge
husene. Komparenten henholder rig iøvrigt til rin forklaring til politibetjent Storms rapport.
Opl. R.

108

Fremstod på ny brandlidte, der blev foreholdt hans søn Ludvigs forklaring, og forklarer han nu, at
det godt kan være, at han talte med ham, da denne om aftenen kom ind for at gå i seng, samt at det
ligeledes godt kan forholde sig rigtig, at hans søn har oplæst brandpoliceme for ham, men han har
så siden glemt, hvad der stod i dem. Han benægter imidlertid aldeles bestemt, at han var bekjendt
med, at hans løsøreforsikring løb op til omtrent 4000 Kr. Politifuldmægtigen sigtede nu brandlidte
for selv at have foranstaltet ilden og opfordrede ham til at aflægge tilståelse, idet han påpegede, at
ilden skjønnedes påsat, og at ingen andre end brandlidte kunne vinde ved branden, og at han også
kunne vinde ret betydeligt, men benægtede brandlidte bestemt at have lod eller del i branden.
Opl. Vedi.
Da der skjønnes at være nogen grund til at mistænke brandlidte for selv at have foranlediget
branden, og da det er af betydning for sagens videre oplysning, at han ikke får lejlighed til at tale
med sine slægtninge, vil han være at sætte under anholdelse.

Thi sagdes
Brandlidte Mads Jepsen er anholdt. Om anholdelsen blev der givet anholdte meddelelse og
pålagdes til politibetjent Storm at indtransportere anholdte til arresten i Randers.
Forhøret udsat.

Politiretten hævet
Vidner
N. Storm
A. Skipper.

Carl Borig
Amt.
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I fogedprotokol for Randers Ting og Arresthus, B 50 - 5445, fol. 243A - 244A er anført om
Matts Jepsens selvmord:

År 1895 den 26. maj, eftermiddag kl. 5, mødte den konstituerede foged i Randers købstad cand.
juris. Raolsen med nedentegnede vidner på Randers Tinghus for at færdigafholde forhør i
anledning af at arrestanten boelsmand Mads Jepsen afvigte nat har aflivet sig ved hængning i
arresten.
Fogden bemærkede, at arrestanten sad arresteret under Rougsø mfl. herreders jurisdiktion som
sigtet for brandstiftelse, men at han endnu ikke havde afgivet tilståelse om at have gjort sig
skyldig i denne forbrydelse.

Endvidere bemærkedes, at der dags morgen til politikamret var indløbet meddelelse fra
arrestforvarer Elmgreen om, at arrestanten i morges var funden hængt samt, at der straks var
bleven tilkaldt læge. Endvidere bemærkede fogden, at han dags formiddag kl. 4 1/2 sammen
med konst, stadslæge Linde havde afholdt det befalede ligsyn, og befandtes det ved dette, at
døden forlængst var indtrådt. Liget lå i en hængekøje i den celle, hvori afdøde havde aflivet sig,
og var stift og kold. Om halsen fandtes der en ikke meget fremtrædende strangulationsfase,
medens der med undtagelse af en lille skramme i panden ikke var spor afydre vold at iagttage
på liget.
Derefterfremlagdes

A. Rapport afD.D. fra arrestforvarer Elmgreen.
Derefter mødte for forhøret arresthuskarl Søren Andersen Hovgaard og forklarede derefter, at
han i morges, som sædvanlig vækkede arrestanterne ved at gå omkring til de enkelte celler og
banke på celledøren med en stor nøgle. Da han havde udført det, begav han sig ned i
arrestforvarerens køkken for at skære brød, og meningen er så, at arrestanterne skulle benytte
den tid til at stå op og klæde sig på. Der var ikke da for Korp. lejlighed til at finde noget
mistænkeligt ved afdødes celle, da arrestanterne ikke plejede at svare, når der bliver banket på
døren. Efter at have skåret brød gik Korp. atter sin runde gennem arresthuset for at påse, at
arrestanterne var stået op og for at sætte dem igang med at gøre deres celler rene, hvilket
arbejde arrestanterne selv besørger. Der var allerede rengjort i 9 celler, da turen kom til
afdødes celle. Da Komp. så lukkede døren op til dennes celle, så han straks, at afdøde havde
hængt sig, og Komp. greb derfor straks sin lommekniv, som han altid havde hos sig og skar
ham ned. Liget lod Komp. langsomt glide ned på gulvet, og derved kom panden til at støde mod
muren, hvorved der fremkom en lille skramme. Afdøde havde anbragt en rendeløkke om halsen
og havde dannet den af sit halstørklæde, håndklædet som hørte til cellen samt en
rengøringsklud. Hvilke genstande han havde bundet sammen og derefter snoet. Snoren var
anbragt om en krog i vinduet, der benyttes, når vinduet skubbes op eller i. Da Komp. kom ind i
cellen, stod afdøde i en noget foroverbøjet stilling med siden mod væggen. Efter at have skåret
ham ned, lagde Komp. ham på ryggen og kaldte på arrestforvaren, der også straks kom tilstede.

Komp. hældte imidlertid noget vand i munden på afdøde for om muligt på denne måde at kalde
ham til live igen, hvad Komp. dog ikke troede på ville ske, da det øjensynligt var flere timer
siden, døden var indtrådt, efter som liget allerede var aldeles stift og koldt. Komp. og
arrestforvaren løftede i forening den afdøde op i hængekøjen i cellen. Der blev så sendt bud
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efter den konstituerede stadslæge Linde, der også straks kom til stede, men han kunne kun
konstatere, at døden for længst var indtrådt.
Komp. bemærkede, at han ikke havde lagt mærke til noget usædvanligt med arrestanten; med
denne, der havde siddet arresteret i 3 til 4 uger for brandstiftelse, har Komp. kun talt så meget,
som udførelsen af hans gerning nødvendiggjorde, og sagt Goddag og Godmorgen til ham og
lignende. Komparenten træffede ikke afdøde i seng i aftes. Komp. bemærkede at afdøde i
fredags, da han blev ført op i cellen efter, at han havde været i forhør, havde udtalt sig om, at
nu ville han blive ruineret.

O. V. A.

Derefter fremstod arrestforvarer William Elmgreen, der blev foreholdt den fremlagte rapport,
som han roligt og bemærkede han, at han ikke har noget at tilføje til denne, ligesom han også
godkendte forrige Komp. 's forklaring, der blev oplæstfor ham, forsåvidt Komp. angår.

O. V. A.
Fogden bemærkede at afskrift af dødsattesten fra den konstituerede stadslæge senere vil blive
fremlagt.

Fogedretten hæves
vidner

Raolsen
kst.

underskrift ulæselig

OBS. Der er rettet lidt i originalteksten angående stavning og tegnsætning, at hensyn til
forståelsen.
—00—00—
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Fra fogedprotokoHen for Randers Ting og Arresthus.
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Dødsindførslen er i Sønderhald - Liisbjerg og Rougsø Herreders dødsanmeldelsesprotokol, B 53 A 5193.
Randers Skifteret dateret 15. juni 1895, fol. 44. Heri anføres:
Boelsmand Mads Jepsen, Skovgaarde, død i Randers 25. maj 1895.
Enken Ane Marie Pedersdatter i uskiftet bo med afdødes livsarvinger.
15. juni 1895.

Efter Matts død ridder enken i uskiftet bo. Hun bliver boende i Nørager, hvor hun dør 7.juli 1913.
Hun bliver begravet 13.juli i Nørager, 77 år gammel. Ved død er angivet, at hun er datter af
husmand Peder Sørensen og hustru, Bodil Marie Sørensen. Anne Marie var bosat i Skovgårde, født
1.marts 1836 og enke efter Mads Jeppesen. Her ser vi en unøjagtighed i kirkebogen, idet Bodil
Marie Sørensens pigenavn er Bodil Madsdatter. Forklaringen ligger nok i, at der på dette tidspunkt
herskede stor forvirring omkring efternavnet på grund af nye navnelove i 1828 og 1856. Endvidere
er dateringen for Anne Maries dåb angivet til 1.marts 1836, men den er 2.marts 1838.
Der er dog ingen tvivl om, at det er de rigtige personer, vi har fat i.
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7. GENERATION
ANE 72 PETER OLUFSON
Peter Olufson er født 11.september 1809 i Jämjö i Blekinge lai. Han bliver døbt 15. september.
Blandt fadderne ses en Mans Pehrsons hustru Stine Pehrsdatter.
Moderen angives til at være 25 år gammel.
Han bliver gift ca. 1839 i Brändebo i Torsås sogn i Kalmar amt med Kärstin Olufsdatter.

ANE 73 KÄRSTIN OLUFSDATTER
Kärstin Olufsdatter er født 15.april 1811 i Flÿboda, Blekinge len. Hun bliver døbt 19. april.
Hun angives som Maria Persdatters uægte barn.
Blandt fadderne ses en Ole Andersson og hustru. Moderen er 25 år gammel.
Kärstin eller Kirsten Olufsdatter flytter fra Femmeryd i sognet Jämjö 2. oktober 1833

Hun får sønnen:
1.

Anders Johan Petterson født 15.november 1837 Helleviksæng i Kristianopel, Blekinge
amt. ANE 36.

De flytter senere til Karlsbo i Torsås sogn, senere igen til Brändebo ligeledes i Torsås sogn. Her
er det, at hun bliver gift med Peter Olsson, der formodes at være far til Anders, da denne jo har
efternavnet Petterson.
Ved husforhør for Torsas sogn anføres i Brändebo i årene 1832 -1842:
Peter Olufsson født Jämjö 11/9 1809
pige Kirsten Olufsdatter født Jämjö 15/4 1811
De er begge kommet til sognet i 1838
De flytter begge fra sognet i 1839
Ved husforhør i Kristianopel i S. Bjørkelycke i årene 1834 -1840:
Peter Olson født 11/9 1809 Jämjö By
hustru Kirsten Olufsdatter født 15/4 1811 Jämjö S
søn Anders Johan født 15/11 1837
søn Claus født 6/6 Bjørkelycke
Omkring december 1839 flytter familien tilbage til Kristianopel sogn til S. Björkelycke.
Her får de endvidere:

2.

Claus Petterson født 6. juni 1840 i S. Bjørkelycke. Han dør 9. september 1840 og
begraves 13. september 1840 i Bjørkelycke i Kristianopel.

3.

Anna Cecilia Petterson, født 5. september 1841 i Bjørkelycke i Kristianopel.
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Ved husforhør i Kristianopel 1840 -1845 anføres i S. Bjørkelycke.
Peter Olson født 11. september 1809 i Jämjö by
Kärstin Olufsdatter født 15. april 1811 i Jämjö
søn Anders Johan født 15. november 1837 i Helleviksæng i Kristianopel
en søn Claus født 6. juni 1840 i Bjørkelycke, død 9. september 1840
en datter Anna Cecilia født 5. september 1841 i Bjørkelycke.

Ifølge den svenske HFL (husförhörslängd), der svarer til vores folketælling, bliver Kärstin enke
i 1859- 1861.

Peter Olson dør også i denne tid. Han dør 6. august 1842 i S. Bjørkelycke 32 år gammel. Han
dør af feber.
Kärstin Olufsdatter dør 22. marts 1889 I Kristianopel. Ved dødsindførslen angives hun som
enke og boende i Björkelycke nummer 87. Hun angives at være 77 år 11 måneder og 7 dage
gammel.

Blekinges våben
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Kristianopel er en fæstningsby opført af Christian den IV i 1600. Den ligger helt ud til kysten. Der
er en del øer og skær udenfor byen.
Kristianopel sogn grænser mod nord til Brömsbäck, der er det kendte Brømsebro, hvor freden i
1645 sluttes med Sverige. Så det er gammelt dansk land vi befinder os i. Det er her i
grænseområdet, at kampene mellem svenskere og danskere har stået. Her har snaphaneme, et
dansk frikorps, kæmpet for at bevare tilhørsforholdet til Danmark.

Kristianopel Kirke.

Kristicmopcls kyrka.
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ANE 74 MIKKEL SØRENSEN
Mikkel Sørensen er født på Bjerregården i Karlby i Krogsbæk sogn. Han bliver døbt 27.juli
1806 i Krogsbæk kirke. Han bliver båret af Dorthe Rasmusdatter, Søren Ousens hustru i
Reistrup.
Faddere er: Anders Sørensen Lægsmand, Mikkel Måsen, Niels Måsen, Anders Olufsen og
Diderik Knudsen af Karlby.
Han bliver komfirmeret i Krogsbæk kirke og får her betegnelsen god i kundskab og opførsel.
Mikkel Sørensen er i lægsrullen 1837 angivet at være 64 1/2 tomme høj, hvilket svarer til 169
cm.

Han bliver trolovet 11.juni 1838 og viet i Krogsbæk kirke 6.juli 1838. Da er 32 år og gårdmand
på Karlby mark. Hustruen bliver Maren Sørensdatter, der er tjenende ved brudgommen.
Forlovere er: Christen Bak, Ridsegård, og husmand Th. Knudsen, Tårup mark.

ANE 75 MAREN SØRENSDATTER
Maren Sørensdatter er født 9 .juli 1807 i Schiering i Egå sogn. Hun bliver hjemmedøbt 11 .juli
samme år og senere offentligt fremstillet i Herrens Hus.
Peder Laursens kone Mette Laursdatter af Vejlby ved Århus bar hende.
Faddere er: Laurs Nielsen af Lystrup, Jens Nielsen af Vejlby ved Århus, Søren Pedersen af Egå
og Peder Søndens hustru Kirsten Christensdatter af Schiering.
Maren Sørensdatter bliver konfirmeret 1822 i Egå. Præsten har skrevet af forældrene er afdøde
gårdmand Søren Sørensen Groesen og efterlevende hustru Karen Hansdatter af Schiering. Hun
er 14 år gammel. I kundskaber og opførsel får hun udmærket god.
I afgangslisten for Egå står den 3O.marts 1838 at Maren Sørensdatter er rejst til Krogsbæk. Hun
er tjenestepige og har et godt skudsmål.
I tilgangslisten for Krogsbæk står, at Maren Sørensdatter, 31 år, er ankommet til sognet. Hun
skal tjene gårdmand Mikkel Sørensen i Bjerregaarden på Karlby Mark.

Mikkel Sørensen overtager sin fædrenegård, Bjerregården, ved et fæstebrev 4.september 1838.
Gården er en fæstegård under Rosenholm. I fæstebrevet beskrives gården som en udflyttergård,
som hans far Søren Andersen hidtil havde haft i fæste. Fæstebrever er tinglæst 21.januar 1839.1
14 år bor han som frester på Bjerregården, indtil han ved en købekontrakt dateret 29.juli 1852
overtager og køber gården fri fra sin århundredgamle forbindelse med Rosenholm. Kontrakten
opbevares stadig på gården. Købesummen er 2400 Rdl..
I sin tid som fæstegård kendes landgilden fra Rosenholms jordebøger 1843 og 1850. Den var
da: 6 skæpper rug, 1 td. og 2sk. byg, 1 td. 4 sk. 1 fdk. havre, 40 æg, 2 høns, 2 kyllinger og 1 lam.
Overgangen fra fæstesystemet til selveje i landbruger var en Langstrakt proces, der tog sin
spæde, men mærkbare begyndelse i 1700-tallets midte. I Hertugdømmerne fandtes der allerede
på det tidspunkt talrige selvejerbønder. I Danmark begyndte det i Vestjylland, hvor flere store
godser i årene 1757-61 blev splittet - en situation som en række driftige bønder benyttede til at
skaffe sig selveje over deres fæstegårde.
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Efter gården bliver selveje, begynder Mikkel Sørensen på at udstykke en række større og mindre
parceller fra den. Først sælger han ved købekontrakt 16. juni 1852 et hus i Karlby by til Christen
Mogensen. Købekontrakten åndes endnu på gården. Udstykningen herefter foregår
efter en plan, som 25. februar 1854 bliver godkendt af indenrigsministeriet. Kopi rindes på
slægtsgården. Efter den bliver der yderligere solgt 11 parceller fra gården. Senere bliver der
yderligere solgt jord fra. Se nedenstående parceller, der er udstykket fra Bjerregaarden.
20a, hovedparsellen htk. 4 -1 - 0 - 0
20b, agtes solgt til bebyggelse til Søren Christensen inden 2 år eller forening med belejlig
liggende ejendomsjord, htk. 0-0-0-21/4
20c, solgt til Niels Holger og bliver at bebygge inden 2 år eller forenet med belejlig beliggende
ejendomsjord, htk. 0 - 0 - 0 -1 1/2
20d, solgt til Peter Eriksen til forening med hans øvrige ejendomsjorder i Lemmer by, Lihme
sogn, htk. 0 - 0 - 3 - 3/4
20e, solgt til Rasmus Andersen til forening med hans øvrige ejendomsjorder i Skørring, htk. 0 0 - 1 - 3/4
20f, solgt til Ostenfeldt, htk. 0-0-2-13/4
20g. solgt til Chr. Osterfeldt til forening med hans øvrige ejendomsjorder i Lihme, htk. 0-0-1
-3/4
20h, solgt til Niels Jensen, htk. 0 - 0 -1 - 3/4
20i, solgt til Christen Mogensen til forening med hans tilgrænsende ejendomsjorder, htk. 0 - 0 13/4-0
20k, solgt til Mads Andersen til forening med hans øvrige ejendomsjorder i Mygind, htk. 0- 0 2-1/4
201, solgt til Mads Johansen til forening med hans øvrige ejendomsjorder i Skader, htk. 0-0-0
-2 3/4
20m solgt til Laurs Jensen Vestergaard 1889
20n solgt til Jens Andersen, sum 200 i 1856
20o solgt til Rasmus Christensen
20p solgt til Niels Pedersen
20q solgt til Anton S. Andersen
20r solgt til Ole Christensen
20s solgt til Christen Pedersen
20t solgt til Niels Anton Laursen
20u solgt til Niels Anton Laursen
20v solgt til Peder Nielsen Jensen
20x arveudlæg til A. C. Baron Berner Schilden Holsten
20v fra Peder Jensen Nielsen (Bjerregaard) til Jørgen Helles
48u, solgt til Søren Sørensen til bebyggelse inden 2 år, htk. 0 - 0 - 1 - 0
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De får af børn:
1.
Søren Mikkelsen født 8.juli, døbt 27.september 1839 Krogsbæk kirke. Han overtager
den fædrene gård i 1866. Han bliver gift med Christine Jensen. Hun er født ca. 1840 i
Spørring, som datter af gårdmand Jens Christensen og hustru Maren Gertsdatter. Hun
dør i gården 29. marts 1888.

2.

Søren Peter Mikkelsen født 19.juni og døbt 15.august 1841 Krogsbæk kirke.

3.

Ane Katrine Mikkelsdatter født 29.september og døbt 17.november 1843 i Krogsbæk
kirke. ANE 37.

4.

Jensine Mikkelsen født 6.marts og døbt 3.maj 1846 i Krogsbæk kirke. Hun bliver gift
med Peder Sørensen, der er gårdejer i Krogsbæk ved folketællingen 1880.

5.

Marie Sophie Mikkelsdatter født 2O.april og døbt ô.juni 1847 i Krogsbæk kirke. Hun
bliver gift med Niels Jensen, der er skrædder. De bor i Karlby ved folketællingen
1880.

6.

Søren Peter Mikkelsen født 18.juni og døbt 8.september 1850 i Krogsbæk kirke.

De er nævnt i:
Folketællingenl845, Bjerregaarden, Krogsbæk sogn
Mikkel Sørensen, 39 år, gift, født i Krogsbæk, gårdmand
Maren Sørensdatter, 38 år, gift, født i Schiering, hans kone
Søren Mikkelsen, 6 år, født i Krogsbæk
Søren Peter Mikkelsen, 4 år, født i Krogsbæk
Ane Cathrine Mikkelsdatter, 2 år, født i Krogsbæk
Søren Andersen, 69 år, født i Krogsbæk
}
Alhede Mikkelsdatter, 65 år, født i Krogsbæk, } aftægtsfolk på gården
Dorthe Marie Johannesdatter, 31 år, gift, født i Hornslet, Emæres med børn af
manden, som har fast tjeneste i Mørke sogn.
Peder Jensen, 10 år, født i Krogsbæk
Anders Peder Jensen, 3 år, født i Krogsbæk
Ane Cathrine Jensdatter, 6 år, født i Krogsbæk.

Folketællingen 1850, Bjerregaarden, Krogsbæk sogn, udflytterne på Karlby Mark.
Mikkel Sørensen, 44 år, gift, født her i sognet, gårdmand og husfader
Maren Sørensdatter, 43 år, gift, født i Skjering sogn i Randers Amt, hans kone
Søren Mikkelsen, 11 år, deres barn, født i sognet
Søren Peter Mikkelsen, 9 år, deres barn, født i sognet
Ane Cathrine Mikkelsdatter, 7 år, deres barn, født i sognet
Marei Sophie Mikkelsdatter, 3 år, deres barn, født i sognet
Rasmus Laursen, 20 år, tjenestekarl, født i Lihme
Kjersten Jensdatter, 21 år, tjenestepige, født i Todberg
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Folketællingen 1855, Bjerregaarden, Krogsbæk sogn
Mikkel Sørensen, 49 år, gift, født i Krogsbæk, gårdmand og husfader
Maren Sørensdatter, 48 år, gift, født i Schiering, hans kone
Søren Mikkelsen, 16 år, ugift, født i Krogsbæk
}
Ane Cathrine Mikkelsdatter, 12 år, ugift, født i Krogsbæk } deres børn
Marie Sophie Mikkelsdatter, 9 år, ugift, født i Krogsbæk
}
Søren Peter Mikkelsen, 5 år, ugift, født i Krogsbæk
}
Folketællingen 1860, Bjerregaarden, Karlby mark, Krogsbæk sogn
Mikkel Sørensen
54 år, gift født i sognet, gårdmand og husejer
Maren Sørensdatter 53 år, gift født i Egå sogn, Randers Amt, hans kone
Ane Katrine Mikkelsdatter
17 år, født i sognet} deres børn
21 år, født i sognet} tjener forældrene
Søren Mikkelsen
19 år, født i sognet}
Maren Sophie Mikkelsdatter
10 år, født i sognet} deres børn
Søren Peter Mikkelsen
Vi ved fra datteren Ane Mikkelsdatter, at der var indkvarteringer i gården under kriven 1848-51
samt i 1864. Se de følgende sider om krigene.

Mikkel Sørensen dør 1863. Vi ved fra kirkebogen, at han hængte sig af drukkenskab den 2O.maj
1863. Han bliver begravet 2O.maj 1863,57 år gammel, i Krogsbæk.
Fogedprotokollen fra disse år er desværre brændt, så selve undersøgelsen omkring selvmordet er
gået tabt.
Sønnen Søren Mikkelsen overtager gården. Der bliver udfærdiget en aftægtskontrakt, som bliver
læst 17. april 1866. Han overtager skødet på gården 8. marts 1866. Købesummen er 1500 Rdl.

Folketællingen 1870, Bjergegaarden, Krogsbæk sogn
Søren Mikkelsen, 30 år, gift, født i Krogsbæk, husfader og gaardmand
Christine Jensen, 27 år, gift, født i Spørring, husmoder
Maren Sørensdatter, 62 år, enke, født i Schiering, slægtning på aftægt
Marie Sophie Mikkelsen, 23 år, ugift, født i Karlby
Søren Peter Mikkelsen, 19 år, ugift, født i Karlby
Mette Marie Mikkelsen, 1 år, ugift, født i Karlby, barn
Vi ser, at moderen Maren Sørensdatter nu er på aftægt, samt at de yngste at hendes børn stadig
bor i gården.

Folketællingen 1880, Bjerregaarden, Krogsbæk sogn
Søren Mikkelsen, 40 år, gift, født her i sognet, husfader og gårdejer
Krestine Jensen, 39 år, gift, født i Spørring, hans hustru
Mette Marie Mikkelsen, 11 år, ugift, født i Krogsbæk
}
Marie Sophie Mikkelsen, 9 år, ugift, født i Krogsbæk
} deres børn
Maren Mikkelsen, 6 år, ugift, født i Krogsbæk
}
Nicoline Marie Mikkelsen, 3 år, ugift, født i Krogsbæk
}
Maren Sørensdatter, 72 år, enke, husfaderens moder, født i Egå i Randers Amt.
Moderen, Maren Sørensdatter, lever stadig. Hun er stadig på aftægt.
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Søren Mikkelsen dør imidlertid 19. juni 1885 i Karlby, Krogsbæk. Han er nævnt i
dødsanmeldel-sesprotokollen for Sønderhald, Øster Liisbjerg og Rougsø herreder, B 53A5192. Her angives, at enken sidder i uskiftet bo, samt at de har 4 fælles børn:
Mette Marie Mikkelsen, 11 år, hjemme
Marie Sofie Mikkelsen, 15 år i Fårup
Maren Mikkelsen, 11 3/4 år, hjemme
Nikoline Mikkelsen, 8 1/2 år, hjemme.

Nu bor svigermor og svigerdatter sammen indtil svigermoderen, Maren Sørensdatter dør
8.december 1885 på gården i Karlby mark. Hun bliver begravet 15.december 1885 i Krogsbæk.

1 dødsanmeldelsesprotokollen for Sønderhald, Øster Liisbjerg og Rougsø herreder, B
53A-5192. er anført:
Gårdmand Mikkel Sørensens enke, Maren Sørensdatter, 78 1/2 år, aftægtskone hos S.
Mikkelsens enke i Karlby død.
2 børn: Søren Mikkelsen, gårdmand i Karlby, 4 efterladte børn.
Ane Cathrine Mikkelsen gift med boelsmand Anders Pedersen.
Mikkel Sørensens død er anmeldt 22. maj 1863, herefter afdøde i uskiftet bo.
I følge aftægtskontrakt læst 17. april 1866 tilfalder afdødes efterladenskaber, der ikke synes at
bestå af løsøre, S. Mikkelsens enke for begravelsesudgifteme.

Ane Cathrine havde jo tidligere ved aftægtskontraktens indgåelse modtaget 400 rigsdaler som
sin part. Den havde hun brugt til køb af en husmandssted i Søby på 3 1/2 tdr. land.
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Fæstebrev for Mikkel Sørensen under Rosenholm.
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Under krigene 1848 - 1851 og i 1864 bliver Bjerregaarden brugt til indkvartering. Se følgende
sider fra krigens tid.

Fra Krigens Tid.
Krigen 1848 -1851.
På Mikkel Sørensens Gård var der i Krigen 1848 - 1851 Indkvartering af Soldater. På hans
Marker var enheder fra de danske Dragonregimenter samlet.

I marts 1848 udbrød der krig mellem Danmark og Tyskland som følge af slesvig-holstenemes
krav om fri forfatning og Slesvigs løsrivelse fra Danmark. Denne krig blev en landkrig, der
gik ud på at bremse de fjendtlige troppers fremmarch op gennem Jylland fra syd.
Det store fæstningsanlæg, “Frederiksskansen”, eller som den senere blev kaldt, “General Ryes
Skanse”, på nordsiden af Helgenæs kom til at spille en central rolle for de danske troppers
bevægelser i 1849.1 maj gik general Olav Rye efter flere danske nederlag i det sydlige jylland
nordpå med sin brigade på 6-7.000 mand og 1500 heste, efterfulgt af en tysk styrke på om
kring 13.000 mand, ledet af general Prittwitz.

I maj stod tyskerne i Århus og Ryes tropper drejede nord om byen mod Rønne.
Tilbagetrækningen skete ikke uden opgør, mest kendt er en rytterfægtning, der fandt sted den
31. maj på Vejlby Bakke oven for byen mellem det nuværende Trøjborg og Vejlby. Under
tilbagetrækningen afbrød danskerne den nyanlagte bro over Egåen. Uden broen kunne tysker
ne ikke overføre det tunge artilleriudstyr.

I de næste dage opholdt Rye sig på Vosnæsgaard, mens tropperne lå rundt omkring på
smågårdene og i landsbyerne. En del af mændene blev ved Vosnæsgaard og i Hornslet for at
danne fortrop mod en eventuel tysk fremrykning over Egåen. Skovene i området udgjorde en
naturlig spærring for Renden.
Fra skovene ved Vosnæs over Rodskov og til til Rosenholm skovene i Hornslet opbyggede
man kanonforsvar. På flanken heraf i Karlby blev indkvarteret dragoner, blandt andet på
Mikkel Sørensens gård, Bjerregaarden. Ved bakken ved Rønde blev ligeledes opstillet et
kanonforsvar og der blev gravet skyttegrave.
Inde i Århusbugten ved Kalø var der kanonbåde, der kunne nå ind til kystvejen.

Det vides ikke, hvornår general Rye besluttede sig for at føre tropperne ud mod Mols og
Helgenæs i stedet for at fortsætte mod Randers og Aalborg. Skanserne på Helgenæs blev
udbyggede, og der blev bygget udskibningsbroer.
Følle Bund og den lave ådal ved Ugelbølle blev sat under vand. Lignende oversvømmelser
blev foretaget nord for Rønde langs vandløbene ned mod Kolindsund.
Rye ønskede at alle tropperne fra Karlby, Hornslet og Mørke til Thorsager og Kalø kunne nå
over Mols til Helgenæs på ét døgn. Kun tropperne ved Vosnæs skulle blive tilbage og
forsvare Røndebakken, når de andre forlod stedet. Der blev afstukket forskellige marchveje
gennem Mols Bjerge.
Omkring Skt. Hans 1849 er forberedelserne færdige, og den 28 juni afgik tropperne mod
Helgenæs. Og den 30. juni skete udskibningen fra Kongsgårde til Fyn og derfra videre til
Fredericia. Herfra foretages et for fjenden overrumplende udfald, der ender med dansk sejr
den 6. juli 1849. General Rye falder her.
143

Da Krigen er forbi og Soldaterne blev hjemsendt, fandt der overalt Festligheder Sted til Ære
for dem. Der blev holdt Krigerbal på Gårdene og der holdtes forskellige Taler, ligesom de
fleste af de Hjemkomne sang hver for sig af de ny Krigsviser. Der blev sunget om Udfaldet
fra Fredericia den 6te Juli, “I Natten klam og kold”. Da Sangen hørte op, var Forsamlingen
tavs og betagen, og manges øjne var vaade.
Nu toges der fat på Dansen, og endskønt Gulvet kun var af stampet Ler og Musikken kun en
Violin, der oven i Købet af og til var lidt falsk i Tonen, gjorde det intet Skår i Festen. Alle
mo-rede sig kongeligt; de var jo ikke så godt vante. Havde de vist, at de kunde vise Tænder
og bide fra sig, når Fjenden var for nærgående, så viste de nu også, at de kunde være med i
Lys-tighed, når Tiden var inde hertil.
Og havde Pigerne under Krigen savnet Kavalerer, så fik de nu fuld Erstatning for Savnet.
Nu, da Krigen var forbi, måtte de atter overtage Fredens Sysler. Det var dårlige Tider for
Landbruget, og der måtte tages hårdt fat for Eksistensens Skyld. Efterhånden nåede dog de
fleste af dem at blive ret velstillede Folk, så var de før Fædrelandets Helte, var de nu i ikke
ringere Grad Hjemmets Helte.

Krigen 1864
I Krigen 1864 blev der igen indkvartering i Mikkel Sørensens Gård. Hvordan de har modtaget
Budskabet om Rømning af Dannevirke vides ikke, men N. P. Hald i Fausing beretter:
Lørdag den 6. Februar var jeg kørende til Randers, og her bredte sig på et øjeblik Budskabet
om Tilbagetoget fra Dannevirke. Dette vakte stor Bestyrtelse, og så snart jeg blev færdig med
mine Ærinder, kørte jeg hjemad. I Fausing holdt jeg hos Høkeren for at tage Posten hjem; der
trafjeg nu min gamle Skolelærer og sagde til ham: “ Dannevirke er rømmet!” Om et Lyn var
slået med ved Siden af ham, kunde han ikke være blevet mere overrasket. “Det må dog være
Usandhed”, sagde han. “Og er det Virkelighed, så må der være Forræderi med i Spillet.”

Da jeg kom hjem med det sørgelige Budskab, bredte det sig hurtigt over Byen, og i Løbet af
Aftenen samledes i vort Hjem Byens Mænd, hvoraf de fleste havde været Deltagere i Treårs
krigen, for at høre nærmere Besked. Man vidste dog ikke andet, end at Hæren trak sig tilba
ge, og at Fjenden trængte så hårdt på, at vore Soldater af og til måtte optage Kampen for at
give Hæren Tid til at gå tilbage.
De djærve Krigere fra 1848 vilde næppe tro min beretning; Prøjserne havde jo forsøgt sig ved
Mysunde den 2. Februar og blev vist tilbage, og så at forlade det stærke Dannevirke uden
Sværdslag, det var uhørt; der måtte være Forræderi med i Spillet, mente de. Harme og Mistil
lid til Officererne og Regeringen bredte sig og holdt sig under hele den ulykkelige Krig.
Efter Rømningen af Dannevirke blev Fjenden ved at trænge op i Jylland. Egnen omkring
Fausing (tæt ved Karlby) blev også besat, og enkelte Patruljer viste sig så langt fremme som
ved GI. Estrup. Den 10. Maj kom en større Kommando kørende på Ægtvogn; der gjordes
Holdt nedenfor Egebjergbakken på Landevejen, og nu afsøgtes Egnen ud til Siderne og ind i
Rougsø Herred; særlig undersøgtes Broen over Allingå. Siden Tid var Egnen besat af større
eller mindre fiendtlige Afdelinger.
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Nu begyndte Udskrivning af Krigsskat og Naturalier samt Ægtkørsel og Indkvartering.
Sognerådet fik noget at varetage og måtte være ansvarlig for Ydelsemes rettidige Levering.

Til Tider var Egnen stærkt belagt med fjendtlige Tropper, og der rejstes en Felttelegraf fra
Randers til Ryomgaard. Efter at det Aarøeske Frikorps havde gjort Landgang ved Grenaa og
taget en Strandvagt til Fange, mærkedes der en livlig Bevægelse og Forskydning af Tropperne
her i Egnen. Fiskerbåde ude fra Stranden hentedes og førtes sydpå, måske for at benyttes til
Landgang paa Als eller Fyn, muligvis ogsaa for at hindre Fiskerne i at føre Efterretninger ud
til den danske Flaade.
Prøjsernes Opførsel var som Regel upåklagelig, og Bønderne ydede dem, tvungne af Nødven
digheden, hvad de skulde have. Enkelte Gange kunne dog en Gårdmand afvige fra Reglen,
således en Gårdmand, der havde stor Indkvartering, deriblandt en Oversergent, som havde
noget at afhandle med sin Kaptajn, og derfor kom forsent til Middagsmaden, der var blevet
kold. Sergenten klagede herover, og Gårdmanden, som vist ikke var helt ædru, for op og gav
Tyskeren en knallende Lussing, idet han sagde: “Klager Du over Kosten, din sultne Hund; jeg
skal lære Dig noget andet. Sagen blev meldt til Kaptajnen, og trods Protest blev manden sat i
Sprøjtehuset med Vagt foran til næste Dag, da Fjenden afinarscherede.
Efter Krigen havde de enkelte Sogneråd et stort arbejde med at opgøre Kommunens og hvert
Medlems Ydelser til Fjenden.
Efter Krigen vendte 5. Dragonregiment hjem til sit Gamisionssted i Randers. Overalt var man
glade for at se de danske soldaters velpudsede Hjelme frem for de Prøjsiske Pikkelhuer.
Og der blev nu igen hverdag hos Mikkel Sørensen på Bjerregaarden.
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Kort over general Rye's tilbagetrækning til Helgenæs 1849.
(fra brochuren “I general Ryes spor, udgivet af Århus Amt 1993)

Man ser de danske troppers fremmarch og opbygningen af forsvaret fra Århus til Ryes Skanse på Hel
genæs. Formålet med forsvaret var at afskrække tyskerne, som var nået frem til Århus, mod videre

fremrykning nordpå.
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Bjerregårdens tilligere historie
Bjerregården, matrikel nr. 20A af Karlby.
Krogsbæk sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt.
De ældste oplysninger om denne gamle slægtsgård, som er fundet, hidrører fra matriklerne 1664
og 1668. De viser, at gården dengang - ligesom i hele byen Karlby - var underlagt hovedgården
Rosenholm i Hornslet sogn, de berømte Rosenkrantzers ældgamle hovedsæde. Selv om ældre
oplysninger mangler, er det meget sandsynligt, at tilhørsforholdet mellem Karleby og
Rosenholm rækker langt længere tilbage i tiden. Dette viser bl. a. landgilden, som her i
slutningen af 1600-tallet er ganske ens for alle 21 gårde i byen, nemlig:
1 ørte rug (10 skæpper), 1 ørte byg (12 skæpper) og 1 ørte havre (20 skæpper), 1 otting
(1/8 td.) smør, 1 brendsvin (dvs. et magert svin, der var "‘brændt" (mærket), fordi det
havde gået sammen med byens andre svin på olden i skovene, i modsætning til
fedesvinene hjemme i stalden, desuden 1/2 “fødenød" (dvs. 1 ko at stalde hvert andet
år), 1 gås, 2 høns og 1 ørte byg i “gæsteri".
Denne ensartede landgilde for landsbyens gårde viser, at byen allerede i middelalderen har været
underlagt et stort hovedgårdskompleks. En sammenligning med landgilden på andre gårde, som
med sikkerhed vides at have været underlagt Rosenholm allerede i middelalderen, gør det
sandsynligt, at det netop har været dette gods, som Karlby har været underlagt også i disse fjerne
tider. Der er nemlig tale om en typisk Rosenholm-landgilde.

Under Rosenholm forblev Bjerregården i de følgende århundreder, lige indtil den ved
købekontrakt af 29. juli 1852 af baron H. H. Rosenkrantz til stamhuset Rosenholm bliver skødet
til beboeren - Mikkel Sørensen - og derved gik over til familiens selveje, som den siden har
været.
Efter udskiftningen af fællesskabet bliver gården flyttet ud fra dens gamle plads i byen til det
sted, bvor den siden har ligget. Udflytningen sker i tiden omkring 1800, thi i fæstebrevet fra
1781 står der, at gården ligger i Karlby, medens der i fæstebrevet fra 1804 udtrykkeligt
bemærkes, at gården nu er blevet udflyttet.

Den vigtigste kilde til at skaffe oplysninger om Bjerregårdens beboere i de henfarne tider er
Krogsbæk sogns gamle kirkebøger, men da disse kun er bevarede fra året 1764 or frem i tiden,
har det været vigtigt, at der i Rosenholms godsarkiv findes skifteprotokoller fra 1711 -1741 og
fra 1819 -1951, samt fæsteprotokoller helt fra 1719.

I det følgende følger oplysninger omslægtsgårdens skiftende beboere i de sidste 300 år. Især
indtil den første i “slægten”, Anders Sørensen, overtager gården.
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BJERREGAARDENI DAG

Foto: Jørn Toldbod 1999
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Bjerregårdens beboere
Niels Mogensen bor i Bjerregården i 1688 og tidligere. Han er nævnt i matriklen 1688. Gården
ansættes til hartkorn 6 - 3 - 2 - 0, omtrent som de andre gårde i Karlby.
Den gamle landgilde nævnes også i Niels Mogensens tid, nemlig:
1 ørte rug (10 skæpper), 1 ørte byg (12 skæpper) og 1 ørte havre (20 skæpper), 1 otting (1/8 td.)
smør, 1 brendsvin ( dvs. et magert svin, der var “brændt” (mærket), fordi det havde gået sammen
med byens andre svin på olden i skovene, i modsætning til fedesvinene hjemme i stalden, desuden
1/2 “fødenød” (dvs. 1 ko at stalde hvert andet år), 1 gås, 2 høns og 1 ørte byg i “gæsten”.
Niels Mogensen er gift med Birgit Andersdatter. De har børnene:
Boel Nielsdatter født ca. 1702
Rasmus Nielsen født ca. 1704.
Niels Mogensen dør ca. 1710. Herefter bliver hans enke gift med den næste fester.

Anders Rasmussen Wolle bliver som sagt omkring 1710 gift med enken efter Niels Mogensen og
dermed fester af Bjerregården. I ægteskaber er der børnene:
Anne Andersdatter født ca. 1711
Maren Andersdatter født ca. 1713
Birgit Andersdatter dør i 1720. Børnene er nævnt i et skifte efter hende. Skiftet holdes 12. marts
1720. Det er nævnt i Rosenholms skifteprotokol 1711- 1741, fol. 50B. Ved skiftet nævnes, at
Conrad Willumsen i Karlby er gift med en søster til Birgit Andersdatter, og han er derfor værge for
børnene. Denne Conrad Willumsen er lig med ANE 1194. Og Birgit Andersdatter er søster til ANE
1195. Det er derfor muligt, at ANE 2390, Anders NN, har været beboer at Bjerregården.
Anders Wolle død ca. 1730. Det nøjagtige tidspunkt kendes ikke, da Krogsbæk kirkebøger ikke går
så langt tilbage.

Ander Christensen Ougesen (Ågesen) får festebrev på Bjerregården 4. juli 1730 i følge
Rosenhlms festeprotokol, 1719 - 1778, fol. 71. Der nævnes i fæstebrevet, at han er fra Rodskov,
men er født i Karlby. I øvrigt får vi at vide, at gården, som Anders Wolle fradøde bestod af:
Sønderlængen 12 fag, østerlcengen 6fag, vesterlængen 7fag og nørrelængen 14fag hus.
Anders Ougesen død allerede i 1736. Der holdes registrering til skifte efter ham 28. juni 1736.
Rosenholm skifteprotokol fol. 196B. Han er gift med Mette Madsdatter. De har af bøm:
Anne Andersdatter født ca. 1731.
Enken bliver, sdm det er skik på denne tid, gift med eftermanden på gården.

Søren Mogensen. Han kommer til gården efter, at han har lovet at ægte enken. Hans festebrev er
dateret 20. august 1736. Det er indført i Rosenholm festeprotokol 1719 - 1778, fol. 92. Der
bemærkes i festebrevet, at Søren Mogensen er fra Karlby. Ellers ved vi kun om ham, at han er død
inden november 1752.
Mads Wolle overtager nu gården ved et festebrev fra Rosenholm dateret 13. november 1752. Han
er på Bjerregården til han godvilligt 4. april 1781 afstår den til nedennævnte Anders Sørensen.
Såvidt det kan ses af festebrevet er Mads Wolle fra Karlby. Her er ‘Wolle”-slægtsnavnet ret
udbredt på den tid. Hans moder, hvis navn ikke nævnes, har vistnok i sit andet ægteskab været gift
med forrige fester Søren Mogensen. Søren Mogensen betegnes somMads Wolles “stifiadef”
I en jordebog over Rosenholms gods - uden årstal - står Mads Wolle opført som fester af gården.
Gården havde da matrikel nr. 17. Hartkornet er som ved matriklen 1688: 6 - 3 - 2 - 0. Samtidig bor
en Niels Wolle i nr. 19, og en Søren Wolle i nr. 20.
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Anders Sørensen, ANE 296. Han er formodentlig den første mand i slægten på Bjerregården.
Anders Sørensen er født i Rougsø Herred. Han er gift med Karen Nidsdatter, ANE 297. Han
fæster gården 1781 - 1804.

Søren Andersen, ANE 148. Han er født i Mørke. Han er gjft med Alhed Mikkelsdatter, ANE
149. Han fæster gården 1804 -1838.

Mikkel Sørensen, ANE 74. Han er født på Bjerregården. Han er gift med Maren Sørensdatter,
ANE 75. Han fester gården fra 1838 - 1852. Han køber gården fri 29. juli 1852. Købesummen er
2400 Rdl. Han ejer gården til sin død 1863. Hans hustru ejer derefter gården frem til 1866.
Søren Mikkelsen, bror til ANE 37. Han er gift med Christine Jensen. Han overtager gården
1866 - 1885. Herefter har hustruen gården til 1887. Se under gårdens nyere historie.
Mette Marie Mikkelsen gift med Peder Nielsen Jensen. Hun overtager gårdefi 1887 - 1888.1
1888 overtager manden gården. Se under gårdens nyere historie.

Søren Mikkelsen Jensen gift med Jenny Kathrine Marie Pedersen. Søren Mikkelsen Jensen
overtager gården 1917. Se under gårdens nyere historie.

Kaj Krogsbæk Jensen gift med Minna Rasmussen. Han overtager gården. Se under gårdens
nyere historie.
Anne Marie Krogsbæk Jensen gift med Torben Mikkelsen. Hun overtager gården 1. januar
1991. Hun har gården i dag. Hun er 8. generation på gården.
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GRAVSTENE FRA KARLBY
NYVÆRENDE KIRKEGÅRD

Øverst ses gravstenen for Søren Andersen i Ridsegaard. Han er søs af en bror til ANE 74
Nederst ses gravstenen efter Peder Nielsen Jensen. Han overtager Bjerregaarden ca. 1888.
Han er gift med et barnebarn til ANE 74.
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PARTIER FRA KARLBY - KROGSBÆK

Øverst ses indgangspartiet til Krogsbæk gamle kirkegaard
Neders ses Karlby kirke. Foto Jørn Toldbod 1999
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GÅRDENS NYERE HISTORIE
Bjerregaarden i Krogsbæk/Karlby sogn, matrikel 20a.
Gården går efter Mikkel Sørensen over til sønnen Søren Mikkelsen. Han er født i Bjerregaarden 8.
juli 1839. Han dør samme sted 19. juni 1885.
Søren Mikkelsen får skøde på gården 8.marts 1866, læst 17. april 1866, af sin moden Maren
Sørensdatter. Hun kan nyde aftægt på gården. Købesummen er 1500 Rdl.
Søren Mikkelsen bliver gift med Christine Jensen. Hun er født ca. 1840 i Spørring by og sogn som
datter af gårdmand Jens Christensen og hustru Maren Gertsdatter.
De får af børn:
Mette Marie Mikkelsen født 10. januar 1869 i Krogsbæk
Marie Sophie Mikkelsen født 26. august 1870 i Krogsbæk
Maren Mikkelsen født 11. december 1873, død 19. juli 1889 i Krogsbæk
Nicoline Marie Mikkelsen født ca. 1877 i Krogsbæk
Det bliver datteren Mette Marie Mikkelsen, der overtager gården. Hun er som sagt født 10. januar
1869 på Bjerregården. Hun dør 1. januar 1913 i Krogsbæk. Hun bliver gift i Krogsbæk 6. april
1913 med Peder Nielsen Jensen. Han er født i Rigstrup i Voldum sogn 27. december 1858 som søn
af gårdbestyrer Rasmus Jensen og Ane Marie Jensen. Han dør i Krogsbæk 4. januar 1938.
Mette Marie Mikkelsen får skøde på Bjerregården fra sin moder mod aftægt 1. november 1887,
tinglyst 8. november 1887. Adkomst for Peder Nielsen Jensen er tinglyst 8. maj 1888.
Folketællingen 1890, Bjerregaarden, Krogsbæk sogn
Peder Nielsen Jensen, 31 år, gift, født i Voldum, husfader og gårdejer
Mette Marie Mikkelsen, 21 år, gift, født i Krogsbæk, husmoder
Ane Marie Jensen, 1 år, ugift, barn
Marie Sophie Mikkelsen, 19 år
Ane Mette Katrine Mikkelsen, 17 år, tyende

Peder Nielsen og Mette Marie Mikkelsen får af børn:
Ane Marie Jensen født 21. august 1889 i Krogsbæk
Søren Mikkelsen Jensen født 29. april 1891 i Krogsbæk

Deres søn Søren Mikkelsen Jensen overtager gården efter dem. Han er som sagt født 29. april 1891
i Krogsbæk. Han overtager Bjerregården 1917. Han bliver gift med Jenny Kathrine Marie Pedersen
23 november 1893. Hun er født 21. april 1893.
De får af børn:
1. Mette Marie Jensen født 20. oktober 1918, død 9. februar 1919
2. Henry Krogsbæk Jensen født 5. februar 1920. Han bliver viet 25 oktober ? med Ester
Madsen.
3. Villy Krogsbæk Jensen født 5. februar 1920. Han bliver viet 30. april med Lilly
Rasmussen.
4. Kry Krogsbæk Jensen født 25. september 1926. Han bliver viet 27. oktober 1951 med
Minna Rasmussen. Hun lever stadig i 1989.
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Gården overgår herefter til sønnen Kaj Krogsbæk Jensen. Han er som sagt gift med Minna Jensen,
født Rasmussen.
De får af børn:
1. Ivar Rasmussen Krogsbæk Jensen født 24. oktober 1957
2. Anne Marie Krogsbæk Jensen født 30. juni 1960. Hun bliver gift 7. april med cand.
økon. Torben Mikkelsen. De har en datter Maiken Mikkelsen, født 19. september 1990.

Gården er i dag på 23 ha, hvoraf ca. 8 ha er skov og eng. Der er ftasolgt ca. 3 ha og bortforpagtet
13,5 ha. Stuehuset er fra 1914 og restaureret i 1990. Desuden er der kombineret stald og lade også
fra 1914.

Gårdens adresse er:
“Bjerregården”
Krogsbækvej 23, Krogsbæk
8543 Hornslet
tlf 86 97 43 70

»Bjerregaarden«

Fra bogen: Danske gårde
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ANE 76 JEPPE MATTSSON
Jeppe Matsson er født 18.august 1775 i Månstorp i Ingelstad pastorat i Skåne i Sverige.

Han bliver gift med Bengte Hansdatter.

ANE 77 BENGTE HANSDATTER
Bengte Hansdatter er født 14. maj 1797 i Sodra Åby. Hun er datter af Hans Hansson og Hannah
Palsdatter.
De får af børn:

1.

Hanne Jepsdatter, der er født 18. januar 1818 i Månstorp i Ingelstad pastorat.

2.

Kama Jepsdatter, der er født 1. september 1823 i Månstorp i Ingelstad pastorat.

3.

Ellen Jepsdatter, der er født 30. juli 1826 i Månstorp i Ingelstad pastorat.

4.

Matts Jepssen, der er født 9. juni 1831 i Øster Greve i Ingelstad pastorat. ANE 38.

Jeppe Matsson dør imidlertid 16. november 1831 i Øster Greve. Han bliver begravet 27. november
1831, Han er da 57 år gammel. Han angives som husmand og død af feber.
Bengte Hansdatter bliver igen gift med Hans Hansson, der er født i Skabersjø 17.maj 1799.
De får af børn:

1.

Hans Hansson født 1 .november 1833 i Øster Greve.

2.

Bengte Hansdatter født 29. november 1836 i Øster Greve.

3.

Anders Hansson født 3. august 1838 i Øster Greve.

Ved husforhør i Østre Greve 1831 - 1832 anføres i nummer 6:
Husm. Jeppe Mattson, født 18. august 1775 i Månstorp. Død 16. november 1831.
hustru Bengthe Hansdatter, født 1799 i Åby
Hans Hanssen født 17. sptember 1799 i Skabersjø. Gift med enken i 1832.
datter Hanne født 11. januar 1818 i Månstorp
datter Koma født 1. september 1823 i Månstorp
datter Ellen født 30. juli 1826 i Månstorp
en søn Matts Jepsen født 9. september 1831 i Øster Greve. en søn Hans født 1. november 1833 i Østre Greve.
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Om Øster Greve og omegn under Den Skånske Krig.
Øster Grevie ligger ca. 15 km sø for Malmø. I sognet ligger Månstorp, hvis navn kommer af
Mogenstrup. Her var engang en gammel dansk herregård - i dag er den en ruin.

Mogenstrup blev lagt ødeaf danske tropper i den skånske krig. Gårdens historie går langt tilbage.
Den bar tilhørt slægterne Hak, Krummedige og Bille. Den sidste danske ejer var Ove Thott, der
afstod den til den svenske krone. 11678 blev den ødelagt af danske tropper. I dag rager ruinmurene
op og har givet ruinen navn, Månstorps gavler, en lokal fortrolig monumentalitet ligger i ordenes
klang: Det er ikke den eneste gård, der gik i grus i disse år, og ikke den eneste, der sank sammen
for danske skud.
For 300 år siden var slettens gårde, og bosteder, landsbyer og rønner hærget og lagt øde,
systematisk plyndrede og brændt af. Svenske og danske tropper var enige om det ene, at alt skulle
ødelægges.

Slutningen af den skånske krig er et ubehageligt kapitel i krigshistorien for begge parter. I de gårde,
der lå, hvor nu de hvidkalkede længer strækker sig, ventede bønderne nat efter nat, når mørket
lagde sig over området. De lå vågne og lyttede. Ude i mørker lød hovslag, lysskær meldte brand,
flygtende naboer bankede på ruderne. De kom ind hjemløse og ejendomsløse. De fortalte i
halvmørket, hvorfor den og den ikke kom med, en søn var hængt på portstolpen, en var dræbt,
fordi han spærrede vejen til stalden eller til pigernes kammer. Datteren var voldtaget og myrdet,
gården var et bragende bål.
Bitterheden rettede sig mod de svenske arvefjender, men måske nok så bittert mod de danske
tropper, man havde modtaget med åbne arme som befriere. De kom som venner og landsmænd
efter hårde år, og så voldtog og myrdede de og stjal som svenskerne.
Gård efter gård gik op i luer, bonde efter bonde blev slået ihjel, søn efter søn blev taget til
militærtjeneste. Heste og køer var borte, markerne brændt af komå hentet. Man ejede ikke til
brødet, slet ikke til udsæd. Hvem vandt denne krig? Bønderne tabte.

Moderne krigsførelse var indført. Det gjaldt om at ødelægge fendens muligheder for at skaffe kom,
halm, strå mm. Alt skulle bjerges til egen lejr eller ødelægges. Ødelæggelsen var stratetisk, men for
befolkningen var den katastrofal. For danskernes prestige var den det samme, og Skåne gik tabt for
altid.
Her ligger kecke mend
hvis been og blod er blandet
iblandt hinanden såe
at ingen sige andet
end de er afeen slægt
de var og af een troe
dog kunne de medfred
ej hos hinanden boe.
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Snaphaner.
Snaphanemes historie er skovbygdefolkets historie. Landet i Skåne, Blekinge og Halland var skabt
til fejde. Ikke ren nåleskov, som nordpå i Sverige, men blandskov og moser, nøgne rydninger og
åbne pletter. Et uvejsomt vildnis af uigennemskueligt krat. Skovbygdens kendte krattet så godt som
vildtet. I det kunne de leve sikkert. Fra krattet smældede deres lange bøsser, og de svenske
dragoner rullede af sadlen.

Skovbygdens folk var grænsefolket. Hver gang det behagede majestæterne i Stokholm og i
København at komme i klammeri, var det grænsebygdeme, der betalte, fordi krigene altid begyndte
med ødelæggelse af mange huse og mange skæbner.
Skovbygdefolket på begge sider af grænsen lovede hinanden gensidig fred. Deres fællesskab i
dagligdagen var stærkere end kongelige papirer og politiske interesser. De var tit gift ind i
hinandens slægter. Grænsen eksisterede kun på kort i Stokholm og i København.

Snaphanefejdeme under svenskekrigene var bygdekrig og oprør mod en fjende og en besættelses
magt. En besættelsesmagt, der begyndte sit herredømme med at udskrive mandskab til sin hær. At
mange unge flygtede ind i skovene er ikke svær at forstå. De udskrevne blev ført over havet til de
svenske provinser i Tyskland, Polen og Litauen. Hvor mange, der på denne måde blev deporteret er
uvis.
Som den skånske krig skred frem, skifrede snaphanefejden karakter. Krigen igennem var der solide
snaphaneafdelinger, der arbejdede sammen med den danske hærledelse, men de mange myndighe
der var også i mange tilfælde meget lidt begejstrede for snaphaneme.
Snaphanefejdeme kunne ende som rene røvertogter, selv om en solid del af dem vedblev at virke
som friskytter og tro snaphaner. To ting må huskes; at snaphaneme led nød og også kæmpede for
at eksistere, og der var en spænding mellem de aktive, der satte alt ind, og de passive, der ikke ville
have, der skete for meget.
De aktive fungerede som spejdere og som patruljer, skaffede oplysninger og opsnappede breve,
plaffede ordonanser af sadlen, besøgte svenskvenlige stikkere og præster, der hjalp fjenden. Kort
sagt fungerede som en moderne guerillahær.

Fangne snaphaner led døden. Bogstavelig talt. En af måderne var, at man tog den tilfangnetagne og
borede en spids træpind ind under nakkemuskleme. Heri fastgjordes et reb, hvori den dødsdømte
ophængtes med bagbundne hænder. Han døde nu af sult og tørst. Døden indtraf efter fem til syv
dage.
Som afveksling brugtes “spetsning”. En tilspidset træpæl jages op i skridtet på ofret. Pælen rejses
ved vejkanten eller lignende. Den dødsdømte døde af indre blødninger.
Blev en snaphane fanget, blev også hans far, brødre og sønner henrettet.

Efter afståelsen af Skåne, Halland og Blekinge var der en del af den oprindelige befolkning, der
udvandrede. Nogle søgte ud i skovene. Årene fra 1658 til freden i 1679 og derefter er de bitreste,
brutaleste og mest ufattelie nogen landsdel af det gamle danske rige har oplevet. Det blev år, hvor
tusinder af mennesker får deres liv og skæbne ødelagt.
Skovbygdeme vedbliver i årene fremover at være fattige, så fattige, så udvandringen fortsætter helt
frem til slutningen af 1800-tallet, hvor ANE 36 og ANE 38 udvandrer til Danmark.
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Axel Ebbe: Snaphanen,
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Kort over Öster Grevie
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Kort over Oxie herred
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Kort over herredsinddelingen i Skåne.
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XXIII Vollands

Male*
•Jåmstäk

Mânstorps gavlar.

Månstorp eller Mogenstrup tilhørte den danske adel. Den
sidste danske ejer var Ove Thott. Han afstod den til den
svenske stat. Kort tid efter bliver den nedbrændt af dan
ske snaphaner.

Tegninger er fra Palle Laurings bog: Danske i Skåne.
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ANE 78 PEDER SØRENSEN
Peder Sørensen er født lO.juni 1797 i Estruplund. Han bliver hjemmedøbt 11.juni 1797 i
Estruplund kirke. Rasmus Schiøtz's kone af Hollenberg bar barnet.
Faddere er: Søren Tærkildsens kone, Rasmus Pedersen, Christen Snedker, Jens Heuring af
Tørslev sogn.
Peder Sørensen er født udenfor ægteskabet, som føder udlægges landsoldat Søren Nielsen.
Peder Sørensen bliver trolovet 3.september 1826 med Bodild Madsdatter. Han er da 29 år og
ungkarl. Hun er 22 år og pige. De er begge bosiddende i Estruplund. De bliver viet 23.oktober
1826 i Estruplund kirke. Forlovere er: gårdmand Peder Sorvad og Poul Henriksen af Tørslev.

ANE 79 BODILD MADSDATTER
Bodild Madsdatter er født 3O.marts 1804 i Estruplund. Hun bliver døbt første søndag efter påske
1804. Ole Krogs kone bar barnet.
Faddere er: Christen Ladefogeds kone af Tørslev, Ole Krog og Anders Krog af Holbæk.
De får af børn:
1.
Mads Pedersen født 22. november 1826 og døbt 7. januar 1827 i Estruplund..

2.

Ole Pedersen døbt 10.juli 1831 i Estruplund.
Han er opkaldt efter Peder Sørensens mormors 2. mand Ole Madsen

3.

Mette Pedersdatter født 14.august og døbt 15 .september 1833 i Estruplund. Hun bliver
gift med Rasmus Rasmussen Rou 21. december 1856 i Estruplund. Ved folketællingen
1890 bor de i Estruplund. Han angives her som købmand.

4.

Maren Pedersdatter født 14.marts og døbt 24.april 1836 i Estruplund. Hun bor hos
søsteren Mette ved folketællingen 1860.

5.

Ane Marie Pedersdatter født 2.marts og døbt 16.april 1838 i Estruplund. ANE 39.

6.

Ole Pedersen født 2O.marts og døbt 11 .april 1841 i Estruplund. Han er ved
folketællingen 1860 i Estruplund tjenestetyende ved kirkesanger og skoleholder
Christian Schmidt, ugift og 19 år.

11826 bor de som indsiddere i Tørslev Annexgaard.
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Ved folketællingen 1834 anføres Estruplund, Store Siørup:
Peder Sørensen, 39 år, gift, gårdmand
Bodil Madsdatter, 30 år, gift, hans kone
Maren Madsdatter, indsidder, enke (dette må være konens moder)
Mads Pedersen, 8 år; søn
Mette Pedersdatter, 1 år, datter
Peder Jensen, 54 år, gift, indsidder
Maren Christensdatter, 50 år, gift, hans kone
Henrik Pedersen, 11 år, deres søn
Rasmus Pedersen, 4 år, deres søn

Ved folketællingen 1845 bor Bodil Madsdatters mor, Maren Madsdatter, stadig hos dem. Hun er
da 85 år gammel og angives fra Holbæk i Randers Amt.
Ved folketællingen 1850 er Peder Sørensen indsidder, husfader og daglejer.
Ved folketællingen 1860 bor Bodil Madsdatter hos datteren Mette Pedersdatter i Store Siørup.
Mette Pedersdatter, 29 år, gift, husmandskone, høker
Mads Rasmussen, 7 år, søn
Rasmus Peter Rasmussen, 2 år, søn
Ane Margrethe Rasmusdatter, 1 år, datter
Bodil Madsdatter, 57 år, inderste, gift
Maren Pedersdatter, 24 år, datter.

Vi ser, at Bodil Madsdatter stadig er gift, men Peder Sørensen er ikke nævnt i folketællingen. Han
kan være syg. Vi ser også, at Mette Pedersdatters mand Rasmus Rasmussen ikke er nævnt.
Peder Sørensen dør 28.juli 1863 som indsidder i Store Sjørup. Han bliver begravet 4.august, 68 år
gammel. Dødsårsagen er ubekendt.
I dødsanmeldelsen for Rougsøe Herred anmelder gårdmand Christen Dideriksen i Store Sjørup 30.
juli 1863 at indsidder Peder Sørensen er død, 63 år gammel. Efterladende enke og felles børn. Med
deres samtykke sidder enken i uskiftet bo.
Bodild Madsdatter dør 26 juli 1872 i Store Sjørup. Hun bliver begravet 31.juli 1872 i Estruplund.
Hirn er da 69 år gammel. Det er i dødsanmeldelsen nævnt, at hun dør hos en svigersøn, Rasmus
Rasmussen. Dødsårsagen er ubekendt.
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8. GENERATION
ANE 144 OLUF PETERSON
Oluf Peterson eller Oluf Pehison er født 28. april 1781 i Sillesås. Han bliver døbt 30. april 1781 i
Jämjö.
Faddere er Petter Pahlsjøns hustru Silja Olasdatter i Flakulla, Jon Letsjøn i Sillesås og Sven Hansjøn i
Kättilsboda.
Han bliver gift med Sissa eller Silja Pehrson.

ANE 145 SISSA PEHRSDATTER
Sissa Pehrson er født 31 oktober 1783 i Dufverum i Jämjö. Faddere er vagtmanden Jon Pihis hustru i
Dufverum, Niels Giljesjøn, Mons Nielsjøn i Dufverum.
De får af børn:

1.

Peter Olason født 1809 i Jämjö. ANE 72

2.

Mattis Olason født 1812 i Jämjö. Han bliver båren af Ola Monssons hustru Elin
Pehrsdatter i Sillesås. Han dør 25. marts 1841 i Jämjö 28 år gammel.

3.

Anders Olason født 1815 Jämjö.

4.

Holger Olason født 1817 i Jämjö.

5.

Ingier Olasdatter født 1820 i Jämjö.

6.

Adolph Olason født 1823 i Jämjö.

7.

Seven Olasen født 1825 i Jämjö.
«

Ved husforhørslængd, som er tilsvarende vores folketællinger, angives 1809:
I Sillesås i Jämjö:
Prop. Ola Pehrson født 1780.
Sissa Pehrson født 1784
søn Peter født 1809
pigen Elin Pehrsdatter født 1785
Nedenunder:
Prop Håkon Pehrson født 1787
hustru Maria Andersdatter født 1784

Pehr Håkonson født 1744
Ingrid Olasdatter født 1743.
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Ved husforhør i 1813 -1816 i Jämjö angives:
Oluf Pehrson, født 1780
Sissa Pehrsdatter født 1784
søn
Peter født 1809
Mattis født 1812
Andersfødt 1815
Holger født 1817
Pehr Håkonsson født 1744
Ved husfoihør 1816 - 20 i Jämjö angives:
Oluf Persson født 1780
Sissa Pehrsdatter født 1784
søn
Petter født 1809
Mattis født 1812
Anders født 1815
Holger født 1817
datter
Ingier født 1820
Vi ser, at hans føder Pehr Håkonsson ikke bor hos dem mere. Han lever dog stadig men et andet sted
i Jämjö.

Oluf Petersson i Jämjö i Jämjö dør 20. november og begraves 29. november 1840. Han er da 60 år
gammel.

Der dør en Sissa Pehrsdatter i Hallerum I Jämjö 11. januar 1844. Hun begraves 20. januar 1844. Hun
angives at være 57
år gammel. Det kan godt være vores Sissa Pehrsdatter.

Svensk gård fra turistbrochure cm Blekinge.
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KORT OVER JÄMJÖ OG OMEGN
Vi kan se de enkelte geografiske områder.
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ANE 146 OLA ANDERSEN
Faderen kan være Ola Andersen, se senere. Ola Andersen er født i Flÿboda og døbt 23. september
1750 i Jämjö.
Faderen er Anders Oleson og moderen er Kirsten Månsdatter. Han bliver båren af Bodil, Håkon
Andersens hustru. Faddere Måns Andersen i Winberga og Ola Persson i Lötveri.

Ola Andersen bliver gift med Sissa Poulsdatter. De er bosat i Flÿboda. Her ses de som faddere ved
barnedåb flere gange fia 1774 og fremad. De har ikke fået børn.
I husforhørsprotokollen 1802 -1807 står i Flÿboda:
Ola Andersen født 1750.
Hustru Sissa Poulsdatter født 1750
Herefter nævnes en del tjenestefolk, drenge og piger.

I husforhørsprotokol 1808 - 1813 står i Flÿboda:
Ola Andersen født 1748
Hustru Sissa Ingrid Poulsdatter født 1750.
Pigen Ingrid Nielsdatter født 1791
Gunna Svensson født 1792
Pigen Maria Persdatter født 1784
Datter Kjärstin født 1810.

Gårdmand Ole Andersens hustru Sissa Poulsdatter i Flÿboda dør .Hun begraves 21. november 1810
i Jämjö, 60 år gammel.

ANE 147 MARIA PERSDATTER
Maria Persdatter er født ca. 1786.
Omkring denne tid, er der kun født en med navnet Maria, nemlig den 1. januar 1787. Hun er født af
Brita Christina Nielsdatter som uægte barn. Hun bliver døbt 4. januar i Jämjö.
Hun bliver båren af Ola Litens hustru, Kirsten Gunnesdatter i Binga. Blandt fødderne ses en Niels
Bingstrøm og en Jonas Littja i Binga. Så Maria Persdatter er formodentlig ikke fra Jämjö.

De får af børn:
1.

2.

Kjerstin eller Kärstin Olasdatter er født 15. april 1811 i Flÿboda. Hun døbes den 19. april.
Moderen angives at være 25 år gammel.

Hans Olassøn født 7. juli i Flÿboda og døbt 13. juli 1816 i Jämjö.

Da børnene senere kaldes Olasdatter/ Olassøn, må det være Ola Andersen, der er føder til dem, selv
om det ikke angives i kirkebogen. Pigen Kärstin kan så være opkaldt efter hans moder Kirsten
Månsdatter.
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Ved husfoihør i 1813 -1816 og 1816 -1820 anføres det samme:
Flÿboda:
Oluf Andersen født 1750
Maria Pehrsdatter født 1782
datter
Kirsten født 1810
søn
Hans født 1816

De er ikke fundet døde.

Kort over Jämjö området fra turistbrochure.
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ANE 148 SØREN ANDERSEN
Søren Andersen er døbt 29.december 1776 i Mørke. Han bliver ved dåben båret af Dorthe
Nielsdatter fra Balleskov.
Faddere er: Peder Nielsen Kedning ?, Niels Christensen Westergård af Mørke, Niels Andersen
af Balleskov og pigen Kirsten Christensdatter af Mørke.
Han bliver som ungkarl af Karlby gift i Krogsbæk kirke med pigen Alhed Mikkelsdatter. De
bliver gift den 19. oktober 1803.
Forlovere er: Anders Sørensen af Karlby og Christian Guldmand af Karlby.

ANE 149 ALHED MIKKELSDATTER
Alhed Mikkelsdatter er født i Karlby, hvor hun bliver hjemmedøbt. Hun bliver fremstillet i
Krogsbæk kirke 7.januar 1781.
Hun bliver ved dåben båret af Jens Ousens kone i Skiørring.
Faddere er: Niels Nielsen, Peder Nielsen, Anders Sørensen, Peder Michelsen, alle af Karleby.
Conrad Nielsen af Schiørring.
Ved lægsrullen 1804 angives han at være 61 1/2 tomme høj, hvilket svarer til 161 cm.. Heri
angives, at han er gårdmandssøn og bor i Karlby, samt at faderen har afstået gården til ham.
Kort efter vielsen den 27.marts 1804 får han fæstebrev på Bjerregårdens som han overtager efter
sin far, Anders Sørensen. Gården er en fæste - og udflyttergård under godset Rosenholm.
Fæstebrevet er gengivet på de følgende sider.

Vi ser her, at gården er flyttet ud, men endnu ikke er købt fri. Indtil slutningen af det 18.
århundrede var den danske bonde ufri, økonomisk umyndig og kuet. Hundrede år senere er han i
stand til under en svær økonomisk krise at vise et initiativ som samtid og eftertid har beundret.
Han og hans fæller slutter sig da sammen som andelshavere i store fællesforetagender; de gør
det som frie selvstændige brugere, og de gør det på fuld demokratisk grundlag.
Der ligger en vældig udvikling i dette århundrede, både af økonomisk, af politisk og af åndelig
art. Det sker i ryk. Først får bønderne jorden udskilt og gårdene bliver flyttet ud på markerne,
hvor jorden var samlet, så bliver de selvejere og så udvides anvendelsen af rede penge og de
bliver mere velstående.
Allerede fra begyndelsen af det 19. århundrede medvirker de i kommunalpolitiske spørgsmål,
men det bliver dog først i 1830'eme og 1840'eme de får afgørende indflydelse på kommunal og
statslig politik. Den åndelige opblomstring følger efter med højskolebevægelsen.

Bjerregaarden bliver dog først købt fri af sønnen Mikkel Sørensen i 1852.
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De får af børn:

1.

Anders Sørensen født 5 .oktober, hjemmedøbt ô.oktober og i Krogsbæk kirke
9.december 1804. Han overtager Ridsegård. Han bliver gift med Ane Christensdatter.
Hun er født ca. 1822 i Krogsbæk.

2.

Mikkel Sørensen født 27.juli, hjemmedøbt 28.juli og i Krogsbæk kirke 21 .september
1806. ANE 74. Han overtager gården.

3.

Karen Sørensdatter født 28.maj, hjemmedøbt 29.maj og i Krogsbæk kirke 18.juli 1809.
Hun bliver gift med Thomas Knudsen, der er husmand og daglejer i Krogsbæk.

4.

Mette Sørensdatter født ô.oktober og døbt i Krogsbæk kirke 28.november 1813.

5.

Mette Sørensdatter født 17.marts, hjemmedøbt 19.marts og i Krogsbæk kirke 15.juni
1817. Hun bliver gift med Christen Mogensen. De har hendes fader, Søren Andersen
på aftægt ved folketællingen 1850.

7.maj 1811 overtager Søren Andersen det boelssted i Karlby, som hans forældre også havde
haft. Fæsteprotokol for Rosenholm, 7.maj 1811, fol. 148. Se følgende sider.

Folketællingen 1834, Krogsbæk.
Søren Andersen, 58 år, gift, gårdmand
Alhede Mikkelsdatter, 54 år, gift, hans kone
Anders Sørensen, 30 år }
Mette Sørensdatter, 17 år} deres ugifte børn
Maren Mikkelsdatter, 47 år, ugift pensionist
(mon ikke det er en søster til Alhede Mikkelsdatter)
Alhed Mikkelsdatter dør af brystsvaghed i Karlby 2O.august 1845. Hun bliver begravet i
Krogsbæk 28.august, 65 år gammel.
Ved folketællingen 1850 bor Søren Andersen på aftægt hos datteren Mette Sørensdatter og
Christen Mogensen i Karlby.
Søren Andersen dør af alderdom 28.marts 1857 i Karlby. Han bliver begravet 5.april 1857 i
Krogsbæk, 80 1/4 år gammel.
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Fæstebrev for Søren Andersen.
Fæstebrevet er dateret Rosenholm 27. marts 1804
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Fæstebrev for boelssted i Karlby.
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Godset Rosenholm,
I Hornslet Sogn ligger det store smukke gods Rosenholm med hovedgården på nogle lave arealer
og omkranset af skov nord for byen. En række af ejeme er store berømtheder fra
danmarkshistorien. De skal ikke opremses her, men det skal tilføjes, at rigdommen øgedes ved arv
og giftermål, og det må jeg give et indtryk af.

Erik Rosenkrantz (1612-1681) var tre gange gift, og hver gang forøgedes besiddelserne. 11662
solgte han et gods på Falster og erhvervede 186 tdr. htk. i Kalø Len, bl. a. 14 gårde i Mørke og
Ugelbølie. En del af dette gods blev lagt ind under Vosnæsgaard, som han ejede. Som vi kan se,
svarer det til det, der skete med Ommestrup og Ommestrupgård.
Det er Erik Rosenkrantz, der har givet Rosenholm Gods den skikkelse,.som det beholdt, indtil
fæstegodset blev bortsolgt. Omkring hovedgården på 61 tdr. htk. lå godset, der omfattede byerne
Hornslet, Tendrup, Rodskov, samt Eskerod og Krajbjerg i Hornslet Sogn, Mørke, Bale og
Balskov i Mørke Sogn, Karlby i Krogsbæk Sogn, ialt ca. 500 tdr. htk. Ved Erik Rosenkrantz død
overtog enken Margrethe Krabbe Rosenholm og fik skøde på

Vosnæsgaard. Hendes søn, Iver Rosenkrantz solgte i 1719 Vosnæsgaard til Joacim Gersdorff,
medens en datter overtog Rosenholm. Stamhuset Rosenholm var i 1744 på 666 tdr. htk.
Sidst i 1700-tallet ejedes Rosenholm af Frederik Christian Rosenkrantz. Han var diplomat og gik
ind i Centraladministrationen, hvor han en overgang var overkrigssekretær. Da kronprins Frederik
- den senere Frederik VI - i 1784, den dag han blev myndig, lavede paladsrevolution og fjernede
sin stedmor tillige med hendes regering og i stedet dannede sin egen, blev F. C. Rosenkrantz
gehejn\estatsminister og leder af admiralitetet, men han trak sig tilbage i 1788, fordi han var
modstander af stavnsbåndets ophævelse. På egnen blev han kaldt "den onde baron".
Kronprinsen lavede ikke dette kup uden støtte i baggrunden. Således havde C. D. F. Reventlow
og andre forberedt et nyt statsråd. Blandt andre ønskede han den gamle A. G. Molkte til
Bregentved med, selv om han længe havde været holdt udenfor, men han var dog den første, der
allerede midt i århundredet havde gort forsøg på at ophjælpe bønderne. Reventlow ønskede også
ovennævnte Fr. Chr. Rosenkrantz med "trods alle hans slette egenskaber". Argumentet var, at han
var farligere uden for statsrådet end som medlem. Han blev udnævnt til øverste civile leder af
marinen (marineminister) - ikke en stilling, der var særlig central i magtkampen. Vi kan da også
følge, hvordan han sammen med 103 andre godsejere konspirerede mod den regering, han selv
sad i. Reventlow kaldte han "denne urimelige og ukyndige mand" og gjorde kronprinsen
opmærksom på, at "Rosenkrantzeme var i Danmark før Oldenborgerne" (kongeslægten).
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Rosenholm - set fra nordøst.

Fra Danske slotte og herregårde.
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Fra danske slotte og herregårde

Rosenholm fæstegods:
I Jørgen Rosenkrantz til havde Rosenholm meget fæstegods. Han var stort set eneejer i landsbyerne
omkring Rosenholm. Ved hans død omfattede dobbeltgodset Rosenholm-Skaføgaard over 100
fæstegårde. Sønnen Lærde Holger købte yderligere gods op, så da han døde var fæstegårdenes
antal ca. 135. Se kort.
Efter Holgers død blev godset delt mellem de 7 arvinger. - 3 sønner og 4 døtre - men vi ved kun,
hvad de 5 fik.
Gunde Rosenkrantz:
Skaføgaard med gårde i Bendstrup, Termestrup, Hvilsager og
Dagstrup.
Sophie Rosenkrantz:
Gårdene i Mørke og Bale.
Dorthe Rosenkrantz:
Gårdene i Skørring og Lindå.
Gårdene i Segalt og Balle.
Mette Rosenkrantz:
Erik Rosenkrantz:
Rosenholm med gårdene i Karlby og Hornslet.

Erik Rosenkrantz føjer senere Vosnæsgaard til besiddelserne. Herved kommer dobbeltgodset igen
op på ca. 150 fæstegårde.
11716 deles fæstegodset igen ved Margrethe Krabbes død.
Rosenholm får: Hornslet, Tendrup, Rodskov, Mørke, Karlby og Skøning.
Vosnæsgaard får resten af egendommen.

1 1735 lægger Iver Rosenkrantz Bale og Balskov under Rosenholm, der herved kommer op på 77
fæstegårde. Hereter sker der ikke større ændringer i godsets omfang.

Kort over Rosenholn Gods fæstegårde 1735-1850. Det skraverede
område nordvest for Rosenholn er Analiegård Skov. Sydvest herfor, hvor
der også var skov, lå Elkærgård ned nogle huse. Cirklerne angiver nøller.
Kortet er gengivet efter Frits Nlcolalsen 1991.
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Delingen af Rosenholm og Skaføgård godser efter lærde Holgers død.
°

Gunde

A

Dorthe

A

Sophie

o

Mette

■

Erik (skøn)

*

én signatur = 1 gård eller mølle

183

ANE 150 SØREN SØRENSEN GROESEN
Søren Sørensen Groesen er født 1762 i Egå. I kirkebogen står:
Søren Nielsens søn af Schiering døbt Søren. Frembåren af Jørgen Andersens hustru.
Faddere er: Peder Pedersen af Hvidbjerg, Jens Bunde, Søren Groesen Elsted, Christen Bundes
hustru af Hesselballe.
Søren Sørensen Groesen er gårdmand i Schiering i Egå sogn.
Ungkarl Søren Sørensen af Schiering bliver trolovet 16. juli 1795 i Hjortshøj med pige Karen
Hansdatter af Lystrup, hidtil tjenende i Hjortshøj præstegaard. Forlovere er: Jens Laursen af
Schiering og Jens Pedersen af Lystrup.
De bliver viet i Hjortshøj 11.august 1795.

ANE 151 KAREN HANSDATTER
Karen Hansdatter er født 1772 i Lystrup i Egå sogn. I kirkebogen står:
Hans Nielssøn af Lystrup en datter, som var hjemmedøbt ved navn Karen, fremstillet i menigheden,
frembåren af Laurs Jensens hustru, Maren Nielsdatter fra Lisbjerg.
Faddere er: Laurs Christensen, Søren Poulsen, Rasmus Pedersen Rod, Karen Sørensdatter, Alle af
Lystrup.

Søren Sørensen fæster Matrikelnummer 12, Skjæring, kaldet „Astruprode",

Ejendommen laa tidligere inde i Skjæring By i Række med de andre Gaarde og tæt
sammenbygget med Nr. 17.
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Fæstebrevet mellem ham og Stamhuset Frisenvold lyder saaledes:
Fæstebrev for Gaardmand Søren Sørensen i Skjæring 1793.
Paa Kaløe høje Herskabs Vegne og ifølge min Fæsteforestilling til de allemaadigst bestaltede
Herrer Skiftekommissærer udi afgangne Frue Grevinde Reventlows Sterfbo.
11. November 1793 og deres derpaa tegnede Approbation af 26. næst efter, har jeg
undertegnede Ulrik Adolph Værum, Forvalter ved Stamhuset Kaløe, stedet og fæstet mig
kære Søren Sørensen i Skjæring den Gaard samme Steds, som hans Moder sidst beboede, men
fradøde, hvilken Gaard, der staar for Hartkorn, Ager og Eng 6 Tdr. 6 Skp 1 Fdk. 1 1/2 Alb.
og Skovskyld i Fdk., som fornævnte Søren Sørensen sin Livstid i Fæste skal have, nyde, bruge
og beholde med al dens rette Tilliggende i By og Mark, og det paa følgende Vilkaar:

1) Aarligen og i rette Tid at svare de af Hartkornet gaaende kongelige Skatter og Contributioner, som nu er eller herefter vorder paabuden, saa vel som den aarlige Landgilde til Her
skabet efter Jordebogen, som er:
Byg: 7 Tdr. 3 Skp. 2 Fdk., Havre: 5 Tdr. 3 Skp. % Fdk., som betales efter Aarhus Stifts
Kapitelstakst, og i Penge: 1 Rigsdaler 1 Mark 13 Skilling, alt uden Restants.
2) Da Gaardens Bygninger og Besætning samt Inventarium af Fæsteren er modtagne ifølge
Forordningen af 8. Juni 1787 efter hosheftet lovlig Syns- og Taksationsforretning, dateret 17.
August sidst, saa bliver han pligtig derefter at rette sig, saaledes at Gaardens Bygninger og
Besætning fremdeles holdes i lige saa god Stand, som forud er ham overleveret, og han derfor
og for modtagne Besætning m. v. stedse er ansvarlig, i andet Fald da at lide og undgælde efter
den kongelige Anordning til Fæstefortabelse og anden Straf efter Omstændighederne.

3) Forretter aarlig tvende Kørsler, hver paa 2, 3 a 4 Mile, ligesom forlanges.

4) Gaardens Jorder og Ejendomme tilbørlig at dyrke og bruge, deraf intet at bortleje, ejheller
til Upligt at bruge.
5) Giver den gamle Fæster, som var paa Gaarden, fornødent Ophold og Husværelse, saalænge
han lever. I øvrigt retter og forholder Fæsteren sig efter, hvad kongelig Majestæts allemaadigste Lov anordner, sas vidt han kan være vedkommende, samt vise tilbørlig Lydighed imod
høje Herskabet og dennes holdende Fuldmægtig, alt under dette sit Fæstebrevs Fortabelse. Udi
Indfæste er betalt 40 Rigsdaler, siger fyrretyve Rigsdaler.

Dato til Bekræftelse under min Haand og Segl.
Caløc, 14. December 1793.

U. Værum
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Det bemærkes, at Kalø tillige med flere større Godser hørte under Stamhuset-Frisenvold i
Ørum Sogn.

Den 8. Juni 1787 var der kommen en Lov, der sikrede Fæste bøndernes Retsstilling. Det blev
bl. a. bestemt, at flår en Fæster tiltraadte en Ejendom, skulde der holdes en lovlig Synsforret
ning, og der skulde sørges for, at Bygningerne var i ordentlig stand og at Besætning og
Redskaber var i Orden, og den samme synsforretning skulde lægges til Grund, naar han
fratraadte sit Fæste, og en Godtgørelse skulde udbetales, hvis han forbedrede Fæstet. Efter
denne Forordning skal altsaa efterfølgende Vurdering og Syn betragtes.
Det blev ogsaa samtidig bestemt, at Fæsteren under Udførelsen af Hoveriarbejde ikke maatte
forulempes eller mishandles ved Brug af Træhest eller Fængsel i Hundehul.

Afskrift af afholdt Syn paa Matrikel 13 i Skjæring.
Snæbjøm Asgeyrsen Stadfeldt, Kongelig Majestæts Byfoged i Randers, Herredsfoged og
Skriver udi Synderhald, Østerlisbjerg og Rougsø Herreder samt Birkedommer*til Holbækgaard
Birk.
Gør vitterligt, at Anno 1793, Onsdagen den 21. August, blev Retten sat og erkendt af den
competente Dommer og Skriver, By- og Herredsfoged Stadfeldt fra Randers, i Overværelse af
Stokkemændene PederSørensen, Morten Frandsen og Rasmus Pedersen af Lihme, Niels
Madsen af Lemmer, Jens Sørensen og Kristen Simonsen af Mygind, Peder Rasmussen og
Jørgen Mogensen af Oustrup.

For Retten fremstillede sig de derfra forrige Dag udmældte Syns- og Taksationsmænd, Peder
Sørensen og Kristen Kristensen af Lihme, hvilke haver synet efterskrevne Gaarde paa Caløe
Gods nemlig:
1) Mads Mortensens Gaard i Faarup,

2) Niels Ugelbølles Enkes Gaard i bemældte Faarup til nyt Fæste, og
3) Søren Sørensen Grosens Gaard i Skjæring til nyt Fæste, hvilke Forretninger de tilbød her
inden Retten i Dag endelig at afhjemle, og da ingen mældte sig som derimod havde noget at
erindre, blev Edens Forklaring af Lovbogen Mændene forelæst, og de blev betydet om deres
Vigtighed samt formanet til at vogte sig for Mened, hvorefter de med opløftede Fingre aflagde
deres Ed bekræftende, derhos, at bemældte Forretninger var sket efter deres bedste Skønnen
de og uden Hensigt enten til Gunst eller Gave, Had eller Avind. De afhjemlede Forretninger
blev læst og paategnet, og lyder den over Søren Grosens Gaard i Skjæring holdte Forretning
saaledes:
Anno 1793, den 17. August, indfandt vi, Peder Sørenser og Kristen Kristensen af Lihme By,
under Caløe Gods' Administration for der i Følge Rettens Udmældelse af 14. d. M. at syne og
taksere den Gaard, som Søren Grosen skal have i Fæste. Ved Forretningen var endvidere
fornævnte Søren Grosen og paa høje Herskabets Fuldmægtig for Birkedommer Forvalter
Værums Vegne i dennes lovlige Forfald Jens Sødring fra Caløe, i hvis Nærværelse vi synede
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1) Bygningerne, og samme saaledes:

a) Stuehuset, bestaaende af 13 Fag, 38 1/2 Alen lang, 8 Alen bred inden Vægge, af
Ege under og Fyr over Tømme med Fjælgavle og kimede Vægge og straatækket; Loft
over 10 Fag med 17 Stykker Vinduer, samt opmuret to Skorstene af raa Sten og med
brændte Sten over Taget.
Mangler:
Rdl.
Mark Sk
3 Traver Langhalm a 4 Mark
2
Til Vinduernes Reparation med Glas' og Bly
3
Til Skorstenenes Reparation med Sten og Kalk
1
Naar Huset har faaet denne Reparation, er samme i maadelig beboelig Stand.

b) Ladehuset, 15 Fag med Port, 42 Alen lang, 8 1/2 Alen bred inden Vægge af
Egeunder- og Fyrovertømmer og starr rette med klinede Vægge.
Mangler:

Mark Sk.
Rdl.
1
8
1
6 Alen Fodtræ a 20 Skilling
2
2 Tylt Bindingslægter a 6 Mark
10
4
16 Traver Langhalm a 4 Mark
3
Arbejdsløn og Transport
Naar Huset har faaet denne Reparation er samme i maadelig Stand.

c) Staldhuset, bestående af 9 Fag, 25 Alen lang, 7 1/2 Al. bred, inden Væge af
Egeunder- og med Fyrovertømmer og med klinede Vægge.

Mangler kun:
Mark Sk.
1 Fyrbjælke, 8 Alen
4
2 Alen Rem
1
8
1/2 Trave Langhalm
2 '
Arbejdsløn
1
8
a) Fæhuset, bestaaende af 6 Fag 15 1/4 Alen lang, 7 Alen bred inden Vægge, med
Egeunder- og med Fyrovertømmer og med klinede Vægge.
Rdl.

Mangler:
Rdl.
Mark Sk.
6 Alen Fodtræ a 20 Skilling
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Arbejdsløn
1
8
Naar Huset har faaet denne Reparation, er det i maadelig Stand.
2) Dernæst synede vi den os foreviste Besætning, som vi ansatte saaledes:
Rdl.
8
1 sort Hoppe, 13 Aar
20
1 graa do., 4 Aar
13
1 brun do., 3 Aar
11
1 do. do., 3 Aar
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Rdl.
Mark Sk.
1 blakket Hest, 17 Aar
10
1 sort do., 14 Aar ~
7
1 sort Hingstplag, 2 Aar
12
1 brunblisset Plag, 2 Aar
10
Disse Bæster anslaar vi tilstrækkelige og tillige behøvende til Avlingens Drift efter
Gaardens Hartkorn, som er 6 Tdr. 6 Skp. 2 Fdk. 2 1/2 Alb. og Skovskyld 1 Skp.
De os til Avlingens Drift foreviste Vogne, Plove og Harver ansattes saaledes:
Mark Sk.
Rdl.
I beslagen Vogn med Tilbehøj
18
1 do. med Tilbehør
14
1 Trævogn med Tilbehør
6
1 Træplov med Jern
2
2
«
1 do. med Jern
2
1 Jemharve med 8 Boller og Beslag
1
4
2 Træharver med Boller og Beslag
1
Seler og Træktøj til 4 Par Bæster
4
Disse Redskaber anser vi tilstrækkelige og tillige behovende til Gaardens Avlingsdrift.
Til Gaarden angav Søren Grosen at kunne saa aarlig 3 Tdr. Rug, 12 Tdr. Byg, 10 Tdr.
Havre, 2 Tdr. Ærter og Vikker. I Hensende til Komet, da er samme tilstrækkeligt, til
Avlingen sker.
Rdl.
Mark Sk.
Summa Gaardens Brøstfæld
23
1
8
At denne Synsforretning er sket efter vor bedste Skønnendede, det vil vi vidne inden
Synderhald et. c. Herredets Ret med Eds Bekræftelse.
Datum ut supra.
PederSørensen
Christen Christensen.
Imod ovenstaaende Synsforretning have Underskrevne intet at erindre.
Søren (SS.S.G.) Sørensen Grosen.

Paa høje Herskabets Fuldmægtig og Birkedommer,
Forvalter Værums Vegne.
Sødring.

Fremlagt og læst ved Synderhald, Østerlisbjerg og Rougsø Herreders Ret Onsdagen den 21.
August 1793.
Stadfeldt.
Og da ingen havde Taksationsmændene videre at spørge, bleve de fra Retten demiterede.
Saaledes er paseret og tilgaaet, det bevidner Justitsprotokollen og foranbenævnte 8
Tinghørere, samt endvidere bekræftes under min Haand og Segl.
Randers, den 28. August 1793.
Stadfeldt.
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Søren Sørensen Grosen gifter sig som sagt med den 10 Aar yngre Karen Hansdatter.
De får af børn:

1.

Søren Sørensen født 21. juli og døbt 7. august 1796 i Egå

2.

Kirsten Sørensdatter født 9. februar og døbt 10. februar 1798 i Egå

3.

Hans Sørensen født 30. august og døbt 4. oktober 1801 i Egå. Han dør 10. juni 1812 i
Egå og begraves 21. juni samme år, 11 år og 9 mdr. gammel.

4.

Maren Sørensdatter født 11 .juli 1807 i Schiering i Egå sogn og hjemmedøbt 11 .juli
samme år. ANE 75.

Ved folketælling 1801 Schiering i Egå:
Søren Sørensen
39 år, 1. ægteskab, bonde og gårdbeboer
Karen Hansdatter
29 år, 1. ægteskab, hustru
5 år}
Søren Sørensen
Kirsten Sørensdatter
3 år} deres børn
Søren Jensen
30 år}
Kirsten Olesdatter
29 år} gift tjenestefolk
55 år, kusbondens søster nyder ophold.
Maren Sørensdatter
Søren Sørensen Grosen køber sin gård i 1802 af Baron Hardenborg-Reventlow. Gården, der ligger
i Skæring, har matrikel nr. 12. Den har tidligere været fæstegård under Kalø gods. Søren Sørensen
Grosen køber den som sagt i 1802 for 1410 Rigsdaler. Gårdens hartkorn er på 6 tdr. 6 skp. 2 fdk. 2
1/2 alb. og skovskyld 1 skp.

Afskrift af Skøde fra Gaard Matrikel Nr. 12 1802.
Paa S. T. Hr. Kammerherre Baron Hardenberg Reventlows Vegne er af underskrevne
Forstander Willadsen i Randers indgaaet og sluttet følgende Købekontrakt med Søren Grosen i
Skjæring.
1.
Den førbemældte Hr. Kammerherre tilhørende og i Eggaa Sogn, Skjæring By, beliggende
Gaard af Hartkorn, Agers og Eng 6 Td. 6 Skp. 1 Fjd. 1 1/2 Alb samt Skovskyld paa Virup
Skov 3 Skp. sælges og overdrages herved til Fæsteren og Beboeren Søren Grosen med al den
Herlighed og Retlighed, som Hr. Kammerherren den nu selv ejer, hvortil hører Under- og
Overskoven paa Gaardens Lod i Virup Skov for den Købesum af 1410 Rigsdaler og staar
Gaarden fra Dato for Køberens Regning og Risiko, der snarest muligt maa lade dens
Bygninger assurere i Landets almindelige Brandkasse.

2.
Køberen har betalt Gaardens Landgilde til sidste Mortensdag og svarer deraf intet videre. De
kongelige Skatter erlægger Køberen til indeværende Aars Udgang som Fæster, men derefter
paa vedkommende Amtsstue som Selvejer.
3.
Af Træerne som staar paa Gaardens Lod i Virup Skov, reserveres 3 Ege til Præsten i
Hjortshøj, som er Præsten udviste og mærkede til Bortskovning inden 1. Maj 1803.
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4.
Til næstkommende Aars Viborg Snapstings termin afbetaler Køberen paa Købesummen 410
Rigsdaler, og for de øvrige 1000 Rigsdaler udsteder Køberen til samme Termin lovlig Panteobligation med første Prioritet i Gaarden, dens Besætning og Ind- og Udbo, hvorimod hannem
Skøde meddeles. Fra indeværende Aars Viborg Snapstings Termin svarer Køberen lovlig
Rente 4 Procent pro Anno af Købesummen.
5.
Gaarden maa ingensinde sælges til at komplementere nogen ufri Hovedgaard eller anvendes til
at gøre Hoveri

6.
Det stemplede Papir til denne Kontrakt betaler Køberen, hvorimod Køberen gives frit Skøde.
Originalen herat som efter kongelig Bevilling skrives paa 24 Skillings Papir, svarer Køberen,
og Sælgeren derimod Genparten.
Denne Kontrakt, som beror paa Hr. Kammerraad og Kaptejn Møller, hans Approbation, uden
hvilken den er ugældende, som vi saaledes har indgaaet og sluttet i Overværelse af tvende
Vitterligheds Vidner.
Skjæring den 10. Maj 1802.
Chr. Willadsen.
Søren Grosen.
Med paaholden pen.

Til Vitterlighed:
P. Schmidt.
0. Secher.
Gudumlund den 16. Maj 1802. Approberet af
A. Møller.
Af Købesummen 1410 Rigsdaler er i denne Termin betalt et Aars Renter med 52 Rigsd., 5
Mark, 4 Skill., samt paa Købesummen betalt kontant 1098 Rigsd. og leveret Hr. Hvid til
Krannestrup, hans Brev at betale en af de første Dage herpaa 312 Rigsd., ialt 1462 Rigsd., 5
Mark, 4 Skilling.

For hvilke kontant modtagne elleve Hundrede og halvtresindstyve Rigsdaler fem Mark og fire
Skilling herved kvitteres, og saaffemt de øvrige tre Hundrede og tolv Rigsdaler bliver betalt,
skal Skøde blive udfærdiget.
Randers, d. 13. Juni 1803.
Paa Kammer-Raads Møllers Vegne:
Chr. Willadsen.
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Søren Sørensen Groesen af Schiering dør 24.august 1809. Han begraves i sin alders 48. år.
Der holdes Skifte mellem Enken Karen Hansdatter og Børnene. Skiftevurderingen vedføjes her
i Afskrift og viser, hvad der i Almindelighed fandtes i en Bondegaard, og hvilken Værdi det
paa den Tid antoges at have.
Skifte efter Søren Sørensen Grosen 1809.
Snæbjørg Asgeyrsen Stadfeldt, doctor juris, Kongelig Majestæts verkelig Justiz Raad,
Borgmester i Randers, Herredsfoged og Skriver i Synderhald, Østerlisbjerg og Rougsø
Herreder samt Birkedommer ved Mols Birk.

Giør vitterligt, at Anno 1809, den 25. September, indfandt sig udi mit lovlige Forfald Constituerede Herredsfoged og Skriver examinâtes juris Jensen med tiltagne 2de Vitterligheds- og
Vurderingsmænd, Sognefogden Peder Rasmussen, Egaae, og Gåardmand Peder Sønder i
Skiæring, udi bemeldte Skiæring Bye for som 30. Dagen at foretage Registrering og Vurde
ring efter afdøde Selvejer Gaardmand Søren Grosen i bemeldte Skiæring til paafølgende Skifte
og Deling imellem:
Enke Karen Hansdatter
og Hendes med den Afdøde sammenavlede Børn, som ere:
1 Søn Søren Sørensen, 13 Aar
1 Ditto Hans Sørensen, 8 Aar
1 Datter Kirsten Sørensdatter, 12 Aar
1 Ditto Maren Sørensdatter, 2 Aar
Enken med Laugsværge, hendes Fader Laurs Nielsen fra Lystrup var tilstede
Som Børnenes Formynder mødte deres Farbroder Niels Sørensen Grosen af Svindboe.

I disses samtlige Hus og Overværelse blev registreret og vurderet som følger:
Rdl.
Mark Sk.
I Daglig Stuen
1
1 .
1 fyhr Bord paa 4 Piller
1
2 gode Træe Stole
2
1 Læhnestol
4 ’
2 Bænker
8
1 Bielægger Kakkelovn
10
1 Rivejern
4
1 Saltkar
3
1 Pr. Karter
1
2
1 Viserværk i Fouderal
1
2 Stk. Omhæng med Kapper
I Alkovesængen:
1 Olmerdugs Overdyne
1 bolsters Underdyne
1 Pr blaarlærreds Lagner
2 Hoved Puder
1 Sængetæppe
1 Omhæng med Kappe

8
5
1
1
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2
4
2
1

Rdl.
I den anden Alkovesæng:
1 Olmerdugs Overdyne
1 Underdyne af Bolster
1 Pr blaargams Lagener
2 Hovedpuder
1 Sængetæppe

Mark Sk.

2
5

1

I Spisekammeret:
1 Kaaber Theekiedel
1 Blik Tragt og Pælemaal
4 Hyldef iel

4
2
1

1
1
3

I en lille Alkovesæng:
1 Overdyne
1 Underdyne
1 Hovedpude
1 Pr Lagener
1 Skrivetavle

1
1
2
1

I Bedste Stuen:
1 nye Fyhrbord
2 Træe Stole
1 Eege Sæng

8
8

2
1
2

Derudi:
Ca. 10 Pund vunden Garu
1 Pr Hørlærreds Lagner
1 Pr blaarlærreds Ditto
20 Alen Vadmel a 4 Mark
4 Alen Blaarlærred a 4 Mark
1 Pr nye Dækkener
1 Kaaber Kiedel
1 Hængeskab
1 Egeskrin
1 lang Fyhr Skuffe
1 grøn Eske
1 mindre Ditto
24 Træe Tallerkener
1 Bakke
12 hvide Steentallerkener a 6 Sk
6 Tin Tallerkener a 24 Sk
1 Tinfad
1 Porcelains Fad
1 Tin Bakke
1 Malm Strygejern
1 blaamalet Dragkiste med Beslag og blaa
?, som af Enken blev givet den ældste Datter
hvorimod den yngste Datter skulde have

192

3
2
1
13
2
12
1

2

2
2
16
4

3
1
1
1

1

4
3
4
2

8

4
8
4
8

8

4
8

Rdl.
den anden blaa Dragkiste, som fandtes i
Stervboet og havde røde ?, vurderet for

Mark Sk.

8

og Drengene skulde nyde Boeskab lige imod.
I den fierde Skuffe fandtes 12 Stk. Skjorter,
hvoraf hver af Sønneme skulle have 6 Stk.
Ligeledes til 6 Forklæder, som var bestemte
til Døtrene.

1 rødmalet Fyhrkiste som er givet den ældste Søn
Derudi:
1 blaae Vadmels Trøye med Sølvknapper
1 blaae Vadmels Kjole
1 gi. Ditto
1 Ditto
1 gi. Troye
1 rød Dreils Undertrøye
1 blaae Livstykke
1 Pr Skindbuxer
1 Pr Ditto
1 Pr hvide Uldstrømper
1 grøn Eegekiste, som var givet til den
yngste Søn
Derudi Enkens og Børnenes Klæder.
1 Ege Kiste

4
7
5
3
1

4

4
2
1
1
1

2
1
2
2

4

4

Derudi:
Ca. 16 Mark Uld a 2 Mark
1 Pr nye Hovlader
1 lille Dragkiste
1 Himmelsæng
1 blaatavlet Omhæng
I Sængen:
1 rødstribet Olmerdugs Overdyne
2 blaastribet bolsters Underdyner a 9 Rdl.
1 gi. Ditto
1 rødstribet Olmerdugs Pude med Betræk
1 stribet bolsters Ditto
1 Olmerdugs Ditto
1 Pr Hørgarns Lagner
1 Sængetæppe
1 Haandklæde
1 grøn Himmel Sængested
1 blaaetrykket Omhæng med Kappe
1 rødstribet Olmerdugs Overdyne
2 blaaestribet bolsters Underdyner a 9 Rdl.
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5

2
5
4

'

4
2

10
18
6
2
2
1
2

3

2

4
3
10
18

5
8

1
1
1
1
3
1
1

Rdl.
3
2
2

bolsters Pude med trykt Betræk
Ditto med hvid Ditto
Ditto Ditto
Sængetæppe
Stk. Hyldefiel
Tærskel
gi. Eskebord

Mark Sk.

1
1

S
4

2

I Køkkenet:
1 gi. Skab
1 gi. lem Vægt
1 Kaaber Kiedel
1 Ditto
1 Kandebænke
1 Messing Kiedel med Kaaber Bund
1 Pande
1 Trefoed
1 Æbleskive Pande
2 Skorstenskroge
1 lidklemme
1 Puster
1 Rist
1 jern Gryde
1 mindre Ditto
1 Strippe
1 Ditto
1 Spand
1 gi. Strippe
1 gi. Krus
1 Pr gi. Støvler

3
1
7
6

1
8
a

2
2
3
2
1
1
1

12

4

1
2

12
10
2

6
4

3

I Bryggerset:
2 Dyner
1 Pude
1 Pr Lagner
3 Hegler
1 Hakkekniv
1 B allie
1 Smørbøtte
1 Brændevinstræ
1 Gruekiedel
1 ølkar
1 Kierne
1 Standtønde
1 Ditto
1 Flødebøtte
1 øltønde
1 Ditto Halvtønde

4

2
3
1
1
2
2

8

8
6
6
1

2
1
2
5
3
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Rdl.

1 Flatt
3 Solde
1 gl. Bord
4 tvundne Sækker a 4 Mark
4 Lærreds Ditto a 2 Mark 8 Sk.
1 Heeltønde
1 øltragt
1 Lægen
1 gl. Haandqvæm

2
1

Mark Sk.
2
3
1
4
4
4
8
1

1

Paa Loftet:
1 Hølee med Drag
2 gl. Ditto a 1 Mark
2 Fiel a 8 Sk

1
2
1

I Roehuset:
1 Blakrygget Roe
1 sorthjelmet Ditto
1 Ditto
1 rød Ditto
1 sort Ditto
1 Ditto
1 blakket Qwie
2 smaa Ralve
1 Soe
5 mindre Svin a 3 Rdl.

16
10
10
14
14
12
10
4
4
15

I Stalden:
1 sort Hest, 5 Aar
1 Ditto Hoppe, 9 aar
1 Ditto, 9 Aar
1 Ditto, 13 Aar
1 sortebrun Fælklod
8 Stk. Faar a 2 rdl.
1 Væder

80
34
30
28
20
16
2

I Herberget:
1 gl. striber Overdyne
1 Ditto Underdyne
2 gl. Hovedpuder
1 Pr. Lagener
3 Grebe
2 Skovle
1 Skiærekiste med Rniv
3 Forker
1 Sæletøj til 1 Pr Heste
1 Ditto, ringere

2
4
4
3
1

8
8

1

1

3
1
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3

8

Rdl.
I Hughuset:
3 Øxer
1 Baandkniv
1 Rodøx
2 Navre
1 Spigerboer
1 Hugiem
1 Slibesten

Mark Sk.

2
2
3
1
6
6

2

I Gaarden:
1 Ploug med Behør
Bagploug
1 Ditto
1 Harve med jern Tænder
1 Ditto med Træe Ditto
1 beslagen Vogn med Behør
1 Ditto med Ditto
1 Ditto, halvbeslagen med Ditto
1 Hiulbøre

1
1
1
2

4
4
1
2

24
16
10
1

Stervbogaarden med tilliggende Ager og Eng,
Hartkorn 5 Tdr. 3 Skp. 1/4 Alb. blev af de
tilstedeværende vurderet for
Videre vidste ingen at anmelde som Indtægt
for Boet, og denne blev derfor sammenlagt
og indført med

1100

Rdl.

1791

Rdl.

600

Rdl.

12

Rdl.

30
642

Rdl.
Rdl.

1149

Rdl.

Rdl.
6

Mark Sk.
4
8

2)Skiftesalareum

11

2

15

3) Revisions Contoret

3

4

15 2/3

Derimod blev af Enken og Laugværge anmeldt
med følgende Gieid:
I ) Udi Stervboet indestaar paa 1. Prioritet
efter Obligation den Capital
2) Deraf 1/2 Aars Rente til 11. December
3) Enken anmeldte, at den Afdødes
Begravelse havde kostet, som hun fordrede
sit lige imod med

Videre Gieid blev ikke anmeldt hvorfor
Boets Beholdning bliver
Derfra afgaar Skiftets Omkostninger med:
1) Stemplet Papirer til Skiftebrevet, 1
Ark
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Rdl.

Mark Sk.

4) Skiftebrevets Beskrivelse

1

3

5) Iustitzvæsenets Fond 12 1/2 pct

1

3

6) Skifteretsforvalterens Fuldmægtig

2

7) Sognefogden

12

4

8) Vitterligheds- og Vurderingsmænd
Tilsammen

28

4
7

2 2/3

Naar dette fradrages Beholdningen, bliver
1120 2
2 2/3
igen til Arv og Deling
Deraf tilfalder Enken det halve med
560
7 2/3
14
og Børnene det andet halve med
Enken erklærede at ville tillægge denne
39
4
hendes Børns Arvelod af sin egen
saaledes at deres hele Arvelod kunde
600
beløbe sig til
imod, at hun til fri Raadighed blev overdraget Boets samtlige Eiendele, og da Formynderen
herudi samtykkede, saa blev bemeldte Sex Hundrede Rigsdaler saaledes udloddet iblandt
Børnene:
200
1) Sønnen Søren Sørensen
Rdl.
2) Sønnen Hans Sørensen
200
Rdl.
100
3) Datteren Kirsten Sørensdatter
Rdl.
4) Datteren Maren Sørensdatter
100
Rdl.
der udgiør deres Arvepart.

Disse Sex Hundrede Rigsdaler forpligtede Enken og Laugværge sig til at give
Overformynderen anordningsmæssig Sikkerhed for i næste Juni Omslags Termin med:
1. Prioritets Pante Obligation i Stervbogaarden og tilhørende Eindomme.
9

Renterne hæver Enken, saalænge Børnene er hiemme og nyder hendes Opdragelse; men naar
de enten forlader Stervbogaarden eller uden Forældrenes Hielp kan ernære og emærer dem
selv, hæver de selv Renterne under Vedlkommendes Tilsyn.
Forinden at Enken og Laugværge vedgik, at Gaardens nuværende og efterkommende Eiere
skulde opfylde i alle sine Ord og Punkter den af den sal. Afdøde under 14. Juni 1794 med hans
afdøde Søster Maren Sørensdatter oprettede Aftægts Contraet, saa forpligtede de dem ogsaa
til, naar Børnene kommer saa vidt, at de saadant forlanger og behøver, at levere dem af Boet,
der til dem i samme bliver staaende, til hver af de 4 Børn:
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1 Sængested med Omhæng, 1 Overdyne, 2 Underdyner, 2 Hovedpuder og 1 Pr Hørgarns samt
1 Pr Blaargams Lagner, der af uvildige Mænd kan vurderes til 40 Rigsdaler, samt til hver af
Pigerne de vurderede og tillagte Dragkister, og til Drengene de vurderede og dem tilstaaede
Kister, samt desuden den ældste Søn det vurderede Hængeskab, og den yngste en meget lille
fyhre Dragkiste.

Enken og Laugværgen forpligtede sig at holde Skifteretten og alle andre kiereløse for hvad
Gieid, der uden at være anmeldt maatte hæfte paa Boet.

Som Børnenes Formynder
Niels Grosen
med ført Pen.

Som Laugværge
Laurs Nielsen

Enken Maren Hansdatter
med ført Pen.

Som Vitterligheds- og Vurderingsmænd
Peder Rasmussen.
Peder Sønder.
Da dette Skifte, saaledes er behandlet og sluttet, kræftes det herved med Haand og Segl.
Randers den 30. september 1809
Stadfeldt.

Dette Skiftebrevs Slutning bedes tinglæst inden vedkommende Ret som Adkomst for Søren
Grosens Enke.
Jens Nielsen

Enkekonen Karen Hansdatter bliver igen copuleret. Denne gang med ungkarl Jens Nielsen. De
er begge af Schiering. Forlovere er: Rasmus Jensen og Peiter Peitersen, begge af Egå.
Fra vielsesattesten anføres:
“I overensstemmelse med Egå sogns kirkebog, pag. 215, bevidnes herved, at ungkarl Jens
Nielsen af Skæring i året 1810 den 27. februar i Egå kirke blev ægteviet til Karen
Hansdatter, enke efter afdøde gårdmand Søren Grosen sammesteds”.
Jens Nielsen er søn af fæstebonde Niels Olessøn og Dorthe Jørgensdatter. Jens Nielsen
overtager gården i Skæring efter Søren Sørensen Grosen.
De får af børn:

1.

Søren Jensen døbt 26.november 1812 i Egå. Denne Søren Jensen bliver gift med Maren
Hansdatter 16. juni 1843. Hun er født 19. april 1820. De optræder som faddere for
ANE 74 og 75's børn. Søren Jensen kaldes Søren Grosen. Navnet Grosen har han fra
sin mors første mand. De overtager gården i Skæring 1843. Søren Jensens søn Knud
Grosen skriver 1966 i Østjysk Hjemstavn om gården i Skæring 1853 - 1870. Artiklen
gengives på de næste sider.
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Karen Hansdatter dør 15. marts 1826 i Schiering. Hun begraves 24. marts 1826 i Egå. Hun
angives som gårdmand Jens Nielsens hustru i Schiering, 54 år gammel. Dødsanmeldelse
forevist på Schaarupgaard hos forvalter Blok.
Enkemand og smed fra Søbye Jens Nielsen bliver gift igen 1. oktober 1826 i Egå med
tjenestepige Mette Jørgensdatter fra Egå. Han angives at være 50 år gammel, og hun angives at
være 41 år gammel.

Ved folketællingen 1834 i Egå:
Jens Nielsen Smed,
57 år gammel, gift
Mette Jørgensdatter
51 år gammel, gift
Søren Jensen
22 år gammel, deres søn
Maren Hansdatter
27 år gammel, tjenestepige
Ved folketællingen 1840 i Egå:
Jens Nielsen Smed
64 år, gift, gårdmand
Mette Jørgensdatter
57 år, gift, hustru
Søren Jensen
28 år, ugift, hans søn
Ane Marie Jensdatter 18 år, ugift, tjenestepige
Maren Nielsdatter
10 år, ugift, plejedatter
Povel Olufsen
10 år, ugift, tjenestedreng
Sønnen, Søren Jensen, fra Jens Nielsen Smeds første Ægteskab, overtager 1842 Gaarden mod
at svare Aftægt til Jens Nielsen og Hustru, Mette Jørgensdatter samt 1000 Rigsdaler i Penge.
Der bliver skrevet Skøde og Aftægtskontrakt.
Skødet er dateret Skæring 27. februar 1843.
Aftægtskontrakten er ligeledes dateret Skæring 27. februar 1843.

Sønnen:
Søren Jensen gifter sig 1843 med Maren Hansdatter, der er født 1820 i Gaard Matr. Nr.5 i
Skjæring. Hun er datter af Hans Nielsen Farre og Dorte Kristensdatter.
Søren Jensen dør 1898 og Maren Hansdatter dør 1890.
Hustruen Mette Jørgensdatter dør 1844 i Skjæring i Egå.
9

Jens Nielsen Smed dør 1858 i Skjæring i Egå. Vi ser ham nævnt i folketællingen 1845.
Ved folketællingen 1845 Egå har sønnen Søren Jensen som sagt overtaget gården:
Søren Jensen, 33 år, gårdmand, født i sognet
Maren Hansdatter, 25 år, hans kone, født i sognet
Maren Nielsdatter, 15 år, plejedatter, født i sognet
Jens Nielsen Smed, 69 år, enke, aftægtsmand, født i sognet
Ane Marie Jensdatter, tjenestepige
Niels Hansen, tjenestekarl
Søren Jensen og Maren Hansdatter får blandt andet sønnen Hans Sørensen:
Hans Sørensen Grosen er født 1849. Han overtager gården 1876. Året efter flytter
han gården ud på den mark til det sted, hvor den ligger nu. Der bliver ved samme
lejlighed i sidelængen ud mod vejen lavet en aftægtsbolig til hans forældre. Han gifter
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sig 1876 med Birte Marie Andersen født 1853 fra gård nr. 1 b i Skæring. Hun er
datter af Anders Jensen og Ane Marie Rasmusdatter.

De begyndte med en stor gæld - det var dyrt at udflytte og bygge en ny gård. De andre
søskende skulle også have deres arvepart, og dertil kom aflægten til forældrene. De
måtte spare i de første mange år, særlig da det satte ind med dårlige tider i 1880-erne,
men de klarede skærene, og i 90-eme var der igen fremgang.

Hans Sørensen Grosen var en slider - arbejdet skred for ham. “Du slider jo jorden helt
op” sagde hans far, når han harvede for længe i såjorden.
Han er i to perioder medlem af Hjortshøj-Egå sogneråd.
Se nedenstående tegninger, der er hentet over internettet fra Jørgen Bak's notater om
Grosen-slægten.

Hans og Birthe Marie Grosen.

Gårdejer Hans Grosen, Skæring kører til mølle 1894.
Tegning efter gammelt billede fra “Jydsk Landbrug”.
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11918 overtager sønnen Johannes Grosen gården og forældrene, Hans og Birthe Marie
køber et hus i Århus. De kommer kun til at bo der i 4 år, idet Hans Sørensen Grosen
dør 16. oktober 1922. Birthe Marie flytter til Rodskov, hvor him dør 7. oktober 1930.
En anden søn, Jens Sørensen Grosen, der er født 1853, bliver gift med Ane
Kristensen, der er født i Todbjerg 1855. Han køber gård Matrikelnr. 3 i Egå. Han har
skrevet de følgende sider om LIVET PÅ EN ØSTJYSK BONDEGÅRD I TIDEN
1853 - 1870. Han skriver her om sin far og sin barndom på gården i Skæring. Han får
blandt andet en søn, KNUD GROSEN født 1891. Han bliver senere lærer på Samsø.
Det er ham, der har samlet faderens oplysninger.
Se senere.

Tilbage til Hans Sørensen Grosen. Oprindelig lå gården som tidligere nævnt i Skæring
BY på den smalle toft mellem Hjortshøjvejen og den bæk, der løber gennem byen.
Den lå i række med de andre gårde og var tæt sammenbygget med nabogården. Hans
Sørensen Grosen flytter gården ud på Lystrupvejen, hvor den ligger i dag. Det var
meningen, at gården skulle have ligget på den anden side af vejen, men der var sået
rug, og dette skulle ikke ødelægges, så derfor kom den til at ligge på sin nuværende
plads. Der er i tidens løb sket store forandringer. Det oprindelige stråtag blev skiftet
ud - på stuehuset tildels med tegl fra Århus Domkirke. De største forandringer sker
dog, da udhusene brænder i 1927, og der bliver bygget nyt bagved i moderne stil og
med plads til flere hundrede svin og en stor kreaturbesætning. Udsigten fra stuehuset
bliver ved samme lejlighed fri.
Linden midt i gården er plantet i 1910.

Hans Sørensen Grosens søn, Johannes Grosen, er født 15. marts 1892. Han er
den yngste søn og overtager gården 1918. Han bliver gift med Gerda
Andersen Bornholt i Lystrup. Hun er født 1898 i Lystrup som datter af N.
Bornholt Andersen.

,

Deres datter Mette Grosen født 3. oktober 1936 i Egå. Gift 28.
december 1962 med Erik Hvid Nielsen, født 11. juli 1923, overtager
gården i Skæring.
De får af børn:
Anders Hvid Nielsen født 11 . juni 1964 i Skæring.
Søren Grosen Nielsen født 26. februar 1966 i Skæring.
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Tofter

Sønder

Copie Carte over Schiering Bye og Schiering Gaard beliggende udi Egaa Sogn,
Aarhus Stift, Randers Amt, Øster Lisbjerg Herred. Aar 1777.
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Gengivelse i i størrelse efter gammel tegning
som hænger i en af gårdens stuer.
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LIVET PÅ EN ØSTJYSK BONDEGÅRD
I TIDEN 1853-1870.
VED KNUD GROSEN
Herunder meddeles nogle optegnelser, som min far gårdejer Jens Grosen, Egå, ved sin død
i 1931 efterlod til sine børn. Fars oplysninger om livet i hans barndomshjem I Skæring
giver et tidsbillede af forholdene i et landbohjem for 100 år siden og kan således måske
have almen historisk interesse.
Af mine bøm er jeg blevet opfordret til at skrive lidt om slægten, som er gået bort, og om egne
minder og oplevelser. Hvad det første angår, bliver det kun såre lidt. Af min broders søn Johannes
Grosen, Skæring, har jeg lånt en bunke gamle papirer - dokumenter om mangt og meget vedrø
rende arv og gæld - men vi finder ikke ret langt tilbage i slægten, og slet ikke noget om, hvad
disse mennesker var optaget af.

Lad mig anføre en vielsesattest for min fars far:
“I overensstemmelse med Egå sogns kirkebog, pag. 215, bevidnes herved, at ungkarl Jens Nielsen
af Skæring i året 1810 den 27. februar i Egå kirke blev ægteviet til Karen Hansdatter, enke efter
afdøde gårdmand Søren Grosen sammesteds,” (Jens Nielsen var født i Skæring 1776 som søn af
fæstebonde Niels Olessøn og Dorthe Jørgensdatter; Karen Hansdatter var født i Lystrup 1772
som datter af fæstegårdmand Hans Nielssøn og Maren Pedersdatter. Gården, Jens Nielsen overtog
efter Karen Hansdatters første mand, var beliggende i Skæring - matr. nr. 12. Den havde været
fæstegård under Kalø gods indtil 1802, da Søren Sørensen Grosen købte den for 1410 rigsdaler.
Gårdens hartkorn var på 6 tdr., 6 skp., 2 fdk., 2 1/2 album og skovskyld I skp.).
MINE FORÆLDRE
Min far (Søren Jensen - sædvanlig kaldt Søren Grosen efter sin mors første mand) var født 26.
november 1812. Mor (Maren Hansdatter) var født 19. april 1820. Men er det lidt, som vides om
fars slægt, er det endnu mindre, som vides om mors slægt. Hendes far hed Hans Farre og moderen
Dorthea.

Fra mor var 2 år, til him var 11 år, opholdt hun sig i Elev i den vestligste gård i byen, uden at jeg
ret har rede på grunden til det. 14 år gik hun i Elsted skole, som lå ved siden af den nuværende
præstegård. Skolen var fælles for Elsted og Elev. 11 år gammel kom hun atter hjem, og så vidt jeg
ved, har hverken mor eller far ellers været borte fra hjemmene eller byen.

Deres barndom og ungdom ved jeg ikke noget nærmere om. Jeg ved ikke, hvad år de blev gift,
men antager omtrent ved den tid, far overtog gården 1843 (gift 16. juni 1843).
HJEMMET
I mit hjem fødtes 11 børn, 9 piger og 2 drenge. Deres første og 2 sidste børn, alle tre piger, døde
som ganske små. Vi andre 8 voksede op og var i flere år sammen i dette hjem.
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Lad mig så nævne dem i rækkefølge: Karen (f. 1. april 1845), Dorthe (f. 7. februar 1847), Hans (f.
10. april 1849), Mette (f. 1. december 1850), Jens (f. 23. marts 1853), Marie (f. 30. juni 1855),
Kirstine (f. 2. maj 1858), Ellen (f. 28. oktober 1861). Da dette skrives, er vi kun 2 tilbage af
flokken - min søster Karen, som snart er 85 år, og jeg, nu nær ved 77.

Når jeg nu skal fortælle, hvad vi oplevede i dette hjem, er det slet ikke så lige en sag. Hvad skal
jeg tage med, og hvad skal jeg lade ligge? Det skulle jo helst være et tro billede aflivet, som det
levedes af os i denne længst forsvundne tid.
Vi børn levede mere på afstand af vore forældre, end børn i gode hjem nu gør. At forældre
dengang holdt af deres børn lige så godt som nu, er der vist ingen tvivl om, men de var ligesom
lidt bange for at vise det. Far var viljestærk og hidsig af natur. Mor var blid og følsom, men havde
ingen stærk vilje. Fars vilje var højeste lov i hjemmet. Det var mor, som havde vi børns
fortrolighed. Til hende gik vi, når der var et eller andet i vejen. - Da jeg var godt 1/2 år gammel,
blev jeg en dag sat op på et bord, og bedstefar skulle holde ved mig, mens Karen og Hans legede
omkring bordet. Uheldigvis faldt jeg ned, og bedstefar råbte da til Karen: “Hvad skulle du nu ha'!”
Men hun mente jo, at han var den egentlige forbryder.

ARBEJDE
Eftersom vi voksede til, hjalp vi til ude og inde. Dengang var der ikke så meget at gøre med
pasning af køeme om vinteren som nu. Om morgenen fik de en gift halm, midt på formiddagen en
gift hø. Om middagen blev de drevne ned til en bæk af 2-3 børn, og imens blev båsene fejet rene,
og der blev lagt avner somme tider blandet med lidt hakkelse - foran dem; der var ingen krybber.
Jeg mener, at da jeg var ved ved 10 år, begyndte vi at bruge lidt rapskager, som da i småstumper
blev sat i blød og blandet med lidt grutning, og en spandfuld af dette stof blev hældt oven på
hakkelsen. Midt på eftermiddagen fik de en gift halm, dog fik malkekøerne hø eller rivelse. Ved
indrøgtningen om aftenen fik de igen en gift halm. Hen imod sengetid blev der malket; vi havde i
reglen 4 køer, der malkede, og disse fik igen halm. Vi kaldte det at “malke og fodre tilstålds”.
Ettest-kom kaldte vi det kom, der ved kastningen faldt nærmest avnerne, frammest-kom det, der
faldt længst fra avnerne. Det var det tunge kom, det, der skulle sælges. Det lette brugtes som
foder. Inden rensemaskinen kom frem, måtte kvinderne rense komet med et sold, efter at det ved
kastningen var befriet for de fleste avner. Men det skulle der øvelse til. Dét var ikke enhver, som
kunne “svøbe” et sold (give soldet en cirkelbevægelse). Særlig byg var det strengt at få
nogenlunde ren. De slemme haser var ikke nemme at få af, og var der for mange af dem, blev den
hollandske vægt for lav.
Far kørte til Århus hver lørdag vinteren igennem med 5 td. mg, 5 td. byg eller 6 td. havre. Indkøb
af foderstoffer var kun et par hundrede rapskager en gang imellem. Til husholdningen købte han
1/2 pd. “kaffetøj”, som vistnok bestod af 1/2 pd. kaffe, 1/2 pd. cikorie, 1/2 pd. puddersukker og
1/2 pd. brun sukker.

Et anker til brændevin havde han en gang imellem med, det kunne rumme 13 5/8 potter.
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Om vinteren havde vi børn megen tid til egen rådighed, men om sommeren havde vi det drøjt nok.
Om morgenen, når køeme var malket, skulle jeg trække dem ud og sætte dem på græs, flytte får,
kvier og heste - så flytte køeme første gang og først derefter komme hjem til davre. Kvierne blev
gerne sat “i hæl”. Vi kaldte det sidehæl, når et forben og et bagben blev snøret tættere sammen.
(Det besværliggjorde dyrets gang og dermed lysten til at “bisse”). Tit havde jeg megen kval, når
både køer og kvier bissede, og jeg græd mange modige tårer.
- Lidt morskab kunne der dog også falde af, når naboens dreng var i nærheden. Så tændte vi
undertiden “skalfyr” (blus) og stegte kartofler, æbler og æg eller morede os med, hvad andet vi
kunne finde på.

Hen på sommeren slog 2-3 nabodrenge sig sammen og holdt “kogilde”. Hver af os kom med en
krukke æbleskivedejg og helst en pægl mjød. En sådan dag levede vi højt. Vi bagte selv
æbleskiveme - i reglen da - og blev der ikke spist op, gemte vi resten til næste dag.
Om efteråret, når det regnede og var koldt, var det drøjt at vogte køer. Køeme gik løse, og de var
slemme til at trække efter rugen og rapsen. Raps dyrkedes i mine drengeår og gav vist en god
skilling. Køeme skulle helst gå ude til november, og når det var koldt, higede de mod hjemmet,
som jeg da forresten også gjorde. Men jeg måtte holde stand, og tiden kunne være lang. Et efterår
skulle jeg passe både vore egne og vor nabo Søren Udsens køer, og det blev strengt, for de ville
trække til forskellige sider, vore efter raps, Søren Udsens efter en anden nabos rug. - Min løn for
dette omtrent 2 måneders arbedle var 5 rødstribede æbler daglig, og da vi nåede november 3 mark
-1 kr. i vore penge.

NABOER
Denne vor nabo, Søren Udsen, var en gamel ungkarl; han havde 2 brødre, Anders og Peder. Den
sidste var ikke helt normal. Jeg husker fra den tid, jeg var mindreårig, at når vi kom ud i vor have,
der grænsede til deres, kunne han slå store skrald i hænderne, og vi børn flygtede langt bort.
De var ugifte alle 3. Der var meget pudsigt ved dem. Hvad folkene skulle have i løn, skrev Søren
med kridt på en bjælke, men havde gerne det uheld at sætte tallene galt. Når en pige skulle have
19 rigsdaler i løn, skrev han 91. - Sigtebrød vankede der ikke meget af dengang, og hos Søren
Udsen var det ikke meningen, at folkene skulle have noget, medens han nok selv kunne lide at få
en bid. Når han havde taget sig en skive, skar han et mærke i brødet. Men folkene tog også en
skive og skar det samme mærke i brødet. - Når de kørte hø og kom hjem, fulgtes Søren og
Anders ad med hver sin vogn og red på den nærmer hest. Seletøjet havde puder og stavtræer,
tømmen var en mejltømme. (En mejltømme bestod af 2 stykker reb - et langt, ca. 8 m, der blev
bundet i venstre sitie af hovedlaget på den nærmer hest og i hovedlaget på den permer, og et kort,
Ca. 3/4 m, der fæstet til hovedlagene nåede fra hest til hest). De to brødre hjalp hinanden med at
læsse og læsse af. De brugte læssetræ både til hø og kom. Det var et meget mådeligt landbrug, de
drev. De havde altid rug, som var gemt i flere år, og som blev blandet med mg af ny høst. Følgen
blev, at deres brød altid var meget mørkt. - Søren Udsen boede ved vestre side af vort hjem. Til
den østre side boede Jens øverst. Også han var på en måde en original, men dog af en anden type
end Søren Udsen. Sammen med en broder havde han kastet et dige om marken. Når han følte sig
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lidt utilpas, tog han sig en snaps terpentin - noget, folk ellers tyllede i hestene, når de var syge.
Jørgen øverst holdt ingen avis, men ville godt følge lidt med i, hvad der foregik ude omkring
i verden. Jeg husker, at han tit kom over til os og spurgte: »Er der så noget nyt i au-visen i dag?
Af postsager var der i den tid ikke mange. Postkøreren truttede i et horn lidt uden for byen. Byen havde fælles rullestue.
(Til fars omtale af Jens Øverst kan tilføjes, hvad far mundtligt har berettet om et pudsigt uheld,
Jens var ude for, da han engang underviste en stor knægt i at bruge en le. “Søk med låret!” råbte
Jens. Knægten misforstod og gik noget ned i det ene knæ, sænkede låret. “Nej, nej!” råbte Jens,
“ikke dit eget lår! låret på høleen!” Knægten forsøgte, og en stund efter fandt Jens, at nu gik det
godt, og han opmuntrede knægten med tilråbet: “Ja, ja, hug du bare til! Nu har du mi'sæl taget.”
Dog rosen kom for tidligt. Knægten huggede leen i Jens' ene ben).

VOR DAGUGE LEVEMÅDE
Om morgenen fik vi øllebrød med et stykke ost til, og som efterret et stykke ostebrød. Vi søbede
af samme fad. Far sad for bordenden, karlene på bænken langs vinduerne. Foran bordet var mors
plads, og børnene sad ved siden af hende, nogle på stole, andre på skamler. Pigerne stod op, mens
de spiste. Til middag fik vi pandekager to gange om ugen, til efterret stegt flæsk til et stykke
rugbrød. En voksen kunne spise 5-6 pandekager; vi fik kun sukker til den sidste. Dog når en
havde fødselsdag, enten et af børnene eller et tyende, måtte vedkommende få sukker på alle sine
pandekager - ja, når der rigtig skulle være fest: sirup. Mor bagte i 2 pander ved åben skorsten.
Panderne stod på en trefod. Det kunne hænde, at der faldt en klat sod ned i maden; det var ikke
heldigt, for soden smagte nederdrægtigt. De øvrige dage fik vi byggrød eller bygvælling og til
eftermad i reglen et stykke fedtebrod, en enkelt gang varmede kartofler. Om søndagen bestod
middagen af kartofler og flæsk. Mellem kl. I og 2 vankede der kaffe med et stykke kandis til. Om vinteren var aftensmaden sådan: lørdag aften nykogt grønkål med flæsk til, og hen på aftenen
nykogt kaffe med brunt sukker til, søndag aften øllebrød, 2 aftener om ugen opvarmet grønkål, 3
aftener fik vi kartofler - enten med fedtdyppelse i en pande, der blev stillet på bordet, eller
meldyppelse i et lille fød; til eftermad flæsk og brød. - Der stod altid en krukke øl på bordet og om
vinteren gerne et fed med æbler. Hen imod sengetid fik hver en rundtenom fedtebrød, rug - eller
sigtebrød. Der blev bagt brød af 8-9 skp. rug ad gangen - somme tider blev 10-16 pd. temset fra
til sigtebrød, også kaldet temset kage. Ja, der kunne også komme et par skp. hvede med til mølle.
Der var så brød til 3-4 uger. Men til jul blev der bagt i store måder - først en bægt rugbrød, så en
bægt sigtebrød, desuden hvedekager, søsterkager, som desværre ikke laves nu, kringler m. m. og
til sidst en hoben pebernødder.
Arbejdet og levemåden var vidt forskellig fra vor tids. - Men hvad optog den tids mennesker ud
over at arbejde og skaffe til huse? - Ja, synskredsen kunne være snæver nok. Bladlæsning var der
ikke meget af. Far holdt “Aarhuus Stiftstidende” indtil “Aarhus Amtstidende” begyndte at
udkomme, vistnok 1866, om jeg husker ret. Men det var kun grumme få, som holdt aviser, vore
naboer gjorde det ikke. De lange vinteraftener sang mine søstre viser, mest kæresteviser. De blev
sunget med megen inderlighed og kunne være helt rørende. Vor tids mennesker ville kimse ad
dem. Sangen var endnu ikke kommen til dette lag af befolkningen - og vel i det hele til grumme få
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- men det var i alt fald ikke liderlige viser. Det mentes, at mine søstre kunne ca. 100 viser. Også
nogen højtlæsning af bøger fandt sted i mit hjem. Vi fik dem til låns i Århus, jeg tror for 4 skilling
- 8 øre pr. bog. Og så blev der fortalt eventyr. Skov-Anders, vor nabo Niels Helboes søn, fortalte
nogle historier, som satte stor skræk i os børn, men vi pressede ham atter og atter, for at få ham til
at fortælle de samme.
I vor dagligstue var der lergulv, her opholdt vi os, 10-12 mennesker, dag og nat. Her stod 2
alkovesenge og mellem disse en kammerseng, hvori der lå 3 børn; ingen af dem huede at ligge
yderst - desuden en slagbænk, hvor der lå 2-3 stykker. Slagbænken blev om dagen brugt til at
sidde på, så det var et praktisk møbel. Vinduerne var tilspigrede. Bordet kom efterhånden til at stå
højt, da der blev lavt langs bænken, for naturligvis gik vi ind med træsko på. Der blev strøet sand
på gulvet, og vi børn skulle passe på ikke at træde “toppene” af - især når der ventedes fremmede.
SYGDOM
Underligt, at der ikke blev megen sygdom under slige forhold. Jo, i 20 års alderén blev vi næsten
alle angrebet af tyfus. Da levede vi næsten helt afspærret fra omverdenen. I reglen tog det 4 uger
at komme over sygdommen. Min søster Mette døde kun 22 år gamel. Søster Marie skrantede i 1
1/2 år og døde kun 19 år gammel. I den tid, sygdommen stod på, havde vi læge, men ellers var det
yderst sjældent, at der blev hentet læge. Når lægen og præsten havde været hos en syg, ansås det
gerne som et tegn på, at det bar mod døden.

Mette var som stor tøs tilbøjelig til at blive smågnaven, måske ikke helt uden grund. Karen og
Dorthe overlod hende »slasket” - opvaskning og den slags - og satte sig ind til rokken. - Men da
Mette havde været ude at tjene et par år og så kom hjem, var hun mild og omgæn-gelig. Hun var
hemmelig forlovet med en fattig tjenestekarl. Det ville have voldt meget bryderi, hvis de to skulle
have dannet hjem; thi far var i den retning af den gamle skole. Mette var på det sidste uklar og lå i
feberfantasier.
Marie var den kønneste af flokken, slank og fint bygget. Hun lå til sengs i længere tid. Him var
meget hengivet til at læse romaner, og det undrede mig, at hendes tanker og interesse ikke løftede
sig højere, nu det bar mod døden. Men den almindelige mening, at der på det sidste vil ske en stor
omvæltning i ens sindsretning, holder vist ikke stik. Som man lever, dør man.

DET RELIGIØSE
Og dog tror jeg, at det religiøse optog sindene hos alle derhjemme. Men hver enkelt gik dulgt med
det. Jeg husker, at når jeg om sommeren havde fået køeme sat på græs om morgenen, bad jeg
fadervor. Men da det kneb med at holde tankerne sammen - de flagrede andetsteds hen - kom jeg
til at tænke på, at det var en skam, en vanhelligelse af de hellige ord, og at jeg kun skulle gøre det,
når jeg var rigtig oplagt. Mon ikke mange menneskers daglige andagt er strandet på dette: ikke at
være oplagt? Det ser så ærligt og sandhedskærligt ud, men er i virkeligheden åndelig magelighed
og manglende trofasthed over for ens bedste jeg.
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Juleaften og nytårsaften sang vi salmer, og broder Hans eller jeg læste aftenbønnen for den dag og
bad fadervor. Det var meget højtideligt, og disse aftener står i glans for mig. Men underligt nok
kunne far ikke tåle, at der blev sunget salmer i hjemmet på andre tider af året. Det var af ængstelse
for at tage det hellige forfængeligt. Når han gik i seng, hørte vi ham sige: “Så i Jesu navn, du
Davids søn.” De to gange om året, vi gik til alters, var også omgivet af ængstelig ærbødighed for
det hellige. Vi fik kun ganske lidt at spise, og husker jeg ret, bestilte vi ikke noget om morgenen.
Far så geme, vi gik i kirke, men kunne ikke lide, at vi gik til opbyggelsesmøder i skolen, når en
kolportør eller en lærer Sørensen talte. Det skulle være den rigtige, autoriserede kristendom, vi
skulle befatte os med. Kristendom var for ham, og vist for de fleste i den tid mere lov end
evangelium.

SKOLEN
Skolen, vi gik i, skulle ikke hjælpe os frem i retning af tilegnelse af kristendom. Den bød kun på
åndlos remseri. Her var der ikke ængstelse for at tage de hellige ord i munden, uden at sind og
hjerte var med deri. Men forældre og lærere gik ud fra, at fik børnene bare den rette lære fyldt i
hukommelseskisten, så var der et forråd at tage af i fremtiden, når livets storme meldte sig. Hvad
denne indterpning af lære har skadet barnesjæle, er uberegneligt. Det var nemt at være lærer den
gang; de behøvede ikke at forberede sig. Vi fik lektier for, og for læreren var der kun at overhøre
os - ja, helst skulle der en smule “udtydning”, som vi sagde, med, men med den var det kun småt
bevendt. Han er dygtig til at læse, men dårlig til at udtyde - forklare det læste - er betegnende for,
hvad der kom ud af remseriet.

Vi brugte Kramers regnebog. I reguladetri skulle der “tages i part” - en grumme dårlig måde, som
de fleste aldrig lærte. I regnebogen var et afsnit, som kaldtes udenlandsk vekselregning, men det
kendte vor lærer ikke noget til; så kunne vi begynde forfra eller “cifre ind” i en bog. - Ln salme
skulle læres. - Geografi og danmarkshistorie lærte vi så godt som intet af. Når der manglede
færdighed i opremsningen, eller når der lavedes kunster, så var 4 slag i hver hånd af et dobbelt
rem taksten.
Jeg har ikke lyse minder fra min skoletid. Lærer og elev stod hinanden fyemt.

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE
Min konfirmationsforberedelse var noget bedre end skolegangen. Også hef var det udenadslæren,
men nogen erbødighed for kristendom og nu og da en flygtig rørelse i sindet oplevedes. Jeg
husker, at konfirmationen greb mig stærkt, men det hindrede ikke, at der, da jeg om eftermid
dagen skulle røgte køeme som sædvanlig, kom en bitter stemning op i mit sind, jeg syntes, at der
blev gjort mig stor uret. Der skal ikke meget til, for at stemningen kan veksle fra solskin til
rugende mørke i et følsomt barnesind.
FORÆLDRE OG BØRN
Fortrolighed mellem forældre og børn savnedes vist i reglen i bondehjem på den tid, og det
savnedes desværre også i vort hjem. Vi levede roligt og fredeligt, men alligevel på afstand fra
hinanden. Enhver gik med sine tanker og længsler dulgt for de andre. Vor opdragelse var ikke
streng. Far var hidsig og lovede os tit hug, men det er kun lidt af den slags, vi har fået. Mor var
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blidheden selv, altid rede til at mildne stemningen, når den var blevet hård og kold. Men hendes
mening og vilje blev hæmmet, fars vilje var alt for stærkt rådende. Mor blev ikke påskønnet nok af
nogen af os, og det kan gøre én ondt at tænke på, når man selv får rigeligt af påskønnelse. Vi
sagde “I” til far og mor, ogsårtil slægtninge, som kun var lidt ældre end en selv.

ADSPREDELSER
Af fornøjelser var der ikke så mange, som der nu bydes ungdommen. Der var legestuer, hvor der
dansedes, 5-6 gange om året; der var kun én musikant. Der blev drukket rompuneh, og det gik
ikke altid pænt til.
Så var der Olsmarkedet i Århus, som blev afholdt de 4 sidste dage i juli. Til det skulle alle med.
Der blev sagt, at den første dag var molboernes, den anden dag de unges, den tredje de ældres og
den 4. dag, hvor der skulle sluttes til middag,'var forbeholdt folk med små bøm. Den dag var der
udsigt til at få sagerne en del billigere. Der var en mængde telte, i nogle fremvistes vilde dyr, i et
var der en mand, der spiste brændende blår, i et andet skænkedes forskellige slags vine - af samme
flaske - o. m. a. Der var karusselier, og for 4 skilling kunne man komme op i domkirkens tårn,
hvorfra man kunne se noget af det, der foregik i teltene. - Der blev spist ål med ny kartofler til Folkene fik den dag markedsgave af deres husbond. En karl fik 1-2 rigsdaler, en pige fik lidt
mindre og en dreng endnu mindre. Så hørte det til god tone, at de købte en lille ting til dem, der
blev hjemme. Det blev i reglen et sukkerhjerte, hvorpå der var klistret et vers. Hvis en karl havde
en kæreste, gav han hende et sådant hjerte med et vers om kærlighed på.
Om aftenen, når markedsgæsteme vendte hjem, stod landsbyens bøm og råbte: “Giv markeds
gave!” Så blev der kastet sukkerkugler ned på vejen til dem, og dem gramsede børnene så om. Efter hjemkomsten vankede der ny kartofler. Gaverne blev uddelt, og dagens oplevelser drøfte
des.

Længere nåede far desværre ikke med sine optegnelser om livet I hans hjem og om egne
oplevelser - så vidt det kan skønnes til omkring 1870.
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ANE 154 HANS HANSSON
Det vides ikke, hvornår Hans Hansson er født.

Han bliver gift med Hannah Palsdatter 14. oktober 1787 i Anderslov, Malmøhus i Sverige.

ANE 155 HANNAH PALSDATTER
Det vides ikke, hvornår hun er født.

Defår af børn:

1.

Bengta Hansdatter født 14. maj i Sodra Åby, Malmøhus i Sverige.

De er ikke fundet døde.

Skånekarta från 1752

Kortet er hentet på internettet.
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ANE 156 SØREN NIELSEN
Han bliver udlagt som barnefader til Peder Sørensen, ANE 78. Han betegnes som landsoldat. Det
er indtil nu ikke lykkedes at finde nærmere om ham.

ANE 157 MAREN HENRICHSD ATTER
Maren Henrichsdatter er født Septuagesima 1776 i Tørslev i Estruplund. Hun bliver ved dåben
båren af Jens Jensens hustru af Hevring. Faddere er: Christen Snedkers hustru, Niels Rasmussen,
Peder Skriver, Jens Hevring alle af Tørslev.
De får som sagt en "uægte" søn:

1.

Peder Sørensen født 10.juni og hjemmedøbt 11 .juni 1797 i Estruplund. ANE 78.

Søren Nielsen beskrivés som landsoldat.

En landsoldat er en soldat, der er udskrevet til landmilitstjeneste i modsætning til en landrekrut.
Landmilitsen blev i 1701 genindført som en national hær. Hvert lægd skulle stille en bondesoldat,
der skulle være til rådighed i 6 år. Ryttergodserne skulle stille en bonderytter til et nationalt rytteri.
Det blev ophævet 1730, men genindført i 1733.
Hvad der sker med Søren Nielsen, landsoldat, er uvist.

I lægsrulleme for Estruplund er der fundet 2 muligheder for hvem Søren Nielsen er:
Hovedrulle 1795
1.
Søren
fødested Lystrup, 22 år, 62 1/2 tomme høj, opholdssted Store Sjørup
Fader: Niels Olesen
2.
Søren
fødested Ingerslev, 22 år, 62 1/2 tomme høj, opholdssted Ingerslev
Fader: Niels Pedersen
Hovedrulle 1798
1.
Søren
fødested Lystrup, 25 år, 62 1/2 tomme høj, opholdssted Tørslev
Fader: Niels Olesen
Hovedrulle 1800
1.
Søren
fødested Lystrup, 27 år, 62 1/2 tomme høj, opholdssted Tørslev
Fader: Niels Olesen
Det er ikke til at vide, hvem der er vores Søren Nielsen, men mon ikke det er mest sandsynligt, at
det er Søren Nielsen født i Lystrup, faderen er Niels Olesen. Efterfølgende omtales andre
undersøgelser. Jeg vil gå ud fra, at vores Søren Nielsen er ovennævnte.
Der er ikke fundet andet i kirkebøgerne i Estruplund og omliggende sogne end følgende fra
Holbæk.
Der vies i Holbæk Kirke en Søren Nielsen Hvadsten og en Kirsten Madsdatter begge af Holbæk
den 24. juni 1798. De er blevet trolovede 4. maj 1798.

Folketællingerne i 1787 og 1801 er ligeledes blevet undersøgt uden endeligt bevis på, hvem vores
Søren Nielsen er ?
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I folketællingen 1787 for Ingerslev i Estruplund sogn findes en Søren Nielsen tjenende hos Jens
Hellesen:

Jens Hellesen Alder: 64 Erhverv: Bonde og Gårdbeboer Civilstand: gift ægteskab nr: 1
Matr.nr./adresse: Ingerslef Stednavn: Ingerslef Husstands-/familienr: 1.

Kirsten Andersdatter Alder: 67 Erhverv: Civilstand: gift ægteskab nr: 1 Matr.nr./adresse:
Ingerslef Stednavn: Ingerslef Husstands-/familienr: 1
Kirsten Jensdatter Alder: 33 Erhverv: Civilstand: ugift ægteskab nr: Matr.nr ./adresse:
Ingerslef Stednavn: Ingerslef Husstands-/familienr: 1
Anders Jensen Alder: 29 Erhverv: Civilstand: ugift ægteskab nr: Matr.nr./adresse: Ingerslef
Stednavn: Ingerslef Husstands-/familienr: 1

Søren Nielsen Alder: 13 Erhverv: Civilstand: ugift ægteskab nr: Matr.nr./adresse: Ingerslef
Stednavn: Ingerslef Husstands-/familienr:
Af andre muligheder er ved folketællingen 1801 i Holbæk:

Lars Lund Alder: 50 Stilling i husstanden: Husbond Erhverv: Sognepræst Civilstand: gift
ægteskab nr.: 1 Matr.nr./adresse: Holbæk Stednavn: Holbæk husstands-/familienr: 1
Anna Magretha Binderup Alder: 46 Stilling i husstanden: hans kone Erhverv: Civilstand:
gift ægteskab nr.: 1 Matr.nr./adresse: Holbæk Stednavn: Holbæk husstands-/familienr: 1

Kierting Maria Lund Alder: 14 Stilling i husstanden: Datter Erhverv: Civilstand: ugift
ægteskab nr.: Matr.nr./adresse: Holbæk Stednavn: Holbæk husstands-/familienr: 1
Anna Laurina Lund Alder: 11 Stilling i husstanden: Datter Erhverv: Civilstand: ugift
ægteskab nr.: Matr.nr./adresse: Holbæk Stednavn: Holbæk husstands-/familienr: 1
Søren Nielsen Alder: 22 Stilling i husstanden: Tjenestefolk Erhverv: Avlskarl Civilstand:
ugift ægteskab nr.: Matr.nr./adresse: Holbæk Stednavn: Holbæk husstands-/familienr: 1
En tredje mulighed er ved folketællingen 1787 i Voer:
Niels Hansen Alder: 64 Erhverv: Bonde og Gårdbeboer Civilstand: gift ægteskab nr: 1
Matr.nr./adresse: Voer Stednavn: Voer Husstands-/familienr: 1

Kirsten Pedersdatter Alder: 50 Erhverv: Civilstand: gift ægteskab nr: 1 Ma.tr.nr./adresse:
Voer Stednavn: Voer Husstands-/familienr: 1
Peder Nielsen Alder: 30 Erhverv: Civilstand: ugift ægteskab nr: 0 Matr.nr./adresse: Voer
Stednavn: Voer Husstands-/familienr: 1

Christ. Nielsen Alder: 14 Erhverv: Civilstand: ugift ægteskab nr: 0 Matr.nr./adresse: Voer
Stednavn: Voer Husstands-/familienr: 1
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Søren Nielsen Alder: 10 Erhverv: Civilstand: ugift ægteskab nr: 0 Matr.nr./adresse:
Voer Stednavn: Voer Husstands-/familienr: 1
Johanne Nielsdatter Alder: 24 Erhverv: Civilstand: ugift ægteskab nr: 0 Matr.nr./adresse:
Voer Stednavn: Voer Husstands-/familienr: 1

Anne Marie Nielsdatter Alder: 12 Erhverv: Civilstand: ugift ægteskab nr: 0
Matr.nr./adresse: Voer Stednavn: Voer Husstands-/familienr: 1

Og endelig en fjerde mulighed også i Voer sogn 1801 :
Niels Andersen Alder: 60 Stilling i husstanden: Husbonde Erhverv: Bonde og Gårdbeboer
Civilstand: gift ægteskab nr.: 1 Matr.nï./adresse: Voer Stednavn: Voer husstands/familienr:
25
Else Povlsdatter Alder: 60 Stilling i husstanden: Madmoder Erhverv: Civilstand: gift
ægteskab nr.: 1 Matr .nr ./adresse: Voer Stednavn: Voer husstands-/familienr: 25

Søren Nielsen Alder: 22 Stilling i husstanden: Søn Erhverv: Civilstand: ugift ægteskab
nr.: 0 Matr.nr./adresse: Voer Stednavn: Voer husstands-/familienr: 25

Anne Nielsdatter Alder: 23 Stilling i husstanden: Tjenestepige Erhverv: Civilstand: ugift
ægteskab nr.: 0 Matr.nr./adresse: Voer Stednavn: Voer husstands-/familienr: 25

214

Nu tilbage til Maren Henrichsdatter:

Maren Henrichsdatter bliver senere gift med Anders Pedersen. De bliver gift 15.marts 1799 i
Estruplund.
Herefter slår de sig ned i Vivild. Maren Hendichsdatters søn, Peder Sørensen, flytter ikke med. Vi
finder ham ved folketællingen 1801 boende hos mormoderen, Mette Povelsdatter og Ole Madsen i
Estruplund.
Vi finder Maren Henrichsdatter boende i Vivild i 1801.
Folketælling 1801, Vivild sogn:
Anders Pedersen, 32 år, 2.ægteskab.
Maren Henrichsdatter, 26 år, 1.ægteskab.
Mette Andersdatter, 1 år.
De får af børn:

1.

Mette Andersdatter født 11 .januar 1801 i Vivild.

2.

Else Kirstine Andersdatter født 3.december 1802 i Vivild. Død 2.februar 1803 i Vivild.

3.

Else Marie Andersdatter født 27.december 1803 i Vivild.

4.

Mette Marie Andersdatter født 12.juni 1806 i Vivild.

5.

barn begravet 17.august 1809,1/2 år gammel, i Vivild.

Maren Henrichsdatter dør 17.oktober 1823. Hun bliver begravet 24.oktober i Vivild, 47 år gammel.
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ANE 158 MADS CHRISTENSEN
Mads Christensen er født 5.s. eft. Trinitatis 1743 i Holbæk, Randers amt.
Faddere er: ? Michelsen, Niels Andersen Udby, Niels Madsen, Jens Hollesens og Rasmus Kahres
hustruer af Kahre, (det må være Kar).
Han fæster 8.april 1787 Annexgården præstegården i Tørslev by. Gården kaldes også Tørslevgård.
Han fæster den af greve Frederich Christian af Schack, der på denne tid ejer godset Stenalt,
hvorunder Tørslevgård da hørte.
Mads Christensen har også tilnavnet præst, hvilket øjensynligt stammer fra, at gården har været
præstegård. I fæstebrevet betegnes han som karlen Mads Christensen fra Hollandsberg med
frihedspas.
Fæstebrevet lyder:
Friderich Christian greve af Schach giør vitterlig at velagte karl Mads Christensen af Holbek
arvefæste for ham og hans børn på den mig under Steenalt gods hørende gård, som jeg fra Tørslev
by har ladet udskifte og udfløtte og som er præstens annexgård under Estruplund sogn på følgende
conditioner:

1. Fæsteren Mads Christensen antager gården med sine jorder til l.maj 1787. Den behøvende
besætning samt æde og sædekorn anskaffer han sig selv, allene jeg lader ham levere 2de vogne 2
plove og 2 harver, men derudaf betaler han alle hæfte udgifter, træet allene undtagen, så gives ham
og i næste sommer 2 læs bøge gaunings træ til alle gårds redskaber. For det første år betaler
ftesteren allene for et og alt 20 rd., som til påske 1788 erligges.
2. Den allerede opførte bygning lader jeg næste sommer sætte i beboelig og brugbar stand, men til
hvad nyt, som behøves bygt, giver jeg allene alle materialer af træ. Det øvrige såvel som arbejdsløn
besørger fæsteren selv.
3. Fæsteren bliver befriet for de 4re kvartal skatter, drurge tugthus pengen, skatte rug og
skatterugs penge, landgilde til herskabet og præsterne, samt for krauge og kirke kiom og qvæg
tiende af svare, men derimod betaler han til Steenalts ejer årlig således: - for de 4re første år til
l.maj 1792 at regne årlig 60 Rd, skriver tredsinds tive rigsdaler og siden sålænge han lever, lige
som og hans børn efter ham, der nyder gården i fæste årlig 80Rd, skriver firesinds tive rigsdaler, og
betaler afgifterne for alle år fra l.maj 1788 årlig 4re terminer, den 4de part hver gang, dog således
at den fulde afgift er betalt til påske hvert år. Da han er kun befriet for 2de parter kom og qvæg
tiende, så har han med præsten at accordere om den 3die.

4. Gårdens hartkorn er ager og eng, 12 tdr. 1 skp. 2fdk: hvoraf nu er betalt indfæstning 50 Rd.,
men når een af nuværende ftesters børn efter ham forlanger fæste på gården, da betales indfæstning,
eet hundrede og halv tredssinds tyve rigsdaler. Det er og accorderet, at om det forlanges, skal hver
af hans sønner blive med dels frie pas for 20 Rd.
5. Skulle fæsteren Mads Christensen få i sinde at permittere gården, da bliver det ham accorderet,
imod at han frasiger sig samme et halv år forud og da qvittere til l.maj. Ved fratrædelsen betaler
han til Steenalts ejer 50Rd.
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Det bliver en følge, at da fæsteren selv anskaffer sig selv al besætning, modtager han samme både
levende og dødt, i hvad navn samme haver. Således og på foranstående conditioner udstædes dette
fæstebrev dog med forbeholdenhed, at fæsteren i et og alt skikker sig som en fester bør, holde sig
Hans Majestæts allemådigste lov og forordninger efterrettelig, intet af gården til og underhørende,
forringe, bortlejer, til upligt bruger eller bruge lade, samt være Steenalts ejere og deres fuldmægtige
hørig og lydig, alt under dette festes fortabelse lovens tvang og videre adferd.

Når festeren årlig ansøger nogle læs ildebrand, da skal hans ansøgning efter omstændighederne
blive reflekteret.
Til bekræftelse under min hånd og segl
Datum den 8de april 1787
På S.T. Hr Greve Schachs nærmere approbation.
H.A.Tørsleff.
(L.S.)

Denne vedføjelse i fæstebrevet, at festerens sønner kunne blive meddelt fripas for 20 Rd, får ingen
betydning, da Stavnsbåndet jo som bekendt ophæves 2O.juni 1788 for alle bønder under 14 år og
over 36 år, og endelig 1.januar 1800 helt ophører.
Vi ser også, at Stenalt sikrer sig på alle måder, idet det også bestemmes, at dersom Mads
Christensen Præst, som han kaldes i daglig tale, ønsker at fratræde som fester, må han betale 50
Rd.
Ifølge Stenalts jordbog 6.april 1798 fremgår det, at Tørslevgårdens hartkorn er: 12tdr. 1 skp. 2 fdk.
og at de 80 Rd, festeren årlig må betale, heraf tilfalder de 36 Rd præsten i Voer.

Mads Christensen bliver 9.maj 1788 gift med Maren Madsdatter i Holbæk kirke.

ANE 159 MAREN MADSDATTER
Maren Madsdatter er døbt 6. søndag efter Trinitatis 1765 i Holbæk. Faddere er: Søren Thomasen,
Niels Madsen, Jens Bøje, Jens Hansens hustru og degnen Peder Krygers datter Else, som bar
barnet, samtlige afHolbæk.
Hun er datter af Mads Jensen og Bodil Sørensdatter. Hun er søster til Ole Madsen Krog, der
omtales under ANE 314 og 315.

De får af børn:
1.
Maren Madsdatter døbt 17.maj 1789 i Estruplund.

2.
3.

Christen Madsen døbt 30.juni 1791 i Estruplund.
Mads Madsen døbt 3 .juli 1793 i Estruplund.

4.

Peder Madsen døbt 9.juli 1797 i Estruplund.

5.

Søren Madsen døbt ô.februar 1800 i Estruplund.

6.

Bodild Madsdatter født 30.marts 1804 og døbt i.s.eft. påske i Estruplund. ANE 75.
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Ved folketællingen 1801 er der anført i Annexgården, Tørslev.
Mads Christensen, husbonde, 57 år, gift 1 g, bonde og gårdbeboer.
Maren Madsdatter, madmoder, 36 år, gift 1 g.
Maren Madsdatter, deres børn, 12 år.
Chresten Madsen, -00- ,10 år.
Mads Madsen,
-00- , 8 år.
Peder Madsen,
-00- , 4 år.
-00- , lår.
Søren Madsen,
Søren Iversen, tjenestefolk, 56 år, ugift.
Jens Rasmussen,
-oo- ,24 år, ugift.
Mette Laursdatter, -oo- , 16 år, ugift.
Anne Mette Sørensdatter -oo-, 58 år, ugift.

Stenalt, som Tørslevgaard er under får nu ny ejer i F. S. Raben.
Ho. Ju. folie 50, den 19.maj 1813:
“ De Raben Deres Kongelige Majestæts Kammerjunker, Herre til Stenalt, ogjeg Mads
Christensen, fæster af Tørslev Armeksgaard, i Estruplund sogn, hvis herlighed
underligger Stenalt, haver indgåetfølgendeforening:
1. Mads Christensen leverer årlig i landgilde til Stenalt 3, siger tre tønder
rug, som leveres på Stenalt imellem november og kyndelmisse, som skal
vare godt ogforsvarligt, hvilket tager sin begyndelse fra dette års afgrøde at
regne.
2. Derimod skal Mads Christensen vare befrietfor at svare alt ordinær - og
ekstra - påbud afrug, som nu er ellerfor eftertiden påbuden vorder, imod at
Stenalts ejer hæver alle de derforfalder godtgørelser, og ligeledes er han
befrietfor de såkaldte skatte rugs penge.
3. Denne originalforeningforbliver ved Stenalts arkiv, som på ejerens
regning, næste tingdag, inden Holbæks Birketings ret bliver at læse og
protokollere, hvorimodfæsteren en ligelydig afskriftpå slet papir skal vorde
leveret.
Således er dette på begge sider medfrie vilje indgået, hvilket afos og vores arvinger
skal holdes og efterleves.
Dette bekrorftes med egenhændig underskrifter og under trykte signeter i undertegnede
vitterligheds Vidners overværelse.
Stenalt den 19. maj 1813
F. S. Raben (L:S:)
Mads Christensen (L:S:)
P. Møller (L.S.j
Aastrup (L:S:)
Mads Christensen bliver begravet 1.april 1818, 75 år gammel i Estruplund.

Herefter bestyrer enken gården. 11.november 1837 udferdiges der auktionsskøde til J.C.Mylius,
der da ejer Estruplund. Derefter har Tørslevgård flere ejere, indtil Valdemar Krieger køber gården
og lægger den under Estruplund hovedgård.
Derefter ges gården af godsger Oluf von Lowzow, og den har et samlet areal på ca. 126 ha..
Læs mere om Tørslevgaard på de følgende sider.

Det er ikke lykkedes, at finde Maren Madsdatter død. Hun er i Estruplund ved folketællingen 1834,
men ikke ved folketællingen 1840.
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TØRSLEVGAARD.
På Tørslev mark i Rougsø Herred ligger gården, Tørslevgaard er en gammel adelig sædegård, hvis
historie kan føres tilbage til Jon Nidsen i 1412,

1 1455 tilhører den Nids Henriksen Prip.

11499 er den blandt det gods, som Erik Ottesen Rosenkrantz udlægger til sin søn Holger
Rosenkrantz børn.

I året 1608 bliver den overtaget af Eske Brock til GI. Estrup. Han køber da Hevringholm med
tilhørende 81 gårde og 40 huse af sin morbroder Eske BOle for 50.000 daler. Blandt de medføl
gende gårde er Tørslevgaard, der da lå i Tørslev by.

Eske Brock er som den sidste mandlige arving i sin slægt blevet en af rigets rigeste mænd, og han
er blandt meget andet også lensmand på Dronningborg slot i Randers.
I sine efterladte dagbøger fortæller han meget om livet på herregårdene på den tid. Det er ham, der
sætter et kors i dagbogen, hver gang han har fået rigeligt af drikke. Da han i året 1609 har besøg i
Randers af kong Christian den IV, sætter han den 14. og 15. februar hele tre kors.
Efter Eske Brocks død i 1625 bliver hans gods delt mellem hans tre efterlevende døtre. Den yngste,
Lisbeth Brock, der er gift med Frands Lykke til Overgaard arver over 2.500 tønder hartkorn, og
deriblandt er Hevringholm med underliggende ejendomme.

Peder Sallingh, der på denne tid er fåester af Tørslevgaard, svarer følgende landgilde til Hevring
holm: 3 ørte rug, 3 ørte byg, 1 fjerding smør, 1 okse at stalde, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns 4 1/2
skæppe havre gæsteri og 1 1/2 ørte gæsten malt. ( 1 ørte rug = 1,74 hektoliter, 1 ørte byg = 2,09
hektoliter, 1 ørte havre = 3,48 hektoliter).
I året 1655 dør Frands Lykke og hans søn, den bekendte Kaj Lykke, arver blandt meget andet
gods også Hevringholm.

Rasmus Salling er nu fåester af Tørslevgaard. Af regnskaberne fremgår det, at han skal svare 4
skæpper byg, 1 brændsvin (oldensvin), 1 lam 1 gås og 2 høns til Hevringholm. Forklaringer herpå
er, at Tørslevgaard er blevet en anneksgaard.
Herom skriver præsten Thøger Nielsen Ferslev til Ørsted og Estruplund menigheder den 1. maj
1661.:
Armekspræstegaarden i Tørslev, som er velbyrdige Kaje Løckis, yder aarlig ifredstider
alene til sognepræsten: 3 ørte rug, 4 ørte maltbyg, 2 skæpper malt og 1 frerding smør.
(Tvrslev matr. nr. 1)
Udi i Estruplundtz sogn, med annekspræstegaarden, ere-17 heele gaarde. Nogle smaa
bole ere uberegnede, thi derisjord ere tagnefragaardene.
AffEstruplundtz kircke er lagt tilpræsten i rug-9 skæppe, i byg-9 skæppe. Og dette aff
det kircke-boel, som Peder Terkelsøn Møller i Store Siørup nu paaboer. (Storsiørup,
matr.
nr. 1.)
Ørsted og Estruplundtz kircker ere kongens, og ligger under Dronrtingborg len, hvor
velbyrdige herr Hendrik Rantzau er lensmand
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Udi Estruplund sogn er en liden Edelgaard, som hedder Estruplund, hvor (tfpræsten
aldeles intet bekommer. Og hører velbyrdige Kaje Løcke til Estruplundtz kirckes aarlig
indkomst ifredstider:
1. Affkomtienden, som hidtil haverfest til Holbækgaard, ydes til kircken: Rug-4 ørte,
byg-4ørte, havre-1/2 ørte.
2. Landgilde kom: Rug-4 ørte, 4 skæpper, byg-41/2 ørte, 2 sqr
NB. hvorafpræstenfaar: Rug-4 skæpper, byg-9 sqr
3. Smør: Pengefor- 30 bismer mark
NB. Affforskrevne landgilde kom til Estruplundtz kircke bekommer sognedegnen aff
degn bælet i Stor Siørup aarligen ifredstider: Rug-10 skæpper, byg-10 skæpper.
(Storsiørup matr. nr. 2)
1. may an. 1661. (sign) Thøger FersleuffNielsen m.m.
Det er altså kun herligheden til gården Kaj Lykke ejer. (Herligheden er de rettigheder, som ejeren af
en hovedgård forbeholder sig af fæstegods, der bortsælges til selvejendom).
»
Under svenskekrigen 1657:
Frederik den HI erklærer krig mod Sverige i 1657, men han har ikke sørget for tilstrækkelig
beredskab. Følgen bliver, at fremmede tropper strømmer op i Jylland, og de når også til Rougsø
Herred.
Herom noterer fogeden på Hevringholm:
Anno 1657 den 6. september onkommerfeltmarskal ridder Karl Gustav Wrangels
sekretær Johan Rotleben og annammer udi inventarium, hvad som findes her på gården
ogpå Estruplund
Lige så slemt går det ud over bønderne, der ikke når at skjule deres værdigenstande. Bønderne
kommer også til at betale skat til svenskerne.
1 1657 betaler Rasmus Salling 13 Rdl. 1 mark og 12 skilling, og i 1658 bliver han yderligere
afkrævet 2 Rdl. 5 mark.
Da de fremmede tropper er borte, trænger den danske konge i hej grad til penge, og bønderne må
igen betale. 11659 betaler Rasmus Salling 6 mark.

Værdien af disse ydelser kan ses, hvis vi sammenligner dem med datidens lønninger :
Årslønnen for Søren Kældersvend på Hevringholm er i 1658 8 Rdl.
Årslønnen for mælkepigen, som står for bagning og brygning, er 5 Rdl. 4 mark.
Årslønnen for Niels Jensen, der er vagt ved porten, er 2 Rdl.
Det kan også sammenlignes ved, at en okse koster 8 Rdl. og 1 tønde kom koster 1 Rdl.

Gårdens videre skæbne:
4. september 1661 bliver Estruplund gods, der også har tilhørt Kaj Lykke, vurderet efter hans
domfældelse og flugt og overgår til Kronen, der dog hurtigt sælger gården videre på grund af
pengemangel.
Peder Gad, der er ejer af en obligation på 2000 Rdl udstedt af Kaj Lykke 11. juni 1657 overtager
Estruplund Gods mod delvis afgivelse af obligationen. Tørslevgaard er indbefattet i handelen. Den
bliver som det øvrige gods vurderet, Tørslevgaard vurderes til 50 Rdl. pr. tønde hartkorn, hvilket
udgør 66 Rdl. 2 mark og 16 skilling for herligheden til gården.
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Det står dog småt til. Alle er fattige, og landet er 1663 fallit. Skatterne stiger og det går særdeles
hårdt ud over kvægbestanden. Kun et par gårde i Rougsø Herred har mere end 1 ko og 1 hest.
De fremmede har taget for sig. Af et dokument kan ses, at oberst Joesep ankommer til Hevringholm i 1657 i en karet, der er forspændt 6 heste. Med sig har han 9 rideheste, der antagelig er
beslaglagte.

Skatterne vedbliver at stige. Man er lige så opfindsom dengang som i dag. Der indføres kop og
kvægskat.
Peder Rasmussen Salling, der er den nye fester på Tørslevgaard, må også punge ud. Foruden
heriighedsafgifi til Estruplund og landgilde til præsten må han betale for sig selv og sin hustru 1 Rdl,
for 2 karle - 3 mark, for 1 pige - 1 mark 8 skilling, for 2 heste - 2 mark, for 2 føl -1 mark, for 2
køer - 2 mark og for 1 bistade - 8 skilling.
Sammenlignes hans skat med de øvrige gårdes, ser vi, at hans besætning er ca. dobbelt så stor, men
hans gård er også betydelig større.
Tørslevgaard overgård til Stenalt.
Chresten Seefeld til Stenalt har siden Kaj Lykkes fald ønsket at købe Tørslevgaard, men præsten,
Thøger Ferslev Nielsen, turde ikke sælge af frygt for sin kones fattigdom, hvis han selv skulle dø,
da han på dette tidspunkt var svagelig.
9. marts 1671 finder handelen dog sted, idet han Chresten Seefeld da køber gårdens herlighed til som det udtrykkes - evindelig ejendom.
“Hilsen med GudAUermechtigst!
Vide må I Peder Rasmussen Salling og Jens Rasmussen Salting gårdmand udi Tørslev,
at I retter Eder efter, her efter at vare velbårne Christen Seefeld til Stenalt og hans
fuldmagtige med Eders landgilde. Nemlig 4 skæpper byg, 1 brandsvin, 1 lam, 1 gås, 2
høns og al agt og arbejde, som Eders rette husbondforlanger og giver ham al den
rettighed, som I og Edersformand udiforrige tjener til Estruplund Hovedgaardgivet og
haver gjort. Tilforsikring under min hånd og signet.
Ørstedprastegaard den 3. marts 1671.
(sign.) Thøger Nielsen Ferslev. ’’
Læst på Rougsø Herreds tinge 9. marts 1671.
“Jeg Christen Seefeld til Stenalt. Kiender og hermed vitterliggiørjat eftersom hæderlige
og vellærte mand Hr. Thøger Nielsen, sognepræst til Ørsted og Estruplund sogne, for
nogen tid siden haverforhandlet den anneksgårds herlighed i Tørslev, som Peder
Rasmussen Salling og hans broder Jens Rasmussen Salling nu påbor, skylder årtigen 4
skæpper byg, 1 brændsvin, 1 lam, 1 gås og 2 høns, med al sin herlighed og højhed intet
undtagen i nogen måder. Hvilken gård han efter recessen, som enfri mand ikke kan
beholde: og derfor nu til Rougsø herreds ting skøder samme gårds landgilde og
herligheder, som forskreven stårfra sig og sine arvinger til mig og minefor evindelig
ejendom, da der imod skalfors Hr. Thøger Nielsen samt hans hustru Gjertrud
Jensdatter og deres bøm, børnebørn og deres arvinger, for mig mine arvinger og alle
andre, hvad det er, eller være kan, som idi længden kunne være samme gård og
herlighed berettiget, nyde ophold, og vi påagtet, oppebæreforskreven landgilde, al agt
og arbejde, deres ganske levetid, af bemeldte gård besidde -— "
Stenalt 9. marts 1671

Det, der således giver stødet til handelen, er, at efter ny lov kan fri mand ikke beholde herligheden
til en gård. Den skal lægges ind under en hovedgård.
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Pastor Thøger Ferslev Nielsen og hans hustru, Gjertrud Jensdatter, og deres arvinger beholder dog
stadig gårdens landgilde.

I efteråret 1673 flytter Jens Rasmussen Salling fra gården.
“Detfinnes mig underskrevne gavnligt og rådeligt, at Peder Rasmussen Salling bliver
siddende på Anneksgaarden, som han nu bebor, og hans broder Jens Rasmussen Salling
flytter på et sted Om den megetfromme velbyrdige mand Christen Seefeld til Stenalt vil
dette samtykke.
ØrstedPræstegaardden 27. oktober 1673.
(sign.) Thøger Nielsen Ferslev”
Den 30. januar 1681 sælger Thøger Nielsens søn, Jens Thøgersen, og hans arving alle rettigheder til
gården til Stenalts ejer, Christen Seefeld.

Videre skriver sognepræst og provst Christen Seyersen i Ørsted i 1690.:
Såfindes her udi Ørstedpræstegaard salig Frands Lykkes til Overgaard skøde og
overdragelse på armeksgaarden udi Tørslev til sognepræsten udi Ørsted afdato 5.
august anno 1633.
Dens bygninger udi længden 18favne, udi bredden 12 favne, og den er matrikuleretfor
12 tønder i skæppe og 2 fjerdingkar, men der gives kun skat af 6 tønder, 6 skæpper, 3
fierdingkar og 1 album.
Den nye fester af Tørslevgaard er Peder Rasmussens søn, Rasmus Pedersen Salling. Det vides ikke
nøjagtig, hvornår han overtager gården efter sin fe.
Stenalt gods skifter også ejer.
I Stenalt fæsteprotokol 2. juni 1719 står:
Rasmus Pedersen Salling af Tørslev fester den gård i Tørslev af hartkorn 12 tdr. 1 skp. 2 fjdr. 0
alb. som han førhen har festet af min (Axel Billes) svigermoder og nu nyfester.

Videre i Stenalts fæsteprotokol:
Christen Sørensen Salling barnefødt udi Ørsted fæster Armeksgaarden i Tørslev by 11. april
1737.
Anneksgaarden overgår til Voer præsteembede.
Ved kongelig reschript af 9. oktober 1751 overgår Estruplund embedet til præsten i Voer, der har
et så fattigt embede, at det er mere formålstjenligt at lægge de to sogne sammen.

Peder Rasmussen Bay af Ørsted fester Anneksgaarden i Tørslev 12. april 1756. Hartkorn er 12
tdr. 1 skp. 2 fjdr. 0 alb.

Hans Andersen Vejlby fester Anneksgaarden i Tørslev by 8. juli 1770. Gårdens hartkorn er 12
tdr. 1 skp. 2 fjdr 0 alb.
Anders Jensen Aarhus fester Anneksgaarden i Tørslev, som Hans Andersen Vejlby måtte fragå.
Hartkorn 11 tdr. 0 skp. 0 fjdr. 0 alb.
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Gården får således flere skiftende fåestere indtil 8. april 1787, da Frederik Christian Greve af
Schach, der på den tid ejer Stenalt, gør vitterligt:
At velagte karl Mads Christensen afHolbækfår arvefæste på den mig under Stenalt
gods tilhørende gård, somjegfra Tørslev by har ladet udstykke og udflytte, og som er
præstens anneksgård under Estruplund sogn.

Hermed overgår Tørslevgaard til slægten. ANE 158. Se fåestebrevet foran.
Bestemmelsen om, at Mads Christensens sønner, hvis det forlangtes, kunne erhverve fripas for 20
rigsdaler, får dog ingen betydning, da stavnsbåndet ophæves 20. juni 1788 for alle bønder under 14
år eller over 36 år, og 1. januar 1800 ophører det helt.
Vi ser også, at godsgeren sikrer sig på alle måder, idet det også bestemmes, at dersom Mads
Christensen Præst, som han kaldes i daglig tale, vil ønske af fratræde som fåester, skal han betale 50
Rdl.
Af de nævnte 80 Rdl., som fæsteren må betale, tilkommer der præsten i Voer 36 Rdl. årligt.

Efter Mads Christensen Præsts død bestyrer enken, Maren Madsdatter, ANE 159, gården, men
11. november 1837 bliver der udfærdiget auktionsskøde til J. C. Mylius, der da ejer Estruplund.
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TØRSLEVGAARDS SENERE SKÆBNE.
Jeg har nu fulgt gården frem til vore dage skiftende gennem folketællinger, skøde-panteprotokoller
og matrikler frem til vore dage.

Folketællingen 1834 er kort tid efter, at vores slægt med Maren Madsdatter, ANE 159, er flyttet fra
gården. Vi bemærker det store folkehold, der er på gården. Hvilket den formodentlig også har haft i
Mads Christensen og Maren Madsdatters tid.

Ved folketællingen 1834, Estruplund, Tørslevgaard:
Abrahamsen Alder: 26 Stilling i husstanden: Erhverv: Forpagter af Gården Civilstand: Gift
Elisabeth C. Abrahamsen Alder: 23 Stilling i husstanden: Erhverv: Hans kone Civilstand: Gift
Deftenon Alder: 24 Stilling i husstanden: Erhverv: Forvalter Civilstand: Ugift
Mittelmann Alder: 40 Stilling i husstanden: Erhverv: Mejeriforpagter Civilstand: Gift
Marie Mittelmann Alder: 35 Stilling i husstanden: Erhverv: Hans kone Civilstand: Gift
Sophie Evers Alder: 70 Stilling i husstanden: Erhverv: Hendes Moder Civilstand: Enke
Johan Mittelmann Alder: 4 Stilling i husstanden: Erhverv: Søn Civilstand: Ugift
Sophie Mittelmann Alder: 6 Stilling i husstanden: Erhverv: Datter Civilstand: Ugift
Ane Mittelmann Alder: 2 Stilling i husstanden: Erhverv: Datter Civilstand: Ugift
Julie Gade Alder: 18 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestefolk Civilstand: Ugift
Henrik Poulsen Alder: 32 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestefolk Civilstand: Gift
Niels Reeb Alder: 23 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestefolk Civilstand: Ugift
Rasmus Kromand Alder: 20 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestefolk Civilstand: Ugift
Jens Bødker Alder: 19 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestefolk Civilstand: Ugift
Niels Ladefoged Alder: 40 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestefolk Civilstand: Enke
Jens Kromann Alder: 90 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestefolk Civilstand: Enke
Dorthea Nikkelsen Alder: 22 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestefolk Civilstand: Ugift
Ane Marie Jensdatter Alder: 18 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestefolk Civilstand: Ugift
Birthe Rasmusdatter Alder: 21 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestefolk Civilstand: Ugift
Ane Jensdatter Alder: 29 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestefolk Civilstand: Ugift
Marie Kath. Clausen Alder: 28 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestefolk Civilstand: Ugift
Rasmus Torftesen Alder: 37 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestefolk Civilstand: Ugift
Søren Meiballe Alder: 40 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestefolk Civilstand: Ugift

Ved folketællingen 1845, Estruplund, Tørslevgaard:
Nids Laursen: 62 Stilling i husstanden: Bestyrer på gården Civilstand: gift Født i Holbæk
Birthe Rasmusdatter: 40 Stilling i husstanden: Hans kone Civilstand: gift Født i Nørager
Laurs Nielsen: 17, deres søn, født i Holbæk
Rasmus Nielsen: 10, deres søn, født i Holbæk
Johanne Nielsdatter: 7, deres datter, født i Estruplund
Mads Anton Nielsen: 4, deres søn, født iEstruplund
Plus tjenestefolk.

11855 tilhører Tørslevgård G. V. H. Müller

224

Ved folketællingen 1860, Estruplund, Tørslevgaard:
Niels Møller: Alder: 31 Stilling i husstanden: Husfader Erhverv: Properitær Civilstand: gift
Fødested: Westerbrønderslev. Hjørring
Augustha.fZ Budtz Alder: 35 Stilling i husstanden: Hans kone Erhverv: Civilstand: gift
Fødested: Thorsager.
Hanne Møller Alder: 8 Stilling i husstanden: Datter Erhverv: Civilstand: ugift Fødested:
Søften Århus
Cecilia Møller Alder: 6 Stilling i husstanden: Datter Erhverv: Civilstand: ugift Fødested:
Søften Århus
Emma Møller Alder: 3 Stilling i husstanden: Datter Erhverv: Civilstand: ugift Fødested:
Lisbjerg Århus
Mathias Møller Alder: 1 Stilling i husstanden: Søn Erhverv: Civilstand: ugift Fødested:
Estruplund
Adolph Møller Alder: 22 Stilling i husstanden: Broder til husfaderen Erhverv: Forvalter
Civilstand: ugift Fødested: Westerbrønderslev. Hjørring
Laura Clausen Alder: 20 Stilling i husstanden: Erhverv: Guvernante Civilstand: ugift
Fødested: Barret. Vejle
Kirstine Thorning Alder: 27 Stilling i husstanden: Erhverv: Husjomfru Civilstand: ugift
Fødested: Oiling.
Ida Behrens Alder: 23 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestetyende Civilstand: ugift
Fødested: Altona
Marie Dahl Alder: 23 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestetyende Civilstand: ugift
Fødested: Kolding
Nicoline Nielsen Alder: 20 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestetyende Civilstand: ugift
Fødested: Nykjøbing,
Peder Skou Alder: 28 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestetyende Civilstand: ugift
Fødested: Ørsted
Carl Nielson Alder: 30 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestetyende Civilstand: ugift
Fødested: Sverrig
Christian Jensen Alder: 25 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestetyende Civilstand: ugift
Fødested: Udby
Mikkel Laursen Alder: 19 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestetyende Civilstand: ugift
Fødested: Holbæk
John Olson Akfer: 23 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestetyende Civilstand: ugift
Fødested: Sverrig
Jens Pedersen Alder: 45 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestetyende Civilstand: ugift
Fødested: Estruplund
Anders Pedersen Alder: 66 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestetyende Civilstand: enke
Fødested: Estruplund
Wilhelm Busch Alder: 24 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestetyende Civilstand: ugift
Fødested: Curhesen
Anders Pedersen Alder: 23 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestetyende Civilstand: ugift
Fødested: Udby
Waldemar Krogh Alder: 25 Stilling i husstanden: Husfader Erhverv: Mejeriforpagter
Civilstand: gift Fødested: Kjøbenhavn
Scasha Decenker Alder: 25 Stilling i husstanden: Hans kone Erhverv: Civilstand: gift
Fødested: Holstein
Andrae Krogh Alder: 1 Stilling i husstanden: Barn Erhverv: Civilstand: ugift Fødested: Insløv
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Karen Sørensen Alder: 21 Stilling i husstanden: Erhverv: Tjenestepige Civilstand: ugift
Fødested: Søby.

Vi bemærker igen det store folkehold på gården.
Niels Møller sælger Tørslevgaard 1863 for 54.000 Rdl. til N. C. S. Pedersen.
1 1874 afhænder N. C. S. Pedersen Tørslevgaard til Hans Peter Vestberg, som køber den 22.
december 1874 for 70.000 Rdl.
Ved folketællingen Estruplund, Tørslevgaard, 1890
Peter Vestberg: Alder: 40 Stilling i husstanden: Husfader Erhverv: Proprietær Civilstand:
ugift Fødested: Kjøbenhavn
Thora Asmussen Alder: 30 Stilling i husstanden: Husbestyrerinde Erhverv: Civilstand: ugift
Fødested: Sorø
Christian Nielsen Alder: 19 Stilling i husstanden: Forvalter Erhverv: Civilstand: ugift
Fødested: Åsted Sogn.
Martin Svendsen Skøtt Alder: 21 Stilling i husstanden: Erhverv: Mejerist Civilstand: ugift
Fødested: Sverrig
Hans Laursen Alder: 26 Stilling i husstanden: Erhverv: Staldkarl Civilstand: ugift Fødested:
Nørager Stednavn:
Emil Andersen Alder: 36 Stilling i husstanden: Erhverv: Røgter Civilstand: ugift Fødested:
Viborg Stednavn: Tørslev
Jens Binder Alder: 69 Stilling i husstanden: Erhverv: Røgter Civilstand: enke Fødested:
Estruplund Stednavn:
Jens M. Jensen Alder: 17 Stilling i husstanden: Tjenestedreng Erhverv: Civilstand: ugift
Fødested: Ørsted Stednavn:
Else Kaspersen Alder: 35 Stilling i husstanden: Tjenestepige Erhverv: Civilstand: ugift
Fødested: Estruplund
Johanne Marie Nielsen Alder: 24 Stilling i husstanden: Tjenestepige Erhverv: Civilstand: ugift
Fødested: Ørsted
Sidsel Kirstine Nielsen Alder: 37 Stilling i husstanden: Tjenestepige Erhverv: Civilstand: ugift
Fødested: Vorgod
Birgitte Elisabeth Lytgen Alder: 46 Stilling i husstanden: Erhverv: Civilstand: enke
Fødested: Elling Sogn Hjørring
Vi ser, at folkeholdet stadig er stort..
Den 24. marts 1899 sælger Peter Vestberg gården til sagfører Chr. J. Madsen.
Den 12. marts 1901 sælges Tørslevgaard til William Groot.

William Groot sælger Tørslevgaard for 101.000 i 1906 til C. L. Bøss.
Hans arvinger sælger Tørslevgaard i 1917 til kammerherre Valdemar Krieger til Estruplund for
250.000 kr.

11942 arves den af Oluf v. Lowzow til Estruplund.
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Af den gamle gård er kun en del af stuehuset tilbage i dag, og de nuværende avlsbygninger er
opført efter brand i 1921.
Gårdens samlede areal udgør 1960 ca. 228 tdr land (126 ha), der fordeler sig således:
Ager, 215 tdr. (119 ha)
Skov, 2 tdr. (1 ha)
Eng, 9 tdr. (5 ha)
Have, gårdsplads mm., 2 tdr. (1 ha)
Hartkorn 17 tdr.
Ejendomsværdi 560.000 kr. Grundværdi 258.200 kr.
Agerjorden, der er samlet ved gården, består af god, dyb lamuld på lerunderlag.
Terræna a jævnt, kultur og gødningskraft særdeles god. Da er dræna overalt, hvor da er
tiltrængt. Skovens bevoksning er nåletræ. Engen er god kultureng.
Hovedbygningen, da ligga nord for haven, består af en hovedfløj med gennemgående frontspids
og en sidefløj mod vest. Den a af hvidpudsa grundmur og bygga i a stokværk.
Avlsbygningerne a ligeledes grundmurede, hvidpudsede huse med fast tag. De er opført efter
brand 1921 og er i 1956 restauraa og moderniseret. Da høra a hus til gården.
Tørslevgaard høra under Estruplund og drives under denne gård. Besætningen består udelukkende
af ungkreatura og fedesvin. Gårdens drift er fuld mekanisera.
Oplysningerne er fra Danmarks større gårde, 1960.
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Englandskrigen 1801-1814
Under Englandskrigen - eller Napoleonskrigene - bliver der opført skanser langs Kåttegatkysteme.
Da Danmark kom i strid men England på grund af vores støtte til Napoleon fremlægger generalsta
ben i december 1800 en plan for forsvaret af de danske kyster. Forsvaret, der ledes af kronprins
Frederik (Fr. VI) kommer til at bestå af kystbatterier og skanser spredt over hele landet.

Kystbatterierne var et værn mod fjendtlig landgang, og de var med til at hindre de engelske skibe i
at øve strandhugst og forsyne sig med fødevarer, frisk vand og andre fornødenheder fra land. Deres
vigtigste opgave var at danne “kanonparaplyer”, som de danske skibe kunne søge ind under, når de
blev forfulgt. Batteribeskyttelsen var af uvurderlig betydning for de små kanonbåde, som militæret
brugte, efter at flåden var gået tabt i 1807. De private kaperbåde, som drev storstilet statsautori
seret sørøveri mod Renden, nød også godt af de kraftige kanoners rygdækning fra land.
Ved udmundingen af Randersfjord ved Udbyhøj bliver der opført en skanse,
(nedenstående beskrivelse er fra hæftet “I general Ryes fodspor” udgivet af Århus Amt i 1993).
Udbyhøj skanse ersten største af de delvis
bevarede skanser i Århus amt. Skansen
ligger ved færgelejet på sydsiden af mund
ingen af Randers Fjord.

Udbyhøj skanse blev bygget i 1801, under
den tidlige befæstning af Danmark. Formå
let var at hindre fremmede skibe i at træn
ge ind i Randers Fjord. På den anden side
af fjorden lå endnu en skanse “Demstrup
Vasehus”, som nu er forsvundet. Udbyhøj
skanse havde fire 10 punds kanoner, og
“Demstrup Vasehus" havde én 18 punds og
fem 10 punds kanoner.

Den bevæbnede del af Udbyhøj skanse lå
ned til stranden på havnens østside. Den
tresidede vold ses tydeligt i dag. Fra batte
riet fører en lang kommandolinie, gennem
skåret før som nu af vejen, op til stjerne
skansen, formet af ydervoldens 5 ud- og
indgående vinkler. En del af ydervolden
mod vandet kan stadig ses, mens stjeme
skansens indre har været bebygget i mere
end 100 år, først med et lazaret, siden med
et fiskerhus og andre boliger.

Indgangen fra kommandolinien til sfjemeskansen var beskyttet af en forhøjning, en
travers, og midt i skansen var et 2-etagers
blokhus til mandskab og ammunition.
Sandsynligvis har det været meningen, at
man skulle trække sig tilbage til stjerne
skansen med kanoneme fra batteriet nede
ved vandet, hvis et angreb skulle blive for
overvældende. Fra stjemeskansens sydlige
spids og fra søbatteriet er der barrierelinier
ned til vandet, så der kunne gøres udfald
mod landsatte tropper.

Det er tvivlsomt, om der er løsnet skud fra
batteriet. Skansen blev først for alvor
bemandet af et kompagni landevæm efter
bombardementet af København i 1807.
Udbyhøj blev desuden hjemsted for fire
kanonbåde, som var med ved det mislykke
de forsøg på at tilbageerobre Anholt fra
Englænderne i 1811.

Skitse over
Udbyhøj skanse
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9. GENERATION
ANE 288 PEHR HÅKONSON
Per eller Pehr Håkonson er født ca. 1744.
Pehr Håkonson bliver først gift med Kirsten Nielsdatter.

De får af børn:
1.
Sven Peterson født 20. oktober i Sillesås, og døbt 23. oktober 1776 i Jämjö.
2.

Anders Peterson født 1. juni i Sillesås, og døbt 8. juni 1778 i Jämjö.

3.

Elin Peterson født 12. september i Sillesås, og døbt 15. september 1779 i Jämjö. Hun
begraves 24. oktober 1779 i Jämjö.

Pehr Håkonsons hustru, Kirsten Nielsdatter dør 14. oktober 1779 i Sillesås og begraves 17. oktober i
Jämjö. Hun blev 31 år gammel.

Han bliver herefter gift med Ingrid Olufsdatter. De er ikke gift i Jämjö.

ANE 289 INGRID OLUFSDATTER
Ingrid Olufsdatter er født eller døbt 10. juni 1744 i Jämjö Kirke. Her betegnes hun som Oluf Nielsen
Kagmands datter. Hun bliver ved dåben båret af Jon Nielsens hustru i Huljerin. Faddere er Jon
Nielsen på Torp og Martin Fruisen i Binge.

De får af børn:

1.

Oluf Peterson født 28. april i Sillesås og døbt 30. april 1781 i Jämjö?

2.

Elin Peierson født ca. 1785. Hun bliver gift med Oluf Månsson.

3.

Håkon Peterson født 2. januar i Sillesås og døbt 5. januar 1788 i Jämjö. Han bliver gift
med Maria Andersdotter. Hun er født 21. oktober 1784 i Binga, som datter af Anders
Håkansson Lustig og Elin Gummesdatter.
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De er nævnt i husforhør 1802 - 1807:
Oluf Pehrsson født 1780
prop.
Hakon Persson født 1787
Maria Andersdatter født 1784
pigen Elin Pehrsdatter født 1784.

Lige nedenunder:
juhgem. Pehr Håkonson født 1744
Ingrid Olufsdatter født 1744
datter Elin født 1785 (dette er streget over)
Håkon født 1787 (ligeledes streget over)
pigen Maria Andersdatter født 1784. (ligeledes streget over)
Vi ser her, at Pehr og Ingrid er på aftægt. Deres bøm er streget over efter, at de er indført ovenover.
Per Håkonsson og hustruen bor skiftevis på aftægt ved børnene. De er anført hos den i husforhør
1813-1816.

Per Håkonsons hustru, Ingrid Olufsdatter, bliver begravet 7. juni 1813. Hun er død i Sillesås. Hun
angives at være 70 år gammel.

Nogle år efter er Per Håkonson død. I kirkebogen 13. januar 1822 står: Enkemand Per Håkonson
begravet 82 1/2 år gammel i Jämjö.

Bondepåklædning i 1795 ifølge C. A. Ehrensvärd, godsejeren fra Tosterup,
der både skrev og tegnede om landbolivet.

Fra bogen Skåne af Svend C.2§^hl«

ANE 290 PETTER MONSSON GRAS
Han bliver gift med Karin Olufsdatter.

ANE 291 KARIN OLUFSDATTER
Karin Olufsdatter er født ca. 1754.

De får af børn:
1.

Sissa Pehrson født 31. oktober 1783 i Dufverum i Jämjö. ANE 145

2.

Mons Pehrson født 18. juni 1785 i Dufverum i Jämjö. Han dør ca. 1 måned gammel.

3.

Mons Pehrson født 20. juli 1786 i Dufverum i Jämjö. Blandt fadderne ses en Inger
Olufsdatter i Dufverum.

4.

Annika Pehrsdatter født 6. november 1788 i Dufverum i Jämjö. Her angives moderen at
være 34 år gammel.

De er ikke fundet døde.
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ANE 292 ANDERS OLSSON
Anders Olsson er døbt, 14 post trinitatis, 11. oktober 1713 i Binga. Faderen er Ole Lilje.

ANE 293 KERSTEN MÅNSDATTER
Kerstin Månsdatter er født ca. 1726. Hun er formodentlig identisk med den Kirsten Månsdatter, der
bliver døbt 3. søndag efter påske 1727 i Kåtkallen i Jämjö.

De får af børn:

1.

Anders Anderson født 9. januar 1743 i Flÿboda i Jämjo.

2.

Sisla Andersdatter født 23. oktober 1744 i Flÿboda i Jämjö.

3.

Per Anderson født 4. november 1746 i Flÿboda i Jämjö. Her er Lars Månsson i Flÿboda
fødder.

4.

Ole Anderson født 1750 i Flÿboda i Jämjö. ANE 146.

5.

Per Anderson født 4. november 1753 i Flÿboda i Jämjö. Her er Anders Månsson fødder.

6.

Anna Andersdatter født 14. december 1755 i Flÿboda i Jämjö.

7.

Elin Andersdatter født 12. maj 1760 i Flÿboda i Jämjö. Hun dør af feber 1763.

Andres Oissens i Flÿboda, død fattig af feber den 27. januar 1767,53 år gammel. Han begraves 1.
februar 1767.

Kirsten Månsdatter, enke i Flÿboda, død 26. juni 1768 af gigtfeber. Hun begraves 2. juli 1768,42 år
gammel i fattigdom.
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ANE 296 ANDERS SØRENSEN
Ved hans dødsangivelse i Krogsbæk kirkebog er anført, at han er født i Rougsø Herred. Ifølge
folketællinger og alder ved død er han født 1753.
I Rougsø Herred er alle sogne, Udby, Estruplund, Holbæk, Voer og Ørsted undersøgt. Der er
født to med dette navn i årene 1752,1753 og 1754.
1.

I Ørsted er født Anders Sørensen, søn af Søren Jensen Madsen af Ørsted. Han er døbt
18.S. trin. 1753.
Der er skifte efter faderen, Søren Jensen Madsen i Stenalt skifteprotokol G 268-45, fol
31 A. I dette skifte er kun nævnt sønnerne: Jens Sørensen, 26 år, og Niels Sørensen, 26
år. Altså kan det ikke være vores Anders Sørensen.

Vores Anders Sørensen må så være identisk med nr. 2.
2.

I Estruplund er døbt 2O.s. Trin. 1753 Søren Jacobsen Svendsens barn af Store Sjørup,
kaldet Anders. Han bliver ved dåben båret af sin søster fra Vivild.
Faddere er: Jens Therkildsen, Rasmus Justsøn, Peder Skov soldat, Anne, Rasmus
Sørensens datter, og Hans Jacobsens hustru, alle af Store Sjørup.
Han er ikke fundet død i Estruplund eller gift i Estruplund, så det er formodentlig
“vores” Anders Sørensen.

Ungkarl Anders Sørensen bliver trolovet 14.juli 1776 og gift 25.oktober 1776 i Mørke. I
kirkebogen står, at de begge er af Mørke. Der er ingen forlovere nævnt i kirkebogen.

ANE 297 KAREN NIELSDATTER
Karen Nielsdatter er døbt Dominica 23 post Trinitatis 1752 i Mørke. Hun bliver ved dåben båret
af Jørgen Ubius, hustru Mette Jørgensdatter.
Faddere er: Powel Andersen, Niels Jørgensen, Jens Balle, Jacob Haussens hustru, Maren
Andersdatter og Anne Sørensdatter alle af Uggelbylle.
De får af børn:

1.

Søren Andersen døbt 29.december 1776 i Mørke kirke. ANE 148.

2.

Niels Andersen døbt 4 Juli 1779 i Mørke kirke. Han bliver begravet 17.juni 1784 i
Mørke.

3.

Kirsten Andersdatter døbt 14.oktober 1781 i Mørke kirke. Hun bliver begravet
31.januar 1807 i Krogsbæk.

4.

Maren Andersdatter døbt 22.april 1787 i Schiørring kirke.

5.

Else Marie Andersdatter døbt 1 .februar 1789 i Schiørring kirke.
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6.

Mette Margrethe Andersdatter døbt 18.september 1791 i Krogsbæk kirke.

7.

Gjertrud Andersdatter døbt 9.maj 1793 i Krogsbæk kirke.

8.

Karen Andersdatter døbt 3.januar 1795 i Krogsbæk kirke.

Anders Sørensen får fæstebrev på Bjerregården i Karlby, Krogsbæk sogn .4.april 1781. Gården
er en fæstegård under stamhuset Rosenholm. I fæstebrevet anføres, at han har væres soldat for
Rosenholm Gods. Her anføres også, at han overtager fæstet efter Mads Wolle.

I fæstebrever finder vi, at gårdens hartkorn er blevet omlagt, der er nemlig sket det, som var ret
almindeligt på den tid, da godsejerens magt over for fæsterne nåede sit kulminationspunkt., at
alle gårdene i Karlby blev gjort nøjagtig lige store, hver med hartkorn 6 tdr. 3 skp. 0 fdk. 3/20
alb. og skovskyld 0 tdr. 5 skp. 0 fdk. og 5/7 alb.. En sådan ordning var naturligvis til fordel for
hovedgården ved påligning af hoveri m.m. - om bøndernes ret eller om deres mening
overhovedet var der ingen, der spurgte.

Anders Sørensens fæstebrev under Rosenholm Gods er gengivet på de følgende sider.
I Karlby brænder der i 1784 6 bøndergårde.
I Anders Sørensens tid bliver gården flyttet ud fra Karlby. Såvidt det kan ses er udflytningen
sket samtidig med udskiftningen af fællesskabet.
Anders Sørensen er nævnt i følgende hoverikontrakt af 24de juni og 23 de december 1791
for stamhuset Rosenholm :
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Fæstebrev for Anders Sørensen
Fæstebrevet er dateret Rosenholm 30. april 1781
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En Hoverikontrakt fra 1792 mellem stamhuset Rosenholm og
dets bønder i Karlby
Af Hoverikontrakten:
Denne indledes saaledes:
,1 Følge de allemaadigste Placater af 24de Junu og 23de December 1791 have vi Underskrev
ne til Stamhuset Rosenholm henhørende 75 Bønder indgaaet med vores Herskab, Hans Excel
lence, Hr. Geheimeraad Rosenkrantz, om det Hoveri, vi til bemeldte Rosenholms Hovedgaard
skal forrette, følgende

Forening.
Derefter følger Foreningens 25 Poster:
11. POST erfarer vi, at Gaardens Agerland var delt i „10 Sædekobler og 1 Hjælpekobbel", der
tilsammen indeholdt "497 Tdr. Ld. â 14,000 kvadratalen.

Nr. 1 af disse benævnes „Lammehaugen", Nr.2 „Skanderborg Vangen", Nr. 3 „Tørvemose
vangen", Nr.4 „Skoulkier Vangen", Nr.5 „Wiielkiers Vangen", Nr.6 „Højbro Vangen", Nr. 7
„Bommerhuus Vangen", Nr.8 „Skovhuus Vangen", Nr.9 „Langballe Vang", Nr. 10 „Teglovns
Vang", og Nr. 11 Hjelpekoblet „Hestehaugen".
Af de 10 Kobler bruges aarlig 5 til Sæd, 1 til Brak og 4 til Græsning.

Derefter følger under samme Post en lang Redegørelse for, hvordan disse Marker bearbejdes
med Plov og Harve, og derefter hvad det anslaas til for hver Mand, nemlig „9 Pløjedage og 5
Gangdage".
2. POST er Harvningen, der ikke var meget den Gang. Den lyder saadan: „Foranført vore
Hovmaal, besørge vi forsvarligen harvede, saasom een gang, naar Vintersæden er saaet. Til
den øvrige Sæd harves een gang som sædvanlig, og forsvarlig efter Landets Skik og Brug,
naar Sæden af os er udsaaet".

„Til Harvningen ansætte vi, for hver vores Hovmaale, at vi behøver aarlig 5 en halv Spand
dag".
3. POST er Tromlingen. En halv Gangdag for hver.
4. POST gælder Høsten. Dertil er medregnet „Mejning, Binding, Baand at snoe, Kurvenes
Sammenbinding, Sammensætning, Reenrivning, Paalæsning og Indføring, som og Modtagelse i
Laden, paa Stænge eller Hess, intet undtagen af hvad Navn nævnes kan, som til forsvarlig
Indhøstning henhører. Til hvilket Arbejde, vi anslaae at kan medgaa aarlig 5 Spanddage og 20
Gangdage".
5. POST tages Forbehold om at maatte skifte med Vangene, paa Grund af, om de ligger nær
eller fjernt fra Gaarden, om at anvende Lodtrækning o. m.
6. POST gælder Hovedgaardens Enge, der er følgende: 1) Mølledams Engen. 2) Udkjæret. 3)
Mørchekiær. 4) Wiiekiæret, som er udeelt i 6 Deele. 5) Præste Engen. 6) Præstekiær, og des-
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foruden nogle Engpletter og Engsuger, som findes i Vangene Nr. 1, 3, 4, 5 og 7, der alene
slaaes, naar Vangene bruges til Sæd, saa og den nye Dyrehauge Nr.2". 5 Spand- og 31
Gangdage.
7. POST angaar „Gjødskningen", d. e. Gødningens Udkørsel. Denne indeholder mange For
holdsregler, f. eks. at „ikke flere tilsiges paa een Dag, end Adgang kan faas til Møddingen,
med Ind- og Afkørsel samt Paalæsning i Møddingen. Og er os under dette Arbejde accorderet
som hidtil, Græsning i Brakmarken for de Bæster, vi bruge til Glødningens Udførsel i Hvileti
men, saa og til andet Hovarbejde om Sommeren, hvortil Bæster bruges i Beedetimen". 5
Spand og 6 Gangdage.
8. POST „Hegnet i og omkring Gaardens Marker, Enge, Skove og Græsning, samt ved Gaar
den selv, vedligeholde 71 af os, paa samme Maade som hidtil er sket, for hver sin tildeelte
Lod, da de 4 Rodemænd, derfore ligesom hidtil, bliver frietagen, imod at de møder, for at
paase Arbejdet for hver sin Rode forsvarlig forrettet.

Efter den Opmaaling, som er skeet, tilkommer hver af de bemeldte 71 Bønder, følgende
Anpart:
1. Af hegn.
a) Enkelt Steengjerde, med 2 en halv Al. Grøft, hver 11 Favne.
b) Dobbelt Steengjerde uden Grøft, 28 Favne.
c) Enkelt Riisgjerde, 36 en halv Favne.
d) Dobbelt Riisgjerde, 8 Favne.
Desforuden en Jordvold med dobbelt Grøft â 2 en halv Alen”.
2. Af Aaer og Bekke i Hovedgaardens Marker og Enge, tage ovenmeldte 71
Hoveribønder, som sædvanlig Deel med Oprensning og Vedligeholdelse:
„Enhvers Åndeel bliver 62 Favne a 3 en halv til 4 Alens Bredde".
„Om Vintermarkeme sætte vi Hegnet i forsvarlig Stand om Efteraaret og ligeledes alt
Hegnet til rette Tid om Foraaret".

„Omendskjøndt det falder vanskeligt at bestemme den Tid, som til dette Arbejde vil
medgaae, formedelst Veirets og Førets Ustadighed, saa dog anslaa vi dertil pr. Mand
aarlig 2 Spand- og 13 Gangdage".
9. POST „De fornødne Vand- og Tverrender i Gaardens Marker". 4 Spand og 8 Gangdage.
10. POST om Komstakke og Halmnedflytning etc. 1 halv Spand- og 8 Gangdage.

11. POST. Tærskningen. „Med Tærskningen skal begyndes medio September og vedblive
uafbrudt indtil medio Mai". 44 Gangdage.

12. POST. Komets Rensning. - „En halv Spand-og 9 Gangdage".
13. POST. „Skovning afBrænde og Tørveskjær".
1. Til Herskabet, naar det sig opholder paa Rosenholm eller og naar det vil have
samme udskibet til sin Bopæl andetsteds, da til Stranden aarlig 50 Favne.
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2. til Forpagter og Betjente ved Gaarden, den dem tillagte Deputat. 175 Favne.
3. Aarlig at skjære 8 Læs Tørv, hver Læs 300 Tørv, og hver Tørv 6 Tommer bred, 4
Tommer tyk, 9 Tommer lang, hvilket skjæres, sættes, røgtes, læsses og hjemkøres til
Rosenholm og Betjentene efter Paavisning.
4. Det fornødne Gavningstræ og Bygningsegetømmer. 11 en halv Spand- og 19
Gang- dage.
14. POST. “De fornødne Materialier til Hovedgaardens Vedligeholdelse saa og Haandlangerarbejde ved sammes Reparation besørge vi ligesom hidtil". 6 Spand- og 8 Gangdage.
„Under det i denne Post benævnte Arbeide, er ikke forstaaet om nogen Hovedreparation eller
Bygning skulle indtreffe paa Rosenholm, enten formedelst Ildsvaade (den Gud i Naade
afvende) eller deslige, eller ogsaa paa Godset, hvorved flere Materialiers Transport, og
Haandgeming, maatte blive nødvendig, thi i saa Tilfælde skal den Hiælp, som i saa Fald
udkræves, af os, efter Billighed og rigtig Ligning aparte besørges".
15. POST om at befordre Gaardens Avling og Tiender „fra Gaarden til nærmeste Kjøbstæder,
Randers, Aarhus eller Løgten".

16. POST. „Fedevarer besørge vi som sædvanlig transporteret til næste Kjøbstad, hver aarlig
een Spanddag, da et Læs regnes for 6 Fjerdinger Smør eller et Skpd. Ost".
17. POST om Sædekorn at hente fra nærmeste Kjøbstad. En halv Spanddag.
18. POST. Humleavl ved Gaarden. En Gangdag.
19. POST om „Fløtning" med „Ejer eller Forpagter".

Ved 20. POST samles saa de forannævnte Poster summarisk sammen og opsættes, specificeret
i Nummerorden.
Facit bliver: At der

I) Til de saakaldte faste Hovmaal forlanges af hver 9 Pløjedage, 19 Spanddage og 69
Gangdage.
H) Til det, som videre udfordres til Avlingens Drift, Gaardens Fornødenhed etc., uden
for de bestemte Hovmaal, 39 Spanddage og 108 Gangdage.
Summa Summarium bliver da: 67 Spanddage (pløjedage iberegnet) og 177 Gangdage
„Herforuden assistere vi med fornødne Bud til Klapjagt efter Rovdyr, naar det tilsiges".
Nu skulde man synes, at det var nok! Men endda kommer:
I POST 24 følgende: „Under foran førte Hovarbejde er ikke forstaaet: Kongerejser,
Vejarbejdet paa Lande- eller Byveje, Grøftegravning, Vands Afledning, Hegns Oprettelse i
Anledning af Fællesskabets Ophævelse eller til Landevæsenets Forbedring; heller ikke til at
befordre Materialier til een eller anden Bondegaard, formedelst Udfløtning, Ildsvaade eller
anden ødeblivelse, samt til saadanne Steder at rejse Huse eller kline Vægge; ligesom og der
under heller ikke er forstaaet det, som efter Lov og Anordninger er befalet at ske til Kirkers og
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Skolers Reparation og andre Godset vedkommende almindelig Tjeneste og Nytte, dog at alt
saadant sker efter rigtig Tour og Omgang".
De øvrige 4 Poster er et Overslag over, hvordan Hovdagene saavidt muligt fordeles ugentlig
til de forskellige Aarstider: I Pløje- og Saatiden, Høsttiden o. s. v.

Der er et Punkt, der gennemgaaende kommer frem i næsten alle Paragrafer (men ikke anført i
foranstaaende) og som viser, at Bønderne paa nærværende Tidspunkt (1792) føler Trang til at
kaste Aaget bort saa meget som muligt, og viser, at det fremaddrivende Instinkt er ved at
overvinde Trællesindet. De forlanger stadigvæk under alle Poster, at saavidt Arbejdet kan
udrettes i kortere Tid end anslaaet, skal de Dage, de til egen Fordel kan indvinde paa den
Maade, fradrages Overslaget. Det vil altsaa sige, at de maa ikke forlanges til at give Møde ved
Gaarden mere end lige højst nødvendigt.
I POST 25 anmoder de om, at denne Kontrakt dog først maa træde i Kraft ved Udløbet af
Forpagtningsaarene (1. Maj 1795) skønt Kontrakten er indgaaet og underskrevet af følgende
paa Rosenholm den 26. April 1792:
„Jørgen Jensen.
Søren Sørensen.
S. Sørensen.
Niels Nielsen.
Jens Rasmussen. - Alle af Hornslet.

Søren Pedersen.
Jacob Jensen.

Michel M. S.
Jens Nielsen.

Jens Sørensen Emmert.
E. K. S. Klemmensen.
Anders A. S. S. Sørensen.
Ras Pedersen.
Thygge Pedersen.
Jørgen Jensen. Alle af Tendrup.

Jens Pedersen.
Jens Jensen.
Michel Knudsen.
Søren S. P. S. Pedersen.
Hans H. M. S. Marcussen.
Mogens M. R. S. Rasmussen.
Christen Pedersen Bak.
Christen Pedersen.
Hans H. W. S. Villadsen.
Jens Pedersen Damsgaard.
Søren S. J. S. Johansen.
-Alle af Rodschou.

Niels N. J. S. Jacobsen.
Peder P. P. S. Pedersen.
Jens J. J. S." Jensen.
Peder Sørensen. Søren
S. J. S. Jørgensen.
Niels Pott.
Rasmus Pedersen.
Niels Christensen. Niels Thomesen. Rasmus Jensen. Maren M. A. D. Andersdatter,
afgangne Anders Myginds Enke, som Laugværge Niels Christensen.
Jens Nielsen. Alle af Mørche.

Anders A. P. S. M. Pedersen Muurmand.
Kort Jacobsen.
Niels N. N. S. Nielsen.
Søren S. A. S. Andersen.
Jens J. C. S. Conradsen.
Niels Pedersen.
Jens Sørensen Skou. Anders Pedersen.
Søren Jensen.
- Alle af Balle.
Paa egne og Jens Nielsens Vegne i hans Svaghed og Sengeliggenhed underskriver efter
Begæring Christen Christensen.
Jens Jensen. Søren Tomgaard.
Jørgen J. N. S.
Nielsen.
Peder Nielsen.
- Alle af Schørring.

241

Peder Nielsen.
Christen Therkildsen. SørenSørensen.
Mogens Basse.
Jens Jensen Høy.
Inger F. N. S. D. Nielsdatter, afgangne Søren Simonsens Enke,
som Laugværge og paa egne Vegne Peder Mikkelsen.
Søren Wolle. Peder Overgaard.
Jacob J. N. S. Nielsen.
Rasmus Rasmussen.
Søren S. E. Bach.

Søren S. N. S. Nielsen Skov.
Anders Hovgaard.
Jens J. P. S. Pedersen.
Michel Nielsen.
Anne A. A. D. Andersdatter, afgangne Poul Overgaards Enke, som
Laugværge Peder Overgaard.
Niels Nielsen.
Anders Sørensen.
Christen C. N. S. Nielsen.
Jens S. J. S. Jensen.
- Alle af Karlby
De med fed skrift fremhævede er:
Niels Christensen, ANE 594
Michel Nielsen, ANE 298
Anders Sørensen, ANE 296
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Folketællingen 1787: Krogsbæk

Anders Sørensen, 34 år, begge i første ægteskab, bonde og gårdbeboer
Karen Nielsdatter, 37 år, hans hustru
Søren Andersen, 11 år
}
Kirsten Andersdatter, 6 år
} deres børn
Maren Andersdatter, 1 år
}

Folketællingen 1801: Krogsbæk

Anders Sørensen, 47 år, l.ægt, husbond, gårdbeboer, lægdsmand
Karen Nielsdatter, 50 år, 1 ægt, hans kone
Søren Andersen, 24 år, ugift
}
Else Marie, 13 år, ugift
}
Mette Margrethe, 10 år, ugift
} deres børn
Giertrud, 8 år, ugift
}
Karen, 6 år ugift
}
27.marts 1804 får deres søn, Søren Andersen, fæstebrev på gården. Den kaldes da en
udflyttergård fra Karlby.
Anders Sørensen har dog ikke fået nok af at være aktiv landmand, for han overtager samtidig et
boelssted på Karlby mark, måske en del at den oprindelige gård, med hartkorn: 1 tdr. 4 skp. 0
fdk. og 0 alb.
Karen Nielsdatter dør februar 1809 og bliver begravet 12.februar. Præsten har skrevet: kastet
jord på Anders Sørensens hustru af Karlby, 57 år gammel.

Boelsstedets jord bliver ved fæstebrev af 7.maj 1811 overdraget til sønnen, som også havde
overtaget fæstegården. Fæsteprotokol for Rosenholm, 7.maj 1811, fol. 148.

Anders Sørensen dør 26.marts 1836 i Karlby. Han bliver begravet i Krogsbæk 4.april. Præsten
har tilføjet: aftægtsmand i Karlby født i Rougsø Herred, 83 år gammel. Anmeldt til Rosenholm
27.marts 1836.
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ANE 298 MIKKEL NIELSEN
Mikkel Nielsen er født ca. 1755. Han er formodentlig født i Karlby, men kirkebogen her begynder
først i 1764. Han er konfirmeret i Skørring 1773,17 år gammel. Heri angives han afKarlby.
Han er formodentlig søn af den Niels Maasen, der er forlover ved hans trolovelse.

En anden mindre sandsynlig mulighed kan være:
At han er søn af Niels Rasmussen og Karen Sørensdatter. De er nævnt i Folketællingen 1787 i
Skørring. Han er da 67 år gammel, gift l.gang. Hun er 62 år gammel og ligeledes gift l.gang. De
benævnes som hyrdefolk. Disse navne Niels og Karen passer med Mikkel og Mettes navne til
deres første børn.
Mikkel Nielsen bliver trolovet med Mette Nielsdatter 17.december 1779. De bliver viet 28.april
1780 i Krogsbæk Kirke. Forlovere er Niels Maasen og Mads Wolle.

Fæstebrevet for Mikkel Nielsen er bevaret. Det oplyses her, at han har været soldat på Rosenholm i
et år. Endvidere nævnes, at han får gården i feste efter Niels Andersen Wolle, samt at han skal
forsørge sin svigermoder. Se fæstebrevet næste side.

ANE 299 METTE NIELSDATTER
Mette Nielsdatter er født 1758. Hun formodes at være datter af Niels Andersen Wolle og Aldhed
Conradsdatter i Skørring. Hun er formodentlig også født i Skørring, da hun er konfirmeret her i
1774. Hun er da 15 år gammel.

Mette Nielsdatter er gudmor til Conrad Nielsens bam i 1779 - før hendes vielse til Mikkel Nielsen.
Dette bekræfter, at hun er datter af Niels Andersen og Aldhed Conradsdatter.

De får af børn:
1.

Alhed Mikkelsdatter døbt 7,januar 1781 i Krogsbæk kirke. ANE 149.

2.

Karen Mikkelsdatter døbt 13.april 1783 i Krogsbæk. Hun begraves 1785 i Krogsbæk.

3.

Niels Mikkelsen døbt 23 .oktober 1785 i Krogsbæk.

4.

Maren Mikkelsdatter døbt 4.maj 1787 i Krogsbæk.

5.

Karen Mikkelsdatter døbt 24.januar 1789 i Krogsbæk.

6.

Niels Mikkelsen døbt 25.marts 1792 i Krogsbæk. Han bliver gift med Anne Nielsdatter
15. marts 1822 i Krogsbæk.

7.

Peder Mikkelsen døbt 31 .august 1794 i Krogsbæk. Han dør august 1824, se senere.

8.

Niels Mikkelsen døbt 15.februar 1797 i Krogsbæk. Han bliver gift med Maren
Andersdatter 23. november 1827 i Krogsbæk.
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9.

Jens Mikkelsen døbt 24. marts 1799 i Krogsbæk. Begravet 30. august 1800 i Krogsbæk.

10.

Mette Kirstine Mikkelsdatter døbt 25. maj 1801 i Krogsbæk.

11.

Karen Mikkelsdatter døbt 3. maj 1808 i Krogsbæk. Her nævnes faderen som Mikkel
Maasen.

Kortet er fra Trap Danmark.
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FÆSTEBREV.
Der er fæstebrev bevaret fer Mikkel Nielsen i Kariby. Fæstebrevet er gengivet på de følgende
sider. I fæstebrevet står. Fæstebrevet findes i Rosenholms arkivalier på Landsarkivet i Viborg.
G 308-10.

Frederik Christian Rosenkrantz, kammerherre til Rosenholm, herre til Egholm, Krabbesholm,
Rygaard, Friisholm og Barritskov, Ridder, Deres Kongelige Majestæts højbetroede geheimeraad og
kammerherre.
Giør Vitterligt: at have stæd og føst, ligesom jeg hermed stæder og fester til Mickel Nielsen af
Karlbye, som 1 år har været landsoldat for Rosenholms Gods, den gård i bemeldte Karlbye, som
Niels Andersen Wolle sidst beboede og fradøde, hvilken fornævnte gård, som er matrikuleret for
hartkorn, ager og eng: 6tdr. 3 skp. 3/20 alb, og hartskyld 5 skp. 5/7 alb., bemeldte Mikkel Nielsen
sin livs tid skal nyde, bruge og i fæste beholde på sådanne vilkår:

1.

at han holder gården ved lønlig hævd og bygning, samt besætningen conserverer.

2.

svarer de kongelige contributioner, som nu er eller forestår allemådigst påbudne vorder i
rette tid og uden nogen restance.

3.

ligeså at levere landgilden til hver års martinii efter jordbogen nemlig: rug 1 tdr, byg 1 tdr,
4 skp, havre 2 tdr, 2 skp, smør 2 pund, svin 1 stk, får 1/2 stk, gås 1 stk, og æg 20 stk, dog
forlanger hege herskabet for godt befinder betaler fæsteren i steden for landgilden in natura
penge: 2 Rdl 14 ski., til hver års martinii uden restance.

4.

fæsteren må intet af gårdens tilliggende bortleje, låne, eller tilupligt bruge, men dyrke og
drive samme således som han vil ansvar og bekendt være.

5.

hoverie og reiser haver han lige med sine naboer upåklagelig i alle måder at forrette.

6.

sin gamle svigermoder haver han at forsørge og den i samme henseende under dags dato
sluttede accord tilbørlig at efterleve og opfylde.

7.

for det øvrige retter og forholder festeren sig efter hans kongelig majestæts allemådigste
lov og forordninger, samt være mig og fuldstændig hørig og lydig alt under dette festes
forbrydelse.

For indfestning af gården er Mikkel Nielsen fritaget.

Rosenholm den 6. april 1780.
På hans Excellence høje geheimeråd Rosenkrantzes vegne efter ordre som fuldmægtig.
Christensen

Ligelydende original festebrev haver jeg modtaget og forbinder mig samme i alle måder at
efterleve.
Mikkel Nielsen
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Fæstebrev for Mikkel Nielsen.
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Tom Petersen: Rosenholm
fra Kronjyder og Molboer af Henrik Pontoppidan
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Ved folketællingen 1801 i Krogsbæk står:
Mikkel Nielsen, husmand, 46 år, 1. ægteskab, bonde og gårdbeboer.
Mette Nielsdatter, madmoder, 43 år, 1.ægteskab.
Alhed Mikkelsdatter, 21 år.
}
Maren Mikkelsdatter, 14 år.
}
Karen Mikkelsdatter, 12 år.
}
Niels Mikkelsen, 9 år.
} børn.
Peder Mikkelsen, 7 år.
}
Niels Mikkelsen, 4 år.
}
Niels Laursen, tjenestekarl.

Mikkel Nielsen er ligeledes nævnt i hoverikontrakten fia 1791, se ved ane 296 og 297.
Mikkel Nielsen dør 5.maj 1821. Han bliver begravet 1 l.maj i Krogsbæk. I kirkebogen er tilføjet:
Fæstegårdmand i Karlby. Han blev dræbt på sin hjemrejse fra Aarhus ved løbske heste.

Der er skifte efter ham i Rosenholm skifteprotokol, G 308-55, fol 212 m.m., dateret 2.juni 1821.
Enke:
Mette Nielsdatter
Børn:
Niels Mikkelsen, 29 år
Peder Mikkelsen, 27 år
Niels Mikkelsen, 24 år
Alhede Mikkelsdatter i ægteskab med Søren Andersen i Karlby
Maren Mikkelsdatter, ugift
Mette Kirstine Mikkelsdatter, ugift
Karen Mikkelsdatter, ugift
Enkens lavværge: Gårdmand Peder Pedersen i Karlby
Værge for de umyndige: morbroder Niels Nielsen i Karlby

Efter skifteforretningen er der overskud i boet på 46 Rdl. 5 Mark og 5 Skilling. Det bliver fordelt
som følger:
Enken Mette Nielsdatter en broderiod på
7 Rdl
4 Mark
14 3/16 Skilling
7 Rdl
Sønnen Niels Mikkelsen en broderiod på
4 Mark
14 3/16 Skilling
7 Rdl
Sønnen Peder Mikkelsen en broderiod på
4 Mark
14 3/16 Skilling
Sønnen Niels Mikkelsen en broderiod på
4 Mark
14 3/16 Skilling
7 Rdl
5 Mark 7 3/32 Skilling
Datterén Alhede Mikkelsdatter en søsterlod på 3 Rdl
Datteren Maren Mikkelsdatter en søsterlod på
3 Rdl
5 Mark 7 3/32 Skilling
5 Mark 7 3/32 Skilling
Datteren Mette K. Mikkelsdatter en søsterlod på 3 Rdl
5 Mark 7 3/32 Skilling
Datteren Karen Mikkelsdatter en søsterlod på
3 Rdl
Vi ser her, hvad der er almindeligt, at en søn arver det dobbelte af hvad en datter arver.

Kort tid efter dør sønnen Peder Mikkelsen. Der er skifte efter ham i Rosenholm skifteprotokol, G
308-55, fol. 287 m.m. Ved skifteforretningen fremkommer det, at det er broderen, Niels den yngre,
der har bekostet Peders begravelse. Vi ser også, at udgifterne til begravelsen, 24 Rd, overstiger
boets værdi.
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Mette Nielsdatter dør 18.bebruar 1827. Hun bliver begravet 25.februar i Krogsbæk. Der står i
kirkebogen: afdøde gårdmand Mikkel Nielsens enke af Karlby, 69 år gammel.

Der er ligeledes skifte efter hende i Rosenhohns skifteprotokol, G 308-55, foL 326 m.m., dateret
21.februar 1827.
Arvinger børnene:
Niels Mikkelsen, gårdmand i Karlby
Niels Mikkelsen, myndig, hjemme i stervboen
Alhede Mikkelsdatter gift med gårdmand Søren Andersen, udflytter af Karlby
Maren Mikkelsdatter, ugift
Mette Kirstine Mikkelsdatter, ugift
Karen Mikkelsdatter, ugift
Gårdmand Niels Mikkelsen blev pålagt at påse sine umyndige søskendes tarv.
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Rosenholm skifteprotokol.

Skiftebrev efter Mikkel Nielsens enke af Karlby afgangne Mette
Nielsdatter af Karlby.
Aar 1827 den 18. Februar anmeldte Niels Mikkelsen af Karlby, at hans moder gaardmand Mikkel
Nielsens enke, Mette Nielsdatter sammesteds, samme dag ved døden er afgået, efterladende saavel
myndige som umyndige arvinger, osv.
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Vi ser, at skiftet fortsætter 17. april 1827 og den 27. juni 1827.
Da boet er gjort op, er der en beholdning på 34 Rigsdaler 0 Mark 7 Skilling til deling mellem
arvingerne.
Reglen er, at sønner arver det dobbelte af, hvad døtre arver.

Niels Mikkelsen, den ældre, myndig
Niels Mikkelsen, den yngre, gårdmand
Alhed Mikkelsdatter, gift
Maren Mikkelsdatter, ugift
Mette Kirstine Mikkelsdatter, ugift
Karen Mikkelsdatter, ugift

8 Rigsdaler 3 Mark
8
3 4
-1 4
1 4
1 4
1 -
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1 3/4 Skilling
13/4
8 7/8
8 7/8
8 7/8
8 7/8

ANE 300 SØREN NIELSEN GROESEN
Søren Nielsen Groesen er født i 1711 i Lystrup og døbt 27. december 1711 i Egå.
Ane Sørensdatter i Skiæringstiller ham for Herren. Faddere er: Anders Nielsen og Ane Hansdatter
af Skiæring, Peder Nielsen og Maren Pedersdatter af Egå idem, Poul Jensen af Lystrup.
Søren Nielsen af Schiering bliver trolovet 14. oktober 1745 i Hjortshøj med Kirsten Pedersdatter af
Hjortshøj. De bliver copulerede 7. december samme år.

ANE 301 KIRSTEN PEDERSDATTER
Kirsten Pedersdatter er døbt 29. oktober 1724 i Hjortshøj. Hun er datter af Peder Pedersen i
Hovgaarden. Anne Pedersdatter af Todberg bar hende. Faddere er Niels Pbdersen, Rasmus
Pedersen, Christen Pedersen, Catarina Jørgens P, Karen Pedersdatter.

De får af børn:

1.

Maren Sørensdatter døbt 16. p. trin. 1746 i Egå

2.

Niels Sørensen døbt 23. februar 1749 i Egå.

3.

Peder Sørensen døbt 1752 i Egå. Der er skifte efter ham i Skæring Munkgaard
skifteprotokol 310 - 4, fol 78. Heri angives:
Formodentlig overlevende enke, Ane Katrine Andersdatter, opholdende sig i
Grønbech ved Allinggaard.
Tre bøm:
Søren opholdende sig hos husmand Poul Skræder i Lystrup, Egå
sogn. ( det er formodentlig hos sin onkel)
De 2 andres opholdssted vides ikke, men de er formodentlig hos
moderen.
På enkens og børnenes vegne mødte broderen Peder Sørensen Groesen i
Schiering.

4.

Mette Marie Sørensdatter døbt 11. p. trin. 1755 i Egå. Hun bliver gift 19. juni 1789 i Egå
med Poul Jensen i Lystrup.

5.

Anders Sørensen døbt 1758 i Egå. Han begraves 23 år gammel i Egå.

6.

Søren Sørensen døbt 1762 i Egå. ANE 150.

7.

Peder Sørensen født ca. 1768. Bor i Schiering ved broderens skifte. Peder Sørensen
Groesen dør 1814 som røgter på Skæring Munksgaard i Egå.

Søren Nielsen Groesen af Schiering begraves 5. april 1782 i Egå, Han er da 69 år og 3 måneder
samt nogle dage.
262

Der er skifte efter ham i Frisenvold skifteprotokol G 262 - 7, fol 403.
Skiftet er dateret 29 april 1782.
Skifteberetning efter gårdmanden, salige Søren Nielsen, som boede og døde i Egå sogn, Schiering by,
Frisenvold Gods.
Arvinger:
Enke Kirsten Pedersdatter
Sammenavlede børn:
Niels Sørensen, 32 år, opholdende sig i stervboen
Peder Sørensen, 28 år, bosiddende gårdmand her i byen
Søren Sørensen, 17 år, hjemme hos moderen
Peder Sørensen, 14 år
Maren Sørensdatter, 35 år
Mette Marie Sørensdatter, 22 år og som ligeledes er hjemme hos moderen.
Lavværge: Christen Nielsen fra Hesselballe
Formynder: SønnenSørenSørensen

Folketællingen 1787 i Egå, Schiering
Hus 5:
Kirsten Pedersdatter, madmoder, 70 år, enke efter 1. ægteskab, bonde, enke og
gårdbeboer.
Maren Sørensdatter, 41 år, ugift
}
Mette Sørensdatter, 31 år, ugift
}
Søren Sørensen, 25 år, ugift
} hendes børn
Peder Sørensen, 22 år, ugift
}
Niels Sørensen, 39 år, gift
}
}
Maren Christensdatter, 42 år, gift, hans kone
} begge i 1. ægteskab
Hans Nielsen, 13 år
}
} deres børn
Margrethe Nielsdatter, 10 år
Berthe Nielsdatter, 7 år
}

Mogens Jensen, 13 år, ugift,
Maren Sørensdatter, 16 år, ugift

} tjenestefolk
}

Egå kirkebog 1?92, Dom Exandi: Søren Nielsen Groesens enke af Schiering, Kirsten Pedersdatter
begraves 67 år, 6 mdr og nogle dage gammel.

Kirsten Pedersdatter dør i Schiering juni 1792. Der er skifte efter hende i Kalø skifteprotokol
G307 - 316, fol. 378.
Søren Nielsens enke Kirsten Pedersdatter i Schiering.
Arvinger:
Sønnen Søren, 30 år
Sønnen Peder, 26 år
Sønnen Niels, 43 år
Sønnen Peder, 40 år
Datteren Maren, 46 år
Datteren Mette Marie, 38 år, gift med Poul Jensen i Lystrup.
Der dør 28. marts og begraves 4. april 1813 en Maren Nielsdatter Groesen af Schiering i Egå, 89 år
gammel. Det er muligvis en søster til Ane 300.
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ANE 302 HANS NIELSSØN
Hans Nielssøn er døbt 20. s. efter Trin. 1740 i Egå. Han er søn af Niels Christensen af Lystrup. Søren
Christoffersens unge kone bar ham. Faddere er: Peder Roed, Jens Pedersen, Poul Pedersen og Poul
Grim.
Hans Nielssøn bliver trolovet 2. søndag efter påske 1764 i Egå med Maren Pedersdatter af Lystrup.
De bliver copulerede 22. juni samme år. De er opvoksede på nabogårde i Lystrup.

ANE 303 MAREN PEDERSDATTER
Maren Pedersdatter er født 1745 i Lystrup i Egå sogn. Hun bliver døbt 8. s. efter trin. 1745 i Egå
kirke. Karen Pedersdatter bar hende. Faddere er: Rasmus Pedersen, Jens Pedersen, Espen Jensen og
Maren Povelsdatter.
Lystrup, som de opvoksede i, er på dette tidspunkt en mærkelig lille by. Den har 5 gårde og 1 hus.
Den ligger i 2 amter, 2 herreder og 2 sogne. Årsagen er, at der løber en lille å eller bæk, som deler i 2
dele.
De 3 gårde ligger i Calløe Amt og disse gårde hører til Skaarupgaard. På den anden side ligger 2
gårde, Grimsgaarden, de tilhører professor Jens Worm, der er rektor i Århus.

Af Skaarupgaards jordebog fra 1769 fremgår det at de 3 gårde i lystrup bebos af:
hartkorn: 6 - 2 - 2 - 2
Nr. 1
Hans Nielsen,
hartkorn: 6 - 2 - 2 - 2
Nr. 2 Niels Christensen
hartkorn: 7 - 6 - 2 - 0
Nr. 3
Niels Jensen
De får af bøm:

1.

Elle Hansdatter døbt 1769 i Egå. Hun bliver gift 1. december 1786 med enkemand Jens
Nielsen afVejlby.

2.

Karen Hansdatter døbt 1772 i Egå. ANE 151

Hans Nielsen er fester under Skaarupgaard gods. Gården er den, der har matrikel 1 i Lystrup. Hans
Nielsen overtager festet efter sin svigerfader, Peder Rasmussen.
Afhoverireglementet for Skaarupgaard 1770, Lystrup by fremgår det at gård nr 1 er en halvgård. Den
har hartkorn 6 tdr. 2 skpr. 2 fjdr. 2 alb., Der svares landgilde på 8 Rgdl. 64 Sk. Ved så og høsttid må
gården yde 3 heste, 3 karle og 3 piger ugentlig. I den øvrige tid af året ydes kun 1 hest, 2 karle og 1
pige om ugen. De nye bestemmelser affødte kun konflikter. Vi ved, at Skaarupgaards bønder en gang
lagde sig på lur efter ejeren, Peder Nikolaj Secher, og overfaldt ham med plejle. Heldigvis afbødede
Sechers paryk et slag, der blev rettet mod hans hoved, så der blev ingen retssag ud af det.

I det hele taget var bønderne uregerlige. De nægtede at betale deres afgifter, og på Skaarupsgaards
skriverstue kom det ofte til rene optøjer. Man rev parykken af Secher, og herredsfogeden fik soldater
sendt ud fia Århus for at få de genstridige bønder arresteret En bonde ved navn Rasmus Hjortshøj
var aldeles aggressiv under retsforhandlingerne og måtte derfor sendes i slaveri et par år.
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Hans Nielssøn af Lystrup begraves 13. februar 1773 i Egå, 33 år og 4 måneder gammel.

Maren Pedersdatter bliver kort tid efter trolovet og gift med Poul Nielssøn fra Lystrup. I kirkebogen
står:
Unge karl Poul Nielsen af Todberg og enkekone Maren Pedersdatter af Lÿstrup trolovede.
Forløftesmænd: fæstemandens broder Poul Nielsen af Todberg og Niels Christensen af Lÿstrup.
Unge karl Poul Nielssøn af Todberg og enkekone Maren Pedersdatter af Lystrup sammenviede 8.
oktober 1773 i Egå.
De far af børn:

1.

Johanne Poulsdatter døbt 1774 i Egå.

2.

Anne Poulsdatter døbt 1776 i Egå.

Kort tid efter dør hendes 2. ægtemand. Poul Nielssøn af Lystrup begraves 5. november 1776, 26 år
og 3 måneder gammel.

Maren Pedersdatter bliver nu gift 3. gang. Denne gang med Laurs Nielssøn Abild. I kirkebogen er
skrevet: Unge karl Laurs Nielssøn af Vejlby og enkekone Maren Pedersdatter af Lystrup viet 14.
januar 1777 i Egå. Forlovere er: Jens Nielsen afVejlby og Peder Jensen af Lystrup.
De får af børn:

1.

Maren Laursdatter døbt 1778 i Egå.

2.

Edel Laursdatter døbt 1779 i Egå. Hun bliver gift 1807 med Niels Jacobsen. Deres barn:
Laurs Nielsen køber gården fri fia Skaarupgaard gods 1848. Gården er stadig i slægtens
eje. ( se efterfølgende side).

3.

Mette Laursdatter døbt i Egå.

Folketælling 1787 i Lystrup i Egå:
38 år, 1 .gift, husbonde, bonde og gårdbeboer
Laurs Nielssen
a
Maren Pedersdatter
43 år, 3 .gift, hans kone
Karen Hansdatter
15 år, datter afhendes 1. ægteskab
Johanne Poulsdatter
12 år}
10 år} af 2. ægteskab
Anne Poulsdatter
Edel Laursdatter
8 år}
Mette Laursdatter
5 år} af 3. ægteskab
Elle Jensdatter
70 år, konens moder, enke efter 1. ægteskab
68 år, konens moster, enke efter 1. ægteskab
Johanne Jensdatter
Poul Nielsen
33 år}
22 år} tjenestefolk, ugifte
Stephan Pedersen
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Folketælling 1801 i Lystrup i Egå:
Laurs Nielsen
53 år, l.gift, bonde og gårdbeboer
Maren Pedersdatter
56 år, 3.gift, hans kone
Edel Laursdatter
22 år, ugift}
18 år, ugift} deres børn
Mette Laursdatter
23 år, tjenestekarl, national soldat
Peder Madsen
Søren Rasmussen
21 år, tjenestekarl
Sara Pedersdatter
72 år, konens søster, opholdende sig her af svaghed.

Laurs Nielsen Abild dør 1817 i Egå.

Maren Pedersdatter dør 1. november 1829 i Lystrup som aftægtskone hos gårdmand Niels Jacobsen.
Hun begraves 10. november 1829 i Egå. Hun angives at være 83 år og 10 måneder gammel.

Kortet er fra Trap Danmark.
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Lystrupgårdens forskellige brugere:
1733.

Peder Rasmussen. ANE 606

1764.

Hans Nielsen. ANE 302
gift med Maren Pedersdatter. ANE 303

1773.

Poul Nielsen
gift med Maren Pedersdatter. Ane 303

1777

Laurs Nielsen
gift med Maren Pedersdatter.ANE 303

Herefter efterkommere fra Maren Pedersdatter 3. ægteskab. Til søn

1807

Niels Jacobsen gift med Edel Laursdatter. Til søn

1846

Laurs Nielsen gift med Ane Kjerstine Nielsen. Til svigersøn

1870

Rasmus Jacobsen gift med Edel Kjerstine Laursdatter. Til søn

1906

Aksen Jacobsen gift med Ingeborg Andersen. Til svoger

1926

Villads Villadsen gift med Ane Kjerstine Jacobsen. Til søn

1927

Rasmus Villadsen gift med Nelly Jørgensen.

Gården lå oprindelig nord for Egå-Lystrupvejen. Den blev 1858 flyttet til sin nuværende plads syd
for vejen. Under et tordenvejr 5. juli 1915 brændte den, men den blev opført igen samme sted med
meget rummelige og smukke bygninger.

Kilde:

[10]
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ANE 314 HENRICH JENSEN
Henrich Jensen er født 1731 i Heuring i Ørsted. Han bliver døbt Dom Ocule 1731 i Ørsted Kirke.
Han blev båren af Anne, salig Niels Schüttes datter ibidem. Faddere er Christen Boÿ, Laurs
Rasmussens tjenestekarl, Søren, Mette, Simon Pedersens datter og Anders Laursens hustru, alle af
Heuring.
I Tørslev i Estruplund sogn er der i jordebog for Holbækgaard, G 267-5 nævnt en Peder
Hendrichsen i 1702 og 1709. Han kan være en farbror.

Henrich Jensen bliver gift i Estruplund 11.oktober 1774 med Mette Povelsdatter. I kirkebogen
står:
11. oktober 1774 bliver de unge folk Henrik Jensen og Mette Povelsdatter af Tørslev trolovede,
viet 11. novenber i Estruplund

ANE 315 METTE POVELSDATTER '
Mette Povelsdatter er døbt 21. s. eft. trin. 1744 i Estruplund kirke. Margrethe, Anders Poulsens af
Hollandsberg bar bametved dåben.
Faddere er: Christen Sørensen Backen, Mads Sørensen Skriver, Peder - Peder Pedersens søn,
Maren sal. Rasmus Nielsdatter.

Defår af børn:
1.

Maren Henrichsdatter døbt Septuagesima 1776 i Estruplund. ANE 157.

2.

Poul Henrichsen døbt 4.s.efter Hellig 3 Konger 1778 i Estruplund. Han bor ved
folketællingen 1845 i Voer og forsørges af sin søn Ole Poulsen.

3.

Jens Henrichsen døbt 1. s. eft. påske 1779 i Estruplund.

4.

Kirsten Henrichsen døbt 5. s. eft. påske 1781 i Estruplund. Hun begraves samme dag som
faderen, 18. s. eft. trin. 1781.

De når desværre ikke at få flere børn, da Henrich Jensen dør i Tørslev 1781. Han bliver begravet
18. s. eft. trin. 1781 i Estruplund i en alder af 50 1/2 år.

Der er skiftebrev efter ham i Holbækgård skifteprotokol. Skiftet er dateret 4. maj 1782.
Enke:
Mette Povelsdatter
Bøm:
Povel Hendriksen, 4 år
Maren Hendriksdatter, 6 år
Lavværge: Ole Madsen Krog
Formynder: Gårdmand Jens Jensen i Hevring, farbroder

Mette Povelsdatter bliver igen gift med - med sin lavværge Ole Madsen Krog af Holbæk. De bliver
trolovede d. 8.maj 1782 og copuleret i Estruplund kirke 28.juni 1782. Ole Madsen Krog er søn af
ANE 318 og 319.
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Ved folketællingen af 1787 og 1801 ser vi, at de har fået 3 børn:

1.

Henrich Olesen døbt 3. s. eft. påske 1783 i Estruplund. Han overtager i 1819 gården.

2.

Mads Olesen døbt 7. s. eft. trin 1785 i Estruplund.

3.
Bodil Olesdatter døbt 6.juli 1788 i Estruplund.
Blandt fadderne ses Mads Christensen, der er lig med ANE 158. Mads Christensens hustru Maren
Madsdatter er søster til Ole Madsen Krog.
Ved folketællingen 1801 er nævnt:
Ole Madsen Krog, 50 år, 1.ægteskab, bonde og gårdbeboer
Mette Povelsdatter, 60 år, 2.ægteskab
Henrich Olesen, 18 år
}
Mads Olesen, 15 år
} deres børn
Bodil Olesen, 12 år
}
Peder Sørensen, plejebarn, 4 år.
Jens Jensen, tjenestefolk, 32 år, national soldat
Maren Pedersdatter, tjenestefolk, 25 år.

Denne Peder Sørensen må være Mette Henrichsdatters barn med Søren Nielsen, altså ANE 78.

Gården de bebor er under Holbækgård gods. Gården ligger i Tørslev og har matrikel nr.2.

Gårdens hartkorn er på 8 tdr. 4 skp. 1 fdk. 1 alb. Gården bruges 1743, 1749, 1758,1764, 1770 af
Poul Andersen. Han må være fer til Mette Povelsdatter.
Gården bruges 1783,1788,1802 afOle Madsen Krog.
Omkring 1819 afholdes der syn på Ole Madsen Krogs gård til overtagelse af sønnen Henrik.
Det er ikke undersøgt, hvornår Mette Povelsdatter dør.
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Skiftebrev for Henrich Jensen.
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ANE 316 CHRISTEN PEDERSEN HJARSEN
Christen Pedersen er født ca. 1700. Formodentlig i Holbæk. Han formodes af være søn af Peder
Pedersen Hjarsen.
Navnet Hjarsen er udbredt i området. Det er en sideform af navnet Hjæresen, som er
patronymikon af det nordiske mandsnavn Hiarri. Der er intet der tyder på , at han har
umiddelbar forbindelse med Jens, Hans og Niels Hjarsen i Udby. Han synes heller ikke at have
forbindelse med Rasmus Hjarsen i Holbæk.
Christen Pedersen bliver gift ô.december 1733 i Holbæk med Maren Madsdatter.

ANE 317 MAREN MAD S DATTER
Maren Madsdatters er født ca. 1714 i Holbæk. Hun er datter af Mads Jensen Krog. Hun er født
før kirkebogens begyndelse.

De får af børn:
1.

Peder Christensen døbt 10. s. eft. Trin. 1735 i Holbæk kirke.

2.

Christen Pedersen et barn hjemmedøbt, intet navn, 1738 i Holbæk kirke. Han bliver
begravet 1766 i Holbæk, 30 1/2 år gammel.

3.

Jens Christensen døbt juni 1739 i Holbæk kirke. Han overtager gården efter faderen.
Han bliver gift med Marie Olufsdatter. Han dør 1802 i Holbæk.
Der er skifte efter ham i Holbækgaard skifteprotokol G 267 - 4, fol. 145.
Dato 21. september 1802.
Enke:
Marie Oliesdatter
Bøm:
Olle, 18 år
Anne Marie, 13 år
Formynder: Mads Christensen fra Annexgaarden
Lawaérge: Thomas Oliesen af Ingerslev.

4.

Mads Christensen døbt 5.s.eft. Trin. 1743 i Holbæk kirke. ANE 158.

5.

Karen Christensdatter døbt 1747 i Holbæk.

6.

Niels Christensen døbt 1750 i Holbæk.

Gården, de bebor, er en fæstegård under Holbækgård. Den ligger i Holbæk og har matrikelnr. 6.
Gårdens hartkorn er på 5 tdr. 5 skp. 3 fdk. 2 alb..
Gården bebos 1741, 1743, 1749, 1758, 1764, 1770 af Christen Pédersen Hiarsen. I 1783, 1788
og 1790 bebos den af Jens Hiarsen. Det må være sønnen af ovennævnte.
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Gården bliver 1.januar 1803 solgt fra Holbækgård til Jens Christensen Hiarsen enke, Marie
Olufsdatter. Prisen for gården med besætning er 1200 Rd.
Der er skifte efter Marie Olufsdatter i 1816. Her ser vi, at gården overgår til den eneste søn, Ole
Jensen Hjarsen.
Ved folketællingen 1834 erdet en Ole Jensen Hjarsen, der ejer gården. Han må være søn af
ovennævnte Jens Christensen og altså barnebarn af Christen Pedersen Hjarsen.
Ved folketællingen 1845 ser vi, at Ole Jensen Hjarsen er død, idet gården nu bebos af hans
enke, Mariane Madsdatter.

Christen Pedersen Hjarsen af Holbæk bliver begravet 1. s. efter Trinitatis 1780 i Holbæk, 80 år
gammel.

Christen Hjarsens enke, Maren Madsdatter af Holbæk begraves 17. januar 1781 i Holbæk, 67
3/4 år gammel.

Holbækgaard.

Billedet er fra Trap Danmark
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ANE 318 MADS JENSEN
Mads Jensen er døbt 22. marts 1733, Dom Judica, i Holbæk Kirke. Båren af Kirsten
Christensdatter og Niels Hjarsens hustru udi Udbye. Mandefaddere er: Jens Jensen fra Store
Siørup, Hans Poulsen og Søren Jensen Hjardsen af Udbye.
Jens Madsen bliver trolovet 3. søndag efter påske 1753 i Holbæk med Bodil Sørensdatter, Oluf
Sørensens enke. De bliver gift 5. juli 1753 i Holbæk.

ANE 319 BODIL SØRENSDATTER
Bodil Sørensdatter er fedt ca. 1728 fer kirkebogen i Holbæk begynder. Hun er formodentlig
datter af Søren Andersen i Kahre i Holbæk.
Bodil Sørensdatter er givet identisk med den Bodil i Holbæk, Mads Thomasens steddatter, der
bliver konfirmeret 1748 i Holbæk.
Bodil Sørensdatter bliver trolovet 17. juli 1750 i Holbæk med Oluf Sørensen. De bliver gift den
4. august 1750 i Holbæk.

Oluf Sørensen bliver begravet 25. marts 1753 i Holbæk, 43 år gammel. Herefter bliver Bodil
Sørensen gift med Mads Jensen Krog.
De får af børn:

1.

Ole Madsen Krog. Han døbes med navnet Oluf 1754 i Holbæk. Han bliver gift med
ANE 315

2.

Søren Madsen døbt 1756 i Holbæk

3.

Jens Madsen Krog døbt 1757 i Holbæk. Han bliver gift med Maren Madsdatter 26.juni
1778 i Holbæk. Han bliver gift 2. gang med Anne Rasmusdatter.

4.

Anders Madsen 1760 i Holbæk. Han er ved folketællingen 1801 gift med Anne
Pedersdatter.

5.

Anne Madsdatter døbt 1763 i Holbæk. Hun bliver gift med Lauris Jellesen Holbæk.
Hun er 24 år ved FT 1787.

6.

Maren Madsdatter døbt 1765 i Holbæk. ANE 159

7.

Mette Madsdatter døbt 1768 i Holbæk

8.

Mette Marie Madsdatter døbt 1773 i Holbæk. Hun bliver gift med Oluf Rasmussen.
Hun bor ved folketællingen 1801 i Holbæk. Hun har da moderen opholdende sig hos
sig.
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Mads Jensen dør 1788 i Holbæk.
Bodil Sørensdatter bor ved folketællingen hos datteren Mette Marie og hendes mand Oluf
Rasmussen. Hun angives her at være 69 år gammel og enke af 2. ægteskab.

Der er skifte efter Mads Krog i Holbæk i Holbækgaard skifteprotokol G 267 - 4, fol. 43.
Skiftet er dateret den 17. november 1788.
Heri nævnes:
Enke:
Bodil Sørensdatter
Jens Hansen af Holbæk
Lavværge:
Børn:
Ole Madsen af Tørslev
Jens Madsen af Kahr
Anders Madsen af Holbæk
Anne Madsdatter gift med gårdfæster Laurs Jellesen af Holbæk
Maren Madsdatter gift med Mads Christensen i Annexgaarden
Mette Marie Madsdatter, 17 år
Jens Thomsen af Holbæk
Formynder:
Vittelighedsmænd: Jens Jensen og Niels Beck.

.

Ved folketællingen 1801 bor Bodil Sørensdatter hos datteren Mette Marie Madsdatter. Hun
angives her som enke efter ægteskab nr. 2 og værende 69 år gammel.
Bodil Sørensdatter begraves 8. marts 1808, 80 år gammel i Holbæk. Præsten har skrevet: Mads
Krogs enke, død 3. marts hos Ole Krog.
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10 GENERATTON

ANE 578 OLUF NIELSEN
Oluf Nielsen kaldes også OlufNielsen kagmand
Hvad kagmand står for er usikkert.
Hans hustru er ukendt:

ANE 579 NN
Der vides intet om hende.

De far af børn:
1.

Ingrid Olufsdatter døbt 10. juni 1744 i Jämjö. ANE 289
Faderen betegnes: volontør Oluf Nielsen Kagmand.

De er ikke fundet døde.

Klining og tækning af bindingsværkshuse 1749. Tegning fra Linnés bog.
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ANE 584 OLE LILJE
Der vides intet om ham.
Hans hustru er ukendt

ANE 585 NN
Der vides intet om hende.

De får af børn:
1.

Anders Oissen døbt 11. oktober 1713 i Binga. ANE 292.

De er ikke fundet døde.

Fra hæftet Gønger, friskytter og snaphaner, udarbejdet af Lars WiggersJeppesen og Michael Boisen Schmidt.
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ANE 586 MÅNS BONDESEN
Der vides intet om ham.

Hans hustru er ukendt.

ANE 587 NN
Der vides intet om hende.
De får af børn:

1. Kirsten Mansdatter døbt 1727 i Jämjö. ANE 293
De er ikke fundet døde.

Bröm sebro-stenen,
rejst i 1915.
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ANE 592 SØREN JACOBSEN SVENDSEN
Søren Jacobsen Svendsen er døbt 24. juli 1712 i Ørsted Kirke. Han bliver ved dåben båret af
Peder Jensens datter, Zidsel. Faddere er: Søren Svendsen af Lystrup, Jørgen Skræder, Jens
Knudsen Skræder og Anne Jørgensdatter, alle af Ørsted.

Han, Søren Jacobsen Svendsen, fra Vivild bliver trolovet 22. oktober 1742 i Estruplund med,
Anne Nielsdatter, Søren Andersen Ladefogeds enke i Store Siørup. De bliver gift 14. decem
ber 1742 i Estruplund.

ANE 593 ANNE NIELSDATTER
Hun er formodentlig fra Ørsted sogn. Hun er født ca. 1721 efter dødsangivelsen, men der er
ikke fundet nogen dette år, så skulle hun også kun være 13 år ved vielsen. Hun er formodentlig
identisk med den Anne Nielsdatter, der bliver døbt som tvilling 10. august 1710 i Ørsted.
Tvillingerne:
Jens Nielsen døbt 10. august 1710 i Ørsted.
Anne Nielsdatter døbt 10. august 1710 i Ørsted. ANE 593.
Jens bliver båret af Anne Jørgensdatter af Hollandsberg
Anne bliver båret af Jørgen Bruuns hustru af Ørsted frembar.
Faddere er: Bjørn Christensen, Rasmus Skomager, Rasmus Marcussen, Johanne
Mortensdatter, Kirsten Michelsdatter, Anders Pedersens ? hustru, alle af Ørsted. Jens
Jensen Marcussen, ? Sørensdatter af Hollandsberg.
Hun er først gift med Søren Andersen Ladefoged. De er viet i Udby 2. s. i advent 1734.
De får af børn:
1.

Anders Sørensen døbt 1734 i Holbæk.

2.

Kirsten Sørensdatter døbt 1736 i Holbæk.

3.

Anne døbt 1738 i Udby.

4.

Niels Sørensen døbt 1739 i Estruplund.

5.

Søren Sørensen døbt 1742 i Estruplund. Han bliver døbt efter, at faderen er død.
Han er opkaldt efter faderen.

Den 7. marts 1742 bliver ladefoged Søren Andersen af Store Siørup begravet i Estruplund udi
sin alders 41 år.

Herefter bliver hun gift med Søren Jacobsen Svendsen i 1742 i Estruplund Kirke.
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De får af børn:

1.

Jacob Sørensen døbt 1744 i Estruplund. Han er opkaldt efter den første mand.

2.

Anders Sørensen døbt 1746 i Estruplund

3.

Jens Sørensen døbt 1748 i Estruplund. Han begraves 1779 i Estruplund.

4.

Hans Sørensen døbt 1751 i Estruplund

5.

Anders Sørensen døbt 2O.s. Trin 1753 i Estruplund. ANE 296.

19. s. eft. Trin 1773 bliver der i Estruplund kastet jord på Søren Svendsens hustru, Anne
Nielsdatter af Store Siørup i hendes alders 52 år. Alderen kan være 72. Det passer bedre.
Søren Svendsen bliver begravet 1. s. eft. påske 1784 i Estruplund, 74 år gammel.

Kortet er fra Trap Danmark.
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ANE 594 NIELS CHRISTENSEN
Niels Christensen er født 1722 i Segalt i Skjødstrup. Han bliver døbt samme i år. Ved dåben
bliver han båret af lille Jens Jensens hustru i Skjødstrup. Faddere er: Anders Balle i Segalt og
Jørgen Jensen i Skjødstrup.
Niels Christensen bliver gift med Maren Jørgensdatter 18. juni 1751 i Mørke. Præsten har
tilføjet: Niels Christensen af Segalt og Rasmus Mogensens enke, Maren Jørgensdatter af
Uggelbølle.

ANE 595 MAREN JØRGENSDATTER
Maren Jørgensdatter født i Følle og døbt 17. april 1712 i Bregnet Kirke. Huri bliver ved dåben
båret af Anne Thomasdatter. Faddere er Peder Rasmussen, Christen Johansen, Søren
Jørgensen, Anne Johansdatter og Anne Nielsdatter.
Maren Jørgensdatter bliver først gift med Rasmus Mogensen. Vielsen er ikke fundet i Mørke
sogn.

I dette ægteskab fås:

1.
2.

Karen Rasmusdatter døbt 1746 i Mørke.
Rasmus Rasmussen døbt 1750 i Mørke.

Rasmus Mogensens død er ikke fundet. Der mangler dødsindførsler i Mørke kirkebog i tiden
1745 - 1753.
Herefter bliver Maren Jørgensdatter gift med Niels Christensen, se ovenfor.
De får af børn:

1.

Karen Nielsdatter døbt Dominica 23.post Trin 1752 i Mørke kirke. ANE 297.

2.

Karen Nielsdatter døbt 17 p. trin. 1754 i Mørke.

3.

Maren Nielsdatter døbt 18 p. trin. 1756 i Mørke.

4.

Mette Marie Nielsdatter døbt 2.s. i advent 1758 i Mørke.

Niels Christensen kaldes ved en barnedåb 1761 i Mørke ved Jørgen Pedersen Usen for “Niels
Bahe”

Hvis vores Niels Christensen i Uggelbølle er identisk med den “Niels Christensen”, der
optræder i folketællingen 1787, er han blevet gift igen med Dorthe Jørgensdatter. Vielsen
findes i Mørke kirkebog den 11. juli 1765.
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Det vides ikke, hvornår Maren Jørgensdatter eventuelt er død, men hvis Niels Christensen er blevet
gift igen er hun formodentlig død umiddelbart før, men dødsindførsleme for 1763 og det meste af
1764 mangler.
Denne Dorthe Jørgensdatter er halvsøster til Maren Jørgensdatter.

Dorthe Jørgensdatter er født i Uggelbølle. Hun bliver døbt x.s.Trin 1734 i Mørke. Ved dåben bliver
hun båret af Thomas Brogaards hustru i Rodskov mølle.
Faddere er: Niels Jensen, Jens Mogensen, Rasmus Pedersen, Ane Nielsdatter og Maren Jensdatter
afUggelbølle.

De får af børn:
1.
Anne Marie Nielsdatter døbt 1767 i Mørke. Her er der en Maren Jørgensdatter i
Uggelbølle, der er fødder, så det tyder ikke på, at det er vores Niels Christensen, der er
blevet gift med Dorthe Jørgensdatter.

2.

Jørgen Nielsen døbt 1769 i Mørke.

3.

Christen Nielsen døbt 1771.

Ved folketællingen 1787 bor de i Uggelbølle.
Niels Christensen, 66 år, l.ægt., husmand og går i dagleje
Dorthe Jørgensdatter, 50 år, l.ægt. hans kone
Christen Nielsen, 17 år, deres søn

Niels Christensen dør i Uggelbølle 1793. Han bliver begravet 27. september 1793 i Mørke. Ved
dødsangivelsen har præsten tilføjet, at Niels Christensen var skomager. Som dødsårsag er angivet:
knust mellem en sten i en grav og døde samme dag. Han blev 62 år gammel.

Dorthe Jørgensdatter dør 1799 i Uggelbølle. Hun bliver begravet 19.maj 1799 i Mørke. Hun bliver
her kaldt enke Dorthe Jørgensdatter Krøers i Uggelbølle. Hun blev 65 år gammel.
Omkring UggelbøUes udskiftning i 1784 findes følgende dokument. I dokumentet er nævnt en Niels
Balle, der kan være identisk med vores “Niels Christensen Balle”. Se følgende sider.
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Uggelbølles Udskiftning 1784.
Følgende Forslag til Uggelbølle Markens Deling i ovenanførte Aar findes i Rigsarkivet i
Rentekammerets Afdeling for Landbosager. Efter Forslaget skulde der deles saaledes:

Hans Jørgensen beholder sin Toft Haug-Lükken kaldet og Michel Lassens Toft tillægges og
bestemmes det vestre Skiel fra det nordvestlige Hjørne af bemelte Haug Lükke og efter samme
Side af Hull Elkiær over Blombierg, hvor efter Skiellet viedere dirigeres til Ommestrup Mark,
da alle de Jorder bemeldte Hans Jørgensen tilkommer udlægges østen dette Skiel fra Haug
Lükken til Ommestrup Maede. og da denne Lod efter alle Bymænds Tilstaaelse bliver den
ringeste paa Uggelbølle Mark, har samtlige Beboere tilstaaet ham forlods en Godtgiørelse paa
2 Td. Land, som fratages hele Byen. Huusmænd tillige med Boulsmænd udlægges alt hvad der
kand tilkomme samme af Agger som Eng sønden og vesten for Hans Jørgensens Lod.
Boulsmanden Michel Lassen tillægges sin Andeel heraf i den søndre Side og vest for Haug
Lükken.
Af Byen udflyttes 4 Gaarde, foruden Boulet, nemlig: Niels Jacobsens, Niels Sparres, Rasmus
Bangs og Niels Smeds, hvilke 4 Gaarde tillægges dens Jorder langs Balshous Mark vesten
Renden mellem Mømes Elle fra Boulsmandens Jord om ved Rodschou og Stranden indtagne
Nall Eng.
>

Niels Balle beholder sin Toft, tillægges Trappen, Westerbierg, Balschou Rende østen Mømes
Elle, en Deel af Meil og Stenaaens Vang samt noget af Mellem Vang. Da denne Beboers Lod
optager en heel Deel Vange jorder, har den Frihed først at vælge hvilket Sted den vil til at tage
sin Eng Lod paa Nall Eng.
Peder Laursen beholder ligeledes sin Toft og faar aid sin lod samlet fra Westenbierg nest Niels
Balles til de udflyttede Gaarde.

Søren Hornbæk tillægges en liden Toft af Sønder Toften efter de Sønder Ender af Haugeme
og tager for Resten sin samlet fra Byen vest Peder Laursens til de udflyttede Gaarde.

Jens Jensen tillægges en Toft for Udfarts Skyld paa Sønder Toften, tillige i Sammenhæng med
den ham allerede tillagte Toft sin øvrige Andeel samlet fra Byen til Nall Engen, dog optager
han et Stykke af Nall Hoved., som nærmere skal blive bestemt.
Rasmus Pedersen bekommer Hør-Pade tilligemed en Andeel af Aldredhøgs Agre i Øst fra
Husmændenes Tofter og derpaa dirigeres i Syd til Følle Mark, som fremdeeles det øster Skiel
indtil Stranden, da ey mere af Nall optages end op efter Nall Eng. Denne Beboer er tilstaaet
Valget af Engen ned efter Niels Balle.

Skoleholderen er tilstaaet 3 Td. Land, som udlægges paa Nall Hoved i den vestre Ende mellem
Stranden og Nall Eng, da, som før meldt, Jens Jensen modtager Resten af Nall Hoved.
Niels Bang beholder sin Toft og tillægges Jorden østen R. Thomasens Toft til Følle Mark, men
da Udkørselen er besværlig, anlægges samme igiennem Skoleholderens Toft, som for det fra
skiærede Stykke nyder Vederlag strax østen for Toften saa stort et Stykke af samme, at
samme til bemeldte Toft igjen kan indhegnes.
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Rasmus Thomasen beholder ligeledes sin Toft og tillægges sine Jorder ned norden N. Bangs til
Følle Mark.
Jens Jørgensen udlægges sin Andeel norden ud fra Tofterne til Mørche Skiel.

Christen Andersen ligesaa til Hans Jørgensens Lod.

Naar Rasmus Pedersens Lod er indsadt, lignes Skiellet om mueligt mellem hans og den
tilgrændsende Lod i Følle, som bruges af Peder Bang. De Enge, som falder i Lodderne,
beholder enhver, og om nogen Mand skulle have faaet mere, end han tilkommer, da
vedderlægges saadant Overskud med 4 Skæpper Land a 10 Skæpper Taxation mod et læs
Høe. Ligeledes om een haver faaet sin Anpart paa 1 a 2 Læs nær. Ligeledes beholder enhver
den Riis Hugst, som findes i Lodderne, da Overskud og Mangel lignes med Høe, saaledes at 4
Lispund Høe gælder mod et Læs aarlig Riis Hugst; dog iagttages at de, som aldeles ingen Riis
Hugst bekommer i Lodderne tillægges der Eng paa de Steder i Nall Engen, hvor den bæste
Rishugst falder, naar aleene erindres, at Niels Balle og Rasmus Pedersen i Henseende til
Engens Bonitet er tilstaaede Valget. Tørre Jord er ikke af den Betydenhed til Byen, at samme
er bleven taxeret, hvorfor om nogle smaa Stykker heraf skulde falde i en Mands Lod, kommer
samme ikke i nogen Betragtning.
En almindelig Vey anlægges til Nall Engen, som tillige gaar til Lande Veyen og saaledes kand
blive brugt til Tang Vey.
Som sædvanlig beholder Byen Friehed til at grave Leer i Haubakkeme.

Wosnæsgaard, 14. Januar 1784.

Munch.
*
Da samtlige Byemænd vare fomøyede med dénd af Hr. Landinspektør Munch foreslaaede
Deelings Plan, saa bliver samme herved paa Hr. Kammerherre Gersdorffs Vegne efter Ordre
approberet.
Wosnæsgaard, datum ut supra.

M. Kierulff.
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ANE 596 NIELS MAASEN
Niels Maasen er efter mormonarkivet født ca. 1698 i Karleby.
Han er formodentlig bror til Laurs Maasen, Christen, Peder og Søren Maasen, der bor i Karleby i
disse år.
Hans hustru er ukendt.

597 NN
Der vides intet om hende.
De får af børn:

1.

Anne Nielsdatter. Him bliver gift med Lars Skov 15. november 1772 i Krogsbæk.

2.

Mikkel Nielsen født ca. 1755. ANE 298

3.

Dorte Nielsdatter. Hun bliver gift med Søren Pedersen Heriøv i Krogsbæk i 1777. Niels
Maasen er forlover.

4.

Niels Nielsen. Han bliver gift 12. august 1785 i Krogsbæk med Bodil Nielsdatter. Niels
Maasen er forlover.

5.

Peder Nielsen er født ca. 1760. Han bliver konfirmeret 1777 i Krogsbæk, 16 år gammel.
Han bliver gift 22. august 1784 i Krogsbæk med Karen Poulsdatter. Niels Maasen er
forlover.

6.

Karen Nielsdatter født ca. 1765. Hun bliver konfirmeret 1780 i Krogsbæk, 15 år
gammel.

Niels Maasen er ikke fundet begravet.
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ANE 598 NIELS ANDERSEN WOLLE
Det vides ikke, hvornår Niels Andersen Wolle er født. Han må være identisk med en Niels Wolle,
der optræder som forlover ved alle børnenes vielser. Han er født ca. 1726.
Han er foimodentlig bror til Søren Wolle og Mads Wolle. De er indbyrdes faddere.
Broderen Søren Wolle bliver gift med en Kirsten Nielsdatter.
Niels Wolle eller Niels Andersen Wolle bliver gift med Aldhed Conradsdatter.

ANE 599 ALDHED CONRADSDATTER
Aldhed Conradsdatter er født ca. 1714.
Hun er først gift med Niels Jensen. Han bliver nævnt i hendes faders, Conrad Villlumsens skifte.
Det vides ikke, hvornår Niels Jensen er død.
De får af børn:

1.

Conrad Nielsen døbt ca. 1746 formodentlig i Schiørring. Han optræder som fødder for
Mikkel Nielsens barn i 1781. Conrad Nielsen begraves 24. juli 1796 i Krogsbæk, 50 år
gammel. Han bliver gift 9. juni 1778 i Schiørring med Maren Mogensdatter. Niels Wolle
af Karlby er forlover.

2.

Willum Nielsen. Han bliver 15. juni 1770 i Mygind gift med Else Marie Jensdatter. Niels
Wolle af Karlby er forlover.

3.

Mette Nielsdatter født ca. 1755. ANE 299.

Niels Wolle af Kaiiby bliver begravet 24. november 1779 i Karlby, 53 år gammel.
Efter Niels Wolle er blevet begravet, ser vi, at broderen Mads Wolle bliver forlover ved Mette
Nielsdatters trolovelse.
Aldhed Conradsdatter dør 1786. Hun bliver begravet 25.maj 1786 i Krogsbæk. Hun er da 72 år
gammel.
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c

1769

1787

1801

1834

1840

1845

1850

■
i
ii

-

Randers Amt

Øster Lisbjerg Herred.
Egaa...........................................
Hjortshøj.....................................
Skjødstrup........ ...........................
Todbjerg.......................................
Mejlby...........................................
Hornslet.......................................
Mørke...........................................
Bregnet.........................................
Thorsager...................................
Skarresø.......................................

423
261
597
476
258
589
587
415
502
222

422
243
k600
477
222
542
532
539
623
190

469
259
573
535
238
780
645
601
701
190

654
352
793
689
296
979
751
708
735
205

670
378
805
741
308
978
815
716
847
219

695
407
854
736
310
1012
853
722
873
228

683
451
821
785
345
1012
845
763
844
251

Tilsammen....

4330

4390

4991

6262

6477

6690

6800

397
362
110
149
281
168
155

350
343
108
128
274
171
179

359
383
142
136
307
181
175

389
458
151
133
339
261
258

393
459
161
153
355
262
258

402
472
148
163
372
262
258

434
476
172
154
392
274
286

Af Sønderhald Herred.
Hvilsager.....................................
Lime.............................................
Mygind.........................................
Skjørring.....................................
Krogsbæk................. ...................
Søby.............................................
Skader.........................................

Indbyggere i sognene ved de forskellige folketællinger.
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ANE 600 NIELS SØRENSEN GROESEN
Niels Sørensen Groesen er født ca. 1675. Han er formodentlig søn af den Søren Sørensen Groesen,
der bliver nedsat (begravet) 19. januar 1706 i Egå, 55 år gammel.
Han bliver 8. s. eft. Trin 1697 trolovet med Maren Terkilsdatter i Lystrup. De bliver viet 21. s. eft.
Trin. 1697 i Egå.
De bosætter sig i Lystrup i Egå sogn.

Defår af børn:
1.

Søren Nielsen døbt 1698 i Egå

Maren Terkilsdatter må være død omkring 1699. Hun er ikke firndet død i kirkebogen, men der
troloves og vies en Niels Sørensen af Lystrup og en Mette Pedersdatter af Egå henholdsvis 20. april
1699 og 2. søndag trin. 1699 i Egå kirke.
Beviset herpå er, at der ved en Søren Terkildsens datter Ane s dåb i Egå 1704 står: Mette Peders
datter, Niels Groesens i Lystrup, bar barnet.

ANE 601 METTE PEDERSDATTER
Hun må være født i Egå i Egå sogn. Hun formodes af være født ca. 1670 - 1680.1 dette tidspunkt
er der kun en med fornavnet Peder i Egå i Egå sogn. Det er Peder Nielsen.

De får af børn:
1.

Peder Nielsen døbt 1701 i Egå

2.

Maren Nielsdatter døbt 1703 i Egå. Hun er formodentlig opkaldt efter den første hustru.

3.

Dorethe Nielsdatter døbt 1705 i Egå

4.

Søren Nielsen døbt indigo 1707 i Egå

5.

Søren Nielsen døbt 27. december 1711 i Egå. ANE 300

Niels Sørensen i Lystrup nævnes i et tingsvidne 27. marts 1700, hvori det hedder sig at Tyge
Jespersen til Mattrup og Skaarupgaard låner 32.000 Rigsdaler af Christian Frederik Levetsov til
Restrup, hvorfor han pantsætter noget bøndergods i Egå.
Hemævnes under Lystrup:
Fæstere: Kresten Hansen og Niels Sørensen: 12 tdr. 5 skp. 1 fjdr. 1 alb.

Han nævnes ligeledes i et skøde af 2. april 1709, hvori det står, at Anne Mickelsdatter, salig Daniel
Fiskers til Skanderborg, skøder “til gælds afbetaling og sine børns des bedre optugtelse og
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fremtarv” til hr. justitsråd Oluf Krabbe til Bierre og Nandrup foruden hovedgården, Skaarupgaard
noget bøndergods i Egå.
Her er i Lystrup nævnt:
Christen Hansen og Niels Groesen 12 tdr. 5 skpr. 1 fjdr. 1 alb.
Der begraves en Niels Sørensen 1722. Det vides ikke, om det er vores.

Der begraves ligeledes en Mette Pedersdatter af Schiering 1756. Hun kan være oppe i årene og bo
hos en af børnene.
Der er desværre ingen aldersangivelse i kirkebogen.

På Niels Sørensens tid er det, at en af nabogårdene, Skæring Munkgaard, brænder efter
indspåsættelse 2 gange.

Skårupgård.

Billedet er fra Trap Danmark.
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SKÆRING-MUNKGAARDS BRANDE
I Niels Sørensen Groesens tid sker der noget, der i en Aarrække optager og påvirker en stor
del af Sognets Beboere.
11718 er Skæring Munkgaard kommet i Rasmus Randlevs Besiddelse, da han gifter sig med
den forrige Ejer, Amtmand og Justitsråd Hans Nansens Enke, Maren Thygesdatter.
Om han just har været en Bondeplager, skal lades usagt men paa nogen særlig god Fod med
sine Fæstebønder har han næppe staaet, eftersom der, som det vil ses af det følgende, blandt
dem kunde findes en halv Snes Stykker, som det kunde falde ind at ville skaffe ham af Vejen
paa en saa haardrejsende Maade som ved Mordbrand, endda to Gange.
,

Det første Forsøg gjordes den 16. Maj 1727 om Aftenen mellem Klokken 9 og 10, da der blæ
ste en kraftig Vind fra Sydvest. Ilden opstod i det sydvestlige Hjøme af Gaardén, hvor der
fandtes Fæhus og Svinehus, og i Løbet af ganske kort Tid var den hele Gaard omspændt af
Luerne, der intet skaanede af Gaardens Bygninger og kun en ringe Part af Besætningen, men
Menneskeliv gik der dog ikke tabt, og havde det udelukkende været Hensigten at rydde Rand
lev af Vejen, var Forsøget altsaa mislykkedes, men havde det kun været Meningen at tilføje
ham økonomisk Skade, var det lykkedes over al Maade.
Ved Rosenholm og Vosnæsgaards Birketing faar Randlev udtaget 5 Synsmænd, der 11. Juni
møder paa Brandtomten for at syne og besigtige.
Ved foretagen Opmaaling paa Grunden befandtes Gaarden at have bestaaet af fire sammen
byggede Fløje. Stuehuset i Nord havde været tækket med Tegl, 67 Alen lang og 11 Alen bred
og forsynet med Udskud mod Nord. I samme Fløjs Vestende var en Kælder paa 16 Alen, og i
Husets anden Ende en Kælder paa 10 Alen.

Den østlige Fløj bestod af Borgstue, Stald, Lade, Fæhus og andre Huse samt Portrum, og i
den nordre Ende nogle Fag, som havde været teglhængt. Laden havde været 40 Alen lang og
17 Alen bred, og de øvrige Huse 90 Alen lang og 10 Alen bred.
Søndre Længe, som havde været Fæhus, var 63 Alen lang og 11 Alen bred. Vestfløjen, der
havde været Lade, var 54 Alen lang og 18 Alen bred. Ved søndre og nordre Ende nogle Fag til
Fæ og Faar. Ved nordre Ende af østre Fløj havde været et Tørvehus 76 Alen lang og 16 Alen
bred.
Inde i Gaarden ved østre Side af vestre Lade havde staaet et Vognhus paa 9 Alen i Længden
og Bredden, og tæt derved en Svinesti paa 3 Fag.
Da Synsmændene naturligvis ogsaa havde set Gaarden fier Branden, var det dem let at be
vidne, at Randlev i de 9 Aar han havde haft Gaarden, havde opbygget en Del af Ladegaarden,
saa hele Gaarden nu før Branden var i meget god Stand. Deres Synsforretning afhjemledes ved
Birketinget 14. Juni, hvortil var indkaldt adskillige Vidner for at afgive Forklaring.

Anders Nielsen, Peder Olesen, Rasmus Terkelsen og Rasmus Joensen, alle af Skæring By,
berettede, at de alle var gaaet til Sengs, da Byen af nogle af Gaardens Folk blev raabt op. De
stod alle op og begav sig til Brandstedet, og ved Ankomsten hertil var hele Gaarden omspændt
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af Luer, saa intet stod til at redde. Af Bohave reddedes kun lidt sammen med noget Sengetøj,
som Herskabet havde bragt ud af Huset før Byens Folk kom til. Af Besætningen indebrændte
51 Høveder, 40 Svin, 20 Lam, 15 Heste, 6 Geder, 5 Kid, 50 Gæslinger og nogle gamle Gæs
samt en Del Høns og nogle Smaakreaturer. Af Kom reddedes kun 3 Td. Rug, der laa til
Tørring i Ovnen.

Jens Nielsen Brandt og Niels Rasmussen, tjenende Søren Nielsen i Egaa, Søren Jensen af
Skæring og Inger Laursdatter, tjenende Jørgen Pedersen i Elsted, bevidnede, at de paa Dagen
Branden fandt Sted var paa Hovarbejde og sammen med andre rensede Kom i Laden, men
ingen af dem var ved Uforsigtighed Skyld i Branden, der efter deres Formening maatte være
paasat.
Michel Rasmussen Kuch af Egaa fortalte, at han paa Branddagen passede Gaardens
Smaakvæg i Marken fra Morgen til Aften, og efter Hjemkomsten drev han netop forbi de
Huse, hvori Uden opstod, men han saa intet mistænkeligt. Han ringede nu Tjenestefolkene
sammen til Aftensmaaltid, hvorpaa de straks forsamledes, og eftersom Anders Yde og Johan
Mathiasen, som fulgte Plovene, var kommen hjem fra Marken, og ligeledes Drengene, var alle
hjemme undtagen Drengen Niels Saugmand. Lidt efter kom Randlev ind i Stuen til dem og
snakkede med dem om et og andet, og før de var færdige med at spise, var Randlev med
Hustru og Børn gaaet til Bords, og Vidnet tillige med den anden Røgter, Niels Sørensen, søgte
deres Senge, der var i det sydøverste Hjørne af Gaarden, og de mærkede da hverken Røg,
Damp eller Lugt, men aldrig saasnart han havde faaet Kjole og Trøje af og var begyndt at
løsne sine Strømpebaand, raabtes der i Gaarden, at Porten skulde aabnes, og han løb da ud paa
de bare Strømpefødder med Trøjen i Haanden, og da han først saa Uden, løb han til Kohuset
og slog Køeme løse, men da havde Ilden allerede fat i Taget, der var af Lyng og Halm. Han
løb nu til et andet Hus, hvori der var 6 Køer og en Tyr, men heri forhindredes han af Ilden,
hvorfor han løb til Faarehuset og fik Døren op og Faarene jaget ud.
*

Søren Gyf og Anders Yde søgte at faa 4 Hopper ud, men forgæves, og Husbonden kaldte nu
paa ham for at faa ham til at redde noget fra Stuehuset ud i Haven. Da det ikke var muligt at
komme ind gennem Døren, maatte Vinduerne benyttes, og ad denne Vej reddedes nogle
forgyldte Lænestole, et stort forgyldt Bord, et forgyldt Spejl, en Dragkiste, en lakeret Kiste
med noget Sengetøj i, og ad samme Vej maatte Randlevs Hustru redde? ud. Lidt efter kom
Jens Skrædder, Niels Saugmand og Søren Frandsen, Husmænd i Skæring, og hjalp til med at
faa reddet noget ud fra Dagligstuen og Køkkenet, men det var kun lidt, der bjergedes. Om
Ildens Opstaaen forklarede Michel Rasmussen, at fra Ildens Opkomst og til Gaarden var
ganske omspændt af Flammer var kun en god halv Time. Hans Medtjener, Niels Sørensen,
som nylig havde lagt sig, maatte saa godt som nøgen løbe fra Ilden medtagende Skjorte og
Trøje, som han fik fat paa. Saafremt man havde opdaget Uden en halv Times Tid senere, havde
det ikke været muligt at redde hverken Mennesker eller Dyr, for saa havde alle været til Sengs
og Gaardens eneste Port laaset.
Som man vil se, blev der ikke levnet meget, og Randlev selv overvurderede næppe Skaden,
naar han anslaar den til 9000 Rd., et Tab, som han naturligvis selv maatte bære, og saa iøvrigt
snarest muligt se at faa opført en ny Gaard, hvad han da ogsaa straks gaar i Gang med, og han
opnaaede da ogsaa i Sommerens Løb at faa opført 14 Fag Stuehus med Tegltag mod Nord, 16
Fag Lade mod Syd og 41 Fag Fæhus 0.1. mod Vest.

Saaledes stod Sagerne Helligtrekongersaften 1728, da Skæbnen atter var ude efter ham.
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Denne Brand blev dog af betydelig ringere Omfang, idet kun Laden nedbrændte, ganske vist
sammen med hele Aarets indavlede Kom. Branden opstod paa et Tidspunkt, da der sædvan
ligvis fodredes sidste Gang, saa man opdagede hurtigt Uden i Laden, som dog ikke stod til at
redde, da det blæste haardt fra Syd. Man søgte nu at redde Fæhuset mod Vest, hvad ogsaa
lykkedes, og her gjorde man et Fund, der med al Tydelighed viste, at der atter var Tale om
Ildspaasættelse.
Paa Jorden ved det sydvestlige Hjørne fandtes et Instrument bestaaende af en Hasselkæp, 21/2
Alen lang, kløvet i den ene Ende, og i Kløften fandtes anbragt et stort Stykke Tønder (letfæn
geligt Materiale til Optænding), og uden om dette var der svøbt en Del fint Hørblaar og med et
Stykke af en hvid Klud sammenhæftet for at fastholde, og i Blaaren var saa nogle flere Stykker
Tønder indsat, hvoraf nogle saas tydeligt at have været antændte.

Tabet ved denne Brand opgjordes til 1600 Rd., saa det kan vist ikke forbause, at Randlevs
økonomi kom ud for en svær Belastningsprøve. Nogen Brandforsikringssum var der selvsagt
ikke at hente, saa der var ingen anden Udvej end at søge Kongens Bistand, hvorfor da ogsaa
Randlev 27. Maj 1728 sender Majestæten en meget vemodig Memorial, hvori han optrævler
hele Historien og Forhistorien.
Gaarden, som han jo havde giftet sig til, var just ikke gældfri, da han overtog den, idet Boet
efter Hans Nansen viste det ganske ringe Overskud af 219 Rd. og 5 Mark til Deling mellem
Enken og to Døtre, og siden Overtagelsen har han ofret 1500 Rd. paa Gaardens Forbedring.

Majestæten bønhører ham 18. Juni med 4 Aars Skattefrihed af Gaardens Hartkorn og Efter
givelse af Restancer paa 256 Rd. og 20 Sk.
Hvorledes Branden var opstaaet var ingen i Tvivl om, men hvem den eller de skyldige var,
stod foreløbig ikke ganske klart. Fem Aar før Branden var en af Randlevs Bønder bleven
arresteret for Hestetyveri og Trusel om Ildspaasættelse hos Naboerne; ved Landstinget blev
han dømt til Galgen, men undveg, og skal opholde sig i Omegnen, og et Rygte gik da, at han
skulde have en Del Kammerater, der kunde hjælpe ham med slige onde Gerninger. Havde han
ikke selv forøvet Udspaasættelseme, formodedes han at være Anledning dertil, da Rygtet gik,
at nogle af Randlevs Fæstebønder havde købt en Person til at gøre den første Ulykke, og gav
ham 14 Rd. derfor, og for den sidste 20 Rd., men hvem og hvor mange, der havde været om
det, kunde dog først erfares ved nærmere Undersøgelse. Et Rygte vilde dog vide, at en Rytter,
Peder Jensen Munch, som med Permission opholdt sig i Egaa hos en Broder, havde paasat
begge Brande, men da Rygtet naaede Ritmesteren, aflagde Rytteren Ed paa, at han var uskyl
dig, hvorefter han rejste bort. Han arbejdede nu en Tid paa de omliggende Byers Marker, og
kom ogsaa til en af Randlevs Fæstebønder, hvor han opførte sig temmelig løssluppent med
Drikken og Skyden ind ad Vinduerne. En Aften kom han ogsaa til Randlev i dennes nye Hus
og bedyrede sin Uskyld og fortalte bl. a., at han havde siddet arresteret paa Bremerholm. Da
han forlod Gaarden skød han tre Gange og angreb Gaardens Folk, hvorfor Randlev begærede
ham indsat i Arrest, og her kom han i Forhør hos Regimentets Auditør.

Paa samme Tid lader Randlev tre af sine mistænkte Fæstebønder indsætte i Aarhus Bys Arrest,
og flere fulgte snart efter, og inden Enden tog, var ikke mindre end 14 af Gaardens Fæstere
implicerede. Da det jo ikke var nogen helt billig Fornøjelse at forfølge en saadan Sag, søgte
Randlev Kammerkollegiet om Forstrækning af Amtets Kasse til Arrestanternes Underhold, og
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samtidig beder han Kongen om fri Proces og om Kommissarier til Sagens Udførelse, hvilket
ogsaa bevilgedes.

6. Juli 1731 afsiger Kommissionen sin Dom, der efter Nutidens Begreber maa opfattes som
haarrejsende.
Hovedgemingsmanden, Peder Jensen Munch, skal knibes med gloende Tænger paa fire Steder,
hans højre Haand levende afhugges, Kroppen levende kastes paa en Ud og brændes.

Brødrene Søren, Ole og Jørgen Pedersønner skal have deres Liv forbrudt, deres Hoveder med
et Sværd afhugges og tilligemed Kroppen begraves paa Kirkegaarden, samt deres Boelslod
være forfalden, fordi de har købt og tilskyndet Gerningsmanden til begge Brande eller til at
ombringe Randlev.
Jesper Rasmussen, der skal have været Medvider, dømtes foruden Fæstets Fortabelse til at
betale fuld Mande bod, 3x18 Lod Sølv, og saafremt han ikke formaar at betale den halve
Skade, skal han arbejde paa Bremerholm i tre Aar.
Troels Olsen, der ogsaa var Medvider og Tilskynder, skal miste sit Hoved med Sværd og hans
Hovedlod være forbrudt.

Niels Brandt skal miste sin Hals, og Hovedet med Sværd afhugges og lægges paa Stejle.
Christen Munch skal have sin Hals forbrudt og i 6 Aar arbejde paa Bremerholm.
Niels Smed skal betale 3 x 40 Lod Sølv, og i Mangel af Skadeserstatning skal han arbejde paa
Bremerholm i 6 Aar.
Rasmus Røgter skal foruden at have sit Fæste forbrudt bøde 3 x 40 Lod Sølv, og i Mangel
heraf arbejde paa Bremerholm i tre Aar.
Niels Christiansen, som er bortrømt, skal miste sit Liv, naar han findes, hans Hoved med en
økse afhugges og sættes paa en Stage, og hans Hovedlod være hjemfalden.

Lars. Sørensen og Anders Pedersen skal have deres Fæste forbrudt og hver bøde 3 x 40 Lod
Sølv, og i Mangel heraf samt halv Skadeserstatning at arbejde paa Bremerholm i tre Aar.
Niels Bonde bør have sit Fæste forbrudt og for Dølgsmaal betale 3x18 Lod Sølv.
Lars Michelsen og Ole Espensen bør have deres Fæste forbrudt.

Fem af de tiltalte søgte at faa Sagen frem til Højesteret, hvilket ogsaa bevilgedes 6. August
1734, og her afsagdes Dom 10. Marts 1735. Denne blev dog ikke synderlig mildere.
Peder Munch og Niels Brandt dømtes til at miste deres Hals og stejles, og Skaden betales af
deres Gods, ligesom de hver skal betale 40 Lod Sølv til Kongen og Rasmus Randlev samt til
Husbonden deres Boslod.

Christen Munch og de tre Brødre, Søren, Ole og Jørgen Pedersønner, Troels Olsen og Niels
Christensen bør for deres Misgeminger arbejde i Bremerholms Jem paa Livstid, og have deres
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Boslod forbrudt. I det øvrige skal Kommissionens Dom staa ved Magt. Omkostningerne ved
Arrestationerne, Underhold og Proces bør udredes af deres Midler, saa vidt disse rækker.
Hermed var denne Side af Sagen for saa vidt bragt til Afslutning, som det jo ikke kunde volde
større Vanskelighed at henrette de dødsdømte, for saa vidt de da ikke var bortrømte, men med
Inddrivningen af de mange Lod Sølv var det en ganske anden Sag. Domsudskriften sendes via
Amtsforvalteren til Randlev, der skal udtale sig om, hvor de dømte Personers Formue er at
finde.
Randlevs Svar var ikke ligefrem opmuntrende.
Hovedmanden, Peder Munch, der alt var lagt paa Stejle, ejede intet, og Randlev havde endda
maattet forsyne ham med Klæder i Arresten.
.

Niels Brandt havde haft en Fæstegaard i Egaa, som han blev sat fra i Foraaret 1729. Han blev
samme Aar arresteret, men rømte fra Arresten i Aarhus. Han ejede heller ikke hoget.
Christen Munch, som var Broder til Peder Munch, beboede Gaard sammen med Niels Brandt.
Han blev i Arresten syg og elendig, saa han maatte løslades for at faa en Kur, og skønt dømt til
Bremerholms Jem har man endnu ikke sendt ham derover for hans Skrøbeligheds Skyld, og
fordi han for Kommissionen gav saa redelige Oplysninger til Sagens Opklaring, blev han med
Hustru og smaa Børn anbragt i et Hus i Egaa. Han er ogsaa ganske uden Formue.

Søren Pedersen, der beboede en Gaard i Elsted og iøvrigt brød ud af Arresten, har heller ingen
Formue.
Oluf Pedersen, der ogsaa beboede en Gaard i Elsted, blev syg i Arresten og bragtes hjem til sin
Gaard, hvor han døde uden at efterlade sig noget.

Jørgen Pedersen, der beboede en Halvgaard i Elsted og døde kort efter Branden, var ligeledes
uden Formue.

Det samme var ogsaa Tilfældet med Troels Olsen og Niels Christensen, der begge havde en
Halvgaard i Hesselballe i Hjortshøj Sogn, og begge saa sig i Stand til at flygte.
Jesper Rasmussen, der boede i Elsted, var en af de første, der blev arresteret. Han blev for
Svagheds Skyld bragt til sit Hjem, som han forlod uden Tilladelse, og havde heller ingen
Formue.

Niels Smed, der var en ung og ledig Person, opholdt sig hos Faderen, Søren Jørgensen i Egaa.
Han blev mod Kaution løsladt af Arresten, men da han for et Aars Tid siden begik nye Ulov
ligheder, for hvilke han burde have været forvist Sognet og Egnen, opsagdes Kautionen,
hvorfor han atter indsattes i Arrest i Aarhus, hvorfra han dog atter løslodes mod Kaution af
Kaptajn Eppinger. Han er nu i København, og er ogsaa ganske uden Formue.
Rasmus Røgter havde et Boel i Egaa, som han rømte fra. Hans Hustru med to smaa Børn
sidder endnu i Husene, og han arbejder for een og anden, men Formue er der ingen af.
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Laust Sørensen, Anders Pedersen og Niels Bonde bor endnu i Hesselballe paa deres Steder,
men er ogsaa ganske uden Midler.

Som det ses, var der ikke meget at fede Kongens Kasse med, men for dog at gøre et Forsøg
beordres Amtsforvalteren til at lade Herredsfogdeme gøre Udlæg, men faar det triste Svar
tilbage, at der intet er at hente, hvad der naturligvis heller ikke var til Opmuntring for Rasmus
Randlev, der nok kunde trænge til at faa nogle af de mange Lod Sølv, han var tildømt, efter
som hans Udgifter - trods fri Proces - til den hele Sag beløb sig til 1933 Rd., 5 Mark og 3 Sk.

Efterskrift:
Det er nærliggende at spørge, om Rasmus Randlev kom over en sådan økonomisk Aareladning ?
I følge Trap Danmark har han Gaarden til sin død 1755, hvorefter den sælges paa Auktion for
12.000 Rdl. til Hans Thomson.
Rasmus Randlev pantsætter dog Skæring Munkgaard den 3. Maj 1752, saa Pengene skulle
nok bruges til indløsning af Pantet. Det kan derfor godt være rigtigt, naar Villads Villadsen i
“De danske Bønders Historie” skriver, at “Rasmus Randlev som en ruineret Mand må forlade
sin Gaard”.

Kilder:
Rentekammerets kgl. Resolutioner 18. Juni 1728, 6. Septembei 1729 og 24. December 1738.
Højesterets Voteringsprotokol 1735, Blad 8 1-15.
Aarhus Amtstues Kontributionsregnskab 1735, Bilag E. E. og 1736 Bilag X.
Jydske Registre 8. August 1729 og 6. August 1734.
A. Sørensen: Skæring-Munkgaards Brande 1727 og 1728 i Randers Amts Årbog 1945.
Villads Villadsen: «Egaa Sogns Historie
Jens Peder Skou: Det staar skrevet.
Villads Villadsen: De danske Bønders Historie.
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ANE 602 PEDER PEDERSEN
Peder Pedersen er født i Bendstrup i Todbjerg. Han bliver døbt i Toidbjerg kirke Dom Judica
1691. Han bliver ved dåben båret af Knud Rasmussens hustru af Terp, Anne Pedersdatter .
Faddere er: Peder Søndergaard i Elsted, Søren Andersen her i byen, Christen Andersen i
Bendstrup, Niels Rasmussen ibid.

Peder Pedersen nævnes af Hovgaarden, men det er formodentlig på grund af, at hustruen
formodes at være fra Hovgaarden. Hans første hustru er ukendt, men det kan være en Mette
Nielsdatter. Hun kan have forbindelse til Niels Jensen Hovgaard. Der begraves en Niels
Haugaard i Hjortshøj 13. april 1724.
.1

De får af børn:
1.
Peder Pedersen døbt 8. oktober 1713 Hjortshøj. Han bliver gift i Thrige 27. juni 1749
med Mette Nielsdatter født 1725 i Pannerup i Thrige. Han begraves 15. november 1775 i
Hjortshøj, 62 år og nogle dage. Han får børn begravet i 1758 og 1762 i Hjortshøj. Han
får en datter døbt Mette i 1751 i Hjortshøj. Ved barn i 1753 er søsteren Kirsten
Pedersdatter af Schiering fadder. Ved barn i 1755 er Søren Groesen af Schiering fødder.

2.

Jens Pedersen døbt 24. november 1715 i Hjortshøj.
*

3.

Kirsten Pedersdatter døbt 28. november 1717 Hjortshej.

Ved de 2 første børn skriver præsten Peder Havg's husfru introduceret, når hun efter barsel igen
bliver ledt ind i kirken, til gudstjeneste. Havg kan være en forkortelse af Havgaard.
Mette Nielsdatter af Hjortshøj begraves 1718.
Peder Pedersen af Hjortsbøj bliver trolovet 12 søndag efter trinitatis 1718 og gift 22 søndag efter
trinitatis med Maren Nielsdatter afKankbølle.

ANE 603 MAREN NIELSDATTER
Maren Nielsdatter er født i Kankbølle i Hjortshej som datter afNiels Poulsen af Kankbølle. Hun er
født før 1691.
De får af børn:

1.

Mette Pedersdatter døbt 1719 i Hjortshøj. Hun er så opkaldt efter den første hustru.
Mette Pedersdatter bliver trolovet 20. februar med Christen Nielsen Bondeaf Hasselballe.
De bliver viet 16. juli 1744 i Hjortshej kirke. Mette Pedersdatter bliver begravet 23.
oktober 1792 i Hjortshøj.

2.

Et dødfødt barn i 1722

3.

Kirsten Pedersdatter døbt 29. oktober 1724 i Hjortshej. ANE 301
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Peder Pedersen nævnes i 1733 i Hovgaarden. I parentes angives “leding”. Gårdens hartkorn er: 5
tdr. 6 skpr. 0 fjdr. 1 alb.. Gårdens skovskyld er: 0 tdr. 0 skpr. 3 fjdr. 1 1/2 alb..

Ved matriklen 1688 ejes gården af Tyge Jespersen. Tyge Jespersen er ejer af Mattrup og
Skaarupgaard. Gården bebos af Michel Michelsen og Rasmus Jensen. Gårdens gamle hartkorn er
på 9 tdr. 2 skpr. 2 fjdr. 2 alb.. Den nye er på 11 tdr. 4 skpr. 0 fjdr. 2 alb.

Maren Nielsdatter begraves 25. februar 1749 i Hjortshøj. Der er ingen aldersahgivelse.

Peder Pedersen af Hjortshøj begraves 29. september 1766,76 år gammel i Hjortshøj.

Kortskitse af omegnen

Kortet er fra bogen cm Kanckbølleslægten.
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ANE 604 NIELS CHRISTENSEN
Niels Christensen er født ca. 1712. Han formodes at være søn af den forrige fester af gården:
Christen Hansen.
Niels Christensen kaldes også Niels Brandstrup. Dette gøres han ved hustruens introduktion i kirken
efter sønnen Hans's fødsel.
Niels Christensen bliver trolovet 11. s. efter Trinitatis 1739 i Egå med Maren Sørensdatter. De
bliver copulerede 25. september 1739 i Egå.

ANE 605 MAREN SØRENSDATTER
Det vides ikke, hvornår Maren Sørensdatter er født. Hun formodes at være'datter af Søfiren
Christoffersen. Han fester gården på et tidspunkt sammen med Niels Christensen. Denne Søfiren
Christoffersen ses også som fadder ved børnene Søren og Hans.

De får af børn:
1.

Søren Nielsen, døbt 21. s. eft Trinitatis 1739 i Egå.

2.

Hans Nielsen, døbt 1740 i Egå. ANE 302

3.

Maren Nielsdatter, døbt 4. s. i advent 1742 i Egå. Hun bliver gift med Lars Jensen af
Lüsberg 8. august 1770 i Egå.

4.

Christen Nielsen, døbt 1744 i Egå. Han bliver gift med Karen Poulsdatter født 1754. Hun
er datter af Christens stedmoders broder, Poul Jensen i Grøttrup.

Niels Brandstrups hustru af Lystrup begraves 1749 i Egå. Der er ingen aldersangivelse.
Niels Christensen blevet gift igen i 1750 i Elsted med Mette Jensdatter. De bliver først trolovede og
der er bryllup den 18. juni i Elsted mellem enkemanden NielsChristensen og pigen Mette Jensdatter
afLystrup.
De ses ikke at have fået børn.

Niels Christensens hustru, Mette Jensdatter afLystrup begraves 15. februar 1780 i Egå, 50 år
gammel.
Niels Christensen af Lystrup dør 17. februar 1796 og begraves i Egå. Han angives da at være 84 år
og nogle uger.

Kilde:

[10]
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Herredsbogen af Thorkild Gravlund
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ANE 606 PEDER RASMUSSEN
Peder Rasmussen kaldes også Peder Roed. Han er født november 1691. Det er lige før kirkebogen
begynder. Der er en Rasmus Pedersen, der får børn døbt i årene efter. Der er ikke andre med navn
“Rasmus”, der får børn døbt i disse år. Derfor formodes Peder Rasmussen at være søn af Rasmus
Pedersen i Skæring.

Han bliver trolovet og senere gjft 16. juni 1720 i Egå med Anne Sørensdatter af Lystrup.
De får af børn:

,

1.

Søren Pedersen døbt 1721 i Egå.

2.

Rasmus Pedersen døbt 1724 i Egå. Han bor ugift hos halvsøsteren Maren i 1787.
»

3.

Søren Pedersen døbt 1726 i Egå.

4.

Sara Pedersdatter døbt 1729 i Egå. Hun bor som enke hos søsteren i folketællingen
1801.

5.

? Pedersen, navnet ulæseligt, døbt i 1733 i Egå.

6.

Niels Pedersen døbt 1735 i Egå.

7.

Jens Pedersen døbt 1739 i Egå.

S

Anne Sørensdatter af Lystrup, Peder Roeds kone bliver begravet 1743 i Egå. Der er ingen
aldersangivelse.

Peder Rasmussen bliver gift igen. Denne gang med Elle Jensdatter. Hun er fia Elsted. De bliver
ikke gift i Egå kirke. De kan være gift i Elsted kirke, men der er en lakune i kirkebogen ved vielser i
disse år.

ANE 607 ELLE JENSDATTER
Det vides ikke, hvor hun er født Hun er døbt 1721 i Elsted kirke. Hun bliver ved dåben båret af
Sara Pedersdatter. Faddere er Christen ? i ?, Anders Pedersen i Astrup, Kirsten Pedersdatter i
Thrige.

Elle Jensdatter har en søster Johanne Jensdatter, der er født ca. 1719, ifølge folketællingen 1787, se
ved ANE 303 og 304.
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De får af børn:

1.

Maren Pedersdatter døbt 1745 i Egå. ANE 303.

2.

Niels Pedersen døbt 1750 i Egå.

Peder Rasmussen er fester af en gård under Skaarupgaard. Han er nævnt i jordebog af 12. august
1733 i gården. Gårdens hartkorn er på 6 tdr. 2. skpr. 2 ijdr. 2 alb. Gården har matrikel 1 i Lystrup.
Om gårdens videre skæbne kan læses ved ANE 302 og 303.

Peder Rasmussen Rod af Lystrup begraves S. marts 1773 i Egå, gammel 81 år og 4 måneder ungefähr. Har præsten skrevet.
Elle Jensdatter og hendes søster Johanne Jensdatter bor ved folketællingen 1787 ved datteren Maren
Pedersdatter og dennes 3. mand, Laurs Nielsen i Lystrup i Egå.

Søsteren Johanne Jensdatter dør 22. februar 1794 i Lystrup og begraves 3. marts i Egå.
Elle Jensdatter afLystrup dør 14. november 1796. Hun er da 75 år, 6 måneder og 8 dage gammel.
Hun begraves 22. november 1796 i Egå.
I Peder Rasmussens tid er der en sag omkring skoleforholdene i Egå sogn omkring 1750. Peder
Rasmussen nævnes heri. Se følgende sider.
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Skoleforhold i Egaa
omkring 1750.
I Øster Lisbjerg Herreds gejstlige Justitsprotokol, Landsarkivet i Viborg, findes efterfølgende
Sag beskrevet. Nogle Beboere i Egaa og Skæring klager til Biskop Hygum i Aarhus over
deres Skoleholder Morten Pedersen saaledes:

Højædle, højærværdige og høj lærde Biskop Hygum!
I dybeste Underdanighed fordriste vi os herved at forestille, hvorledes den i Egaa anordnet
Skoleholder, navnlig Morten Pedersen, til Skolen er ganske ubekvem. Han har uden Aarsag
klaget, at han ej nød det ham er tillagt. Men vi har Aarsag at klage, at han ej forretter det ham
er paalagt. Thi i Fald Deres Højærværdighed vilde overveje den besynderlig Skoleholders
ugavnlige Væsen, tror vi, at Deres Højærværdighed selv gunstig bifalder, at saadant udueligt
Redskab aldeles bør suspenderes. Børnene nyder fast ingen eller liden Lærdom« Klagemaal
fremføres daglig over hannem ej alenest for Børnenes slette Undervisning, men og for at de i
Vintertiden maa sidde-i Frost og Kuld, som endog gaar saa vidt, at nogle af dem har faaet
Frost i Hænder og Fødder. Vel faar han Brændsel efter Repartionen 1), men alt kommer under
hans Brændevinskedel, saa som han bruger idelig Krohold, derimod bliver Skole Kakkelovnen
kun engang om Dagen lyet af noget Halm, han derudi sætter Ild paa. Skolestuen bruger han til
Svine Sti. Hans Høns leger Skolebørnene med, som haver deres Sæde derucji, og Børnenes
Bøger og Klæder besmøres og ilde mishandles deraf. Skolemesterens egne og andre Bøm
hører de andre, da kan enhver vel slutte, hvad Gavn det er, Børnene lærer intet. Og den Tid
Provsten og Højvelbaame Konferentsraad og Amtmand Gersdorffs Fuldmægtig var i Skolen,
kom der jo Bøm frem, som klagede, at Skolemesteren ikke engang vilde læse dem deres
Lektier for m. m. som kendelig viser, hvor forfærdelig det er, at vi, som giver Skolemesteren
hans rette Underhold, ikke kan have den Fornøjelse at fornemme, vore Bøm med Aarenes
Tiltagelse tiltager i Lærdom, da dog Tiden og Bekostningen er eet og det samme.
Ja vi har ham ej engang at takke for det lidet, Børnene kan i deres Lærdom, saa som samme er
lært dem af fremmede i langt fra liggende Byer, hvor vi med stor Bekostning og Ruin (sic!)
maa sende vores Bøm.

Og som dette Menneske er en god Kromand, men en slet Skoleholder, saa beder vi atter
ydmygst, at Deres Højærværdighed hannem straks vil suspendere, og til vores og Børnenes
timelig og øvrig Gavn og Velfærd i hans Sted en bekvem og duelig Person foranstalte.

Dette vort Andragende erbyder vi om nødig giøres med lovlig Vidnesbyrd at godtgiøre.
Egaa, 12 Dehc. 1755.

Michel Rasmussen. Jens Sørensen. Jørgen Pedersen. Christen Christensen. Søren
Pedersen. N. Povelsen.
Jens Sørensen. Lars Michelsen. Søren Thomsen.
Bispen ekspederer Sagen omgaaende, idet han samme Dag, han har modtaget ovenstaaende
Klage, afsender en Skrivelse til Sognepræsten, Hr. Erling Ramstad, med Anmodning om en
„Tilforladelighedsattest" angaaende Skoleholder Morten Pedersen. Denne Attest faar
Biskoppen ogsaa omgaaende, og den lyder som følger:
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Underdanig Attest.
Saa ofte jeg har besøgt Egaa Skole, hvilket er sket saa ofte Tiden for mine andre
Embedsforretninger har villet tillade det, besynderlig ved de her i Sognet forefaldende Onsdags
Prædikener, har jeg vel jævnligen forefundet Skole Mesteren i Skolestuen blandt Børnene,
men altid ikkun faa Børn i Henseende til dette Sogns Vidtløftighed og talrige Ungdom og
deriblandt fast ingen af den Alder og Skønsomhed, at jeg har kunnet giøre mig Haab om nogen
videre Forfremmelse i den Sandhed, som er til Gudfrygtighed ved at bruge den allerførste
Udgang dertil, den at læse indenad i Bog. Jeg har fra første Tid, jeg kom til dette Sogn (1751)
som ved alle andre jævne Lejligheder og mest paa Søndag efter St. Michaelis Fest varligen af
Prædike Stolen advaret og kristelig formanet Forældre og Husbonde at lade deres Børn og
Ungdom flittelig søge Skolen. Jeg har paa Provstens Visitats klaget over Skolens
Forsømmelse. Provsten selv har efter Deres Højærværdigheds Ordre indfundet sig i Egaa for
at eksaminere den Sag, har og eksamineret den, men skal vel næppe kunde give nogen anden
eller nærmere Oplysning end denne. Her klages nu over Skoleholderen, besynderlig for
Forsømmelse og derved søge at undskylde sig for at de ej lade deres Børn søge Skolen.
Skoleholderen undskylder sig med, at han kan ej lære deres Børn, naar Forældrene ej lade dem
søge Skolen og klager over, at han ej kan nyde de ham i Skole Fundatsen tilsagde Indkomster.
Alt hvad jeg har at sige dertil, er dette: Endskønt jeg ej kan indestaa for at alle disse Klagemaal
paa enten af Siderne har deres fulde Rigtighed, saa tror jeg dog heller ikke, at det altsammen
er uden al Grund, men dette ved jeg af Erfarenhed og tilvisse, at Skolen derover er bleven
forsømt, Vankundighed vedligeholdt og befordret. Højædle og Højærværdige Hr. Biskop.
Næsten alt hvad der klages over, skal være passeret i min Formands Tid; thi jeg har hørt det
altsammen med mere til fra den første Tud, jeg kom her, ved private Samtaler. Begge Parter,
som ved deres Klagen har ulejliget Deres Højærværdighed, haver og fundet for godt at gaa
mig aldeles forbi og derfor og selv bevise deres Klage. Min underdanige Ansøgning er altsaa
denne, at der maa blive tænkt paa Raad og Midler, hvorved disse saa betydelige
Vankundigheds Støtter og beklagelige Fjender udi Guds og vor Frelsers sande Kundskab
maatte blive ryddet af Vejen. I Overhørelse forefindes Ungdommen slet oplyst i Henseende til
de allerfleste, saa jeg for at præparere dem til Konfirmationen har maattet handle med dem
mere som skolemester end som Præst.

Hjortshøj Præstegaard, 16. December 1755.
E.

Ramstt&L

Saa gaar der et Par Maaneder, hvorefter Biskoppen skrev over til Herredsprovsten,
Sognepræst for Mørke og Hvilsager, Hr. Rasmus Storm og henviser til Klagen og Attesten
med Formaning til Provst og Præst „at tage sig denne Sag alvorligen an, rettende sig i alt efter
skoleforordningens 17 Artikler". Bispen slutter saaledes: „Da jeg tilforn tvende Gange har
irettesat Skoleholderen, saa ser jeg ikke, at han længere ved Skolen maa eller kan tolereres,
saa ej heller hvad det kan nytte saadant et Menneske at vedblive længere at befatte sig med
Ting, som band hverken har Lyst eller Gaver og Duelighed til, da der dog kunde findes meget
andet, hvortil han kunde være mere bevendt, og derved uden Klagemaal kunde erhverve
Brødet.
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I Formodning om, at Deres Velærværdighed søger den Sag saaledes til Ende bragt, at den
forsømte Ungdoms sande Gavn og Bedste derved kan befordres, og vi andre tilligemed for
videre Overløb forskaanes, forbliver jeg med bedste Velstands Ønske

Deres tjenstberedvillige i Herren
P. Hygom'.

Aarhus Bispegaard, d. 17. Februar 1756.
I Henhold til Bispens Opfordring sammenkaldte Provsten en Provsteret i Egaa* den 8. Marts.
Foruden Provsten bestod Rettens Medlemmer af Sognepræsten for Hornslet, P. Kjærulff og
Kapellan for Todbjerg og Mejlby, Hr. Jensenius; den sidste var mødt for sin Sognepræst og ,
Svigerfader, N. Isenfeld, som var syg. I Retsprotokollen er først indført en Oversigt over
Sagen, paa Grundlag af Klagen, Attesten osv. Derefter rettes nogle Spørgsmaal til Sogne
præsten, som svarer i Overensstemmelse med sit Svar til Bispen. Siden „fremfræder" saa-en
hel Række af Sognebeboere, som ikke havde underskrevet Klagen, og besvarer de samme
Spørgsmaal i det væsentlige ens. Det gælder saaledes: Jørgen Andersen, Peder Rasmussen,
Villum Thommesen og Marinus Rasmussen, alle af Skæring, samt Mads Andersen af Egaa. De
fleste var enige om, at da de gik i Skole, lærte Skoleholderen „intet for Dem til nogen Nytte",
og at „de kunde intet mere den Tid, de kom fra ham, end den Tid, de kom til ham, og i
Stæden for at læse leegte de med de 3 Svin, som gik derinde og skulde fedes"(!). Disse
Tilstande var altsaa for en Del Aar siden, imedens Jens Harlev var Sognepræst. Peder
Rasmussen vidnede for Eksempel, „at naar han havde læst sin første Lektie for Skoleholde
ren, blev han fra ham en Time og undertiden derover, og naar han saa kom, maatte andre
hjælpe ham at høre Børnene, og imidlertid legte de med Høns og Grise, som gik i Skolen". De
frøs i Skolen, men hvortil Ildebranden gik, vidste han ikke. Paa Spørgsmaalet om Skoleholde
ren i Stedet for at holde Skole holdt Kro-Hus, og om han brugte Brændet til sin Brændevins
kedel, svarede Vidnet, at der kom mange og fik Brændevin for Penge, men vidste ikke, hvortil
Tørvene brugtes. Villum Thommesen vidnede, at Skoleholderen løb til dem og fra dem, men at
det var „lige ens", om han var hos dem eller ej. Skoleholderen havde læst hans Lektie for ham
et Par Gange; fra Jul til Kyndelmisse læste han „Søndeme" (!) for ham. Mads Andersen for
klarede, at han gik i Skolen 7 Vintre og var da saa vidt, at han kunde sin Forklaring", hvilken
band ikke aleneste læste i Skolen men endog hjemme om Aftenen, og Skoleholderen forsømte
sig ej at høre ham i hans Lektie, men vil ikke nægte, at han jo holdt Kroer. Han havde nok og
hørt, at nogle „fik Frost og Kuld i Hænder og Fødder, men selv havde han ikke". Der var af
og til varmt i Skolen i hans Tid. Søren Persen af Schening og Jens Nielsen af Egaa tilstaar, at
de havde været „nød til for skoleforsømmelsens Skyld at holde deres Børn i Elsted Skole,
hvor de var bleven vel undervist og lærte". Desuden vidnede Niels Sørensen, Egaa, at
endskønt hans Søn havde søgt Skolen siden Jul, har han dog i den Tid Kun lært lidet. Faderen
havde holdt ham hjemme og lært ham mere i 8 Dage (!) end han lærte i Skolen. Angaaende
Ildebrand var der ingen, der kunde sige noget til eller fra, saa vel som at Børnene skal have
faaet Frost i Hænder og Fødder, dertil kan ikke svares andet, end om de har faaet det hjemme
eller i Skolen, ved de ikke, men de vidnede alle, at han havde holdt Kroer og solgt Brændevin
til hvem, som forlangte det.

Endelig tilspurgte Præsten Skoleholder Morten Pedersen, om han erindrede, at da Præsten
Søndagen mellem Jul og Nytaar begærede Mandtal over den skolesøgende Ungdom, svarede
Skoleholderen, at band vidste ikke rettere, end at Præsten skulde give Skoleholderen Mandtal.
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Skoleholderen tilstod, at hans Svar var dette: Vi vil se efter, hvad den kongelige Instruks
befaler. Videre spurgte Hr. Ramstad Sognemændene, om de ikke aarligt var advarede om at
lade deres Bøm søge Skolen, hvorpaa de alle svarede Jo! Hvorpaa samme Forretning blev
sluttet saa vidt med Kondition), at i Fald Skoleholderen havde noget mod det anførte at
indvende og legitimere sin Sag med, kan samme Forretning blive opsat til i Dag 3 Uger, som
er den 29. Marts.

Datum ut sopra).

Egaa.
R. Storm.
Den 29. Marts indfandt Provsten sig saa igen med sine Assesoribusser) i Egaa for at faa
Underretning angaaende hvad Skoleholder Morten Pedersen i Henseende til givne Delifion)
kan have at foregive sig til Forsvar, ej alene mod den indgivne Klage, men og mod det Forhør
for 3 Uger siden.
Hvorefter Skoleholderen blev tilkaldt, om band havde noget at retfærdiggøre sin Sag med,
band da dermed vilde fremkomme, hvorpaa Skoleholderen svarede:
Da jeg fattige Mand, Morten Pedersen Kysing, er saa hart anklaget af Egaa Skoledistrikts
Beboere for min høje øvrighed, maa jeg kræve den barmhjertige Gud til Vidne paa, at hvor
meget de skylder og trænger mig, og hvortil jeg arme Mand maa staa for den tunge Skæbne at
være anklaget, saa har jeg dog efterlevet kongelig Majestæts udgivne Instruks, det meste og
bedste mig muligt være kunde. Jeg har erhvervet mit Brød med Skole Embede siden 1726
upaaklagelig, som jeg kan bevise med honnette Mænds, Provstens og Præstens Underskrifter,
Hænder og Signatur. Dog beskylder Bønderne mig her for og fører Vidner mod mig uden Eds
Bekræftelse og uden andet lovlig Bevis end deres egne Bøm, der efter Sigende skal have faaet
saa slet en Omgang i Skolen som Svin, Høns og Gæs, saa at det smerter mig i mit Hjerte at
høre saadanne grove Ord, som jeg er ganske uskyldig i, men det første jeg kom til Skolen da
den yderste Dør her for Skolen var ingen Lukkelse for, hverken Laas eller Klinkfald, men
aleneste en ilden Hvirvel, som ikke kunde være paa om Dagen, da Børnene saa ej kunde lukke
sig ind og ud, og derfor kunde et Kreatur trykke Døren op og gaa ind, men blev saa jaget ud,
og lod jeg da et Klinkfald giøre og sætte paa Døren, som sidder endnu. De skylder mig og for,
at der gaar Frost i Hænder og Fødder. I Fald det træffede et Barn, kan jeg intet giøre derfor.
Af Tørven, som burde være leveret i Skolen fra Schering, er ingen bleven leveret for 2
Aargange 1754 og 55, og i de Aar, de leveredes, var det nogle elendige „Landtørv", thi nødtes
jeg til at lade brænde i Kakkelovnen, som er en Bilægger, om Morgenen lidt Halm, hvor lidt
jeg end har til mine Kreaturer, for at faa Stuen varm for Børnene, men siden om Dagen Tørv. I
de sidste afvigte Vintre har jeg maattet købe Træ til Hjælp til de faa Tørv, som er leveret af
Egaa alene, hvilke der baade har sneet og regnet paa ind ad den søndre Gavl, som staar aaben,
saa baade Fourage, Ildebrand og Kreaturer har lidt derved. 1753, en Søndag Nat mellem Jul
og Nytaar, gik Vandet ind under Huset og stod over Gulvet, saa Anders Pedersen, Frands
Sørensen og Peder Jensen, som var med at øse for Vandet at flyde fra, maa tilstaae at være
sandt, og ovenfra gennem Taget, naar det passer vor Herre, at der kommer Regn, da kunde
klar Vand staa i Skolestuen saa vel som i den anden og holde ved den hele Vinter til i Marts
Maaned. Gud ved, baade jeg og mine døjede haardt. Taget er blevet værre og ikke bedre, og
skal jeg dertil piskes af dens tunge Svøbe og flares falskelig i et ondt Rygte, for det jeg ikke
kan gøre for. De skylder mig og for Forhold, som ikke er mit Væsen og ikke heller har Lyst
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dertil, saa det har været lidet, fraregnet til mit Huses Fornødenheder og ikke noget falholdt).
Men det har behaget Gud og øvrigheden, at Skolen er bleven lagt ved Alvejen, som gaar gen
nem Byen, og er det hændt sig, at vejfarendes Mennesker, som har kunnet være bleven
hungrig og tørstig og begæret noget til Livs, og der var i Huset, skulde det da vordet nægtet,
da var det Synd; thi har det været fattige, da har de intet givet derfor, og har det været
formuende, som ikke har villet haft det til Givendes, saa har de betalt derfor efter deres egen
gode Vilje, ved hvilken ikke noget Menneske er sket Forarmelse. Den lille Skole Indkomst,
som Gud og Kongen allemaadigst har tillagt mig at maatte nyde til mit Levneds Ophold, er i
ingen Aaringer fra 1744, da jeg Skolen anbetroedes bleven mig opholdt, saa jeg har maattet
indlevere et Andragende til vor allemaadigste Arve Konge og Herre, om jeg maatte nyde al
Embedets Indtægt, og venter en naadig Bønhørelse, thi i Stedet for, jeg har haft at meddele
andre, maa nu baade jeg og mine lide Mangel og Bagtalelse uden Skyld og Brøde. Hvis
Sognepræsten velærværdige Hr. Ramstad indtrængende vilde gentage sin Formaning til Folk,
her om at lade deres Børn søge Skolen, da var det Lettelse for ham selv og Gavn for mig.
Præsten og Bønderne har og klaget over, jeg gik af Skolen en Time eller tvende, naar jeg har
hørt i den første Lektie. Men det har behaget vor Herre at lægge mig Svaghed paa, saa Jeg er
nødt til at gaa ind og lagt mig paa Sengen af Skrøbelighed, og ingen anden Uskikkelighed har
de kunnet overbevise mig om.

Herre Gud! Det kan jeg ikke sige imod, thi hvad Svaghed angaar, kan ingen sige sig fri, og at
Vidnerne sagde, jeg lærte saa lidet eller intet, da kan jeg med uskadt Samvittighed med min
korporlige Ed for Retten bekræfte, at de stod og talede Uret baade for Gud og Mennesker;
dog Gud være Tak, at naar Forældre have haft Lyst til at lade deres Børn nogentide søge
Skolen, kan disse og nogenledes svare til deres Kristendom. Og i 10 samfulde Aar jeg betjente
Skolen, var der ikke et Menneske i Skolens Distrikt, som talte mig et halvt groft Ord til enten
for deres Børns Undervisning eller for nogen Ting, før jeg begærede det hos een eller anden,
som endnu var tilbagestaaende siden 1744 efter Fundatsen, da fik jeg det Svar: „Naar min
Nabo giver til Skolen, saa vil jeg og". Da nødtes jeg til at indgive Restancen til Skolens største
Lodsejer Monsieur Randlev, men det blev dog staaende, hvorover jeg da maatte nødes til udi
dybeste Nød at give min Nød tilkende for den gunstige, naadige Skolens øvrighed, som og gav
Ordre, men Beboerne vilde dog ikke bekvemme sig dertil. Saa endelig nødtes jeg til at give
Supplique i vor allemaadigste Herres og Konges egen velsignede Haand. - Hvorefter Provsten ermelte Skoleholder, om han havde noget vidne at lade anføre sig til
Forsvar end allerede sket, og herpaa han svarede Nej!

Sognepræsten fandt sig beføjet i kraftigste Maade at protestere mod dette, som Skoleholderen
havde Protokollen tilført i Henseende til ham, erklærede det alt for urigtigt og usandfærdigt og
derfor reserverede al lovlig Tiltale til Skoleholderen, begærede derfor tjenstlig af Retten et
Udtog af det, som var tilført, hvilket ogsaa blev bevilget. Dernæst fremstod og Niels Poulsen
af Schering og tilføjede paa egne Jens Bondes og andre af Egaa Beboeres Vegne Protest, at de
fatte ej, hvordan Morten Kysing endnu er ved Skoleholdet og ej afsat, og forlangte, at Sagen
udsattes i 3 Uger for at de kunde føre lovformeligt Tingsvidne. Provsten udsatte Sagen i 4
Uger til 26. April paa Grund af indfaldende Helligdage.
Datum ut supra.

R. Storm.

Kierulff. J. Jensenius.
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Sagen kom først for d. 25. Maj i Hornslet Degnebolig efter foregaaende lovlig Stefningsmaal.
Der fremlagdes et Indlæg af 23. Maj af 10 Beboere i Egaa og Schering ført Tingsvidne under
Rosenholm Birketing af 21. April 1756. Ligeledes fra Sognepræst Ramstad. Skoleholderen
henholdt sig til det, der procederedes i Retten 29. Marts. Saa faldt endelig Dommen.
Da ingen paa Landet undtagen priviligerede, være sig Møllere, Bønder eller Husmænd og
langt mindre Skoleholdere maa holde Kroer og falholde øl eller Brændevin i Fl. Forordningen
af 30. April 1734 og Skoleholder Morten Kysing desuagtet i nogle Aar har drevet denne
Næring og derved vist stor Forsømmelse i at undervise Ungdommen, der har søgt hans Skole,
bør han forvises Skolen, sættes af sit Skole Embede og ej saadan længere bør betroes, men en
anden i hans Sted af vedkommende beskikkes. Processens Omkostninger ophæves paa begge
Sider.

Datum ut supra.
Homslets Degnebolig.
R. Storm.
Nicolai Isenfeld.

P. Kierulff

Saaledes endte denne ret sørgelige og uhyggelige Sag. Tilsyneladende var det hovedsagelig
Overtrædelsen af Kroholdsforordningen, der blev skæbnesvanger for Skoleholderen.
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ANE 628 JENS HENRICHSEN
Jens Henrichsen er født ca. 1685.
Jens Henrichsen betegnes som soldat ved det første bams dåb.
Han bliver formodentlig gift med Maren Nielsdatter Skyt.

ANE 629 MAREN NIELSDATTER SCHYT
Hun formodes at være datter af Niels Jensen Schyt og dennes første hustru, idet flere
faddere hos Jens og Maren hedder Nielsen/Nielsdatter Schyt. Niels Schyt har en datter
Maren, der optræder som fadder 1738 hos Rasmus Jensen Eriksen og Dorthe Nielsdatter
Schyt.
Denne Maren Nielsdatter er døbt 11. juni 1713 i Ørsted. Hun bliver ved dåben båret af
Christen H's ? kone af Heuring. Faddere er: Anders Sørensen, Simon Nielsen, Christen
Lauridsen, H. Sørens kone og anders datter af Heuring.
De får af børn:

1.

Kirsten Jensdatter døbt 1729 i Ørsted.

2.

Henrich Jensen døbt 1731 i Ørsted. ANE 314

3.

Jens Jensen døbt 1733 i Ørsted. Jens Jensen af Hevring bliver gift med Bodil
Sørensdatter af Store Siørup 11. februar 1780 i Estruplund. Han optræder som
formynder for broderens bøm ved dennes død 1782. Se ved ANE 314.

4.

Ingeborg Jensdatter døbt 1736 i Ørsted.

5.

Kirsten Marie Jensdatter døbt 1740 i Ørsted.

6.

Thøger Johannes Jensen døbt 1743 i Ørsted.

Jens Henrichsen bliver begravet 24. s. efter Trinitatis 1751 i Ørsted. Han er da 66 år
gammel.

Hvad der sker med hustruen Maren er uvist. Hun er ikke fundet død.
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ANE 630 POUL ANDERSEN
Poul Andersen er født i Hollandsberg i Ørsted sogn. Han bliver døbt 13.december 1716 i
Ørsted. Poul Pedersens hustru af Thorup bar ham ved dåben.
Faddere er: Jens Glavind, Laurids Nielsen Ørsted, Søren Taarup i Veilby, Søren Blides kone og
Anders hustru af Hollandsberg.

Thorop må være Taarup. Det kan tyde på, at de kommer fra Vejlby eller Aiming i Sønderhald
Herred.
Poul Andersen af Hollandsberg bliver trolovet i Estruplund 21.juni 1741 med Kirsten
Jensdatter, Eskild Pedersens enke fra Tørslev. De bliver gift 2. november 1741 i Estruplund
Kirke.

ANE 631 KIRSTEN JENSDATTER
Kirsten Jensdatter er født i Store Siørup og døbt 22. februar 1705 i Estruplund. Jens Terkildsens
kone i Ingerslev bar hende. Faddere var Jens Nielsen og Rasmus Jensen i Store Siørup, Rasmus
Stifters i Ingerslev, Johanne Rasmusdatter Salling af Tørslev.
Kirsten Jensdatter er først gift med Eskild Pedersen. De bliver trolovede 22. maj 1734 i Tørslev.
Her angives hun som Jens Sørensen Stifters datter fra Store Siørup. De bliver gift 18. s. eft. trin.
1734 i Estruplund.
Der er skifte efter ham i Holbækgaard skifteprotokol G 267 - 3. fol. 252.
Skiftet er dateret 1. april 1739:
Enke:
Kirsten Jensdatter
Lavværge:
Jens Christensen i Søeved i Tørslev
Formynder:
Søren Rasmussen Krog
De fgr af børn:«

1.
f
2.

Else Eskildsdatter døbt 1735 i Estruplund. Hun bliver gift 1755 i Estruplund med Peder
Jensen af Tørslev.
Peder Eskildsen døbt 1738 i Estruplund

Eskild Pedersen er søn af Peder Henriksen i Tørslev. Han var først gift med Else Rasmusdatter
Salling. De blev gift 13. oktober 1733 i Estruplund. Else Rasmusdatter dør imidlertid 31. maj
1734, 22 år gammel. Eskild Pedersen dør 1739, 39 år gammel. Kirsten Pedersen sidder så som
enke på gården indtil hun bliver gift med Poul Andersen af Hollandsberg.

Poul Andersen og Kirsten Jensdatter bosætter sig i Tørslev. Han fæster gård matrikel nr. 2.
Denne gård var i 1688 frestet af Jens Andersen smed. 11741 af Eskild Pedersens enke og i 1749,
1758, 1764, 1779 af Poul Andersen.
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11783 festes gården af Ole Madsen Krog. Ole Madsen Krog bliver jo gift med ANE 315.
Gården er på 8 tdr. 4 skp. 4 fjdr. 1 alb.
Ole Madsens søn Henrik Olsen overtager 1819 gården.
De får af børn:
1.

Eskild Povelsen døbt 1742 i Estruplund

2.

Mette Povelsdatter døbt Dom Cantate 1743 i Estruplund kirke.
Begravet 1744, 8 mdr. 2 uger og 3 dage gammel.

3.

Mette Povelsdatter døbt 21. s. eft. trin. 1744 i Estruplund Kirke. ANE 315.
i

1762 bliver Mette Jensdatter til huse hos Poul Andersen i Tørslev jordet i Estruplund. Hun kan
være en søster til Kirsten Jensdatter.
»

Poul Andersen i Tørsjev far et uægte barn med Jens Ebbesens hustru, Kirsten Jensdatter. Barnet
døbes Margrethe i januar 1763 i Estruplund Kirke. Barnet dør imidlertid ca. 1/2 år efter.

Dette resulterer i, at Poul Andersen må stå offentligt skrifte i Estruplund Kirke.
Den 30. februar 1763 stod Poul Andersen, ægtemand afTørslev, åbenbar skrifte for sin horings
synd med Jens Ebbesens hustru i bemeldte Torslev.
Den 20. marts stod Jens Ebbesens hustru at åbenbare skrifte for sin horings synd. Udlagt
barnefader var meldt Poul Andersen i Torslev.
12. s. eft. trin. 1784 bliver Poul Andersen begravet i Estruplund. Han angives her at være 68 år
gammel.

Kort tid efter - 24. s. eft. trin. 1784 bliver Poul Andersens enke, næsten 80 år gammel, jordet i
Estruplund.
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ANE 632 PEDER PEDERSEN HJARSEN
Han bor i Hollandsberg i Holbæk sogn.
Det vides ikke om han har eksisteret, men han formodes at være broder til:
1.

Espen Pedersen Hjarsen. født ca. 1665.
Espen bliver public absolveret 15. januar 1702 i Ørsted for at have fået et “uægte” barn
med Maren Christensdatter af Hollandsberg. Han angives her at tjene hos sin broder
Jens Pedersen Hjarsen. Espen Pedersen bliver trolovet 24. november 1705 med Bodil
Madsdatter af Ørsted. De vies 27. juni 1706. Senere samme år 3. s. i advent troloves
han med Kirsten Rasmusdatter af Hollandsberg. De bliver gift 15. maj 1707. Her er
anført navnet Bodil Madsdatter af Ørsted i en firkant i kirkebogen.
Han bliver gift med Kirsten Rasmusdatter. Esben Pedersen Hjarsen begraves 19. april
1739 i Ørsted. Der er skifte efter Espen Pedersen Hjarsen i GI. Estrup skifteprotokol G
269 - 74, fol 27. Skiftet er dateret 13. maj 1739. Der er ikke nævnt en broder Peder
Pedersen Hjarsen i skiftet. Men dette afviser ikke, at de kan være brødre.

2.

Jens Pedersen Hjarsen. Der er skifte efter ham i Stenalt skifteprotokol G 268 - 43,
fol. 1. denl3. februar 1722, død 14-15. januar 1722, Holbæk.
Enke: Karen Jensdatter
søn: Hans Jensen, 15 år
Lavværge Espen Pedersen Hjarsen i Hollandsberg.

Hans hustru er ukendt.

ANE 633 NN
Der vides intet om hende.
De får af børn:
•

1.

____

Christen Pedersen Hjarsen. ANE 316. Han er ikke født i Ørsted.

De er ikke fundet døde.
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ANE 634 MADS JENSEN KROG
Det vides ikke, hvornår han bliver født ca. 1659.

Mads Jensen bliver gift med Karen Nielsdatter 1709 i Holbæk.

ANE 635 KAREN NIELSDATTER
Karen Nielsdatter er født ca. 1672.
De får af børn:
1.

Jens Madsen. ANE 636

2.

Niels Madsen født ca. 1712

3.

Maren Madsdatter født 1714. ANE 317

4.

Søren Madsen født ca. 1717

Mads Jensen Krog dør 1741 i Holbæk. Den 26. p. trin. 1741 bliver Mads Jensen Krog her af
Holbæk begravet, 82 år gammel.

Der er skifte efter ham i Holbækgaard Skifteprotokol G 267 - 3. fol. 321
Skiftet er dateret 22. februar 1742
*
Enke:
Karen Nielsdatter
Lavværge:
Mads Jellesen
Børn:
Niels Madsen, 30 år
Søren Madsen, 25 år
Maren Madsdatter, 28 år
Afdøde søn Jens Madsens 2 børn:
Mads, 9 år
Rasmus, 6 år
Formynder for børnene: Christen Hjarsen.
I 1743 bliver salig Mads Krogs enke af Holbæk, navn Karen Nielsdatter begravet, 71 år
gammel.
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ANE 636 JENS MADSEN KROG
Jens Madsen Krog er født i Holbæk.

Dom Palmer bliver Jens Madsen Krog af Holbæk trolovet med Maren Rasmusdatter
Jens Madsen Krog bliver gift 21. juni 1733 i Estruplund med Maren Rasmus Skrivers datter af
Tørslev i Estruplund.

ANE 637 MAREN RASMUSDATTER
SKRIVERS
11

i

Det vides ikke, hvornår hun er født, men hun kan være identisk med den Maren, der bliver
døbt septuagisima 1705 i Estruplund. Hun bliver ved dåben båret af Peder Beides kone, Maren
af Hollandsberg, faddere er: Rasmus Pedersen, Albert Pedersen, Jens ... alle af Tørslev,
Laurids... af Hollandsberg.
Peder Beide, hvis hustru bærer, er lig med Peder Rasmussen, der er gift med Maren Ibsdatter i
Hollandsberg.
Maren Rasmusdatter er datter af Rasmus Jensen Skriver og Birgitte Pedersdatter i Tørslev.
De får af børn:

1.
2.

Mads Jensen født 1733. ANE 318
Rasmus Jensen født ca. 1737

Jens Madsen Krog dør allerede 1738 i Holbæk.
Der er skifte efter ham i Holbækgaard Skifteprotokol G 267 - 3.
Skiftet er dateret 17. februar 1738.

Enke:
Lavværge:
Bøm:
Formynder:

Maren Rasmusdatter
Peder Bay
Mads Jensen, 4 år
Rasmus Jensen, 1 år
Farbroderen Niels Madsen Krog

Maren Rasmusdatter bliver igen gift 14. oktober 1738 i Holbæk med Søren Thomesen
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De får af børn:

1

Jens Sørensen døbt 1740 i Holbæk. Vi ser, at han opkaldes efter Marens første mand.

Tvillingerne:
Peder Sørensen døbt 1747 i Holbæk
Albret Sørensen døbt 1747 i Holbæk
Begge sønner, Peder og Albret, dør 3 dage efter dåben.
Søren Thomasen i Holbæk begraves 1776 i Holbæk, 72 år gammel.
2.

Kort tid efter, den 22. maj 1776, begraves Søren Thomasens enke, Maren Rasmusdatter af
Holbæk, 72 år gammel.

Kortet er fra Trap Danmark.
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ANE 638 SØREN ANDERSEN
Det vides ikke, hvornår han er født.
Søren Andersen er bosat i Kahre i Holbæk. Han bliver gift med Anne Jensdatter, men det er før
kirkebogens begyndelse.
Søren Andersen er muligvis identisk med Søren Andersen Hyrde i Kahre.

ANE 639 ANNE JENSDATTER
Anne Jensdatter er født ca. 1700.

,

Defår af børn:
9

1.

Bodil Sørensdatter født ca. 1728. ANE 318.

2.

Anders Sørensen døbt 1734 i Holbæk.

3.

Kirsten Sørensdatter døbt 1737 i Holbæk.

4.

Anne Sørensdatter døbt 1739 i Holbæk.

5.

Jens Sørensen Bøje. Han bliver trolovet den 4. august 1750 ved kongelig dispensation af
10. august 1750 med Mette Sørensdatter. De er i 3. led beslægtede. Dvs. de er fætter og
kusine.

Søren Andersen bliver begravet 14. december 1740 i Holbæk.
Anne Jensdatter bliver gift igen med Mads Thomasen 3. november 1741 i Holbæk.

De får af børn:
1.

Anne Madsdatter døbt 1742 i Holbæk.

Mads Thomasens hustru, Anne Jensdatter af Holbæk begraves 1769,69 år gammel i Holbæk.
Mads Thomasen af Holbæk begraves 5. april 1786 i Holbæk, 73 1/2 år gammel.
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11. GENERATION
ANE 1184 JACOB SØRENSEN SVENDSEN
Jacob Sørensen Svendsen er født ca. 1672. Han er formodentlig fia Lystrup i Vivild.

Hans bliver trolovet 8. søndag efter trinitatis 1699 i Ørsted med Magdalene Christensdatter
Skomagers. De bliver copulerede i Ørsted Kirke Dominic Saxegesime 1700.

ANE 1185 MAGDELENE
CHRISTENSDATTER
Hun er formodentlig født i Ørsted, men kirkeboger her begynder først 1686.
De får af børn:

1.

Tvillinger:
Christen Jacobsen Svendsen døbt 22. maj 1701 i Ørsted.

2.

Marcus Jacobsen Svendsen døbt 22. maj 1701 i Ørsted.

3.

Bodil Jacobsdatter Svendsen døbt 4. juli 1703 i Ørsted.

4.

Bodil Jacobsdatter Svendsen døbt 8. p. trin. 1704 i Ørsted.

5.

Hans Jacobsen Svendsen døbt 9. september 1708 i Ørsted. Han bliver gift 15. juni 1740
med Gye Madsdatter i Estruplund. Hun er datter af Mads Jensen i Store Siørup.

6.

Magdalene Jacobsdatter Svendsen døbt 20. juni 1706 i Ørsted.

7.

Søren Jacobsen Svendsen døbt 24. juli 1712 i Ørsted. ANE 592.

r

1. p. Epiphan 1733 bliver Jacob Sørensen Svendsen skomager af Ørsted begravet i Ørsted. Han
angives til at være 61 år gammel.
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ROUGSØ HERRED
Rougsø herred er det mindste i Randers amt. Ørsted sogn er det største i amtet. I sognet findes
byerne Ørsted, Bode, Hevring, Hollandsbjerg og Lille Sjørup. Noget af Lille Sjørup hører dog til
Voer Sogn.

Øst for Ørsted by ligger „bakkerne", for ikke så længe siden hede, men nu er den snart
forsvundet, gran og fyr er plantet næsten overalt. Endnu svinger lærkerne her sig højt mod him
len og lader deres triller høre, men om få år vil det være forbi, de første grønspætter har allerede
slået sig ned, myrerne samler grannåle i tue. Heden er væk, plantagen eller skoven er kommen i
stedet for. Her var skønt, da lyngen var enerådende, forhåbentlig vil granerne og fyrrene tage sig
lige så smukt ud, om end på en anden måde.
Fra toppen af Storebjerg har man en praktfuld udsigt, ikke så meget mod nord, der standses
udsigten af andre og højere bakker, men mod vest ligger byen med sin prægtige kirke, der ses
viden om.
Mod syd er der udsigt over kæret, de vældige enge, der strækker sig fra Hevringholm til Randers
fjord og udgør adskillige kvadratkilometer fortrinlig jord.

Et andet sted i sognet, nemlig ved Hevring, er der stadig et stort stykke hede, hvor militæret har
øvelsesplads. Lyng er her masser af, klokkelyng, tyttebær, blåbær, revling og meget andet, og så
er her stranden og havet.
Ved byens vestlige udkant begynder skoven. Først granplantage, derefter birk og bøg, ja, alt,
hvad der findes af danske skovtræer.

I denne skov rører sig et rigt fugleliv. Selv nattergalen har ruget i Stenalt skov.

Planteverdenen er repræsenteret ved flere sjældne planter, bl.a. fingerbøl (digitalis purpurea)
både i hvide og stærkt rødviolette eksemplarer, og der er i hundredvis af dem.
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ANE 1186 NIELS JENSEN MARCUSSEN
Niels Jensen Marcussen er født ca. 1671. Han formodes at være søn af en Jens Jensen Marcussen
Eller efter den Jens Nielsen Markussen, der begraves i Ørsted 11. juni 1705,71 år gammel.
Han bliver trolovet med Maren Jørgensdatter den 5. maj 1703 i Ørsted. De bliver gift den 21. oktober
1703 ligeledes i Ørsted.

ANE 1187 MAREN JØRGENSDATTER
Maren Jørgensdatter er formodentlig fia Hollandsberg i Ørsted. Hun er født ca. 1672.
De får af bøm:

1.

Anne Nielsdatter. Hun er ikke fundet døbt. Hun bliver gift 1725 i Ørsted med Søren
Rasmussen Rygaard. Hun benævnes her som Niels Marcussens datter i Ørsted.

2.

Kirsten Nielsdatter døbt 27. december 1705 i Ørsted. Hun begraves 3. s. i advent 1709 i
Ørsted ca. 4 år gammel.

2.

Karen Nielsdatter døbt 1 s. efter påske 1707 i Ørsted. Hun begraves 13. marts 1708 i
Ørsted.

3.

Karen Nielsdatter døbt 15. april 1708 i Ørsted.

4

Tvillingerne:
Jens Nielsen døbt 10. august 1710 i Ørsted.
Anne Nielsdatter døbt 10. august 1710 i Ørsted. ANE 593.
Jens bliver båret afAnne Jørgensdatter afHollandsberg
Anne bliver båret af Jørgen Bruuns hustru af Ørsted frembar.
Faddere er: Bjørn Christensen, Rasmus Skomager, Rasmus Marcussen, Johanne
Mortensdatter, Kirsten Michelsdatter, Anders Pedersens ? hustru, alle af Ørsted. Jens
Jensen Marcussen, ? Sørensdatter af Hollandsberg.

5.

Kirsten Nielsdatter født ca. 1715. Hun er ikke fundet døbt, men hun får et “uægte” barn
døbt i 1741 i Ørsted. Dom 25. trinitatis var Kirsten Niels Marcussens “uægte” barn til
dåben kaldet Eric, som hendes søster Søren Ladefogeds hustru af Ørsted bar. Faddere:
Niels Sørensen Bang, Anders Marcussen, Søren Niels Lassen, Margrethe Dorte
Davidsdatter, Peder Marcussens hustru alle af Ørsted. Barnets fader blev udlagt Christen
Ericsen, møllersvend ved Heuring mølle.

Maren Jørgensdatter begraves 3 pinsedag 1730 i Ørsted. Hun angives som Niels Jensen Marcussens
hustru i Ørsted, 58 år gammel.
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Der er sjdfte efter hende i Stenalt skifteprotokol G 268 - 43, skiftet er dateret 22. september 1730.
Enkemand: Niels Jensen Marcussen
Børn:
1 En datter gift med Søren Rasmussen i Rygaard
2 Karen, 28 år
3 Anna, 20 år
4 Kirsten, 15 år
Lawærge Søsterens mand Søren Rasmussen.

Niels Jensen Markussen i Ørsted 14. februar 1742,71 år gammel.

Kortet er fra Trap Danmark.
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ROUGSØ I OLDTIDEN.
Rougsø har - som navnet angiver - i tidligere tid været en ø. Randers fjord stod da i forbindelse
med Kattegat ved et sund, der forbandt Grund fjord med havet ved Hevringholm.
Foruden sundet ved Hevring fandtes et sund, der fra Grund fjord farte mod syd forbi Gammel
Estrup og derfra mod sydøst forbi Pindstrup til Kolindsund.
Når man i almindelighed taler om Rougsøs tilblivelse, siger man som oftest omtrent således. For
meget længe siden var Rougsø en del af fastlandet som tilfældet er nu. Så skete det, at
jordoverfladen sænkede sig, de lavere liggende dele, først og fremmest kæret, kom under vand.
Rougsø blev en ø.

Da hele landet har været opfyldt af skov, må denne skov have været med til at danne det nederste
lag mosedynd. Havet har lagt et lag sand over det hele, hvorefter jorden atter har hævet sig. Der
er ved Hevringholm opstået sandvolde, som har lukket for havet, så kæret blev en fjord, hvoraf
Grund fjord er den sidste rest. Oven på sandlaget har atter dannet sig mosedynd, og nu har vi
kæret med den frugtbare jord.

I Litorinatiden var der ved Randers fjord ligesom andre steder betydelige landsænkninger,
således at ikke alene det tidligere landområde i Kattegat dækkedes af havet, men at den desuden
bredte sig over det lavtliggende nuværende kystland og trængte ind i mange dale. Det falder
omtrent sammen med den ældre stenalder, hvor de kendte affaldsdynger (køkkenmøddinger)
ophobedes ved sten-alderfolkets bopladser langs de daværende Kyster.

I følge nogle geologer skulde hævningen af den nordøstlige del af Danmark være ophørt og jord
skorpen kommen i ro i slutningen af broncealderen. Andre mener, at en kendelig hævning har
fundet Sted siden broncealderens slutning
Om Rougsø herred vides, at det ikke var noget herred i 1231. Det nævnes ikke i Valdemars
jordbog, hvorimod det dog på den tid har været et landskab. I 1203 anføres nemlig Utby i Roxø
og i 1282 „Vilgrip" provst i Roxho.
•

Af oldtidsminder findes kun få i Rougsø herred. Fra den ældre stenalder kendes en køkken
mødding. Den er ca. 2 km for Ørsted, og i Udby sogn er der fundet en del flintesager fra samme
titl,
desuden skal der fra den yngre stenalder have været et par langdysser. De fa gravhøje, der har
været, er næsten alle sløjfede.

Fra den ældre jernalder er der hist og her under markfladen truffet grave med sæt af lerkar, bl. a.
er der fundet lerkar på kirkegården i Ørsted. Den sidste gang i 1952. Denne sidstnævnte
gravsætning med en meget interessant lerskål, der stammer fra keltisk Jernalder.
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ØRSTED I ÆLDRE TID.
Man siger, og det har sikkert været sagt gennem mange generationer, at Ørsted tidligere harværet en købstad eller en handelsplads, der har ligget ved vandet.

Ved den første overfladiske betragtning kan man ikke se, at der skulde være nogen rimelig
grund til at tro dette. Der er i lige linie over fire kilometer til det nærmeste åbne vand,
Grund Fjord.
Fra flodengene fører en smal mosestrækning, der hedder Kalkær, ind til byen. Mosen endte
omkring 1900 i en stor og dyb dam, der kaldtes Kranis Dam. Den betragtedes som bundløs,
men er nu opfyldt og anvendes som gartnerhave. Denne dam må have været en del af byens
havn.
Om der i Ørsted i vikingetiden har været en havn, foreligger der ingen klare beviser for.
Naturligvis har det ikke været en havn i vore dages betydning, men et sted, hvor både og
mindre skibe kunde Holde til. Her var læ og skjul.

Man kan vist gå ud fra, at tilgroningen af sejlløbet fra Grund til Ørsted allerede omkring
1200 - 1300 har været så vidt fremskredet, at kun små fartøjer har kunnet gå ind til Ørsted.

I dokumenter fra ældste tid og indtil ca. 1400 findes ikke den mindste antydning om en
havn i Ørsted. Fra senere trykte kilder findes til gengæld en hel del. Her gengives efter
Danske Atlas, trykt 1768:
“Ørsted er den største By i Herredet, bestående af 35 Gårde og en Deel Gadehuse, og,
dersom man skal troe almindelige Sagn, har den i gamle Dage været en Flek eller liden
Kiøbing, i det mindste en Ladeplads, og synes at have haft Indsegling fra Randers Fiord,
som ved Tidens Længde er eftergroet og nu er Kier og Moser, hvorudi man nu og da har
fundet Ankere og andre Skibs-Redskaber, desforuden er der i Byen et lidet Stræde, som
endnu kaldes Toldbod-Gyden, ja man vil, at den liden Bye Bode, som ligger nærmere til
Søen, fordum har været Ørsted Byes Søe-Boder”.

I. C. Hald, Randers Amt 1827 skriver:
“Tæt ved Ørsted By er således nyligen fundet et Skibsanker. At denne Landsby forhen har
været en Købstad, hvortil var Sejlads, er derfor rimeligt nok, og bliver det end mere, når
man ser hen til Byens usædvanlige Størrelse”.
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Lignende bemærkninger kan man læse andre steder, som oftest med hentydning til såvel
byens som kirkens usædvanlige størrelse, som til, at der findes en gade kaldt Toldbodgyde,
og at der til forskellige tider er fundet ankre. Det sidste anker, hvortil der var et stykke
kæde, skal være fundet omtrent på hjørnet af Toldbodgyde og Lillegade omkring 1870.
Desuden fortælles, at der er fundet fortøjningspæle, og at resterne af en båd er gravet op i
gartneriets have.

Der skal en gang have eksisteret et dokument, formentlig fra Erik af Pommerns tid, hvori
der fra Randers by klages over, at denne er sat i for høj skat, efterdi den Købing Ørsted
tager en del af handelen sønden for Randers fjord.

Et andet noget lignende dokument er et bevillingsbrev i original på pergament i Randers
Rådhus Arkiv. Det er udstedt af Kong Christian den I i året 1457. Ingen i fjorden måtte
købslå, førend de kom op til Randers Broer.
Af det foregående fremgår, at en af grundene, der er medvirkende til, at man mener, at
Ørsted har været en „Kiøbing", skyldes Toldbodgyden. Formodentlig ud fra den
betragtning, hvor der er en Toldbodgyde, må der have været en Toldbod, og hvor der har
været en Toldbod, må der også have været en købstad.
I tidligere tid havde ordet “told” en videre betydning end nu. Det kunde omfatte f.eks. vej-,
bro- eller markedstold, men Toldbodgyden er beliggende så langt fra hovedvejen, der gik
gennem Ørsted til det øvrige herred, at den næppe kan have haft noget med den slags told at
gøre, enten det så har været vejtold eller brotold.

Som naturforholdene har været, kan man nogenlunde sikkert gå ud fra, at Jens Bøs1 Dam og
Kranis Dam en gang har været 'en dam, og på det smalleste sted har der været en bro.
Tidligere kaldtes Jens Bøs* gård „Broen”og dammen kaldtes Broens dam.
%

I skifteprotokollen for Ørsted 1721-1770 findes en bemærkning, der kunde tyde på, at
bakken fra Kalkær op mod kirken på den tid kaldtes Tuldhøj.
Ja, - så kan man sige, at det er meget naturligt, fordi Toldboden har ligget ved Foden af
denne Høj.

En anden forklaring kan også gives:
Thulen (Thule) er et oldnordisk ord, der vel bedst oversættes som stormand, hvis det
r skal gøres med et enkelt ord. Thulen var stedets lovsiger, ja, han har antagelig været lov
siger for hele Rougsø og en del af Sønderhald herred. På den tid var ingen love nedskrevne.
De blev overleveret mundtlig fra slægt til slægt, og lovsigeren, der skulde gengive lovene
på tinge, har derfor været en meget betydningsfuld person. Han var tillige hedensk
offerpræst.

Det forudsættes, at Thulen boede på bakken, hvad der er meget sandsynligt, fordi han her
havde udsigt over en stor del af fjorden, såvel som indsejlingen til havnen.
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Måske har byens offerplads været på denne bakke. Det var ikke ualmindeligt, at kirken
rejstes der, hvor hedningerne havde ofret til deres guder. Ihvertfald har her tidligere været
begravelsesplads, hvilket fremgår af urner og lignende, der er gravet op på den nuværende
kirkegård.
Når Thulen boede på højen er det rimeligt, at den kaldtes Thulens høj eller Thulehøj,
der i daglig tale meget let bliver til Thulhøj eller Tholdhøj.

Thulen har været en driftig mand, han har haft skibe på søen. Med skibene kom
varer, disse blev oplagt i en bod ved havnen, og boden kaldtes Thulens bod eller
Thuleboden. Senere kommer en gyde, Thulebodgyden.

På den måde har vi både en Toldbod og en Toldbodgyde, der ikke har det ringeste
med told at gøre.
0
Denne forklaring afsvækker på ingen måde formodningen om, at her har været en havn, og
at byen har været en-Købing.

Gammel landsbygyde i Ørsted.

Billedet er fra Trap Danmark.
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ANE 1188 CHRISTEN NIELSEN BALLE
Christen Nielsen Balle er døbt 4. søndag i festen (18. marts) 1694 i Skjødstrup. Anne Jensdatter, Jens
? bar det Faddere: Michel Jensen Jul, Ole Michelsen, Mette Jensdatter, Maren Jørgensdatter.

Han bliver gift med Karen Jensdatter. De bliver gift ca. 1716.

ANE 1189 KAREN JENSDATTER
Der vides intet bestemt om hende. Dog, hvis hun er fia Skjødstrup, kan hun kun være datter af Jens
Fisker og Johanne Rasmusdatter. Hun er da døbt 13. november 1686 i Skjødstrup. Hun bliver ved
dåben båret af Mourits kone i Segalt Faddere er Olle Fisker.
De får af børn:
1.

Anne Christensdatter døbt ca. 1717 i Skjødstrup. Hun bliver gift 8. april 1758 i
Skjødstrup med fæstekusk Anders Jensen fia Vosnæsgaard.

2.

Mette Christensdatter døbt 3. marts 1720 i Skjødstrup.

3.

Niels Christensen døbt 1722 i Skjødstrup. ANE 594.

4.

Karen Christensdatter døbt 11. marts 1725 i Skjødstrup. Hun bliver gift 9. februar 1762 i
Skjødstrup med Søren Rasmussen i Segalt

5.

Jens Christensen døbt 14. marts 1728 i Skjødstrup. Han kalder sig senere Jens Balle.
Han blive? gift med Maren Bertelsdatter i 1765 i Skjødstrup. Han bor da i Træskohuset.

6.

Søren Christensen døbt 15. juli 1731 i Skjødstrup.

Christen Nielsen Balle er fæstegårdmand under Vosnæsgaard.
Karçn Jensdatter dør 1737 i Skjødstrup.

Der er skifte efter hende i Vosnæsgaard skifteprotokol, G 311 -1, foL 157B, dateret 18. december
1737.
Her nævnes:
Enkemand: Christen Nielsen Balle
Børn:
Niels Christensen, 15 år
Jens Christensen, 9 år
Søren Christensen, 6 år
Anne Christensdatter, 20 år
Mette Christensdatter, 18 år
Karen Christensdatter, 12 år
Formynder for børnene: Peder Jensen af Kreiberg. (Han formodes at være broder til
afdøde).
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Christen Nielsen bliver gift igen med Berthe Jensdatter.
De får en datter:
1.
Karen Christensdatter døbt 18. april 1740 i Skjødstrup. Vi ser her, at hun er opkaldt efter
afdøde hustru.
Christen Nielsen Balle dør 1742 i Segalt Han bliver begravet i Skjødstrup Dom Saxegisima, den 28.
januar 1742 i Skjødstrup, 48 år gammel.
Der er skifte efter ham i Vosnæsgaard skifteprotokol G311 - 1, foL 120. Skiftet er dateret 23.
februar 1742.
Her nævnes:
Enken:
Berthe Jensdatter
Børn, 2 kuld:
1. ægteskab:Niels Christensen, 19 - 20 år
,
Jens Christensen, 14 år
Søren Christensen, 11 år
Arme Christensdatter, 24 år
'
Mette Christensdatter, 22 år
Karen Christensdatter, 17 år
2. ægteskab:Karen Christensdatter, 2 år
Lavværge: Thomas Rasmussen
Formynder: Anders Nielsen Balle, farbroder og formynder for de umyndige børn.

Kortet er fra Trap Danmark.
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ANE 1190 JØRGEN JOHANSEN
Jørgen Johansen er født i Følle og døbt 15. september 1678 i Bregnet. Han er søn af Johan
Jørgensen Schræder.
Han har først opholdt sig i Følle, hvor han muligvis har fortsat sin faders håndværk.

Jørgen Johansen bliver trolovet 24. september 1711 i Bregnet og gift 13. december 1711 med
Mette Sørensdatter i Følle i Bregnet Kirke. De angives begge at være afFølle.

ANE 1191 METTE SØRENSDATTER
Mette Sørensdatter er født i Følle og døbt i Bregnet 1679. Hun er datter af Søfren Jensen, idet det
er den eneste, der er døbt med dette navn i årene omkring 1684.

En anden mulighed er dog, at hun er datter af en Søren Sørensen, der får en datter døbt i Bregnet
kirke 1684, men desværre har præsten glemt at tilføje hendes døbenavn.
Jeg vil i mit arbejde dog gå ud fra den første mulighed.
De får af bøm:

1.

Maren Jørgensdatter døbt 17. april 1712 i Bregnet Kirke. ANE 595

Umiddelbart herefter må de være flyttet til Uggelbølle i Mørke sogn. Her står Jørgen Johansen
fadder ved broderen Christens bams dåb 1713.
*

2.

Karen Jørgensdatter døbt 1714 i Mørke kirke.

3.

Søren Jørgensen døbt 1716 i Mørke kirke. Han dør 4 uger gammel.

4.

Mette Jørgensdatter døbt 1717 i Mørke kirke. Død 1717

5.

Søren Jørgensen døbt 1718 i Mørke kirke. Død 1718

6.

dødfødt datter 1719

7.

Mette Jørgensdatter døbt Dom 1. Advent 1720 i Mørke kirke. Død 1720

8.

Mette Jørgensdatter døbt 18. januar 1722 i Mørke Kirke. Død 1722

Mette Sørensdatter, Jørgen Johansens af Uggelbølle begraves 22. trin. 1723 i Mørke. Hun blev kun
38 år gammel.

Som skik og brug er bliver han hurtigt gift igen. Denne gang bliver Jørgen Johansen gift den 9. juli
1724 i Følle i Bregnet Kirke med Maren Rasmusdatter. Hun er datter af kapitelstjener (frester under
Århus Domkapitels gods) i Følle, Rasmus Espensen og hustru Dorete Andersdatter og er født i
Følle og døbt i Bregnet Kirke 30. oktober 1701.
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De får af børn:

1.

Mette Jørgensdatter døbt 17.s. Trin. 1727 i Mørke kirke. Hun bliver gift 27. juni 1749 i
Mørke med Jørgen Ubies eller Usen Pedersen i Ommestrup. Hun er nævnt i folketællingen
1787 som 60 år. -

2.

Johan Jørgensen døbt 1727 i Mørke kirke. Han bliver gift med Mette Sørensdatter 6.
november 1764 i Bregnet.

3.

Niels Jørgensen født 1731. Da kirkebogen mangler i årene 1728 - 1732, ved i det ikke
nærmere. Han bliver gift 1753 med Inger Sørensdatter Tyrris, der er enke efter Jens
Rønde, ftester af Tyrregården i Følle. Han og hustruen dør i 1803 i Følle i Bregnet sogn.
Der er mindesten på Bregnet kirkegård efter dem.
,
Indskriften lyder således:
PS. 90 Vers 12.
Læsere! Se her!
Denne Marmor skiuler Støvet af
De i Herren hensovede, som paa den
almindelige Samlings-Dag ved Sielens
Foreningforventer en Glædelig Opstandelse.
De ved Døden i Graven samlede,
Men i Livet ved et Kierligt Egteskabs-Baand
Forenede Egte-Par
neml. Denfordum Velagte og Gudfrygtige Mand
nu
Sal. NIELS JØRGENSEN
Fød i Uggelbølle den 10de August Aar 1731,
Død i Følle den 22de Januar 1803.
Tillige med sin Kiere Hustrue, Den
fordum Velagte og Gudfrygtige Kone
nu
Sal. INGER SØRENS Datter,
Fød i Følle den 1ste October 1720,
Død i Følle den 6te Novbr. Aar 1803.
Vær overbevist om, at Gud ikkeforlader
sine Hellige
lobs 19. Cap. 25. 26. V

Fra dem er navnet “Jørgensen” blevet et slægtsnava Deres søn Jens Jørgensen og hustru
Kirstine født Møller har ligeledes en mindesten på Bregnet Kirkegård. Jens Jørgensen er
forpagter på Rosenholm. Han køber senere herregården Katholm.
4.

Dorthe Jørgensdatter døbt x.s. Trin. 1734 i Mørke kirke. Hun bliver gift med Niels
Christensen. Han kan være identisk med ANE 594.

5.

Rasmus Jørgensen døbt 1735 i Mørke Kirke. Han begraves 1738.
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Jørgen Johansen har sikkert været en bedrestillet fæster under Vosnæsgaard. I en lægdsrulle over
Kalø amt for 1724 nævnes han som lægdsmand og hørende under Vosnæsgaard.

Maren Rasmusdatter af Uggelbølle, Jørgen Johansens hustru, bliver begravet 11. april 1754 i
Mørke. Hun blev 52 år gammel.
Jørgen Johansen bliver begravet 21 april 1754 i Mørke. Han bliver 79 år gammel.

Vosnæs.

Billedet er fra Trap Danmark.

Kilde: [20], [21], [26]
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ANE II92 NN MAASEN
Der vides intet om ham.
Hans hustru er ukendt.

ANE 1193 NN
Der vides intet om hende.

De får formodentlig af bøm:
1.

Laurs Maasen.

2.

Christen Maasen.

3.

Niels Maasen født ca.1698. ANE 596

4.

Peder Maasen.

5.

Søren Maasen.

Det vides ikke, hvornår de dør.
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ANE 1196 ANDERS NN WOLLE
Det vides ikke, hvornår han er født.
Hans hustru er ukendt.

ANE 1197 NN
Der vides intet om hende.
Defår af bøm:

1.
2.
3.

Niels Andersen Wolle født ca. 1726. ANE 598

Søren Wolle. Han bliver gift med Kirsten Jensdatter.

Mads Wolle er født ca. 1724. Han bliver gift med Mette Sørensdatter. Hun dør 1771,41
år gammel i Krogsbæk. Mads Wolle bliver herefter gift med Maren Thomasdatter. Hun
begraves 17. oktober 1779 i Krogsbæk, 38 år gammel. De sidste vielser er ikke foregået i
Krogsbæk. Mads Wolle begraves 2. juli 1792 i Krogsbæk, 68 år gammel.
Mads Wolle er fæster af Bjerregaarden før Anders Sørensen, ANE 296.

Det vides ikke, hvornår de dør.
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ANE 1198 CONRAD VILLUMSEN
Conrad Villumsen er født i Trustrup, men det vides ikke hvornår ?
Trustrup er formodentlig i Lyngby sogn. Her starter kirkebogen først 1716.
Conrad Villumsen er sikkert barnebarn af den Niels Sørensen Willumsen, der optræder i
Trustrup i Lyngby i matriklen 1688. Han er her fæster under Høgholm gods. Gårdens hartkorn
er på 4 -1 - 3 - 0.

Conrad Villumsen bliver gift med Karen Andersdatter. Conrad Villumsen fæster en gård i
Karlby i 1719. Han fæster den efter en Anders Wolle. Denne Anders Wolle er muligvis Karen
Andersdatters fader.

Fæstebrev for Conrad Villumsen, dateret Rosenholm 21. juli 1719.

ANE 1199 KAREN ANDERSDATTER
Det vides ikke hvor, eller hvornår hun er født.
De får af bøm:

1.

Rasmus Conradsen. Han bliver gift med Mette Rasmusdatter. Han bor i Hornslet.

2.

Anders Conradsen. Han er tjenende i Rygård.

3.

Niels Conradsen. Han er tjenende i Karleby.

4.

Maren Conradsdatter.

5.

Aldhed Conradsdatter. Hun er gift med Niels Jensen i Karleby. ANE 598 og 599.

Oplysningerne om børnene er efter skifte efter Conrad Villumsen i Rosenholm skifteprotokol.
Dateret 4.december 1737, G 308 - 54, fok 209.
Enken:
Karen Andersdatter
Bøm:
Rasmus Conradsen, i Hornslet
Anders Conradsen, tjenende Ryegaard i Siølund
Niels Conradsen, tjenende i Karlby
Maren Conradsdatter gift med ? ulæseligt i bemeldte Karlby
Aldhed Conradsdatter gift med Niels Jensen i Karlby
Barbara Conradsdatter tjenende Niels Jensen i Karlby
Enkens lavværge: Niels Laursen i Karlby
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Skifte efter Conrad Villumsem.
Skiftet er dateret Rosenholm 4. december 1737.
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ANE 1200 SØREN SØRENSEN GROESEN
Søren Sørensen Groesen er født ca. 1651. Han er formodentlig søn af den Søren Groesen, der
bliver begravet i Egå 3. maj 1696,85 år gammel.

Hans hustru er ukendt.

ANE 1201 NN
Der vides intet om hende.
De får af børn:

1.

Niels Sørensen Groesen ca. 1675. ANE 600

2.

Søren Sørensen Groesen

3.

Ane Sørensdatter. Hun er fadder ved broderens bøm.

Søren Sørensen Groesen er fæster i Lystrup.

Gården ejes af Gunde Rosenkrantz. Den 8. august 1664 tilskøder han gården sammen med
andet bondegods i Egå til sin søster Dorethe Rosenkrantz.
Søren Sørensen Groesen svarer for gården:
1 fj. smør, 2 pund byg, 24 skpr. byg gæsteri, 3 ørte havre, 1 ørte folehavre, 1/2 læs hø, 1 svin, 1
tdr. vedbyg, 12 1/2 tdr. 2 1/2 skpr.
I matriklen 1664 er han fester af gård nr. 2 i Lystrup. Den ejes af Jesper Thygesen. Han fester
gården sammen med Anders Sørensen, der formodes af være en broder. Gårdens hartkorn er på
12 tdr. 6 skpr. 2 fjdr. 0 alb.
Det er en omfattende skattereform, der har til hensigt at få penge i statskassen efter de fejlslagne
krige mod Sverige.

r matriklen 1688 er han fester af gård nr. 1 i Lystrup. Gården ejes af Tyge Jespersen. Han fester
stadig gården sammen med Anders Sørensen. Gårdens gamle hartkorn er på 12 tdr. 6 skpr. 2 fjdr
0 alb. den nye er på 12 tdr. 5 skpr. 1 fjdr. 1 alb.

Den 4. juli 1668 skøder fru Dorethe Rosenkrantz Lystrupgården til Erik Rosenkrantz.
Søren Sørensen Groesen bliver nedsat (begravet) 19. januar 1706 i Egå, 55 år gammel.

337

ANE 1202 PEDER NIELSEN
Det vides ikke, hvornår han er født, men han bærer tilnavnet Molbo. Det kan henføre til, hvor han
kommer fra. Ved hans dødsindførsel er der ikke givet nogen alder.
Hans bliver først gift med Dorthe Espensdatter.

ANE 1203 DORTHE ESPENSDATTER
Der vies intet om hende.

Forrige ejer af deres gård hed Peder Pedersen.

J

De får af børn:

1.

Niels Pedersen, Han bliver gift i Egå 1695 med Kirsten Jensdatter. Han må være død uden
bøm i 1719, da han ikke nævnes i skiftet.

2.

Mette Pedersdatter. ANE 601

3.

Ane Pedersdatter. Hun bliver gift med Niels Hansen 1706 i Egå.

4.

Maren Pedersdatter. Hun bliver gift med Anders Jensen i Egå.

Dorthe Espensdatter dør. Vi ved ikke hvornår.

Peder Nielsen bliver gift igen. Denne gang med Maren Andersdatter.
De får af bøm:
1.

Ane Pedersdatter. Hun dør natten mellem 15. Og 16. Marts 1695 af våde hos moderen.

1.

Anders Pedersen født 1698 i Egå.

2.

Dorethe Pedersdatter. Hun bliver gift med Laurids Sørensen 1709 i Egå. Vi ser, at hun er
opkaldt efter hustru nummer 1.

Maren Andersdatter dør ca. 1701. Der mangler nogle indførsler i kirkebogen i disse år.
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Herefter bliver Peder Nielsen Molbo trolovet med Dorthe Jørgensdatter 20. S. trin 1700. De bliver
copulerede 3. S. trin 1701 i EgåKirke.
De får af bøm:

1.

Maren Pedersdatter døbt 1706 i Egå. Hirn er opkaldt efter 2. Hustru.

2.

Jørgen pedersen døbt 1709 i Egå.

3.

Ane Pedersdatter døbt 1. Juni 1713 i Egå.

Peder Nielsen kan være den Peder Nelsen, der bor som selvejer i matrikel nr. 5 i 1680, 1688, 1703,
1711.
Herligheden betales i 1680 til Mathias de Brobergum, i 1688 til Assersor Lasson, i 1703 til Th.
Reenberg/ grev Reventlov og i 1711 til Frisenvold.

Gårdens hartkorn er i 1688 5 tdr. 5 skpr. 3 fjdr. 0 alb.

Da kong Frederik den IH sælger og overdrager store dele af kronens gods og rettigheder for at
borteliminere statsgælden, men samtidig forbeholder han sig retten til at generhverve det afståede
gods. Kong Frederik den IV giver afkald på denne ret mod et passende vederlag. Ejeren er på dette
tidspunkt Peder Pedersen, søn af den foregående ejer Peder Nielsen.

Peder Nielsen af Egå begraves 1719 uden aldersangivelse.

Der er skifte efter ham i Ristrup Gods skifteprotokol G 318-2, fol. la-2a.
Skiftet er dateret 4. Oktober 1719
I skiftet nævnes:

r

Dorthe Jørgensdatter, enke
Hans bøm i 1. ægteskab med Dorthe Espensdatter
1) Mette Pedersdatter ~ Niels Sørensen i Elev
2) Anne Pedersdatter ~ Niels Hansen i Skæring, hun død
2a) Maren Nielsdatter
3) Maren Pedersdatter ~ Anders Jensen i Egå
Bøm med Maren Andersdatter:
4) Anders Pedersen hos enken
5) Dorthe Pedersdatter ~ Laurits Sørensen i Skejby
Bøm med enken:
6) Jørgen Pedersen, 10 år
7) Maren Pedersdatter, 13 år
8) Anne Pedersdatter, 3 år
Lavværge Peder Jørgensen i Ommestrup,
Søren Andersen i Skæring, morbroder til Anders Pedersen
Farbroder Niels Nielsen i Skæring
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ANE 1204 PEDER SØRENSEN
Peder Sørensen er født ca. 1655. Han er formentlig søn af den Søren Sørensen, der nævnes i
Bendstrup i Todbjerg ved matriklen 1664.

Hans første hustru er ukendt
De får et barn døbt 1682 i Todbjerg.

1.

Søren Pedersen døbt 6. januar 1682 i Todbjerg.

Det vides ikke, hvornår første hustru dør.

i
Han bliver igen trolovet Palmerum 1684 i Elsted med Kirsten Nielsdatter. Præsten har skrevet Per
Sørensen i Bendstrup og Kirsten Nielsdatter, en pige i Søndergaard. De bliver viet 13. juni 1684 i
Elsted kirke.

ANE 1205 KIRSTEN NIELSDATTER
Kirsten Nielsdatter er døbt 2. søndag i Advent 1662 i Elsted. Faddere: her nævnes kun Søren
Laursen i Elsted.

De får af børn:

1.

Niels Pedersen døbt 1687 i Todbjerg

2.

Anne Pedersdatter døbt 10. marts 1689 i Todbjerg

3.

Peder Pedersen døbt Dom Judica 1691 i Todbjerg. ANE 602

4.

Rasmus Pedersen døbt 23. juni 1693 i Todbjerg

5.

Anne Pedersdatter døbt 26. april 1696 i Todbjerg

6.

Christen Pedersen døbt 3. juli 1699 i Todbjerg

7.

Maren Pedersdatter døbt 18. marts 1702 i Todbjerg

Peder Sørensen bliver begravet 17 marts 1710 i Todbjerg. Præsten har skrevet: 17. marts 1710 blev
den ærlige mand, salig Peder Sørensen af Bendstrup begravet, 55 år gammel.

Kort tid efter dør hustruen Kirsten Nielsdatter. 14. maj 1711 bliver Kirsten Nielsdatter, salig Peder
Sørensens begravet, 48 år gammel i Todbjerg.

340

ANE 1206 NIELS POULSEN
Niels Poulsen er født ca. 1629 i Kanchbølle. Han bliver døbt i Hjortshøj kirke, men det er før
kirkebogens start Han er søn af Povl Troelsen.
Hans hustru er ukendt

ANE 1207 NN
Der vides intet om hende, men hun hedder formodentlig Kirsten, idet sønnen Peder Pedersens første
datter hedder Kirsten.
De er bosat i Kanchbølle i Hjortshøj.
De får af børn:

1.

Poul Nielsen bosat i Kanchbølle. Poul Nielsen bliver første gang trolovet 11. juli 1705 med
Anne Pedersdatter. Hun begraves allerede 1709 i Hjortshøj kun 25 år gammel. Herefter
bliver Poul Nielsen igen gift med Maren Pedersdatter af Kanchbølle i 1710.
Poul Nielsen nævnes i Kanchbølle i Vosnæsgaard jordebog 12. juni 1719.

2.

Maren Nielsdatter gift 1704 med Jens Sørensen. De bliver gift i Poul Nielsens stue.
De er bosat i Kanchbølle i gård nr. 4.

3.

Birgitte Nielsdatter. Hun bliver gift 1702 med Peder Christensen i Lystrup i Egå sogn.

4.

Maren Nielsdatter. ANE 603.

*

Børnene er indbyrdes faddere ved hinandens bøm.

Niels Poulsen nævnes i matriklen 1664 og i jordebogen fia 1682. Han er ligeledes nævnt i matriklen
1688. Han er flere gange nævnt i Hjortshøj gamle kirkebog, der begynder 1691.
I gamle dage er hestegildning, flåning af selvdøde dyr, skorstensfejning mm uærligt arbejde,
der udføres af de såkaldte kæltringer eller natmænd. Kæltringerne, der er udstødte af det
borgerlige samfund, tager ikke altid dets love særligt højtidelige og går, som det følgende
viser, ikke af vejen for grove forbrydelser som snigmord.

På det tingmøde på Rosenholm Birketing, der afholdes den 27. maj 1679, vidner Niels
Poulsen i Kankbølle, at da han en dag:
"kom gaaende ud med Middagsmad til hans Ployfolk, da som han kom igennem Byledet, da
stod Jens Christensen Hestegilder, almindeligvis kaldet Næseløs, sammesteds ved Gærdet og
ladede sin Bøsse. Saa gik Niels Poulsen lidt omkring Gærdehjørnet med Maden til sine Folk,
og som de sad og fik deres Mad, da kom en anden Hestegilder ved Navn Holger Jensen
gaaende nedfra Hjortshøj, og som han kom ind midtfor Gærdet mod Byledet, da hørte Niels
Poulsen, at der først gik et Skud af, og saa snart det var afgaaet, et andet straks efter. Den
Tid Skuddene var afgaaet, da hørte Niels Poulsen, at Jens Næseløs raabte: “Det skal du
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have, din Røver og din Tyv, for det Matel (antagelig det samme som martel, marter, dvs
skade, fortræd), du har gjort paa mig tilforn Saa kom Holger rendende om Gærdehjørnet
om ved Ploven og sagde: “Aha, saa Idet, I Godtfolk, hvor den Røver laa inden ved Gærdet?’’
Da sagde Niels Poulsen: “Fik I ingen Skade? ” Saa svarede han slet intet dertil, men væltede
sig over Gærdet og kom tvært over i Haverne og kom siden derfra over til Skødstrup. Saa
kom Niels Poulsen siden og talte med Næseløs. Da sagde han, nemlig Næseløs “Havde den
Skælm ikke været”, pegendepaa hans egen Søn, “han var saa ivrig og skød saa fage, førend
jeg kunde komme dertil, da skulde han vel have faaet hans Løn; men saa skød han saa fage,
før jeg kunde faa ret Skud paa ham, saa skødjeg bag paa hans Ryg, saa jeg fornam vel, han
fik Skade ” - Det viste sig, at Holger Jensen var blevet saa alvorligt saaret afJens Næseløs, at
ban kort Tid senere afgik ved Døden.

Niels Poulsen af Kanchbølle begraves i Hjortshøj 19. februar 1703,74 år gammel.

Kilde: [28],[29]
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ANE 1208 CHRISTEN HANSEN
Det vides ikke, hvornår Christen Hansen er født.
Hans Bliver gift med Ane Sørensdatter.

ANE 1209 ANE SØRENSDATTER
Det vides ikke, hvornår hun er født.
De får af børn:

1.

Hans Christensen døbt 1717 i Egå. Han bliver begravet 1721 i Egå.

2.

Niels Christensen. ANE 604

3.

Jens Christensen (Brandstrup)

4.

Søren Christensen (Brandstrup)

Christen Hansen er fæster i Lystrup i Egå. Han nævnes 1700 og 1709 i Lystrup i gård nr. 1. Han er
begge gange fester af gården sammen med Niels Sørensen Groesen
Christen Hansen begraves 1717 i Egå. Der er ingen aldersangivelse anført.
Hans enke Ane Sørensdatter bliver igen gift med Søren Pedersen i Elef. De bliver trolovede 1718 i
Egå.
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ANE 1210 SØFFREN CHRISTOFFERSEN
Søfiren Christoffersen er født ca. 1665.

Hans hustru er ukendt, men han er gift mindst 2 gange. Den første hustru dør 1740.

ANE 1211 NN
Der vides intet om hende.

De får af bøm:
1.

Maren Sørensdatter. ANE 605
»

Søffren Christoffersen jiævnes som fedder bl. a. i 1715,1721.
I Skaarupgaard jordebog fia 12. august 1733 nævnes han som feester af matrikel nr. 1 i Lystrup i
Egå sogn. Gårdens hartkorn er 6 tdr. 2 skpr. 2 §dr. 2 alb.

Søffrens Christoffersens hustru bliver jordet 3. påskedag 1740.
Søffren Christoffersen bliver gift igen umiddelbart efter, men vielsen er ikke i Egå.
I kirkebogen 20. søndag efter trinitatis 1740 under dåb står: “ Søren Christoffersens unge kone
bar”. Hun bærer her Niels Christensens søn, Hans.
I dette ægteskab er der ingen bøm.

Søffren Christoffersen dør dog kort efter. Han bliver jordet 1741 i Egå, 76 år gammel.
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ANE 1212 RASMUS PEDERSEN
Det vides ikke, hvornår han er født.
Hans hustru er ukendt.

ANE 1213 MAREN NN
Der vides intet om hende.
De far af bøm:

1.

Peder Rasmussen født ca. 1691. ANE 606

2.

Jens Pedersen døbt 1692 i Skæring i Egå. Han bliver begravet 5. marts 1693. Han dør
mellem 22. og 23. februar af vaade, omkom ved moderen.

3.

Johanne Pedersdatter døbt 1694 i Skæring i Egå.

Rasmus Pedersen er hyrde i Skiæring.

Maren, Rasmus Hyrdes af Skiæring jordes 1723 i Egå. Der er ingen aldersangivelse.
Rasmus Pedersen af Skiæring begraves 1742. Der er ligeledes ingen aldersangivelse.
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ANE 1214 JENS CHRISTENSEN
HOVGAARD
Jens Christensen er født ca. 1678. Jens Christensen har en broder, Peder Christensen i Fane i Sporup
sogn i Gjern Herred. Jens Christensen formodes derfor at være fra Sporup sogn i Gjern Herred.
Faderen kan da være Christen Pedersen i Fane. Jens Christensens tilnavn “Hovgaard” kan stamme
fra Farre Hovgaard.

Han bliver først gift med Elle Sørensdatter. Elle Sørensdatter er formodentlig identisk med hende, der
30. oktober 1692 i Elsted bliver gift med Poul Pedersen.
Elle Sørensdatter dør i 1717. Skiftet efter hende slutter 30. august 1717. Datoen er opgivet ved skiftet
efter Jens Christensen Hovgaard.

Jens Christensen er fester under Århus Domkirke. Han har festet en gård i Lystrup i Elsted sogn.

Jens Christensen bliver igen gift med Karen Pedersdatter.

ANE 1215 KAREN PEDERSDATTER
Karen Pedersdatter er døbt 16. januar 1695 i Elsted. Hun er datter af Peder Sørensen og Mette
Clemmensdatter. Hun bliver ved dåben båret af Mette Envoldsdatter, Rasmus Søndergaards kone.
Faddere er:
fra Lystrup: Peder Sørensen
Poul Pedersen
fra Søften: Anders Clemmensen
fra Karupgr: Anne Mortensdatter
fra Thrige: Kirsten Pedersdatter
De far af børn:

1.

Povel Jenson døbt 1719 i Elsted

2.

Elle Jensdatter døbt 1721 i Elsted. ANE 607

3.

Johanne Jensdatter døbt 1722 i Elsted

4.

Peder Jensen døbt 1725 i Elsted

5.

Peder Jensen døbt 1727 i Elsted

6.

Mette Jensdatter døbt 1730 i Elsted

7.

Maren Jensdatter døbt 1732 i Elsted

8.

Christen Jensen døbt 1735 i Elsted
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Jens Christensen Hovgaard dør 1738. Han begraves 9. november 66 år gammel i Elsted.
Der er skifte efter ham i Århus Hospitals Skifteprotokol C 617-49, fol. 36.
Skiftet er dateret 25. november 1738.

Skiftet udføres af Jacob Drejer, administrator over Århus Domkirkes Jordegods.
Vurderingsmænd:

Søren Christensen Tørring
Povel Jensen, begge af Lystrup

Udi stervboen hos Jens Christensen Hovgaard, som i afvigte lørdags otte dage ved døden var afgået.
Karen Pedersdatter
Efterladte enke:
Povel Jensen, 20 år
Bøm:
Peder Jensen, 12 år
Elle Jensdatter, 17 år
Johanne Jensdatter, 15 år
Mette Jensdatter, 7 år

Lavværge:
Formynder:
sønner

Enkens søsters mand, Søren Rasmussen af Elsted
Børnenes Farbroder Peder Christensen boende i Fare. I hans svaghed hans

Mogens Pedersen og Peder Pedersen var til stede.
De underskriver sig Mogens Pedersen Hovgaard og Peder Pedersen Hovgaard.

Skiftet tages op igen 8. januar 1739 på skiftekontoret.
Vurderingsmændene er stadig Søren Christensen og Povel Jensen af Lystrup.
Enkens lavværge eç stadig Søren Rasmussen af Elsted.
På børnenes vegne møder Peder Sørensen afElsted.
Enken fremlagde det skifte, der blev holdt efter mandens første hustru Elle Sørensdatter. Det blev
sluttet 30. august 1717.
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ANE 1258 NIELS JENSEN SCHYT
Niels Jensen Schyt er født ca. 1653.
Niels Jensen Schyt bliver trolovet 9. januar 1701 med Anne Jensdatter. De bliver gift 6. marts 1701 i
Ørsted. De nævnes begge af Hevring.

Anne Jensdatter bliver begravet 6. maj 1703 i Ørsted, 26 år gammel. De fik ingen bøm.
Niels Jensen Schyt bliver nu gift 28. oktober 1703 i Ørsted med Karen Sørensdatter af Ørsted.

ANE 1259 KAREN SØRENSDATTER
Det vides ikke, hvornår hun er født.
De får af børn:

1.

Anne Nielsdatter døbt 25. marts 1705 i Ørsted. Hun bliver gift med Søren Jensen af Kahre
20. marts 1736 i Ørsted.

2.

Dorethe Nielsdatter døbt 10. oktober 1706 i Ørsted. Hun begraves 11. maj 1710iØrsted.

3.

Søren Nielsen døbt 13. maj 1708 i Ørsted

4.

Maren Nielsdatter. Begravet 8 dage gammel 16. februar 1710 i Ørsted.

5.

Dorethe Nielsdatter døbt 7. juni 1711 i Ørsted. Hun bliver gift med Rasmus Jensen Eriksen
fia Kahre 1736. Hun begraves 1746 i Ørsted, 36 år gammel.

6.

Maren Nielsdatter døbt 11. juni 1713 i Ørsted. ANE 629

7.

Birgitte Nielsdatter døbt 17. maj 1716 i Ørsted.

Niels Schytte udi Hevring begravet 1721 i Ørsted, 68 år gammel.

Karen Sørensdatter bliver gift igen i Ørsted. I kirkebogen står: 16. juli 1723 salig Niels Skyttes enke i
Heuring trolovet med Jacob Nielsen af Heuring. De bliver viet 1. søndag i advent 1723 i Ørsted.
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ØRSTED KIRKE OG STENALT.
I Danske Atlas fra 1768 er anført: „Kirken er en stor og trofast Bygning af hugne
Kampestene, overalt med Blye belagt, og indvendig med Hvælvinger forsynet, har et stort
Tårn med Spids af 40. Alnes Højde. Kalk og Disk meget rar af Sølv forgyldt, med
adskillige Stene og Billeder i Emaillering indfattet, samt en masiv Æske til Oblater og en
stor Sølv-Kande til Vinen. Disse Stykker har Fru Anna Krabbe 1613. givet til Kirken, efter
en Inscription som står på en sort Steentavle med forgyldte Bogstaver på en Pille ved
Choret."

Angående den i ovenstående stykke nævnte kalk er på den ligeledes nævnte sorte stentavle
indhugget:
„I Gudfader søns och Helligånds Naffii År 1613 på Nytårsdag Haffuer Erlig og Velbyrdig
Frue Anna Krabbe salig Jacob Biørns Husfrue til Stienalt som er salig Her Erich Krabbe
Ridder til Bustrup och S: Frue Margretthe Reuentlof til Søbou Deris Datter Giffued af sin
sønderlig Gudfrøchtighed til Guds Nafins Æris Beprydelse Hendes S: Husbondis och sin
Egen Euige Ihukommelse til Ørsted Kiercke en Sølff-forgyld amelered Kalck och Disk med
Adskillige Stene Besæt, som hafiuer vered Hendis S: Forelders och lod hun giøre en SølffKande til Messevin af den gamle Kalck. huilken ochså i denne Kiercke findis. Bedende
Gud Allermechtigste, at hans Strenge Vrede Euig Formaledidelse med al Ulycke Må alle
Dennom och Dens Ofiuerkomme som Denne Kalck och Disk Ørsted Kiercke Förrycker
eller fratager, och Guds Nafins Ære der med Berøfiuer, det høre och giffue den Hellige
Trefoldighed. Amen."

Denne alterkalk, der stadig findes i Ørsted kirke, er et sjældent og værdifuldt kunstværk,
der har sin egen historie. Hvor den stammer fra ved man ikke, men det formodes, at den har
hørt hjemme i et' Birgittinerkloster muligvis Vadstena, der i 1567 blev plyndret af Daniel
Rantzaus Soldater.
Forbandelsen på den sorte stentavle har virkelig gjort nytte, for under svenskekrigen i 1659
blev alterkalken røvet af en brandenborgsk oberst. Præsten i Ørsted, Tøger Ferslev, havde
mod til at protestere mod rovet. Han henviste til indskriften på tavlen, og da obersten så,
hvilken forbandelse, der kom til at hvile på ham, leverede han kalken tilbage.

Godt et par århundreder senere blev den med kirkeejerens og ministeriets tilladelse
«overgivet Nationalmuseet, men kort tid efter, under en istandsættelse af kirken, blev man
opmærksom på den overkalkede indskrift, og kalken blev igen sendt tilbage til Ørsted kirke.
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STENALT.
Nogle mener, at det ældste Stenalt har ligget ca. 1 km. fra Ørsted, på den nordlige side af
vejen til Stenalt, medens andre hævder, at den har ligget på den modsatte side af vejen. Det
sidste synes at være det mest sandsynlige, da bakken her skråner stærkt ned mod tangkæret
og vel på den tid har været en ø, eller i det mindste på tre sider været omgivet af vand eller
ufremkommelig mose, og således har været vanskelig tilgængelig for eventuelle angribere.
Hvis den har ligget på bakken på den anden side af vejen, har der kun været vand på den
ene side.
Stenalt skal have tilhørt Stig Andersen Hvide til Bjømholm. Han var sønnesøn af Marsk
Stig. I 1375 blev gården solgt til Jens Muus. Af de efterfølgende ejere skal nævnes Jacob
Bjørn, død 1596, hans enke Anne Krabbe havde derefter gården til sin død 1618. Jacob
Bjørns fader, den yngre Bjørn Andersen død 1583, menes at have flyttet gården til dens nu
værende plads.

Anne Krabbe omtales af genealogen Thygo de Hofmann som en af de lærdeste damer,
Danmark nogensinde har set.
En runesten, der på Anne Krabbes Tid fandtes i haven, var i lang tid forsvundet, men efter
en brand i 1913, blev den fundet og af den daværende ejer opsat foran hovedbygningen.

Stenalt. Hovedbygningen.

Billedet er fra Trap Danmark.
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ANE 1260 ANDERS POULSEN
Anders Poulsen er født ca. 1693.
Anders Poulsen bliver gift med Mette Enevoldsdatter. De bliver først trolovede i Aiming
Dominice Jubilate 1715. De bliver viet 2. søndag efter Trinitatis 1715 i Aiming Kirke. Her
nævnes Anders Poulsen af Hollandsberg. Aiming og Fausing kirker hår samme præst. De
kirkelige handlinger føres i samme kirkebog.

ANE 1261 METTE ENEVOLDSDATTER
Mette Enevoldsdatter er født ca. 1684. Hun er formodentlig datter af Enevold Clausen, der
nævnes i matriklen 1688 i Fausing sogn.
Hun er formodentlig søster til en Jens Enevoldsen, der er nævnt som fæster i Hollandsberg i
Holbækgaard jordebog 1702 og 1709, G 267-5. Hun formodes også at være søster til en Claus
Enevoldsen i Fausing sogn.
De får af børn:

1.

Poul Andersen døbt 13.december 1716 i Ørsted kirke. ANE 630.

2.

Peder Andersen døbt 7.maj 1719 i Ørsted kirke. Han bliver gift 23. februar 1747 i
Estruplund med Maren, Rasmus Nielsens datter i Tørslev.

3.

Margrethe Andersdatter døbt 24.januar 1723 i Ørsted kirke.Hun bliver gift 15. juni
1753 i Ørsted med Peder Christensen, fisker og skræddersvenifra Hollandsberg.

4.

Enevold Andersen døbt 24.september 1724 i Ørsted kirke.

5.

6.

.

Anders Andersen døbt 1727 i Ørsted kirke. Han bliver gift 10. oktober med Peder
Markussens datter, Kirsten i Ørsted.

Hans Andersen døbt 14.august 1729 Ørsted kirke. Han bliver gift 25. juni 1751 i
Ørsted med enke efter Jens Vejlbye i Ørsted.

Anders Poulsen nævnes i Holbækgaard jordebog 1719 som fæster i Hollandsberg, Ørsted sogn.
Gårdens hartkorn er 3 - 7 - 0 -1/2. Han nævnes ligeledes som lægsmand.
Anders Poulsen dør i Hollandsberg og bliver begravet 20 p. trin. 1746 i Ørsted, 53 år og 7
måneder gammel.
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Der er skifte efter Anders Poulsen af Hollandsberg i Stenalt og Holbækgård skifteprotokol
31.oktober 1746.
Enke:
Mette Envoldsdatter
Bøm:
Poul Andersen, der bor i Tørslev, 29 år
PederAndersen, som er i gården, 26 år
Margrethe Andersdatter, som er i gården, 24 år
Envold Andersen, hos grd. Poul Faber i Voer, 21 år
Anders Andersen, 19 år
Hans Andersen, de sidste 2 begge hos moderen
Lawærge: Peder Espensen af Hollandsberg
Formynder: Niels Pedersen Marcussen af Hollandsberg

Anders Poulsens enke af Hollandsberg, Mette Enevoldsdatter begraves 1761 i Ørsted, 75.år
gammel.

Ørsted Kirke.

Billedet er fra Trap Danmark.
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Skiftebrev for Anders Poulsen.
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HANS CHRISTIAN ØRSTED
Ja, det er sandt elektromagnetismens fader har navn efter sognet Ørsted.
11615 bliver teolog Søren Olufcen kaldet til præst for Estruplund og Ørsted menigheder. Han
bliver tillige provst.
Hans søn, Jacob Sørensen bliver også teolog i Hornslet. Han antager slægtsnavnet Ørsted efter sit
fødesogn. Fra ham nedstammer den berømte Hans Christian Ørsted, der i året 1824 opdager
elektromagnetismen og dermed bliver stamfader til den tekniske udvikling vi har set siden.

Hans Christian Ørsted 1777-1851.

Billedet er fra kobberstiksamlingen.
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ANE 1262 JENS SØRENSEN SKIFTER
Jens Sørensen Skifter er født ca. 1658. Han formodes at være søn af Søren Rasmussen, der er
nævnt i matriklen 1688 som fester af en gård i Store Siørup.
Navnet Skifter forekommer i Store Sjørup i disse år.
Han bliver trolovet og gift med Mette Christensdatter.
Præsten har skrevet:
26. februar 1702 i Estruplund trolovet Jens Christensens Thomiserts stedsøn, Jens Sørensen af
Store Sjørup og Mette Christensdatter Møller ibid.
Copulerede 12. juni 1702 i Estruplund Jens Sørensen Skifter og Mette Christensdatter, begge af ,
Store Sjørup.

ANE 1263 METTE CHRISTENSDATTER
MØLLER '
Mette Christensdatter er født ca. 1665.

De får af børn:
1.

Søren Jensen døbt 6. januar 1703 i Estruplund. Han bliver gift med Anne Nidsdatter. Hun
dør 1760 i Estruplund, 60 år gammel.

2.

Kirsten Jensdatter døbt 22. februar 1705, fastelavns søndag i Estruplund. ANE 631.

3.

Karen Jensdatter døbt 1706 i Estruplund.

5. s. eft. trin. 1735 bliver Mette Christensdatter, Jens Sørensen Skifters hustru af Store Sjørup
begravet i Estruplund, 70 år gammel.

Saxigesima 1736 bliver Jens Sørensen Skifter af Store Sjørup begravet i Estruplund, 78 år gammel.
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ANE 1264 PEDER ESPENSEN HJARSEN
Peder Espensen Hjarsen er født ca. 1610 formodentlig i Hollandsberg i Ørsted sogn. Han
formodes derfor at være identisk med den Peder Espensen, der er søn af ANE 5062.

Han bliver gift med Kirsten Rasmusdatter.

ANE 1265 KIRSTEN RASMUSDATTER
Kirsten Rasmusdatter er født ca. 1624 .
De får af børn:

1.

Espen Pedersen Hjarsen født ca. 1665. Han bliver begravet 19. april 1739 i Ørsted.
Han er først gift med Kirsten Lauridsdatter. De bliver trolovede 9. oktober 1698 i
Ørsted. De vies 30. oktober samme år. Hunbegraves 10. april 1701 i Ørsted, 38 år
gammel.
Han er herefter gift med Bodil Madsdatter, der dør 1706 i Hollandsberg.
Han bliver derefter gift med Kirsten Rasmusdatter den 15. maj 1707 Ørsted..

2.

Jens Pedersen Hjarsen. Der er skifte efter ham i Stenalt skifteprotokol G 268 - 43,
fol. 1.
13. februar 1722, død 14-15. januar 1722, Holbæk.
Enke: Karen Jensdatter
søn: Hans Jensen, 15 år
Lavværge Espen Pedersen Hjarsen i Hollandsberg.

3.

Kirsten Pedersdatter Hjarsen. Him angives som fadder ved dåb i Ørtsed 30. januar
1687 og 29. marts 1688.

Og formodentlig er nedenstående også deres barn:
4.
Peder Pedersen Hjarsen. ANE 632
Peder Espensen ses i matriklen 1680 opført på en gård i Hollandsberg, hvor han som selvejer
besidder bondeskylden med et hartkorn på 2 tdr. og 6 skpr., meden herligheden af hartkorn 2
tdr. 5 skpr. 1 alb. hører under Stenalt gods. Ved matrikuleringen 1688 nævnes Peder Espensen
Hjarsen atter her, og gården har nu matrikel nr. 7 og en ny hartkomsansættelse på 4 tdr. 7 skpr. 3
fjdr. 2 alb..
Den 3 juli ses Peder Espensen Hjarsen og hustru Kirsten Rasmusdatter at have solgt et stykke
toftejord i Hollandsberg til Dorthe Nielsdatter samme sted. Der er tale om et stykke jord på
nordsiden af Hollandsbjerggade imellem Peder Pedersen og Thomas Sørensens tofter af en
størrelse på 15 favne i længden og 8 favne i bredden, og skønt det således kun var en
byggegrund, var der dog tale om arvet jord, øjensynlig fra Kirsten Rasmussens familie. På de
tider måtte man ikke sælge ud af sådan jord, uden man forinden gav slægtens medlemmer
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mulighed for at byde derpå, hvilket betød, at man var pligtig på mindst 3 tingdage på
herredstinget at lovbyde jorden til de nærmeste slægtninge.
Det var dog vist nok en uskreven regel, at man kun behøvede at lovbyde til de slægtninge, der
havde penge at betale med. Således ses Peder Espensen Hj arsen og hustru da også at have
lovbudt jorden 3 gange, sidste gang den 27 juni 1684 på Rougsø Herredsting, hvor de derefter
samme dag ftk et tingsvidne fia 7 “troværdige dannemænd” om, at jordarealen nu og ligeledes
de 2 forudgående tingdage var blevet lovbudt til Anders Pedersen Skrædder i Hollandsberg,
Margrethe Rasmusdatter og Ellen Espensdatter i Bode med lawærgér og til flere andre,
hvorefter det var blevet hjemkøbt af Peder Nielsen Skøt af Eldrup på sin søster Dorthe
Nielsdatters vegne.
Vi må gå ud fra, at der er tale om et jordareal, som Kirsten Rasmusdatter har arvet efter sine
forældre, og det er da nærliggende at antage, at hun er søster til den nævnte Margrethe
Rasmusdatter og dermed datter af Rasmus Andersen og dennes hustru Maren Espensdatter i
Bode.
Peder Espensen Hj arsen dør i Hollandsberg og bliver begravet i Ørsted den 26? december'1691.
Han angives da at være 81 år gammel.
Kirsten Rasmusdatter dør ligeledes i Hollandsberg og bliver begravet 26 april 1716 i
Hollandsberg.
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ANE 1272 MADS JENSEN KROG
Anesammenfald, se ved ANE 634 og 635

ANE 1273 KAREN NIELSDATTER
Anesammenfiild, se ved ANE 634 og 635
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ANE 1274 RASMUS JENSEN SKRIVER
Rasmus Jensen Skriver er født ca. 1642. Det vides ikke hvor.
Han bliver gift med Birgitte Pedersdatter.

ANE 1275 BIRGITTE PEDERSDATTER
Birgitte Pedersdatter er født ca. 1671.

De får af børn:

1.

2.

Tvillingerne:
Peder Rasmussen døbt 17. s. efter Trinitatis 1694 i Estruplund. Han begraves 1754 i
Estruplund, 60 år gammel.
Mette Rasmusdatter døbt samme dag.

3.

Johanne Rasmusdatter døbt 1697 i Estruplund.

4.

Jens Rasmussen døbt 1698 i Estruplund. Det er rimeligt at antage, at han er fåester i
Store Sjørup. Her bliver nemlig hans søn Peder Jensen Skriver født 1732. Denne søn
vender dog tilbage til Tørslev som fæster, idet han ægter Anne Jensdatter, der er enke
efter Mads Sørensen. Ved dette ægteskab overtager han Mads Sørensens fæste. Denne
fæstegård køber han fri for 1100 rigsdaler i 1795.

5.

Mette Rasmusdatter døbt 1701 i Estruplund. Hun bliver gift med Rasmus Sørensen
Binder den 23. juli 1730 i Estruplund.

6.

Else Rasmusdatter døbt 1704 i Estruplund. Him bliver 1730 gift med Peder Sørensen
Bay i Estruplund.

7.

Maren Rasmusdatter døbt 1705 i Estruplund. ANE 637

Rasmus Jensen er bosat i Tørslev. Han betegnes som Rasmus Jensen Skriver eller Skriver
Rasmus Jensen. Dette kan henføre til hans erhverv. Han er fæster af gård nr. 11 i Tørslev by.
Den gård er ifølge matriklen fra 1688 på hartkorn 8 tdr. 7 skpr. 1 §dk. 2 alb.. Den ejes af
Christian Detlev greve til Reventlow. Ellers er der ikke flere oplysninger om ham, men fra
Stenalt godsarkiv fremgår det, at Skriver -navnet er udbredt på egnen.
Rasmus Jensen Skriver dør 1712 i Tørslev og begraves i Estruplund. Præsten har skrevet:
Søndag 20. oktober 1712 prædiket over Rasmus Jensen af Tørslev, 70 åt 5 måneder og 8 dage
gammel.

Det er uvist om Birgitte Pedersdatter, der har en del små børn, bliver boende i gården. Hun
bliver ikke gift igen.
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I kirkebogen Estruplund den 11. november 1729 står:
11. november blev Maren Nielsdatter Raussing, som havde tjent velbårne Jomfru Mette Kaos til
Himmelstrup udi 34 år og derfor med afgift afRasmus Skrivers gård i Tørslev aflagt, hvor hun
har opholdt sig udi 15 år, begravet 95 år gammel.
Birgitte Pedersdatter, salige Rasmus Jensen Skrivers af Tørslev, bliver begravetl735 i
Estruplund, 64 år gammel.

Estruplund kirke.

Billedet er fra Trap Danmark.

Kilde: [19]
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12. GENERATION

ANE 2368 SØREN SVENDSEN
Det vides ikke, hvornår han er født.

Hands hustru er ukendt.

ANE 2369 NN
Der vides intet om hende.
De får af børn:

»

~

1.

Jacob Sørensen Svendsen født ca. 1672. ANE 1184

2.

Søren Sørensen Svendsen bosat i Lystrup i Vivild i 1701, i 1706 ogi 1712.

3.

Svend Sørensen Svendsen tjenende i Maria Magdalene i 1701

Det vides ikke, hvornår de er døde.
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ANE 2372 JENS NIELSEN MARKUSSEN
Jens Nielsen Marcusen er født ca. 1634.

Han er formodentlig søn af en Niels Jensen Marcussen, der så er broder til Peder Jensen Marcussen,
der er født omkring 1620.
Jens Nielsen Marcussen er bosat i Ørsted.

Hans hustru er ukendt.

ANE2373 ANNENN
Hun er født ca. 1650.
De får formodentlig af børn:

1.

Niels Jensen Markussen. ANE 1186.

2.

Jens Jensen Markussen. Han bliver trolovet 5. oktober 1704 i Ørsted med Mette Sørensdatter
af Hollandsberg. De vies 2. november samme år i Ørsted.

3.

Rasmus Marcussen i Ørsted, der optræder som fadder ved Niels's børns dåb.

4.

Peder Marcussen i Ørsted, der optræder som fadder ved Niels's børns dåb.

5.

Anders Marcussen døbt i Ørsted 5. juni 1687. Han optræder som-fadder ved Niels's børns
dåb.

Hos Jens Marcussen i Ørsted dør Maren Sørensdatter 84 år gammel den 10. oktober 1687. Hun kan
være en moder til enten Jens Marcussen eller hans hustru.
Anne, Jens Marcussens hustru af Ørsted begraves 25. juli 1703 i Ørsted, 53 år gammel.

Jens Nielsen Marcussen af Ørsted begraves 11. juni 1705 i Ørsted. Han er da 71 år gammel.
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ANE 2374 JØRGEN SØRENSEN
Jørgen Sørensen er født ca. 1636
Hans hustru er ukendt.

ANE 2375 NN
Der vides intet om hende.
i

De bor i Lindegaard i Ørsted sogn.
»

De får af børn:

1.

Anne Jørgensdatter. Hun bliver gift 18. september 1694 i Ørsted med Jens Nielsen af
Hollandsberg. Ved vielsen angives hun at komme fra Lindegaard. De overtager formodentlig
Lindegården, da hendes fader dør kort før deres vielse.

2.

Maren Jørgensdatter. ANE 1187

3.

muligvis er den blinde dreng, Niels Jørgensen, der bliver trolovet med Anne Sørensdatter 15.
februar 1705 i Ørsted en broder.

Jørgen Sørensen af Lindegaard bliver begravet 1. april 1694 i Ørsted, 58 år gammel.
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ANE 2376 NIELS ANDERSEN BALLE
Niels Andersen kan være den Niels Andersen, der bliver døbt 30. november 1645 i Skjødstrup. Hvis
det er rigtigt er faderen Anders Persen. Denne Anders Persen er nævnt i Studstrup i Skjødstrup i
matriklen 1664 som fæster under Vomæsgaard.

Denne Anders Persen får også en søn Peder Andersen døbt 25. marts 1623 og med samme navn 15.
april 1649 i Skjødstrup.

Niels Andersen Balle nævnes i matriklen 1688 i Segalt.
Gårdens gamle hartkorn er 8 tdr. 5 skpr. 2 fjdr 2 alb.. Den nye angivelse er 6 tdr. 3 skpr. 2 fjdr 0
alb..
Niels Andersens bliver gift med Gjertrud Pedersdatter. De bliver formodentlig gift ca. 1684.

ANE 2377 GJERTRUD PEDERSDATTER
Der vides intet om hende, men hun kaldes Gjertrud, Niels Balles, som fadder i Segalt i Skjødstrup
ved Ole Michelsens bams dåb i 1687.
De får af børn:

1.

Anders Nielsen Balle døbt 9. november 1684 i Skjødstrup. Han bliver gift med Anna
Hansdatter.

2.

Kirsten Nielsdatter døbt 17. s. efter trinitatis 1686 i Skjødstrup.

3.

Peder Nielsen Balle døbt 1689 Skjødstrup.

4.

Christen Nielsen Balle døbt 18. marts 1694 i Skjødstrup. ANE 1188

5.

Jens Nielsen Balle døbt 6. januar 1699 i Skjødstrup.

Dele af Skjødstrup sogn hører 24. april 1718 til Vosnæsgaard.
Her angives i Segalt som fæster: Niels Andersen Balle.
Gårdens hartkorn er på 6 tdr. 3 skpr. 2 fjdr. 0 alb.
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SKJØDSTRUP KIRKEBOG
I begyndelsen af sekstenhundredetallet opfordrede flere biskopper deres præster til at føre kirkebog,
men der kom først en almindelig beføling herom ved kongelig reskript af 17. maj 1646, altså under
Kristian den IV.
Skødstrups ældste kirkebog er begyndt i 1620 og når frem til 1780. Den spænder altså over 160 år,
så særlig grundig er den ikke, selv om sognet på dette tidspunkt ikke havde mange indbyggere.
Den ældste kirkebog i Skødstrup er delt i Liffsens bog og Dødsens bog, altså om dåb og begravelse.
Som regel indeholder kirkebøgerne kun korte og tørre fakta, men det hænder dog, at præsterne har
noteret et eller andet, som får livet til at glimte frem fra de gamle, gulnede sider.
.
Således findes på titelbladet af Dødsens bog fra 1631 står noteret:

Anno 1687 nogle få dage førjul blev den lille klokke ophængt i tårhet.
Årstallet derpå er 1651. Årstallet på den store klokke er 1613.
Kirkebogen fra 1620, som for øvrigt er den ældste fra Randers Amt, er påbegyndt af provst Rasmus
Rytter. Bogen er 33 cm i højden og 11 1/2 cm i bredden.
De første 10 -11 år omfatter den kun døbte børn
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ANE 2378 JENS PERSEN FISKER
Jens fisker bor i Skjødstrup. Den 29. februar 1680 bliver han udlagt som barnefader i Skjødstrup
Kirkebog. Præsten har skrevet:
29. februar døbte jeg Las Persens barn i Skjødstrup med navn Ellen.
Samme dag efter prædiken blevjeg kaldet ud i Per Bondes hus i Skjøstrup at døbe et barn, som den
lamme kone Anne Persdatter havde født under prædiken. Barnet var vanskabt i hovedet, i panden
fremstod ligesom en lille krølletform opfyldt med blod, ellers var hovedet taget sammen, den øvre
del til den nedre del, barnet blev kaldet Sidsel. Udlagde kvinden for mig til barnefader en karl ved
navn Jens Persen Fisker, som Ijente Gregers i Segalt. Denne bekjendelse gik hun siden fra, da hun 4
eller 5 uger efter hendes barnefødsel blev tagen her i byen ogført til Rosenholm, da udlagde hun til
barnefader Ras. Michel Møller i Hielmager, hvilket Ras. Møller dog drev tilbage, og Jens Fisker
måtte stå skrifte.

Om denne Anne Persdatter og Rasmus Michel Møller i Hjelmager er der fundet i Rosenholm
Birketings tingbog:
I 1680 havde lamme Anne Pedersdatter fra Vosnæs By faaet et uægte Barn med ovennævnte
Rasmus Mikkelsen Møller i Hjelmager. Da der i den Anledning blev rejst Lejermaalssag mod
hende, blev hun ført til Rosenholm, hvor hun, straks hun var staaet af Vognen, gik ind i Køkkenet.
"Og som hun kom derind, stød højædle og velbaarne Fru Margrete Krabbe ved Skorstenen og
sagde til hende: "Se, kommer du der igen, din slemme Kvinde? Kunde du nu ej bede Gud om Naade
og skikke dig bedre? " Da svarede lamme Anne Pedersdatter: "Gud straffe den Skælm Rasmus
Rytter, han er Aarsag i dette ". Da spurgte velbaarne Fruen hende ad: "Hvem er Rasmus Rytter? ”
Da svarede Anne Pedersdatter: "Det er Rasmus Møller". Atter spurgte velbaarne Fruen hende ad:
"Hvem er Rasmus. Møller?" Da svarede Anne Pedersdatter: “Det er Rasmus Mikkelsen i
Hjelmager, han er ret Barnefader baade til dette Barn, som jeg nu sidst fødte, saa og til det Barn,
som jeg fødte næst for det sidste. ” Af Frygt for Rasmus Mikkelsen havde Anne Pedersdatter ikke
villet udlægge ham som Barnefader, men stedt over for Naadigfruen selv gik hun altsaa til
Bekendelse. (Tingbogen 22. februar 1681).

Anne Pedersdatter har som sagt tidligere fået tre uægte bøm og him bliver derfor dømt til at straffes
med kagstrygning. Da hun er invalid, bliver hun imidlertid benådet mod forvisning fra Kalø Amt.
Fru Margrete Krabbe var en meget dygtig og energisk kvinde, der efter sin mand, Erik Rosenkrantz's, død selv bestyrede sine store godser og farte dem udelte gennem meget vanskelige tider.

Den udlagte barnefader Rasmus Mikkelsen er sammen med sin far og sine brødre med i en berygtet
tyvebande, som i lang tid har tyranniseret på egnen.
I 1683 bliver der rejst sag mod banden, som består af Rasmus Mikkelsen Møller i Hielmager og
hans sønner Mikkel Rasmussen i Egå og Jens Rasmussen i Skødstrup.
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De fleste af Rasmus Mikkelsens og hans sønners tyverier er simple indbrudstyverier eller tyverier
begået under trusler om vold.

De tre mænd mistænkes for at have begået 35 tyverier alene i Rosenholm Birk. Udbyttet af disse
tyverier har været 2 heste, 8 vædre og får, 13 lam, 9 svin, 7 gæs, 21 bistader, 2 huder, 2 sider flæsk,
1 tønde kom og noget havre, 1 læs ved og toppen af en eg, 4 bryggekedler, 1 malmgryde, 6 økser, 2
høleer, 1 par plovjern, 1 dragkiste (dvs. den jembøjle eller lænke, der forbinder plovdrættet med
resten af ploven), 1 spærhage.(dvs. en hage, der hindrer en del af en mekanisme i at bevæge sig), 4
tænger, 1 par stighojler, 20 stykker hørgarn, 2 klauser (dvs. bundter), sytråd, 53 alen hørlærred, 34
alen blårlærred, 7 alen vadmel, 3 sække, 1 par lærredsstrømper, 3 dyner, 3 puder, 1 par lagener, 1
sengeklæde samt penge, klæder m. m. til en samlet værdi af over 100 Daler.

En Mand i Strandhusene, fia hvem der er stjålet 7 bistader, har selv set Rasmus Mikkelsens sønner
bære bistaderne fra det sted, hvor de stod, ud paa deres vogn, “og turde han intet tale til dem, paa
det de ej skulde gøre ham mere Skade”. En anden af de bestjålne har ikke turdet melde tyveriet “for
deres haarde Trusel paa Livet”. (Tingbogen 4. September 1683).

Sagen mod Rasmus Mikkelsen og hans sønner bliv ikke pådømt ved Birketinget, men både Mikkel
og Jens Rasmussen sidder en tid arresterede i i »Hullet« på Rosenholm. Efter hvad Kirsten
Jensdatter i Karlby beretter, har hun og Søren Nielsen i Karlby natten mellem den 24. og 25.
september holdt vagt over Mikkel Rasmussen. “Da noget ud paa Aftenen ved 9 Slæt, som alle
Folkene paa Gaarden var til Bords, da gik Kirsten Jensdatter ind i Køkkenet paa Rosenholm at hente
Mad til Fangen, og imidlertid him var inde i Køkkenet efter Maden, da gik Fangen for Døren, som
han indenfor sad i Arrest og Fængsel, at ville lade sit Vand, og der han var kommet uden for Døren,
som han sad i Arrest, med Jernene om Benene i Mørke og Mulm, og han fomam, at ingen det
mærkede, da bortsneg og tyvstjal han sig af Borgegaarden ud af Porten af sin Arrest med Jernene
om begge Benene, som meldt er, saa at ingen det fomam, førend Kirsten Jensdatter kom hen og
vilde have flyet ham Maden, som hun hentede, og havde hun et Lys i sin haand, for det var helt
morkt. Saa tilspurgte hun Søren Nielsen, som havde Vagt med hende, hvor Fangen, Mikkel
Rasmussen Møller, var af blevet, hvortil han svarede hende: »Han gik ret nu for Døren at afslaa sit
Vand«. Saa gik de samtligen baade to hen uden for Døren, søgte og leite efter Fangen alle Vegne,
medens intetsteds fandt eller kunde finde ham .... Saa raabte Kirsten Jensdatter og Søren Nielsen
paa Folkene i Gaarden, at bemeldte Fange havde sig bortstjaalet af Arresten. Og alle Folkene pan
Gaarden, som kom fra Svendebordet, samtligen søgte og ledte efter bemeldte Fange alle Vegne paa
Gaarden”.
Man kunde konstatere, at Fangen var klatret over en Mur ved Smediens Gavl, og fandt hans Lænke
et Stykke fra Muren; men derefter tabte alle Spor sig. (Tingbogen 10. Oktober 1683).

Efter at der er faldet dom i sagen, bliver den anden fange, Jens Rasmussen Møller, om morgenen
den 28. oktober ført op af arresten og af ridefogeden Tøger Pedersen og gårdens skytte transporteret
til Århus, hvorfra han skal sendes til Bremerholm. Folk undrer sig over, at de to mænd tør tage alene
til Århus med Jens Rasmussen, da det ikke er nogen hemmelighed, at de er truet og undsagt af den
undvegne Mikkel Rasmussen “og hans Selskab, som vilde ligge paa Vejen for dem”; thi det ved
man med sikkerhed, at “Mikkel Rasmussen rider ikke ledig, hvor han er, medens han er vel
munderet med Gevær” (dvs. Våben i almindelighed). (Tingbogen 6. November 1683).
Tilbage til Jens Fisker. Han bliver gift med Johanne Rasmusdatter.
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ANNE 2379 JOHANNE RASMUSDATTER
Det vides ikke, hvornår eller hvor hun er født.
De bosætter sig i Segalt i Skjødstrup. Her er de faddere ved nogle af2376 og 2377's bøm.
De får af børn:

1.

Peder Jensen. Han får tilnavnet Kreiberg. Det er formodentlig fordi han bosætter sig her.
Han er lavværge for Karen Jensdatter ved hendes mands skifte.

2.

Karen Jensdatter. ANNE 1189

Muligvis også en:

3.

Jørgen Jensen. Han er nævnt som fadder for Karen Jensdatters bøm.

Det vides ikke, hvornår de dør.

Kilde: [29]
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ANE 2380 JOHAN JØRGENSEN
Vi ved ikke, hvornår han er født, men han er formodentlig søn af Jørgen Jensen i Følle i Bregnet.

Han bliver trolovet 1674 og gift søndag Septuagisima den 15. februar 1674 i Bregnet med Karen
Christensdatter. Hun er rimeligvis en pige fra egnen.

ANE 2381 KAREN CHRISTENSDATTER
Vi ved intet om hende, men i følge alder ved død født ca. 1652. Kirkebogen og godsarkiveme
meddeler intet, der kan belyse hende nærmere.
De får af børn:

Ved nogle af børnene kaldes Johan Jørgensen for Johan Schræder, hvilket formodentlig hentyder til
hans erhverv.

1.

Jørgen Johansen døbt 1678 i Bregnet. ANE 1190.

2.

Christen Johansen døbt 1680 i Bregnet. Han bosætter sig i Uggelbølle i Mørke sogn. Han
bliver gift 1711 i Mørke med Elise Rasmusdatter. Han begraves 1738 i Mørke, 60 år gammel.

3.

Anne Johansdatter døbt 1683 i Bregnet. Hun bliver gift 1710 i Bregnet Kirke med gårdfæster
Jørgen Madsen i Følle. Hun dør i Følle 1735, 62 år gammel.

4.

Anne Johansdatter døbt 1684 i Bregnet. Hun bliver gift med Søren Thomasen, død
1739. Se nedenstående skifte.

5.

Johan Johansen døbt 1687 i Bregnet, død før 1739.

6.

Maren Johansdatter døbt 1690 i Bregnet, død før 1739.

7.

Mette Johansdatter døbt 1693 i Bregnet, død før 1739.

8.

Søren Johansen døbt 1696 i Bregnet, død før 1739.

9.

Dorethe Johansdatter døbt 1698 i Bregnet, død før 1739.

Johan Jørgensen har som sagt været skræder i Følle. I kopskattemandtallet 1699 er han nævnt blandt
gadehusmændene i Følle, dvs. at han havde et jordløst hus, liggende ved landsbygaden, i fæste,
antagelig under Kalø eller Vosnæsgaard. Han drev ikke landbrug, men levede af sit håndværk. Da
han ofte i kirkebogen benævnes “Johan Skræder”, må vi antage, at han har været landsbyskræder der
i byen.
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Følle var fra gammel tid vævernes by, og mange mænd og kvinder tjente en god skilling ved dette
håndværk. Der skal have været over en halv snes vævere dog mest kvinder. Væveriet tiltrak
selvfølgelig også skrædere og andre inden for konfektion.
Kommer men ad landevejen fra Mørke til Løgten, ser man ikke stort andet af Følle end træer. Det er
Følle by. Så godt ligger byen nemlig gemt. Lunt og hyggeligt ligger byen mellem de mange eime,
aske og frugttræer.
En sladrende bæk fyldt med snadrende ænder iler gennem byen, og den næsten tilgroede branddam.
Bækken løber ud på engen for omsider at havne i Følle Mølledam, hvorefter den må hjælpe med at
drive møllens vandhjul, inden den løber ud i havet, ved Kalø Vig.
Her på engen var det blandt andet, at general Olav Rye i 1849 barikaderede sig mod tyskerne med
ophuggede træer, harver, plove og “spanske ryttere”.
I og omkring Følle har der i over 600 år været havedyrkning og frugtavl.

Johan Jørgensen bliver begravet 6. marts 1701 i Bregnet. Der er ingen aldersangivelse.
Efter mandens død er enken rimeligvis blevet boende i Følle, men er senere flyttet til nabosognet
Mørke, hvor hendes næstældste søn Christen boede i Landsbyen Uggelbølle. Her dør hun 1712 og
bliver begravet på Mørke kirkegård den 4. maj 1712. Hun angives at være 60 år gammel.

Vi kender nogle af børnene efter et skifte efter Anne Johansdatter af Uggelbølle. Skiftet er fra
Vosnæsgaard Skifteprotokol G 311 - 1, fol. 110a - 111b.
Skiftet er dateret 30 juni 1739.
Enkemand: Søren Thomasen
Arvinger:
Jørgen Johansen
Afdøde Christen Johansens arvinger:
Rasmus Christensen på sin moders
og samtlige søskendes vegne
Vurderingsmænd: Jørgen Smed og Niels Jensen Molboe

Kilde: [22],[23],[24],[26]
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VOSNÆSGAARDI DAG

Vosnæsgaard i dag. Foto: Jørn Toldbod
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ANE 2382 SØFREN JENSEN
Det vides ikke, hvornår han er født. Søren Jensen er identisk med Søren Skov.
Søfren Jensen bliver trolovet og gift med Maren Nielsdatter i 1678 i Bregnet Kirke.

ANE 2383 MAREN NIELSDATTER
Det vides ikke, hvornår hun er født.
De får af børn:

1.

Mette Sørensdatter døbt 1679 i Bregnet. ANE 1191

2.

Niels Sørensen døbt 1680 i Bregnet.

3.

Christen Sørensen døbt 1681 i Bregnet.

4.

Jep Sørensen døbt 1683 i Bregnet.

5.

Hans Sørensen døbt 1684 i Bregnet.

6.

Karen Sørensdatter døbt 1687 i Bregnet. Hun begraves 1698.

7.

Niels Sørensen døbt 1690 i Bregnet.

8.

Karen Nielsdatter døbt 1692 i Bregnet. Hun begraves 1700.

9.

Dorethe Sørensdatter døbt 1698 i Bregnet.

16. august 1716 begraves Søren Skovs hustru af Følle by i Bregnet.
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ANE 2398 ANDERS NN
Anders NN er formodentlig identisk med Anders Nielsen Wolle. Da Anders Nielsen Wolle dør i 1719
overtages skiftet af svigersønnen Conrad Villumsen. ANE 1198.

Der er også en Anders Rasmussen på en gård i Karlby i 1680. Det var tidligere Niels Mouritsens
gård. Den havde et hartkorn på 6 - 3 -1 -1. Der er også en mulighed for, at det er ham, der er vores
Anders NN.
Om Niels Mouritsens gård kan oplyses, at den svarede et landgilde på 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte
havre, 1 otting smør, 1 brendsvin, 1 fødenød, 1 går, 2 høns, 1 ørte byg i gæsteri.

Hans hustru er ukendt.

ANE 2399 NN
Der vides intet om hende. _
De får af børn i tilfældig orden:

1.

Karen Andersdatter. ANE 1199

2.

Birgit Andersdatter. Hun er gift med Niels Mogensen bor i Bjerregården i 1688 og tidligere.
Han er nævnt i matriklen 1688. Gården ansættes til hartkorn 6 - 3 - 2 - 0, omtrent som de andre
gårde i Karlby.
Den gamle landgilde nævnes også i Niels Mogensens tid, nemlig:
1 ørte rug (10 skæpper), 1 ørte byg (12 skæpper) og 1 ørte havre (20 skæpper), 1 otting (1/8 td.)
smør, 1 brendsvin ( dvs. et magert svin, der var “brændt” (mærket), fordi det havde gået sammen
med byens andre svin på olden i skovene, i modsætning til fedesvinene hjemme i stalden, desuden
1/2 “fødenød” (dvs. 1 ko at stalde hvert andet år), 1 gås, 2 høns og 1 ørte byg i “gæsteri”.
Niels Mogensen er gift med Birgit Andersdatter. De har børnene:
Boel Nielsdatter født ca. 1702
Rasmus Nielsen født ca. 1704.
Niels Mogensen dør ca. 1710. Herefter bliver hans enke gift med den næste fæster af
Bjerregaarden. Anders Rasmussen Wolle. I ægteskaber er der børnene:
Anne Andersdatter født ca. 1711
Maren Andersdatter født ca. 1713
Birgit Andersdatter dør i 1720. Børnene er nævnt i et skifte efter hende. Skiftet holdes 12. marts
1720. Det er nævnt i Rosenholms skifteprotokol 1711-1741, foL 50B. Ved skiftet nævnes, at
Conrad Willumsen i Karlby er gift med en søster til Birgit Andersdatter, og han er derfor værge
for børnene. Denne Conrad Willumsen er lig med ANE 1194. Og Birgit Andersdatter er søster til
ANE 1195. Anders Wolle død ca. 1730. Det nøjagtige tidspunkt kendes ikke, da Krogsbæk
kirkebøger ikke går så langt tilbage. Se videre under ANE 74 og ANE 75.
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3.

Niels Andersen. Han kaldes Niels Wolle. Han er gift med Kirsten Oliesdatter. De får ingen
bøm. Niels Wolle dør 1736 i Karlby i Krogsbæk sogn. Der er et udarvsskifte efter ham i
Rosenholm skifteprotokol G 308 - 54, fol 193 B i dette skifte nævnes:
Enke. Kirsten Oliesdatter med lavværge Søren Vestergaard i Mørke.
1. En broder, Søren Andersen boende i Schader på Clausholm.
2. En søster, Bodil Andersdatter opholder sig hos Rasmus Laursen i Thorsager.
3. En søster, Anne Andersdatter gift med Jens Molboe
4. En søster gift med Conrad Willumsen.

4.

Bodil Andersdatter. Hun bliver gift med Christen Jensen Guldmand. Der er skifte efter ham i
Rosenholm skifteprotokol G 308 - 54 den 27. januar 1726. Her er Conrad Willumsen
enkens lavværge. Bodil Andersdatter opholder sig hos Rasmus Laursen i Thorsager i 1730.

5.

Anne Andersdatter gift med Jens Molboe.

Anders NN kan have været den første fæster af Bjerregaarden.
Det vides ikke, hvornår de dør.
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ANE 2400 SØREN GROESEN
Søren Groesen er født ca. 1611 . Han formodes at være søn af Groes Sørensen.
Hans hustru er ukendt.

ANE 2401 NN
Der vides intet om hende.

De får af børn:
1.

Søren Sørensen Groesen født ca. 1651. ANE 1200

2.

Anders Sørensen Groesen. Fæster af Lystrupgården sammen med broderen.
Se ved ANE 1200

Søren Groesen begraves 3. maj 1696 i Egå, 85 år gammel.
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Den tidlige bebyggelse i Egå
Er slægtens forfædre bland dem ?
I Vikingetidens Ekspansion drager Fri-Mændene i Leding, og som erstatning for den mistede
Arbejdskraft, får man en anselig Portion Trælle bragt til Landet. De anvendtes til Tjeneste i Huset,
og undertiden som mere selvstændige Forvaltere af Herrens Ejendomme. Trælle af sidste art kaldtes
for Bryder. Oprindelig den, der forestår Husholdningen og uddeler Mader til Folkene. På de senere
Landskabsloves Tid kræves det for eksempel i Jyske Lov, at Bryden skal være Frimand.
I Vikingetiden vokser en Del af Bolstederne ud til Hovedgaarde, maaske ogsaa en Følge af Udvan
dringen. En saadan Gaards Mark blev lagt ud og dyrket ligesom en Landsbymark med de lange
smalle Agre. Den kaldtes Enemærke, d. v. s. en Mark med kun een Ejer.

Fra Slutningen af Perioden har vi en Del Runestene, som viser, hvor stor Position Bryden efterhaanden havde opnaaet, og hvor hjerteligt Forholdet mellem Trællens Ætling og Herskab var. F. eks.
Stenen fra Ravnkilde Sogn i Aalborg Amt: „Asser Bryde, Fogges Søn, ristede disse Rimer efter sin
Husfrue Gryd".
Fra ca. Aar 1000 stammer Egaa-Stenen, det stolteste Mindesmærke om Forholdene i Oldtidens
Egaa. Vi staar lige paa Tærskelen til den ny Tid, Middelalderen, der er ved at sætte ind. EgaaStenens Historie i den nyere Tid er følgende: I Begyndelsen af det 19. Aarhundrede fandt man paa
Brobjærg, „paa venstre Side af Egaa Bro", en Runesten. Den blev uden videre anbragt i et Sten
gærde inde i Byen. Den lærde Professor Vedel Simonsen kom paa sin Rejse gennem Landet 1814 for
at indsamle Oldsager i Egnen, og her hørte han om Stenen, der sad i Gærdet. Han drog da Omsorg
for, at den blev sendt til det i 1807 indrettede Museum, hvortil den ankom 1817 og blev anbragt i
Rundetaam. Desværre manglede der et Stykke af Toppen, men det fandt man 1839 i samme
Stengærde, hvor hoveddelen havde været indsat. Topstykket blev straks sendt til København, og nu
fremtræder Egaa-Stenen som et smukt Eksemplar blandt Landets Runestene.

Selve Stenen bestaar af grovkornet, nærmest lyserød Granit, den er ca. 2 Alen haj og omtrent 5
Kvarter bred maalt over Midten. Runeme er, hvad følgende Afbildning godtgør, af meget skiftende
Størrelse lige fra knapt tre til over syv Tommer.
Indskriften staar paa den fladeste Bredside i to Buer uden om hinanden, Princippet i Tydningen er, at
man begynder i den yderste Bue nederst til venstre; naar den er helt færdig, begynder man at læse
den anden Bue ligeledes fra venstre til højre; i Midterkilen, der læses fra neden og op, staar det sidste
Ord, der ikke fik Plads i Buerne. I Almindelighed skilles de enkelte Ord ved to Prikker, som ligner
det nutidige Kolon, men øverst i de to Buer har man anvendt et skraatstillet Kors som Skilletegn, og
under det øverste har man igen anbragt et lille opretstaaende Kors.
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Indskriften lyder bogstavret saaledes:
I Bue:

IIBue:
Kile:

alfkil : uk : hns : suniR f
risthu : stin : thansi : ift
mana : sin : frinta : thans X
vas : lantirthi : kitils : this
nuruna :

Det vil sige paa Nutidsdansk:
Alvkild og hans Sønner rejste denne Sten efter Manne sin Frænde, der var Kjeld den Norskes
Godsbestyrer.
Runestenens Alder er som før nævnt sat til omkring Aar 1000. Det er ikke sket af sproglige Grunde,
for Sproget tyder paa en ikke saa lidt ældre Datering. Nej, det skyldes derimod de smaa Kors, der er
anbragt som Skilletegn. Disse Kors findes ogsaa paa Runesten, der stammer fra samme Tidsrum, og
maa hidrøre fra den tidligste kristne Periode. Det opretstaaende Kors er sikkert yngre. I den tidlige
Middelalder vil man se Bestræbelser, der gik i Retning af at neutralisere den Hedenskab, man anede
laa gemt i Runestenene. Runer havde Trolddomsmagt, og dette kunde ikke tolereres i et velordnet,
kristeligt Samfund. Munkene og deres haandgangne Mænd fik derfor travlt med at anbringe de
famøse Sten inden for selve Kirkens Magtkreds, som Hjørnesten, i Vaabenhuset eller i selve
Kirkemuren. Utænkeligt er det derfor ikke, at en Gejstlig senere har sørget for, at der er hugget et
lille Kors i Egaa-Stenen, og saaledes dokumenteret, at den lyse Guds Magt havde Overtaget. Denne
„Efierkristning" skulde saaledes uskadeliggøre de gamle Forbandelsesformularer, Indskrifterne ofte
slutter med.
Vi vender tilbage til Egaa-stenen:
Manden, der har rejst den, hedder ALVKILD, et godt dansk navn. Det findes i Oldsvensk, men
absolut ikke i Oldnorsk).

Det samme gælder for hans afdøde Frænde MANNE, hvis navn heller ikke findes i daværende norsk
Sprog og Brug.
Derimod siges det udtrykkeligt, at Jordejeren KJELD er norsk. Denne Kjeld har sikkert ejet
jordegods i Egaa og Manne har bestyret det for ham. Han har været “Landhyrde”.

Det er i den forbindelse værd at bemærke, at der sondres mellem Bryde og Landhyrde. Man har
måske lov til at antage, at de begge er en slags forvaltere. At Landhyrden har haft Ledelsen af det
Gods, Herren selv boede på, og været Medlem af hans Hird og Huskarleflok, altså Frimand,
hvorimod Bryden havde Opsyn med de fjernere Gårde. Man må ikke forbavses over at træffe en
Nordmand som Godsejer. I det 11 århundrede var det ikke ualmindeligt, at norske Stormænd slog
sig ned i Danmark.
Måske har KJELD NORDMAND været med Knud den Stores Hird og så er blevet Godsejer.
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EGÅSTENEN
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ANE 2408 SØREN SØRENSEN
Søren Sørensen er nævnt i Bendstrup i Todbjerg sogn i matriklen 1665 som fæster under
Vosnæsgaard.

Hans hustru er ukendt.

ANE 2409 NN
Der vides intet om hende.
De får af børn:
a

1.

Peder Sørensen født ca. 1655. ANE 1204

Det vides ikke, hvornår de er døde.

Todbjerg kirke.

Billedet er fra Trap Danmark.
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ANE 2410 NIELS RASMUSSEN
SØNDERGAARD
Niels Rasmussen i Søndergaard er født før 1625. Han er søn af Rasmus Nielsen Søndergaard og
Anne Pedersdatter i Søndergaard i Elsted sogn.

Han bor som sagt i Søndergaard i Elsted sogn.
Hans bliver før 1640 gift med Anne Pedersdatter. De er formodentlig viede i Linaa i Gjern Herred,
da de ikke er fundet i Elsted. Linaa kirkebog starter først 1683

ANE 2411 ANNE PEDERSDATTER
Anne Pedersdatter er født ca. 1619 i Mollerup i Linaa. Hun er datter af Peder Nielsen i Mollerup i
Linaa sogn.
De får af børn:

1.

Kirsten Nielsdatter døbt 1646 i Elsted.

2.

Rasmus Nielsen døbt 1649 i Elsted

3.

Maren Nielsdatter døbt 1650 i Elsted

4.

Peder Nielsen døbt 1651 i Elsted

5.

Anne Nielsdatter døbt 1653 i Elsted

6.

Rasmus Nielsen døbt 1655 i Elsted

7.

Peder Nielsen døbt 1658 i Elsted

8. ,

Jens Nielsen døbt 1660 i Elsted

9.

Kirsten Nielsdatter døbt 1662 i Elsted. ANE 1205

10.

Dorethe Nielsdatter døbt 1665 i Elsted

Børnene har tilnavnet Søndergaard efter den gård, de er født på.

Niels Rasmussen Søndergaard bliver begravet 8. februar 1670 i Elsted.

Hans hustru Anne Pedersdatter er formodentlig identisk med den “gamle Pige” Anne Pedersdatter i
Elsted, der bliver kastet jord på 27. september 1683.
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ANE 2412 POVL TROELSEN
Povl Troelsen er født før 1600: Han er søn af Troels Sørensen i Kanchbølle.

Hans hustru er ukendt

ANE 2413 NN
Der vides intet om hende.
f

De får af børn:

1.

Niels Poulsen født ca. 1629. ANE 1206

Povl Troelsen er nævnt i Kalø Lens jordebøger 1614,1624,1637 og 1640, samt i “Rigtig
designation på selvejerbøndeme udi Kalø Len 1646”. Desuden er han opført i skattemandtallene i
Kalø lensregnskaber 1654*- 1656, men da navnene deri ofte er forældede, kan det godt tænkes, at
han er død inden den tid.

Povl Troelsen er død efter 1646.

Kilde: [28]
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ANE 242.8 CHRISTEN PEDERSEN
HOFFGAARD
Christen Pedersen Hoffgaard er født ca. 1630-40 i formodentlig i Hadbjerg.
Han bliver gift ca. 1671 med Mette Jensdatter. De er ikke gift i Hadbjerg.

ANE 2429 METTE JENSDATTER
Mette Jensdatter er født ca. 1647.

Christen Pedersen Hoffgaard overtaget faderens gård i Hadbjerg.

De får af børn:
1.

Peder Christensen Hougaard døbt 19. Januar 1674 i Hadbjerg Han bliver senere gift med
Anne Pedersdatter. Han optræder som fadder hos broderen Jens. Han er lavværge for
børnene, da broderen Jens dør. Han og hans familie omtales specielt senere.

2.

Jens Christensen Hougaard døbr 12. April 1676 i Hadbjerg. ANE 1214

3.

Maren Christensdatter Hougaard døbt 27. Januar 1679 i Hadbjerg

4.

Peder Christensen Hougaard døbt 21. Juni 1681 i Hadbjerg

5.

Knud Christensen Hougaard døbt 25. Marts 1684 i Hadbjerg

6.

Hans Christensen Hougaard.

Der er ingen faddere angivet ved børnenes dåb.
7
r
Matriklen 1680 for Hadbjerg by og sogn viser omkring gåed nummer 1.
Ejer Anders Lauritsen i Wisborg
Fæster Christen Pedersen Hoffgaard
Gårdens hartkorn er på 15-1-0-0
Christen Pedersen Hoffgaard begraves 12. Februar 1685 i Hadbjerg. Der er ingen aldersangivelse.
Mette Jensdatter bliver igen gift den 11. Oktober 1685 i Hadbjerg Kirke. Denne gang med Søren
Rasmussen. Han får også tilnavnet Hoffgaard.
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De far af børn:

1.

Eline Sørensdatter Hougaard døbt 25. April 1686 i Hadbjerg

2.

Maren Sørensdatter Hougaard døbt 10. December 1693 i Hadbjerg

Ved matriklen 1688 er Søren Rasmussen fæster af gården. Den får nu sit hartkorn forandret fra 15
1-0-0 til 7-5-0-2 plus skov 0 - 0 -1 -1.
Mette Hoffgaard bliver begravet 5. November 1708, 61 år gammel i Hadbjerg.

Søren Rasmussen ses som fæster af gården helt frem til 1722.
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*

Om Peder Christensen Hougaard og hustru Anne Pedersdatter.
Han er bror til ANE 1214.
Peder Christensen Hovgaard. Han nævnes i skifte for Jens Christensen Hovgaard. Han er fadder ved
dåben af et af broderen Jens's bøm.
De får af bøm:
Mogens Pedersen Hovgaard gift med Dorthe Thomasdatter i Farre i Sporup.
Peder Pedersen Hovgaard i Skannerup Mølle. Han ægter Mette Poulsdatter, der er
enke efter Lauridt Nielsen i Skannerup Mølle i 1740
Anne Pedersdatter Hovgaard gift med Johan Georg Wacher i Skjoldelev.
Peder Christensen får i 1699 skøde på en gård i Farre i Sporup sogn. Han overtager gården efter sin
svigerfader Peder Rasmussen Lillering. Gården får nu navnet Farre Hougaard.

Denne svigerfader Peder Rasmussen Lillering er gift med enken Anne Jensdatter Blach. Hun er enke
efter Christen Pedersen i Farre. Hun er født ca. 1642 i Wæth og død 1702 i Sporup. Hun er datter af
gårdmand i Wæth, Ørum sogn, Jens Madsen Bagger født senest 1620 og hustru Anne Jensdatter
Blach født i Haldum som datter af Jens Amdisen og hustru Kirsten Jensdatter Blach. Hun er igen
født i Blachemes selvejergård i Lerbjerg by og sogn som datter af Jens Christensen Blach og hustru
Margrethe Andersdatter. Han er igen søn af selvejerbonde Christen Jensen Blach og hustru Mette i
den gamle selvejergård Lerbjerggaard. Christen Jensen Blach er født senest 1510 og formodes af
være barnebarn af Steffen Blach, der nævnes i Lerbjerg 1478.

Tilbage til den første mand Christen Pedersen. Han var en betydelig bonde i Farre i Sporup sogn.
Han skænker i 1671 en alterkalk til Sporup Kirke. Hans gravsten findes i Sporup Kirke.
1 1660 er der ifølge Gjern Herreds skiftebog udpantning i Farre hos Christen Pedersens inderster.
Anders Christensen, der er ladefoged foretager på Kronens vegne denne forretning. Men hans ret til
at gøre den er vist uklar. Christen Pedersen spørger ham i hvert fald nærgående, med hvilken
fuldmagt han optræder her i et hus, "som hand haffde køfft for søil och penning", og som ikke er
Kronens. Hvad enden på historien er, siger tingbogen ikke. Vidneførslerne i tingbogen fortæller, at
det er gået svært livligt til ved udpantningen. Jens Henriksen af Linaa, der er med ved denne
lejlighed, sværger på, at dersom han kom til hans inderster at pante, da skulle han komme til at gå "
røhjelmet derfra igen", dvs. med blodig pande. Jens Henriksen vidner videre, at da de var i Laurids
Lauridsens og Christen Guldsmeds gård i Farre, "tog Anders Ladefoged en baghammel af en vogn" en slem slagvåben i hænderne på en hidsig mand - og gik løs på Renden. Men fornævnte Christen
Pedersen og hans søn Hans "tog den fra hannem igjen". Han har altså villet tilkæmpe sig sin ret med
denne hammel, og det retfærdiggør i Jens Henriksens øjne, at indersten Niels Jensen, som
udpantningen gjaldt, fandtes stående "mellem tvende huse med en sten i hver hånd". Om han fik dem
afsendt vides ikke, men det er vel sandsynligt, at Jens Henriksen havde fundet det i sin gode orden,
om de havde ramt ladefogeden.
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Fra Gjern.Herred s tingbog den 25. april 1668 giver Christen Pedersen i Farre last og klage på Chr.
Guldsmed for overfald på hans hustru.

Den 9. januar 1675 afstår Christen Pedersen i Farre det selveje, han har i Fogs gård.
Christen Pedersen og hans hustru bliver begravet i Sporup Kirke. At de bliver begravet i kirken
tyder på en vis velstand.
På samme tid lever der i sognet en Christen Hansen Guldsmed. Han bliver senere indviklet i et mord,
en forgivelse, af sin egen svigersøn, gårdmand, sendemand og stokkemand Laurids Fogh. Derom
senere. Men denne Christen Hansen Guldsmed har fået et godt øje til ægteparret Christen Pedersen
og Ane Jensdatter. Først overfalder han manden på Farre gade med draget sværd, giver ham et hug i
den ene aksel og skiller ham dernæst at med en finger. Så går han bagefter i gang med konen. Han
begegner hende på vejen til kirken, lader hende vide, "at hun haffde så møgit att snacke, hun skulde
faa dieffuellen, i hendes flab". Dernæst dasker han hende.
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Mord og retssag omkring Laurids Fogs gård.
Den før omtalte Laurids Fog hedder Laurids Lauridsen Fog. Han er søn af en Laurids Pedersen Fog,
der under Torstensonkrigen i 1660 bliver frarøvet kvæg og får, Gjern Herreds tingbog 25. april
1663. Laurids Pedersen Fog skylder også andre penge: Peder Nielsen Fog i Ans 100 sietdaler, Niels
Hansen i Voldby 30 sietdaler, Hans Worm i Linå 50 sletdaler og Niels Pedersen i Mollerup 20
sietdaler (den sidste er søn af ANE 4822 Peder Nielsen). Plus flere smålån.
Laurids Lauridsen Fog overtager nu faderens gård med gælden. Den 13. januar 1668 dør Laurids
Lauridsen Fog og bliver begravet i Sporup, men allerede den 25. januar bliver hans kiste igen gravet
op og liget synet af øvrigheden, og så bliver liget igen sænket i graven. På liget finder de forskellige
skrammer og en sortblå farve på underlivet. Årsagen til, at liget var blevet gravet op, er, at der går
vedholdende rygter i byen. Der bliver sagt, at hans kone har forgivet ham med gift.

I Gjern Herreds tingbøger, der begynder i 1663 finder vi af og til Laurids Fogs navn. I 1663 finder vi
ham i forbindelse med Farre bys vide og vedtægter, som han forlanger indført i tingbogen. Nogle år
senere træffer vi ham i en strid med Christian Fischer om retten til at brændemærke deres oldensvin I
1667 møder vi ham, da han sammen med andre bymænd vil forbyde Skørring bymænd at komme på
Farre mark med deres hjord.
Laurids Fog bliver gift med Karen Christensdatter. Hun er datter af Christen Hansen Guldsmed og
hans hustru Karen Olufsdatter. Christen Hansen Guldsmed er forvalter på Lyngballegaard. Senere
låner han Laurids Fog penge mod en del i gården i Farre. Christen Hansen Guldsmed flytter senere til
Farre og kommer til at bo i den ene ende af Laurids Fogs stuehus.
Karen Christensdatter kærester en del med en ugift gårdmand, som hedderRasmus Pedersen. Dette
forhold bliver efterhånden temmelig åbenlyst for byens og gårdens folk. Både en karl og en pige i
gården så, at Rasmus Pedersen og Karen Christensdatter søgte sengen sammen både nat og dag. På
et tidspunkt vil elskeren have ægtemanden ryddet af vejen. Rasmus Pedersen sender Per Rytter til
Århus for at købe et giftstof. Den 13. januar 1668 bringer Karen et glas varmt øl ud til Laurids Fog i
laden. I glasset'er også noget gift. Laurids Fog får ondt i maven og dør om eftermiddagen.

Nogle dage efter bliver Laurids Fog begravet, men sladderen går i byen. Det kommer også herskabet
på Silkeborg for øre og liget graves op og synes. Sidst i april bliver Karen indsat i arresten på
Silkeborg Slot, og den 30. maj bliver hun fremstillet for landsretten i Viborg. Her dømmes hun til at
mfete sit liv, hovedet fra kroppen at afhugges og kroppen udi hedensk jord at nedlægges. Hovedet
herefter på en stage eller støtte at opsættes til afsky og forskrækning. Karen Christensdatter
henrettes den 7. november 1668.
Karens fader, Christen Hansen Guldsmed er nok i denne tid en del ude af balance for vi ser i
tingbogen, at Christen Pedersen i Farre 25. april 1668 giver last og klage over ham for overfald
på sin hustru.
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Christen Hansen Guldsmed, ved godt, at alle udgifterne for Karens fængsling og forholdene omkring
hans fælles gård med Laurids Fog vil være umulige at udrede. Han vælger derfor at forlade stedet og
søge ind på grevskabet Frisenborgs område. Herskabet på Silkeborg har mistanke om, at noget
sådant kan ske, så de lader guldsmedens bohave registrere den 2. maj 1668 samtidig forbyder de ham
at ijeme noget.
Christen Guldsmed fjerner alligevel en stor del af bohavet. Der kommer til en del retssager.
Den 9. januar 1675 afstår Christen Pedersen i Farre det selveje, han har i Fogs gård.
1 1679 tilbyder Christen Hansen at indløse det pantsatte i gården. Det går dog ikke, men Fischer får
gården i sin vold.

Mathias Fischer slår gården sammen med nobogården Beitrup samt med endnu en gård. Den sartlede
gård kommer herefter op på 27 tønder hartkorn. Den kommer til at hedde Farregaard eller senere
Farre Hovgaard, som tidligere omtalt.
•

Kilde: [38],[39],[40],[41],[42]
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ANE 2430 PEDER SØRENSEN
Peder Sørensen er født ca. 1634. Det vides ikke hvor.

Han bliver gift med Sara Poulsdatter den 13. januar 1667 i Elsted.
Sara Poulsdatter er døbt 12. oktober 1641 i Elsted. Hendes far er Poul Espensen og hendes mor er
Karen Marcusdatter.
De får af børn:

Der er et slip i kirkebogen fra 1667 til 1670, så det vides ikke, om de får et barn tidligere end 1671.

1.

Karen Pedersdatter døbt 1671 i Elsted. Hun kan ikke være vores Karen Pedersdatter, da hun
får bøm så sent som 1735. Hun vil da være 64 år gammel.

2.

Kirsten Pedersdatter døbt 4. august 1672 i Elsted. Hun bliver gift med Ole Rasmussen 17.
januar 1694 i Elsted. De bosætter sig i Thrige. Kirsten Pedersdatter begraves her 7. april
1735. Ole Rasmussen begraves 28. februar 1740 i Trige.

3.

Maren Pedersdatter døbt 1674 i Elsted

4.

Anne Pedersdatter døbt 1676 i Elsted

Sara Poulsdatter, Per Sørensens kone i Elsted, begraves 6. maj 1677 i Elsted. Hun er da 35 år og 6
måneder gammel.

Per Sørensen bliver igen gift med Mette Clemmensdatter. De er ikke viet i Elsted. Hun er
formodentlig fra Søften. Da der optræder en fadder ved deres barn, Anders Clemmensen i Søften.

Mette Clemmensdatter er kun nævnt med navn, da him bliver introduceret efter datteren Karens
fødsel i 1695.

ANE 2431 METTE CLEMMENSDATTER
*

Hun formodes at være født i Søften. Hun er født ca. 1651. Hun formodes at være datter af Clemend
Christensen i Søften.
De får af børn:

1.

Søren Pedersen døbt 6. marts 1681 i Elsted. Han er bosat i Elsted.

2.

Anders Pedersen døbt 12. november 1682 i Elsted. Han kaldes Anders Pedersen Sønder.
Han bliver gift med Maren Sørensdatter. De er bosat i Astrup i Skjødstrup. Han begraves 13.
februar 1749 i Skjødstrup, 65 år gammel.
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3.

Sara Pedersdatter døbt 13. marts 1687 i Elsted. Hun er bosat i Elsted.

4.

Jørgen Pedersen døbt 3. januar 1691 i Elsted. Han er bosat i Elsted

5.

Ole Pedersen døbt 1692 i Elsted. Han er bosat i Elsted.

6.

Karen Pedersdatter døbt 16. juni 1695 i Elsted. ANE 1215

1 1683 begraves Per Sørensens moder i Elsted, Kirsten Nielsdatter. Him er da 73 år gammel.
Per Sørensen begraves 15. maj 1699 i Elsted. Han er da 65 år gammel.
i
Mette Clemmensdatter i Elsted overlever ham i mange år. Hun begraves 15. februar 1741 i Elsted.
Hun er da 90 år og 2 måneder gammel.
»

De tre sønner Søren, Jørgen og Ole Pedersen er inddraget i SKÆRING-MUNKGAARDS
BRANDE i 1727 og 1728. Se retssagen ved ANE 600. De bliver alle tre dømt til at miste deres liv,
idet deres hoveder med sværd skal afhugges, fordi de havde købt og tilskyndet gerningsmanden til
brandene.

De anker imidlertid sagen til højesteret. Her bliver de idømt til på livstid at arbejde i Bremerholms
jern og have deres boslod forbrudt.

Jørgen og Oluf dør kort tid efter. Søren bryder ud af arresten. Hvad der sker ham derefter vides ikke.
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ANE 2516 JENS SØRENSEN SCHYT
Jens Sørensen Schyt er født ca. 1610.

Han bliver gift med Dorethe Nielsdatter.

ANE 2517 DORETHE NIELSDATTER
Dorethe Nielsdatter er født ca. 1623.
De får af børn:
1.

Søren Jensen Schyt. Søren Jensen Schyt af Heuring troloves med Maren Mortensdatter af
Ørsted den 24. juli 1698 i Ørsted. Det er hos ham, moderen dør i 1707.

2.

Niels Jensen Schyt født ca. 1653. ANE 1258

3.

Anders Jensen Schyt

4.

Birgitte Jensdatter Schyt. Hun bliver gift med Anders Kobbers.

Jens Schyt er død 7. oktober 1697. Denne dag bliver Anne Rasmusdatter public absolveret. Hun er
da tjenende salig Jens Skyts enke udi Hevring. Udlagt som barnefader er Niels Sørensen af Attrup
udi Sønderhald Herred.
Jens Sørensen Skyt dør i Heuring. Han begraves 25. februar 1689 i Ørsted. Han er da 79 år gammel.

1. søndag efter påske prædoker præsten i Ørtsed over Søren Skyts moder, Dorethe Nielsdatter af
Heuring, som var 84 år gammel.
I samme familie er vel også den Niels Jensen Skyt, der er født ca. 1624 og begraves i Ørsted 17.
april 1690,66 år gammel.
Hans.bøm er formodentlig:
Jens Nielsen Skyt, der 12. oktober 1690 troloves og 1. november 1690 vies med Anne Nielsdatter i
Ørsted.
Inge Nielsdatter Skyt, der er fadder for ovennævntes barn i Ørsted 4. december 1687.
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HANDEL M. M., MARKEDER OG TORVEDAG.
Der er ikke mange, der tænker over, hvor uhyre besværligt den enevældige konge og hans
rådgivere i det syttende århundrede gjorde livet for undersåtterne. Besværlighederne blev
ikke læsset på befolkningen af ondskab, men fordi der skulde skaffes penge til staten, og en
ufejlbarlig måde at få penge ind på, er ved at lægge skat på livsfomødenheder, og det skete
ved at indføre konsumtionsskatten i 1671. Man var på denne tid ligeså opfindsom, som man
er i dag.

Næppe nogen anden forordning har som denne virket hæmmende på næringslivet i de
danske købstæder. Hver købstad blev et lille tolddistrikt for sig. For at forebygge smugleri
måtte al færdsel ind Qg ud af byen kun foregå på de forordnede steder. Ved byernes porte
var posteret vagt både nat og dag.
Af alle varer, der indførtes for at konsumeres i byen, skulde der betales afgift. Det gjaldt
ikke alene fødemidler, men så godt som ethvert produkt, som kunde tænkes indført fra lan
det: halm, brænde, kul, klædevarer, huder, sten, glas osv.

Konsumtionsskatten blev ophævet ved lov af 7. februar 1851.
Men det var ikke alene handelen, der havde drøje vilkår. Efter lov af 24. juni 1661 måtte
kun vævere, slagtere, rugbrødsbagere, ølbryggere, grovsmede og hjulmænd uden bevilling
nedsætte sig, hvor de vilde, medens andre håndværkere som tømmermænd, bødkere,
pottemagere, teglbrændere, murere, feldberedére og til dels skrædere, skomagere, rokkedre
jere m. fl. skulde have bevilling, dog at de ikke måtte nedsætte sig indenfor en afstand af 1
1/2 mil fra Byen.

Kun i købstæderne måtte købmændene nedsætte sig, og man ser gang på gang, hvorledes de
kæmper for deres privilegier og skinsygt våger over, at ingen ude på landet går dem i
næringen.
I 1826 kommer der en anordning om købmandshandel på landet, men betingelserne er så
stramme, at den er uden betydning.
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Først i 1856 kommer „Høkerloven", hvorved der åbnes adgang til høkerhandel på landet.
For dog at beskytte købstæderne blev der efter næringsloven af 1857 oprettet læbælter
omkring købstæderne, indenfor hvilke der kun måtte drives enkelte arter næringsbrug. Efter
samme lov bortfaldt helt byernes eneret på håndværksdrift på landet.

Læhælteloven blev ophævet 11. februar 1920.
Af ovenstående fremgår klart, at al handel var besværliggjort, ikke en gang en sølle
bissekræmmer kunde få fred til at falbyde sine varer på landet. Viste han sig i sognet skulde
det straks indberettes til konsumtionsinspektøren i Randers, hvor han var, og hvor han
havde tilhold.
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ANE 2522 ENEVOLD CLAUSEN
Det vides ikke, hvornår Enevold Clausen er født.

Hans hustru er ukendt.

ANE 2523 NN
Der vides intet om hende.

De får af børn:
1.

Mette Enevoldsdatter født ca. 1684. ANE 1261

2.

Claus Enevoldséh født ca. 1681. Han er ikke fundet. Men hans søn Enevold Clausen er
fundet som fæster under Estrup Gods, G 269 - 74, fol 109 og 110. Der er skifte efter ham og
hustruen i 1740. Skiftet er dateret 23. februar 1740 og 11. november 1740.
Afgangne Enevold Clausen og
Hustru, Anne Pedersdatter
Børn: Mette Enevoldsdatter, 25 år
Peder Enevoldsen, 23 år
Rasmus Enevoldsen, 20 år
Inger Enevoldsdatter, 17 år
Formynder for de umyndige børn er farbroderen Mickel Clausen.
Ved datoen 23. februar er hustruen, Anne Pedersdatter, ikke død.
Enevold Clausen begraves 21. s. efter Trinitatis 1739, 56 år gammel i Fausing.
Anne Pedersdatter begraves 1740, 59 år gammel i Fausing.

Enevold Clausen er nævnt i matriklen 1688 i Fausing sogn. Han er her nævnt som husmand under
Estrup gods. Husmandsstedet har et hartkorn på 2 tønder og 1 fjerdingkar
Enevold Clausen og hustru er ikke fundet døde.
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ANE 2524 SØREN RASMUSSEN
Det vides ikke, hvornår Søren Rasmussen er født.
Søren Rasmussen er nævnt i matriklen 1688 i Store Siørup i Estruplund.

Hans hustru er ukendt.

ANE 2525 NN
Der vides intet om hende.
De får af børn:
1.

Rasmus Sørensen Skifter. Han nævnes som fadder ved broderen Jens i 1705. Han begraves
25. marts 1711 i Estruplund, 62 år og 2 måneder gammel.

2.

Christen Sørensen Skifter. Han er født ca. 1654. Han bor i Store Siørup. Han er første gang
gift med Anne Jensdatter. Him dør 1710. Herefter bliver han gift med Arme Pedersdatter.
Han begraves 30. marts 1739 i Estruplund.

3.

Jens Sørensen Skifter. ANE 1262

4.

Laurids Sørensen Skifter. Han nævnes som fadder ved Rasmus Skifters børn i 1688.
Han bliver gift med Kirsten Rasmusdatter 1710 i Estruplund. Hun begraves 1. marts
1711 i Estruplund, 32 år gammel. Han bliver gift igen med Dorethe Rasmusdatter 12.
juni 1712 i Estruplund.

Det vides ikke, hvornår de dør, men Søren Rasmussen er død før 1702.

Enken bliver efter Søren Rasmussens død gift med Jens Christensen Thomisen.
z
r
Hun er ikke fondet død.
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ANE 2526 CHRISTEN MØLLER
Det er kun deres bøm, der er kendt.

ANE 2527 NN
De får af børn:
1.

Søren Christensen Møller født ca. 1660. Han begraves 2. april 1689 i Estruplund, 29 år
gammel.

2.

Kirsten Christensdatter Møller født ca. 1660. Hun begraves i Estruplund 1731, 71 år
gammel.

3.

Mette Christensdatter Møller. ANE 1263

De er ikke fundet døde.

-
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ANE 2528 ESPEN NIELSEN
Anesammenfald. De er lig med ANE 5062 og 5063
Espen Nielsen er født ca. 1570.
Hans hustru er ukendt.

ANE 2529 NN
Der vides intet om hende.
De får af børn:

1.

Peder Espensen, den ældre, er født omkring 1605 i Hollandsberg i Ørsted.
Han bliver begravet 29. juni 1690 i Ørsted. Han overtager faderens gård, Fogedgården i
Hollandsberg. Hans hustru Karen begraves i Ørsted 31. juni 1686, 79 år gammel.

2.

Maren Espensdatter født ca. 1605. ANE 2531.

3.

Peder Espensen, den yngre er født ca. 1611. ANE 1264

Espen Nielsen besidder Fogedgården i Hollandsberg.
Espen Nielsen nævnes 23. maj 1615 på Rougsø Herredsting, hvor han er en af de 8 “dannemænd”,
der udsteder et tingsvidne om, at Jens Sørensen Høgh i Ørsted på sin søstersmi, landstingshører
Søren Knudsen i Viborgs vegne har skødet dennes arvepart i Jens Sørensen Høghs egen gård i
Ørsted til velbyrdige Albert Skeel til Fussingø.

Den 26. oktober 1£26 nævnes Espen Nielsen atter på herredstinget. Denne gang i et 24-mands vidne
om Hjerbæks bro.
Def må anses for givet, at Esben Nielsen er efterkommer - antagelig barnebarn - efter den Esben
Bang i Hollandsberg, der nævnes på kongens retterting den 3. april 1538 i Odense.
Se ved ANE 20.248

Det vides ikke, hvornår Esben Nielsen dør, men han lever endnu i 1626.
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ANE 2530 RASMUS ANDERSEN
Rasmus Andersen er født ca. 1600.

Han bliver gift med Maren Espensdatter.

ANE 2531 MAREN ESPENSDATTER
Maren Espensdatter er født ca. 1605 i Hollandsberg i Ørsted.
De får af børn:

1.

f

Kirsten Rasmusdatter født ca. 1624. ANE 1265
a

2.

Margrethe Rasmusdatter født ca. 1631 i Bode i Ørsted. Him bliver gift med Anders Jensen.
Hun bliver begravet 7. august 1701 i Ørsted.

Rasmus Andersen og hustru ses i matriklen 1664 opført på slægtsgården i Bode, en gammel
selvejergård, hvor de ejer bondeskylden af hartkorn 4 tdr. 5 skpr., medens herlighedsretten af
hartkorn 5 tdr. 2 fjdr ejes af kronen.
Vi ved ikke, hvem Rasmus Andersen er søn af, bortset fra at moderen hedder Else Andersdatter, og
at ejendomsretten i gården i Bode må stamme fra hendes forældre. I hvert fald fremgår det af en
designation, at Søren Andersen og broderen Rasmus Andersen den 12. marts 1663 udsteder skøde
til Rasmus Andersens datter Margrethe Rasmusdatter og hendes mand Anders Jensen på al den part
i slægtsgården i Bode, som deres afdøde mor Else Andersdatter har arvet efter sine afdøde forældre i
den selvejergård, som Anders Jensen nu har overtaget. Rasmus Andersen må således i 1663 have
afstået gården til svigersønnen, således at navnet bare ikke er blevet rettet i matriklen 1664.

Ved matrikuleringen i 1688 nævnes gården som nr. 8 i Bode, og svigersønnen Anders Jensen sad da
med et hartkorn på 9 tdr. 2 skpr. 3 fjdr.. Efter ham overgår gården til sønnen Jens Andersen, der
blev ejer af hele gården, idet han hjemkøber herlighedsretten. Hans arvinger sælger imidlertid
gården til en Peder Jensen Skriver. Han er muligvis broder til ANE 1274 Rasmus Jensen Skriver.
Af tingbøgeme fremgår det iøvrigt, at Rasmus Andersen i Bode med sin hustru Maren Espensdatters
samtykke ( da det er hendes slægtsgård) den 6. juni 1658 ses at have afhændet et jordareal til hendes
broder Peder Espensen i Hollandsberg, hvilket bekræftes på Herredstinget i Rougsø den 27.
september 1660.

Rasmus Andersen lever endnu i 1663.
Maren Espensdatter lever endnu i 1684, da hun nævnes i forbindelse med et lovbud på Rougsø
Herredsting.
Der er begravet en Maren Espensdatter af Bode i Ørsted 9. maj 1689, 67 år gammel. Alderen passer
dog ikke på vores Maren Espensdatter.
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13. GENERATION
ANE 4744 NIELS JENSEN MARCUSSEN
Det vides ikke, hvornår Niels Jensen Marcussen er født. Han formodes at være broder til Peder
Jensen Marcussen, der er født ca. 1620 og Christen Jensen Marcussen, der er født ca. 1625.
Niels Jensen Marcussens hustru er ukendt.

ANE 4745
Der vides intet om hende.
De får af børn:

1.

Jens Nielsen Marcussen. ANE 2372

Der vides intet om Niels Jensen Marcussen.

Men om broderen Peder Jensen Marcussen ved vi, at han er bosat i Ørsted, hvor han må have været
fæstegårdmand. Han bliver gift med Karen Rasmusdatter, der er født ca. 1627. Hun begraves 24.
maj 1705 i en alder af 78 år.
De får en søn Peder Pedersen Marcussen født ca. 1661 i Ørsted. Han bliver gift 8. november 1696 i
Estruplund med Maren Nielsdatter. Peder Pedersen Marcussen begraves 26. august 1742 i Ørsted.

Christen Jensen Marcussen født ca. 1625 og bosat i Bode formodes ligeledes at være en broder. Han
begraves 23. maj 1695 i Ørsted, 70 år gammel.

401

STEDNAVNE
Rougsø (1203 Roxø, 1282 Roxho, 1437 Rwghsøø). Op igennem tiderne skreves dette
navn på mange forskellige måder, det samme er tilfældet med de efterfølgende bynavne, og
derfor vil kun enkelte eksempler blive anført for hvert.
Hvad navnets opståen angår, så siger man i almindelighed, at i gamle dage var Rougsø en ø,
på denne ø var en høvding, der hed Rou, og det er efter ham, at øen har fået sit navn.

I gamle dokumenter forekommer Rosse herred og Rose herred. Selv om der i herredets
ældste segl findes en rose, er der ingen grund til at tro, at herredet er opkaldt efter denne
blomst.
Om navnet Rougsø anføres i Danske Atlas, 1768: “Navnet skrives af nogle Rugsæd-Herred,
men som der på de fleste Steder i Herredet falder liden Rug-Sæd, kan Navnet ikke vel
komme deraf. Men som Herredet er omgivet mod Norden med Havet, mod Vesten med
Randers Fjord, og på de øvrige Sider noget næsten med Åer og Bekke, så dét i gamle Dage
har været at anse for en omflødt Øe, så synes det rettest at have fået den sidste Stavelse af
Navnet deraf. Der eï adskillige Meninger om Oprindelsen til den første Stavelse i Navnet,
men alle lige uvisse”.

Ørsted (1349 Ørstedt, 1408 Ørsthet). Den ikke sagkyndiges forklaring er meget lige til,
han siger: „Når vi ved, at havet eller sundet en gang har gået helt op til Ørsted, således at
bakken, fra Kalkær op mod kirken, på de tre sider har været omgivet af vand og derved har
dannet en lille halvø, der godt kunde sammenlignes med et øre, så er det klart, at bopladsen
på øret kaldes stedet på Øret eller Ørested og deraf Ørsted”. Herom siger Johs. Steenstrup:
“Det gamle ord ør, der betyder grus eller høj gruset strandbred, kan ikke have givet
anledning til dannelsen af navnet Ørsted”.
Øther hed efter oldsagnene den bly Sigrids elsker, og dette Navn har sat sig spor i ti byer
Ørslev og fire byer Ørsted.
Othersstatli skulde altså være det oprindelige navn Ørsted.

Bode (1408 Bodhæ, 1423 Boæ, 1608 Boffue). Den gamle form er oftest Bothæ, dvs.
boder, træhuse, fjælleboder.
Der siges, at Bode har været Ørsted bys Sø-Boder, - og hvorfor ikke. Efterhånden som
vandstanden i kæret mindskedes, kunde de større skibe ikke sejle til Ørsted, hvorfor de
lagde til i Bode og lossede og ladede. Der havde købmændene fra Ørsted så deres boder.
At dette bynavn kommer af bod eller boder kan der ingen tvivl være om. Spørgsmålet er
kun, hvilken slags boder.
I gamle dage var det ret almindeligt, at man, i de langt fra byen liggende marker eller enge,
havde bygget læskure eller boder til ophold for heste og kreaturer, muligvis også til op
bevaring afkom eller hø.
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Hevring (1437 Hæfringæ, 1664 Høffringbye). Herom skriver Johs. Steenstrup: “I Slesvig
ved Ejderen yderst i vest lå i havet øerne Holm og Hæfræ, hvilke to navne synes at komme
igen på en anden jydsk kyst nemlig i det af vandløb stærkt gennemskåme landskab øst for
Randers fjord. Hevring og Hevringholm, der tidligere hed Holm, ligger på hver sin side
Hevringå.
Hollandsbjerg (1423 Hallandzbierig, 1494 Hallidzbierue, desuden Hollensbergh,
Hwolletzberg osv.).
Da byen ligger på en bakke, er der mulighed for, at det er denne, der har givet anledning til
dannelsen af både forled og efterled i navnet.

Det gammeldanske ord hald kan betyde en hældende flade, især den øverste del. Det kan
også betyde den yderste eller øverste ende af en mark eller landsby.

Der er mange versioner om, hvordan navnet er opstået, oftest fortælles, at et hollandsk skib
en gang i længst forsvundne dage er strandet på bakken, ja, man har endda indtil vore dage
kunnet vise det hul i bakken, hvor skibet har stået fast. Søfolkene reddede sig i land, blev
boende og giftede sig ind i befolkningen, derfor kaldes byen Hollandsbjerg. Der siges
desuden, at beboerne, ihvertfald i tidligere tid, af udseende lignede hollændere. Man må da
uvilkårligt spørge om, hvor de hollandske navne er blevet af.
Den sydlige og sydvestlige del af bakken kaldes Møjbakken, dette navn, påstår man også
stammer fra hollænderne, de kaldte den Mooi-Bakken, det betyder sådan noget som stedet
med den smukke udsigt. Det hollandske ord for smuk eller køn er også rigtigt nok mool.
Nogle siger, at navnet kommer af „ hold an", fordi skibe, der skulde ind i Grund fjord på et
bestemt sted, skulde holde an mod bjerget for at komme i rigtig kurs.

Andre mener, at navnet kommer af det tyske holen, der betyder hente. Dette lyder dog
temmelig usandsynligt af den gode grund, at folk her aldrig har benyttet tysk sprog, og
derfor heller ikke kendte betydningen af holen.

Sjørup, Lille Sjørup, Store Sjørup. (1437 Sodhrupp) år 1492 i et Skiftedokument
efter Anders Jacobsen, ridder af Stienholt kaldes byerne Øster Siørup_og Vester Siørup.
Stenalt, opijndelig Stenholt. Holt er en lille skov eller en mindre del af en skov.

403

ANE 4754 PEDER NN
Der vides intet om ham.
Hans hustru er ukendt.

ANE 4755 NN
Der vides intet om hende.
De får af børn:

1.

Gjertrud Pedersdatter. ANE 2377

2.

Anna Pedersdatter. Hun bliver gift med Ole Michelsen.

3.

Maren Pedersdatter. Him bliver gift med Mourids Sørensen.

Det vides ikke, hvornår de dør.
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ANE 4760 JØRGEN JENSEN
Jørgen Jensen er født ca. 1625.
Han er bosat i Følle i Bregnet sogn.

Han bliver gift med Karen NN.

ANE 4701 KAREN NN
Der vides ikke, hvornår hun er født.
De får af børn:

1.

Jørgen Jørgensen født ca. 1661. Han bliver begravet 1737 i Bregnet. Han bliver gift med
Inger? Sørensdatter. Hun er død 1702.

2.

Johan Jørgensen. ANE 2380

Det vides ikke, hvornår de dør.

Bregnet sogn:
Bregnet kirke ligger i dag ensomt i terrænet på bakken syd for Rønde. Kirken stammer i sin
nuværende skikkelse fra midten af 1400 tallet og er formodentlig opført af den daværende lensmand
på Kalø, Otto Nielsen Rosenkrantz. Århusbispen Jens Iversen Lange er også blevet nævnt som
kirkebygger, da hans Våbenskjold ses som kalkmaleri i et af hvælvene. Jens Iversen var biskop i årene
1449-1482.
Landsbyen Bregnet er forlængst forsvundet, og i dag er kirken omgivet af marker og skov. Bregnet
nævnes allerede i 1339, da Stig Andersen Hvide mageskifter sit gods i Bregnet. Man stødte på rester
af landsbyen i 1989, da man gjorde udgravninger på markstykket “Stegelykke” mellem Hestehave
Skov og Molsvej. •

Lovstedet FØLLE i Bregnet sogn omtales i den første skriftlige kilde i 1313 som “Følwik”, hvilket
må forstås som “stedet ved vigen, hvor der er mange føl” - måske fordi man har brugt at sætte
føllene på græsning nede ved vigen. Ordet Følle er opstået som en forenkling af det oprindelige navn.
I sognet ligger Kalø Ruin. Navnet KALØ er vel nok det, der har gjort egnen mest kendt. Vi ved, at
det var Erik Menved, der i 1313 byggede slottet.. Valdemar Atterdag pantsatte slottet til Århus
bispen, men Margrethe den I indløste det igen for 10.000 mark lødig sølv.

Erik Banner var lensmand herude i 40 år. Det var i hans varetægt Gustav Vase sad som fange. Det
kostede Erik Banner en stor bøde, da Gustav Vase i 1519 flygtede forklædt som kvægdriver. Alt
dette er kendt, men noget mindre kendt er det, at den fange, der sad fængslet her ca. 100 år senere,
var præsten i Vejlby, Søren Quist. De triste begivenheder om denne ulykkelige mand har Steen
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Steensen Blicher udødeliggjort i sin bog, og de er også flere gange blevet filmatiseret.. Vi ved, at
præsten blev uskyldig dømt til døden af mænd, som vidnede falsk imod ham. Om dette fortæller et
sagn, at disse falske sandemænd som straf straks blev forvandlet til sten, og at disse sten stod ved
Følle strand. Vel er det et sagn,' men stenene blev først fjernet omkring 1920. To af stenene står i dag
ved indkørslen til Røndegaard.

Parti af Kalø slotsruin.

Kilde: [31]

Billedet er fra Trap Danmark.
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ANE 4764 JENS SØRENSEN
Det vides ikke, hvornår Jens Sørensen er født.
Hans hustru er ukendt.

ANE 4765 NN
Der vides intet om hende.
De kan have fået af bøm:

1.

Søren Jensen. ANE 2382

Jens Sørensen optræder i Rosenholm Birks tingbog fra 1682.

Rosenholm Birk
Rosenholm Birk bliver oprettet 1574. Den ældste tingbog for birket, der er bevaret, stammer først
fra 1678.
11687 bliver der holdt syn på alle godsets bøndergårde og huse. Synsforretningen er indført i
tingbogen 5. juli 1687. Den opgiver:
hvor mange længer, der hører til gårdene og husene
hvor mange fag hvert hus eller hver længe udgør
hvorledes længerne ligger i forhold til hinanden
hvortil de bliver benyttet
I forbindelse med skifterne og de retssager, der bliver anlagt mod uefterrettelige fæstere, bliver
der afholdt syn paa forskellige gårde og huse. Disse synsforretninger viserLat korsstuer (dvs.
små udbygninger, vinkelrette paa stuehusene) og udskud (dvs. udbygninger, hvis tage går i flugt
med stuehusenes) er ret almindelige. De gavle, som synsforretningerne omtaler, er alle lavet
af brædder. (Tingbogen 23. september 1679,17. august 1680,27. juni 1682,29. januar 1684).
Af et syn, der afholdtes paa et hus i Mørke, fremgår det, at der har siddet et “feelvindue”, dvs. et
vindue af skind i huset, og at 2 jern, der har siddet over porten, og som porten gik op og til med,
og 2 jemhængsler paa døren ud til haven var blevet erstattet med “træbøfle” (dvs. træbøjler)
(Tingbogen 9. december 1679).
Ved forordningen af 28. januar 1682 bliver det påbudt, at skiftemyndigheden skal indføre alle
skiftebreve i særlige protokoller. I enkelte jurisdiktioner bruger man imidlertid før 1682 at indføre i
alt fald nogle af skiftebrevene i tingbøgeme.

Tingbogen for Rosenholm Birk indeholder således afskrifter af de registrerings, vurderings - og
skifteforretninger, der afholdes den 3. juli 1682 efter gårdmand Jens Sørensen Følle i Mørke. Denne
Jens Sørensen Følle i Mørke kan være far til Søren Jensen i Følle. I tingbogen 14. november 1682.
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I skiftet nævnes bl.a. at:
bordene eller skiverne var forsynet med skuffer under bordpladerne
14 stole heraf:
3 kringstole, dvs. med halvrund ryg
4 bagstole, dvs. med ryglæn, heraf 2 lange bagstole (korte bænke)
skrin
skabe
sengetæpper af gule af hvergamstøj
på bænkene er der hynder eller bænkedyner
skeer, kander og bægre af sølv
fade, tallerkener, potter, smørkander og små skåle af tin
lysestager, fyrfade og bækkener af messing
Stuerne blev opvarmet afjemkakkelovne. Noget, der ikke er almindeligt på landet i det 17.
århundrede

Besætningen består af:
5 heste
2 klodde og plage
1 føl
5 køer og kvier
5 kalve
I stud
II får og vædre
8 svin og søer
3 grise
20 gæs
Afgrøder:
72 skæppe rugsæd
64 skæppe rug
13 skæppe byg

Det vides ikke, hvornår de dør.
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ANE 4800 GROES SØFFRENSEN
Groes Søf&ensen er født ca. 1580. Han kan være søn af forrige fæster af gården i Skiering, Søf&en
Jenszen. Han er nævnt som fæster af gård nr. i Skiering i 1554. Gården er da under Øm kloster.

Hans hustru er ukendt.

ANE 4801
Der vides intet om hende.
Følgende er formodentlig deres børn:

1.

Søren Groesen født ca. 1611 i Egå. ANE 2400

2.

Anders Groesen født ca. 1621 i Egå. Jordet i Egå 1693. 72 år gammel.

3.

Rasmus Groesen fæster af gård nr. 7 i Skiering ved matriklen 1664.
Hans søn Groes Rasmussen overtager gård nr. 7 i Skiering.

Groes Søf&ensen er nævnt som fæster afgård nr. 14 i Skiering 1609. Gården er da under
Skanderborg len.

Han nævnes også i en ekstraskattemandtal 1610 i Skiering.
Det vides ikke, hvornår de dør.
»■

Der findes andre med navnet Groesen i Egå og Skødstrup:
Anders, Søren Groesens barn af Hielmager, der bliver døbt i Skødstrup 26. maj 1622.
11638 er der en Niels Groesen på Calløe, der er fødder i Skødstrup.
Karen .Groesdatter begravet 1763 i Egå, 73 år gammel. Hun er formodentlig datter af Groes
Rasmussen, se ovenfor.
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BRAND I SKJÆRING 1613
1613 sker der det forfærdelige, at Skjæring hærges af en Brand; selve Udsvaadens Forløb ses tydeligt
gennem de retslige Dokumenter. I hine Tider var en Brand en særdeles slem Affære. Der var intet,
der hed Assurance, intet, der hed Asbestskifer og udfaste Hvælvinger. Tagene var tækket med Lyng
eller Tang, og de forskellige Gaarde var som Regel bygget næsten ind i hinanden, saa Ildens Dæmon,
der blev slaaet i Hartkorn med Ulykker som Kvægpest og Krig, havde let Spillerum. En Del
.
Tingsvidner om Sagen giver os som sagt klar Besked. Det første lyder:
„Niels Olusenn i Schiødstrup, Herridtsfougitt i østerlisbieriig Herri. Anders Andersenn i Homslett
och Jens Rasmussenn i Schiødstrup giør witherligtt, att Aar 1613 Onsdaghen thendt 6 Octobris war
schickit Per Rasmussen Giws i Schieringh. Han bedes og fick itt fultt Tingsvinde af 8 Danne- mendt,
som var: Thames Thammissen i Ballu, Søren Pederselin i Ugellbøllegaardt, Søffren Jensen i
Bendstrup, Niels Sørensenn, Søren Rasmussen i Schiødstrup, Per Persen i Schiæringh, Jens
Rasmussen i Schiødstrup och Jens Basisen Ommestrupgaardt, huilcke forne 8 Dannemendt alle
vonnde paa Tro och Sandhett, atti hørde och saa samme Dagh dise epthemævnte 24 Dannemendt for
thennom stande som war:

Søffren Rasmussen i Indrup, Niels Søffrensenn i Hiordtzhøe, Per Rasmussen, Pouell Jensen, Jens
Sørensen ibid., Søffren Olussenn i Suinboe, Jens Søfirensen ibid,, Jost Rasmussen i Følle, Pouell
Throelsenn i Kanckbølle, Jens Lassen, Søffren Lasenn, Jens Mickelsen ibid., Per Poulsen i Grøttrup,
Jens Kristensenn i Aastrup, Jørgen Søffrensenn ibid., Søren Rasmussenn i Voru, anden Søffren
Rasmussen ibid., Oluff Nielsen i Schiødstrup, Jens Rasmussen, Thamis Olussen ibid., Jens Sørensen i
Brandstrup, Jens Pouellsen ibid., och Jesper Lausenn i Indrupgaardt, huilcke forne 24 Dannemendtt
alle vonne paa Tro och Sandbedtt och kundgiorde, ath dend Ildsvaade icke begynthis først hos forue
Per Giws, men war huoss Threnne hans Naaboer først, førindt ditt komb till hannom, och da brende
der møgitt aff hans Godzs, medtt Kuomn, Biugh och Maltt och andre guode Boesehab medt Xm
Suinn, saa hand fick saa stuor Schade paa hans Boesehab, ath di kandt dit icke opthelle, och da
brende der halffthridiesindtzs thiffùe Guolff Hus for hannom, saa han beholdthe inthet ighienn deraff
udenn it Stycke Three. At wi saa havde for os, thet vinder wi medth voris Sighnether under trøektt."

Videre findes der angaaende den samme Sag fire Tingsvidner:
A: Tingsvidne for Niels Jensen Smed, som er en fattig, vanfør Mand. Uden var først hos hans Nabo.
„Alle hans Hus och Gaardt brennte41. Hos Niels Jensen Smed var Niels Kristensen Skrædder til Huse,
og Skrædderens Gods og Indbo brændte delvis.

B: Karen Joens, paa hvis Vegne hendes Søn Esben Joensen optræder; Uden var først hos „tvende"
hendes Naboer; der brændte 13 Gulv Hus, „som var hendes Stoffwe Roy1), Salse och Bur och 9
Golv Fæhus".
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C: Jens Pedersen; Ilden var først hos fire af hans Naboer, og hans Lade paa 12 Gulv samt
Hommelgaarden brændte.
D: Kristen Jensen Smed, hvos hvem Uden opstod og alt nedbrændté.

Forsøger man saa at rekonstruere Udsvaadens Gang, faar vi Rækkefølgen:

Kristen Jensen Smed - Niels Jensen Smed -Karen Joens - Per Rasmussen Giws - Jens Pedersen.
1) c; Stuehus.

Kilde: [10]
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ANE 4820 RASMUS NIELSEN
SØNDERGAARD
Rasmus Nielsen er født i 1500-tallet i Elsted. Han bor i Søndergaard i Elsted sogn

Han bliver gift før 1625 med Anne Pedersdatter.

ANE 4821 ANNE PEDERSDATTER
Der vides intet om hende.
De får af børn:
1.

Niels Rasmussen'Søndergaard født før 1625. ANE 2410

Rasmus Nielsen Søndergaard begraves 5. december 1640 i Elsted.
Det vides ikke, hvornår hustruen begraves.

Elsted Søndergård, fotograferet i 1921

Billedet er hentet over internettet.
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ANE 4822 PEDER NIELSEN
Peder Nielsen er født før 1604 i Mollerup i Linaa som søn af Niels Simonsen og Maren Nielsdatter.

Hans hustru er ukendt.

ANE 4823 NN
Der vides intet om hende.
De får af børn:

1.

Anne Pedersdatter født omkring 1619. ANE 2411

2.

Niels Pedersen. Niels Pedersen Mollerup er sandemand i 1674 i Gjern Herred.
11671 vedtager Mollerup bymænd et tillæg til deres byvide, der ellers stammer fra 1642.
I tingbogen den 10. juni 1671 står:
Niels Piersen i Mollerup paa sin egen och menig Mollerup Bymændtz Vegne och for
retten fremlagde en Vide och Vedtnægt datieret Mollerup d 6. Maj 1642. Hvorefter
bemeldte Niels Piersen var en — derefter beeierendes, som formelder om hvis
Vide och Vedthægt de Mollerup Mæna schal nolde och efterkomme, och nu i Dag
fremstod efterschreffne Niels rierss, Niels Rasmss, lille Søffren Jenss, Jens
Andersen, Peder Søffrensen odi ydermiere bekiendt och tilstod efterschreffne
Poster. Nemlig at nuilchen Mand som gaar ud ad Marchen mea deres Folch slo
eller høste, førend menig Graandt vedtager, schal bøde 4 Schip Biug til Vide och 3
M (Mark) til Husbonden. Det och schal saa i lige Maade være — huelchen Mand
drager vd at saa Kom i March, før end Grande vedtage, huilchen Vide och Vedtegt
fom. Mollerup Mend udj alle Parter sambi thøcht vea gich vrøglig at holde solecas.

t

Også to andre mænd Per Endvoid og Søfren Jensen havde faet et'varsel at møde på tinget,
men de var af en eller anden årsag udeblevet. Hvor gerne ville vi ikke - nu tre hundrede år
efter - have læst hele videbrevet, men vi må nøjes med denne tilføjelse, og tænke os ind i
situationen i Mollerup. Måske er der en slags protest i, at de to mænd er udeblevet ffa tinge
den dag. Det er i hvert fald sandsynligt, at der ligger noget sådant bag. For lovændringen
affødes jo ikke af tilfældigheder. Den Niels Pedersen, som er Mollerup mændenes fører i
sagen, er vores Niels Pedersen.
Da Niels Pedersen dør bliver han kaldt "en redelig dannemand"
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Blandt Niels Pedersen sønner er:
1.
Peder Nielsen Moldrup er født 7. november 1651. Han bliver stamfader til
slægten de Moldrup. Han gifter sig 15. november 1694 med Mette Jensdatter
LaasbyerHun er datter af Jens Laasbye, der er øverste borgmester i Aarhus.
Han roses af sin sønnesøn for sin flid og stræbsomhed. 1 1690 forpagter han
Vestervig Kloster. 1 1698 køber han denne mægtige ejendom af Cornelia
Bieker von Irgens. Han får 1731 ophøjet Vestervig Kloster til stamhus.
Han bliver en berygtet bondeplager. 1 1722 dør aggerbonden Niels Poulsen
under ret mystiske forhold. Hans død skyldes en voldelig medfart ffa
herremanden Peder Mollerups side.Peder Mollerup påstår, at straffen skyldes,
at Niels Poulsen har slået hans hustru Mette Jensdatter. Der kommer en lang
retssag. Den er omtalt af Jeppe Aakjær i Samlinger til jydsk historie og
topografi 1901 -1903. Dommen forkyndes på kommissionsstedet i Viborg* 14.
marts 1724. Dommen tager ikke hensyn til Peder Nielsen Mollerups påstand
om, at hans hustru er blevet slået, da det ikke kan bevises. Peder Mollerup
derimod mister al sit bo.
Pe’der Nielsen vandrer dog ikke ud af Vestervig Klosterport som en tigger. På
en eller anden måde er det lykkedes Mollerup at få dommen ændret til en
klækkelig bøde.
’Peder Nielsen Mollerup dør 20. november 1737 i Vestervig. Han begraves
samme sted.

2.

Laurs Nielsen i Mollerup, der er selvejer, omtales som en rig bonde. Hans bo
gøres op i 1738 til den svimlende sum af 460 Rdl. og 4 Mark.

3.

Peder Nielsen Mollerup født 1670 og dør 1728. Han bliver sognepræst i
Hillerslev og Kaastrup sogne.

4.

Anders Nielsen til herregården Hessel ved Grenå.

5.

Anders Nielsen i Mollerup.

Børnene må være døbt af præsten Jørgen Pedersen Obel, der er præst i Linaa 1611 - 1618 eller Oluf
Olufsen Vordingborg, der er præst i tiden 1618 -1623
Kilde : [36]

På efterfølgende side er der en oversigt over Peder Nielsens Landgilde:
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1612-1613

1615-1616

1617-1618

f

1620-1621

Rug 6 Skpr. rug
Byg 8 Skpr. byg
haffre 4 Skpr. havre
giynn 2 Skpr. gryn
Smør 14 Tdr smør
greibyg 2 14 0 byggrei
Suin 1 suin
lamb 1 lamb
Gies 1 gies
hønns 4 høns
Egh 1 snes egh
Veede 30 les ved
2 Mk. 10 Sk. 2 alb. grei
5 sk Leding
Rug 6 Skpr. rug
Byg 8 Skpr. byg
haffre 4 Skpr. havre
grynn 2 Skpr. gryn
Smør 14 Tdr smør
greibyg 2 14 0 byggrei
Suin 1 suin
lamb 1 lamb
Gies 1 gies
hønns 4 høns
Egh 1 snes egh
Veede 30 les ved
2 Mk. 10 Sk. 2 alb. grei
5 sk Leding

1614-1615

1616-1617

Rug 6 Skpr. rug
Byg 8 Skpr. byg
haffre 4 Skpr. havre
giynn 2 Skpr. gryn
Smør 14 Tdr smør
greibyg -2 !4 0 byggrei
Suin 1 suin
lamb 1 lamb
Gies 1 gies
hønns 4 høns
Egh 1 snes egh
Veede 30 les ved
2 Mlj. 10 Sk. 2 alb. grei
5 sk Leding

1618-1619

Rug 6 Skpr. rug
Byg 8 Skpr. byg
haffre 4 Skpr. havre
giynn 2 Skpr. giyn
Smør 14 Tdr smør
greibyg 2 !4 0 byggrei
Suin 1 suin
lamb 1 lamb
Gies 1 gies
hønns 4 høns
Egh 1 snes egh
Veede 30 les ved
2 Mk. 10 Sk. 2 alb. grei
5 sk Leding

1621-1622
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Rug 6 Skpr. rug
Byg 8 Skpr. byg
haffre 4 Skpr. havre
giynn 2 Skpr. giyn
Smør 14 Tdr smør
j greibyg 2 14 0 byggrei
Suin 1 suin
lamb 1 lamb
Gies 1 gies
hønns 4 høns
Egh 1 snes egh
Veede 30 les ved
2 Mk. 10 Sk. 2 alb. grei
5 sk Leding
Rug 6 Skpr. rug
Byg 8 Skpr. byg
haffre 4 Skpr. havre
grynn 2 Skpr. gryn
Smør 14 Tdr smør
greibyg 2 14 0 byggrei
Suin 1 suin
lamb 1 lamb
Gies 1 gies
hønns 4 høns
Egh 1 snes egh
Veede 30 les ved
2 Mk. 10 Sk. 2 alb. grei
5 sk Leding
Rug 6 Skpr. rug
Byg 8 Skpr. byg
haffre 4 Skpr. havre
giynn 2 Skpr. giyn
Smør 14 Tdr smør
greibyg 2 14 0 byggrei
Suin 1 suin
lamb 1 lamb
Gies 1 gies
hønns 4 høns
Egh 1 snes egh
Veede 30 les ved
2 Mk. 10 Sk. 2 alb. grei
5 sk Leding
Rug 6 Skpr. rug
Byg 8 Skpr. byg
haffre 4 Skpr. havre
grynn 2 Skpr. giyn
Smør 14 Tdr smør
greibyg 2 14 0 byggrei
Suin 1 suin
lamb 1 lamb
Gies 1 gies
hønns 4 høns
Egh 1 snes egh
Veede 30 les ved
2 Mk. 10 Sk. 2 alb. grei
5 sk Leding

Afskrift af skøde ved gården i Mollerup
Jesper Pedersen i Oustrup, heridts foged till Giem heridts ting, Rasmus Jensen i Kalbygaard, Frands
Nielsen i Laasby, giør vitterligt at aar 1638 løfiuer dagen den 16 juni paa forne, ting vaar shichet
Peder Nielsen i Mollerup, hand esket och fich et fuldt tings viedn af 8 dannermænd som ehr Laurids
Pedersen Fog i Farre, Mogens Nielsen, Peder Nielsen ibm, Jens Pedersen i Skanderup, Erich Lasen i
Dalbygaard, Niels Lauridsen i Dallerup, Jens Sørensen og Laurids Andersen i Sorring, Jens Bertelsen
i Tullstrup, hvilke forne. 8 danner Mand, der alle vorde paa Deres gode tro og rette erindrer det de
paa forne ting og dag saa og hørde for tings dom stod.
Simon Nielsen i Mollerup og med sin fri vilje og velberaad hu og udi haand tog Peder Nielsen ibm,
skøedte solde og aldeles afhendte fra sig og sine arfvingeme og til fom. Peder Nielsen og hans hustru
og deres arvinger til evindelig egendom at hauffue nyde bruge og beholde aid den lod og arfverpart
som forne Søren Nielsen haffver arvet og tilfalden efter hans salig afgangne fader og moder Niéls
Simonsen og moder Maren Nielsdatter begge boede og døde i Mollerup udi den selvej erbondegaard i
Mollerup som forne Peder Nielsen nu iboer med al sin Rette tillegelse i retighedog herlighed i by og
mark være sig udi huuse og bygning ager eng skou march hede og fællet moese og kierd og tovte
jord og gaarsted fiske vand og fægang ??? tørfive skier vaet og tørt og alt andet være sig ved hvad
navn det kalt er eller nefnes kand aldeles intet undtagen i nogen maader.
Inden alle marker skiel som fom lod og arvepart kand med rette tilligger og a Arilds tid tilligget
halver og med rette bør at tilligge forne gaard og kiendes forne Simon Nielsen sig at haffue anamet
og opbåret Sølleft Penning fyllest af fuld vert aff fom. Peder Nielsen for forne lod og auffer part af
det Rette tilladelse aldeles efter hans egen gode vilje och nøje saa hand takker hanem ??? for god
redelig betaling udi alle maader.
Huor ud offer forne Simon Nielsen bepligter sig og sine Arfivinger at ??? af fuldkommelig till stande
forne Peder Nielsen af og hans arfivinger alle forne lod og arfvepartudi dend gaard og det rette till
nyelse eftersom nu forefunden ere for alle og hver mand i till kalier eller giør kald foruden paa udi
nogen maader kand kalle mod rette og ingen ydermerelod dele eller rettighed for Simon Nielsen eller
hans arfvinger kiendes sig efter denne dag at haufiue eller udi forne gaard eller noget did rette till ???
Retighed eller herlighed udi nogen maader. Men der som saa ??? som gud forbiuder at forne lod og
arffvepart udi forne gaard eller noget det rette tillliggelse rettighed eller herlighed bleiffuer forne
Peder Nielsen eller hans arfivinger arf vorden eller fraa dømt udi nogen dom eller retergang for forne
Simon Nielsen sig eller hans arfivinger var brøsthiemmels skyld daa tilforpligter forne Simon Nielsen
sig eller sine arfivinger at give ??? forne Peder Nielsen eller hans arfivinger ??? udi en anden Sielvejer
bondegaard saa gued paa skov, mark, jord og ejendom bøgning og anden rettighed af dennem ved i
alle maader ??? og andet sted her udi Giem hered som de vel lader dennem nøje med ??? den 5 uger
dag dernæst efter og forne Simon Nielsen og hans arfivinger at holde forne Peder Nielsen og hans
arfivinger dette forne Skøde læst udi alle maader og blivt bevist her for tings dom med lovbud vidner
at forne lod og aufiuer paart vaar loffiig luvbøden efter loven for denne skiøde i dag bleff giort af og
beskreffende. Det till viedes bør haffuer vi vores segerske og forne Simon Nielsen med egen haand
underskriffiier, Ut supra
Simon Nielsen egen haand
Segl: JPO

RI

FNS

Skriftlig copi effter Orginalen
Erkiendes Laurids Nielsen Mollerup
Kilde: [30]
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Sognets navn Linaa kommer sikkert af en forbindelse mellem Lind og Å.

Store dele af området omkring Mollerup i Linaa sogn var på den tid dækket af skov. Skovene gav
her, som alle steder træ, til bindingsværk, møbler, vogne, brændsel, ja til alt det, der blev lavet i
huggehusene. Men de gav også træ til træsko, hvoraf der sikkert har været lavet mange i Lindaa
sogn. I skovene nær Silkeborg slot er der til tider hugget dygtigt til skibstømmer. Det er især i
regnskaber fra Christian den IV's tid, der tales om skibstømmer. Man ser også i slotsregnskabeme, at
der til tømmerkørsel har været anvendt mange bøndervogne.
Skovene har ydet føde til mængder af oldensvin. I slotsregnskabeme i året 1599-1600 er der således
nævnt flere tusind svin på olden i skovene.

I skovene har der været trækulbrænding med stor produktion af trækul.
Blandt skovenes værste fjender i disse år hører krigsfolkene. To gange i 1600-tallet bliver Jylland
besat af fremmede tropper, 1643-45 og 1657-59. De hærgede frygteligt i skovene. Træerne blev
brugt til brændsel til lejrbålene samt til palisader omkring de befæstede lejre.
Skovene har haft en meget stor vildtbestand. Mange stednavne vidner herom: Bjømholt, Ulvehoved,
Hjortgårde, osv.. I det 16.- og 17.ende århundrede tales der ikke om bjørne, derimod kan man i
tingbogen for Gjern Herred i 1665 læse, at Christen Skødt i Voldby har skudt en ulv. på Voldby
Mark.

At der har været megen vildt i Linaa sogns og omegns skove kan bl.a. ses i Frederik den IT s
kalenderoptegnelser fra 1583. Han besøgte flere gange skovene i forbindelse med jagt. 1 1596-97 er
Christian den IV i december og januar måned i Silkeborg seks gange. Han har sikkert brugt noget af
tiden på jagt. Dette gentager sig ofte. Den 11. august 1611 begynder hjortejagten i Skanderborg. Og
der jages ved Skanderborg, Horsens, Hald, Aakjær og Silkeborg til hen i september måned. Det
sidste sted er han i dagene 22. til 30. september. I kongens “Skriv Kalender”*(dagbog) meddeles
tillige, at han spillede “Dobbel” (brætspil) i de dage. Der er noteret, hvad han vandt og tabte de
forskellige dage.

På kongens godsjnåtte i reglen ikke andre jage. Kongen forbeholdt sig jagtretten også i Silkeborg
Len. Ikke engang lensmanden måtte jage. Kun når der blev for mange ræve, måtte bønderne jage
dem. Kun de, kongen indbød, havde ret til at jage. Og det var oftest fremmede fyrster.
For krybskytteri var der hårde straffe. Det blev regnet lig med tyveri og straffedes af og til med
hængning. Værst gik det ud over bønder, der blev taget i krybskytteri. I Sikeborg Slotsregnskab for
1634 er opført et beløb på 16 daler til skarpretteren i Århus for at rette Laurids Karup for at have
skudt et af kongens dyr. Hvis adelsmandens skytte blev grebet i ulovlig jagt, og det var med hans
Herres vidende, kunne det afgøres med en bøde på 100 Mark. Men gjorde skytten det af egen drift,
kunne hans øjne udstikkes, og han selv hænges i nærmeste træ.
Bønderne hjalp ofte krybskytter med at skjule dem eller byttet, for vildtet gjorde så megen skade på
markerne, at bonden var glad for hvert dyr, der blev nedlagt.
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Kristian den IV's krige giver sig til kende i Linaas landgilde. I jordebogens margen står der side op
og side ned i hele Gjern Herred, at bonden er forarmet og skal forskånes: halv afgift i kom, halv
afgift i smør osv. Krigen og de fremmede krigsfolk under general Wrangel har sat deres tydelige spor
med hærgning på mange måderi Ridefogeden Christen Jensen, Silkeborg og herredsfogeden Jesper
Pedersen meddeler begge, at der er 3 sogne i herredet, der er særlig ramt blandt dem er Linaa.

Da krigen endelig er ovre, kommer der ny elendighed. 1 1648 - 1649 meldes der om misvækst i bl.a.
Linaa. Bønderne får da atter stor afslag i landgilden. 11651 er ydelsen igen kommet op i det tidligere
niveau, dvs. sige taksten fra 1586. Se ved Peder Nielsens far. ANE 2411.

Fra Gjern Herreds retterting kan vi se, at Peder Nielsen fra Mollerup jævnligt er repræsenteret blandt
sandemændene. Sandemænd er retsvidner, der er udnævnt af herredsfogeden. Det viser, at han har
nydt en vis anseelse.
Nogle år senere ser vi, at hans søn, Niels Pedersen i Mollerup er blandt herredets sandemænd.

Landsbyen Mollerup i Linaa sogn bliver ikke omformet ret meget op mod vores tid. Udflytningen har
så at sige ikke fundet sted, blot nogen deling af jorderne og lidt nybygning. Kun en enkelt gård er
blevet nedrevet, og dens joTder lagt ind under en andre. Derfor kan kortet fra 1816 godt vise,
hvordan byen har set ud.
Nu tilbage til Peder Nielsen og hans hustru. Det vides ikke, hvornår de dør.

Kilde: [30]
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Kort over Mollerup fra 1816

Kort over Mollerup fra 1816.
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Hvordan Mollerup fik sit navn ?
Denne by hører til den gruppe af landsbyer, hvis navne har endelsen torp, senere ændret til: rup,
drup, strup. Endelsen torp er som regel sammensat med et natur eller mandsnavn.
Navnet Mollerup kan betyde torp sammensat med ordet muld, jysk mold. Det kan også være
sammensat med mandsnavnet Moldi, et navn kendt i vikingetiden. Udviklingen vil da vær: Molda torp, Molda - orp, Molderp, Molderup, Mollerup.

Disse torper, eller udbyggerbyer er opståede i vikingetiden (800 - 1000) ved, at en storbonde har
sendt en flok eller skare trælle under ledelse af en bryde (gårdbestyrer, meget ofte en frigiven træl)
ud at rydde skov og opdyrke ny jord, bygge nye gårde og huse på ryddepladsen i udmarken eller i
skoven. Det var et brydsomt og hårdt arbejde at lydde de store træer, som skoven da mest bestod*af,
og derefter opbryde jorden, så den kunne tilsås, og endelig med deres dårlige redskaber at tildanne
træstammerne, så de kunne benyttes til bygningstømmer.

Til en gård hørte mange huse; Skåle (Sovehus) ildhus (Køkken) bur (forrådskammer) stald, lade
smedie foruden jordhytter til trællene. En sådan gård vil i vore øjne se ud som en hel landsby.
Da så storbondesønnen, MoWi havde bygget gården, skulle der en husfrue i gården. Denne sag måtte
ordnes af slægten. Når så Moldis slægt og den unge piges slægt var blevet enige om købet af
bruden, holdt man bryllup.
Nu bebor Moldi og hans familie, frie tjenestefolk og trælle gården, som Moldi opkalder efter sig
selv, og giver den navnet Moldistorp.

Senere kommer der flere tilflyttere, da det viser sig at jorden omkring Moldistorp er frugtbar, og det
lønner sig at rydde mere skov, og en landsby rejser sig af skov og udørk.

Første gang jeg (Ilum Petersen) træffer på navnet Mollerup i skriftlige optegnelser er 1423, da
skrives der "Maalerup". Næste gang er i 1432, da Fru Ingeborg, en søster til Lavrids Hvas, på
Silkeborg, giver biskop Ørich i Aarhus ret til indløsning af hendes gods i Linaa Sogn, endelig
nævnes Mollerup i 1435.
Fra bogen:
Blade af Linå Sogns Historie af H. Ilum Petersen, udgivet af Linaa Kommune 1954.
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Herredsbogen af Thorkild Gravlund
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ANE 4824 TROELS SØRENSEN
Troels Sørensen er født før 1570 i Kanchbølle.

Hans hustru er ukendt.

ANE 4825 NN
Der vides intet om hende.
De får af børn:

Såvidt det skønnes følgende 2 sønner, der ligeledes senere bosatte sig i Kanchbølle.

1.

Povl Troelsen født før 1600. ANE 2412
Han får gården efter sin fader.

2.

Peder Troelsen født før 1624.
Han får en anden gård i Kanchbølle. Den gård får senere matrikel nr. 5. Den gård er i 1573
og i 1597 beboet af Mikkel Jensen. Dennes søn Jens Mikkelsen beboer gården i 1610 og
1614 i følge lensjordebøgeme. Det er muligt, at Peder Troelsen kommer til gården ved at
gifte sig med en datter af Jens Mikkelsen. Peder Troelsen beboer gården i 1624,1637 og
1640 ifølge lensjordebøgeme.
Peder Troelsen efterfølges i gården af sin søn Troels Pedersen. Troels Pedersen ses i
jordebøgeme af bebo gården i 1646,1664,1682 og 1688.
Efter Troels Pedersen overgår gården til Peder Troelsen, der formodentlig er søn af
ovennævnte.
Peder Troelsen bliver herredsfoged i Øster Lisbjerg Herred

Troels Sørensen eller hans hustru er formodentlig født i Kanchbølle på den gård midt i byen, som
ved matriklen 1844 får nr. 1.1 følge Kalø Lens jordebøger beboes gården i 1573 og i 1597 af
“Throgels Sørensen”
Troels Sørensen er død efter 1597.

Kilde: [28]
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KANCHBØLLE
Den lille by, Kanchbølle, i Hjortshøj sogn bestod i 1500 - og i 1600 - tallet af 4 “selvejergårde”,
hvoraf det ene par synes at have været omtrent dobbelt så stort som det andet par.

Gennem Kalø lens jordebøger og skattemandtal, matriklerne af 1664 og 1688, samt først og
fremmest markbogen fra 1682 (nr. 1101), hvilke kilder nu alle opbevares i Rigsarkivet i Køben
havn, er der dannet et ganske godt indtryk af den lille landsbys forhold for 300 år siden og desu-den
antyde nogle perspektiver i byens histone endnu længere tilbage i tiden, helt tilbage i middelalderen.
I et dokument fra 23. august 1427, der er indskrevet i Århus-bispens jordebog (S. R. D. VI 469),
nævnes det, at en forholdsvis lille komafgift - 1/2 øre, d. v. s. 15 eller 18 skæpper kom - af
Kanchbølle skulle svares til Århus Domkapitel, og dette har givet stednavneforskeren dr. phil. Kr.
Hald anledning til at formode, at byen delvis skulle have tilhørt kapitlet, og at navnet skulle tydes
som “kannikemes bølle” (Østjysk Hjemstavn I side 162). “Bølle” eller “bøl” er ikke nogen usæd
vanlig stednavneendelse. Derimod må det vist siges at være ret bemærkelsesværdigt, at et ord som
”Kannik” skulle have givet anledning til dannelse af et stednavn af denne type, og det må vist også
være rimeligt at sætte et spørgsmålstegn ved denne tydning.
Kanchbøllegårdene var nemlig gamle selvejergårde, og dette må efter alt, hvad der hidtil er oplyst
om den slags gårde, betyde, at de i middelalderen aldrig har været underlagt nogen geistlig eller
verdslig godsherre.
Noget andet er, at selvejet efterhånden ikke var meget værd; da adelens og kirkens fæstebønder jo
var skattefri, blev “kronens fri skattebønder” efterhånden pålignet så mange afgifter til kronen, at ae
reelt om ikke formelt fuldstændig var at regne som en slags fæstebønder under kronen. De ældste
afgifter, som ifølge Kalø lens jordebog fra 1573 påhvilede hver af “selvejerne” i Kanchbøl, var 6
skilling “leding” af hver af de store gårde og 3 skilling af hver af de mindre. I jordebogen 1597 og i
senere jordebøger nedsat til henholdsvis 4 og 2 skilling. “Ledingen” var en pengeydelse af
selvejerne, som har forbindelse langt tilbage i tiden helt til den tid i den tidlige middelalder, da
bøndernes pligt til at møde personligt, når kongen udbød til leding, afløstes af et pengebeløb til
udrustning af hæren. Også i middelalderen blev pengene bestandig mindre værd, og derfor var
“ledingen” i 1500 - tallets jordebøger sunket ned til kun at være en afgift af ubetydelig værdi.

Til gengæld var der kommet andre, mere tyngende afgifter til. Engang midt i middelalderen er
selvejerbøndemes afgifter i Kalø len på en særdeles håndfast made blevet ordnet således, at
bønderne er blevet lagt i læg, og hvert læg skulle præstere en vis mængde naturalier, der vist
nærmest måtte opfattes som beregnet til underhold for kongens folk på Kalø slot. Inden for hvert
læg måtte så “den rige hjælpe den fattige” med at præstere ydelsen. Bønderne i Kanchbølle blev lagt
i læg med 10 andre bender i nærliggende byer. Senere blev en del af "afgiften stykket ud på de
enkelte gårde.
De to store gårde i Kanchbølle skulle hver præstere: 1 1/2 ørte (18 skæpper) byg, 12 skæpper havre,
1 får, 1 lam, 1 gås og 6 høns.
I

De to mindre gårde skulle hver præstere: 9 skæpper byg, 13 skæpper havre, 1 får, 1 lam, 1 gås og 6
høns.

Men endnu i 1500 - og 1600 - tallet var de 14 bønder fælles om følgende “sammelskat”: 3 fede
køer, 1 malkeko, 1 plovokse, 1 td. smør, 6 1/2 fedesvin, når ikke olden er, og 14 oste.

Efterhånden omregnedes dog dene fælles skat i penge, der pålignedes de enkelte gårde.
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Det ældste kort over Kanchbølle by og mark blev ganske vist først tegnet i 1788 (Orig. kort I,
Matrikulsarkivet). Men da forholdene i den lille by var ret stabile, har det været muligt at sammen
ligne oplysningerne om Kanchbølle i udskiftningstiden med de ældre og mere udførlige oplysnin
ger, som findes i markbogen fra 1682, efter at der - til brug for denne undersøgelse - var
sammenstillet en beboerrække for samtlige gårde i Kanchbølle ca. 1573 - ca. 1820. Herefter kan der
S’ves følgende beskrivelse af byen i fællesskabets dage:
ordøsthgst i byen lå den ene af de to store gårde, den nævnes altid først af gårdene i de gamle
jordebøger. Omkring 1680 blev den delt (vist mellem Anders Rasmussen og hans føder, Rasmus
Sørensen) i to lige store dele. Den ene al disse halvgårde er den slægtsgård, som her skal omtales
(matr. nr.2). Den anden halvgård fik ved matriklen 1844 nr.3.
I de ældste jordebøger nævnes altid lige efter denne første gård i - Kanchbølle den mindre gård, som
lå sydvest før den (nu mtr. nr.4), og derefter kommer den anden store gård (nu mtr. nr.l) og til sidst
den anden mindre gård (nu mtr. nr.5).
Sammenlignes denne rækkefølge i jordebøgeme med den temmelig faste rækkefølge, som gårdenes
agre havde rundt omkring på bymarken, nemlig (efter nugældende matr. numre): 1-5-2 + 3-4,
kommer vi til det resultat, at Kanchbølle engang i middelalderen har bestået af kun to store gårde,
der senere er blevet delt i henholdsvis mtr. nr.l og 5 - og mtr. nr. 2 + 3 og 4, med hvor langt tilbage i
tiden denne deling må søges, kan der desværre ikke leveres nogen oplysning om.

Den dyrkede jord til Kanchbølle var delt i ikke mindre end 897 agre og “klepper” (denne betegnelse
anvendtes om agre af uregelmæssig form), heraf ca. 340 i Østermark og lige så mange i Vestermark,
medens Mellemvangen kun havde 211.
Interessant er det, at vi også af markbogen kan skimte oprindelsen til gården Stenå. De agre, som
tilhørte denne ejendom, lå nemlig altia ved siden af agrene til gård mtr. dr. 4, og vi kan derfor
antage, at Stenå oprindelig er en part af denne gård (eller måske af den større gård mtr. nr. 2 + 3 og
4). Derimod savner vi fuldstændig forklaring pa, hvordan det er gået til, at en part i den oprindelige
selvejergård er overgået i adelseje som fæstegods, Stenå var nemlig fæstegård i 1600-tallet og
sikkert også langt tidligere.

Ifølge jordebøgeme fra 1600 - tallet havde den store gård, som senere blev delt i mtr. 2 og mtr. 3,
tillagt en særlig jord “Ulsjord”, hvoraf ydedes 4 skilling, leding.

14. juni 1664 blev gårdene i Kanchbølle sammen med meget andet bøndergods solgt fra kronen (om
selvejerrettighedeme var der ingen, der spurgte) og kom under Vosnæsgaaard (Kronens Skøder,
Skødebog L 234, RA), hvortil de siden hørte, indtil de i begyndelsen af 1800 - tallet fri-købtes af
beboerne.

Kanchbølle udskiftedes i 1788. Selve udskiftningsakten er ikke bevaret.

Kilde: [28]
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ANE 4856 PEDER CHRISTENSEN
HOFFGAARD
Det vides ikke, hvornår han er født.
Han bliver gift med NN Ladtsdatter.
De er formodentlig begge ud af storbonde eller selvejerbondeslægter. Idet det går børnene godt, se
ved Christen Pedersen Hoffgaard under omtalen af hans børn.

ANE 4857 NN LADTSDATTER
Det vides ikke, hvornår hun er født.
De får af børn:

1.

Christen Pedersen Hoffgaard. ANE 2428

2.

Peder Pedersen Hoffgaard født ca. 1632. Begravet marts 1695 i Hadbjerg, 63 år gammel.

3.

Elle Pedersdatter Hoffgaard født ca. 1635. Hun bliver gift med Jens Nielsen i Hadbjerg. Hun
begraves 8. Marts 1694 i Hadbjerg, 59 år gammel.

4.

Rasmus Pedersen. Han er 1670 i Essenbæk Ladegaard.

5.

Knud Pedersen. Han er i 1670 på rejse til Norge.

Viborg Landstings Skøde og pantetrotokol dateret 6. April 1662, Hadbjerg sogn og by, angiver 1
gaard Peder Christensen Houfgaard. Ved et skøde dateret 2. Februar 1667 giver Peder Christensen
Hougåard i tiende 3 orte rug, 15 orte byg, 2 orte havre, 2 fjerding smør, 1 svin.
I Galten Herreds Tingbog 20 april 1670 anføres et arveafkald efter Mickel Ladtsen og Peder
Ladtsen, Randers efter deres bror Knud Ladtsen i Hinge til deres søster børn: Rasmus Pedersen i
Essenbæk Ladegaard, Christen Pedersen i Hadbjerg, Peder Pedersen i Hadbjerg, Jens Nielsen i
Hadbjerg på sin hustru Elle Pedersdatters vegne, samtlige på Knud Pedersens vegne, som er på rejse
til Norge.

Der dør i 1670 en Karen Pedersdatter i Hoffgaard. Hun begraves 20. Maj 1670 i Hadbjerg. Hun kan
være datter, men hun kan også være hustru nummer 2 til Peder Christensen Hoffgaard.
Peder Christensen og NN Ladtsdatter er begge døde før kirkebogens begyndelse i 1668.
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Præsten i Vejlby, der bliver halshugget
Fra Hadbjerg til Vejlby på jursland er der ca. 40 km. I luftlinie. I året 1607 forsvinder Jesper Nielsen
Hougaard fra Rein i Vejlby sporløst. Han var avlskarl hos præsten Søren Quist i Vejlby, og nu går
rygterne, at han er blevet myrdet af præsten. I 1626 bliver præsten, trods hårdnakket benægtelse,
dømt på falsk vidneudsagn og halshugget. 1 1634 får hans søn sagen genoptaget og de 2 falske
vidner Jep Skade og Peder Worm bliver derpå halshuggede. Dette mord og de tre halshugninger har
præsten Steen Steensen Blicker beskrevet i sin novelle "Præsten i Vejlby". Men nu gik rygterne, at
det var præsteffuen, der havde ombragt den stakkels Jesper Hougaard.
Om Jesper Hougaard 1607 og Peder Christensen Hougaard 1662 er af samme Hougaard - slægt

vides ikke.

St. Steensen Blicher.

Billedet er fra De unges litteraturhistorie af
Hans Kyrre.
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ANE 4860 SØREN NN
Det vides ikke,hvornår han er født

Han bliver gift med Kirsten Nielsdatter

ANE 4861 KIRSTEN NIELSDATTER
Kirsten Nielsdatter er født ca. 1610. Det vides ikke hvor.
De får af børn:

1.

Per Sørensen født ca. 1634.

Kirsten Nielsdatter begraves i Elsted 1683. Hun er da 73 år gammel.
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ANE 4862 CLEMEND CHRISTENSEN
Det vides ikke, hvornår Clemend Christensen er født.
Hans hustru er ukendt.

ANE 4863 NN
Der vides intet om hende.
De får af børn:

1.

Mette Clemmensdatter født ca. 1651. ANE 2431

2.

Anders Clemmensen i Søften. Nævnt som fadder ved Mettes bøm.

3.

Christen Clemmensen. Han nævnes i matriklen 1688 som fæster under Frisenborg. Han har
en gård sammen med Rasmus Rasmussen. Gården er på 10 tønder og 6 skæpper.

Clemend Christensen er nævnt i matriklen 1665. Han nævnes her som selvejer. Gårdens hartkorn er
på 5 tønder og 7 skæpper.
Kirkebogen starter først i 1692 i Søften.

De er ikke fundet døde.
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ANE 5056 NIELS ESPENSEN
Anesammenfald. De er lig med ANE 10124 og ANE 10125.

Der vides intet om ham. Navnet er konstrueret, men han må have heddet Niels Espensen eventuelt
med tilnavnet Bang.
Hans hustru er ukendt.

ANE 5057
Der vides intet om hende.
De må have levet i Hollandsberg i Ørsted sogn.
De har fået af børn:
1.

Espen Nielsen født ca. 1570. ANE 5062 og ANE 2528

Det vides ikke, hvornår de dør.
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ANE 5060 ANDERS NN
Der vides intet om ham. Han kan muligvis hedde Anders Rasmussen.

Hans hustru er Else Andersdatter.

ANE 5061 ELSE ANDERSDATTER
Else Andersdatter er født i Bode i Ørsted sogn.

*

De får af børn:
a

1.

Rasmus Andersen. ANE 2530.

2.

Søren Andersen. Han lever 1663.

De bor i slægtsgården i Bode i Ørsted. Slægtsgården har Else Andersdatter arvet efter sine forældre.

Det vides ikke, hvornår de dør.
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ANE 5062 ESPEN NIELSEN
Anesammenfald. De er lig med ANE 2528 og ANE 2529.
Espen Nielsen er født ca. 1570.
Hans hustru er ukendt.

ANE 5063 NN
Der vides intet om hende.
De får af børn:

1.

Peder Espensen, den ældre, er født omkring 1605 i Hollandsberg i Ørsted.
Han bliver begravet 29. juni 1690 i Ørsted. Han overtager faderens gård, Fogedgården i
Hollandsberg. Hans hustru Karen begraves i Ørsted 31. juni 1686, 79 år gammel.

2.

Maren Espensdatter født ca. 1605. ANE 2531.

3.

Peder Espensen, den yngre er født ca. 1611. ANE 1264.

Espen Nielsen besidder Fogedgården i Hollandsberg.
Espen Nielsen nævnes 23. maj 1615 på Rougsø Herredsting, hvor han er en af de 8 “dannemænd”,
der udsteder et tingsvidne om, at Jens Sørensen Høgh i Ørsted på sin søstersøn, landstingshører
Søren Knudsen i Viborgs vegne har skødet dennes arvepart i Jens Sørensen Høghs egen gård i
Ørsted til velbyrdige Albert Skeel til Fussingø.
Den 26. oktober ^626 nævnes Espen Nielsen atter på herredstinget. Denne gang i et 24-mands vidne
om Hjerbæks bro.

Det må anses for givet, at Esben Nielsen er efterkommer - antagelig barnebarn - efter den Esben
Bang i Hollandsberg, der nævnes på kongens retterting den 3. april 1538 i Odense.
Se ved ANE 20.248
Det vides ikke, hvornår Esben Nielsen dør, men han lever endnu i 1626.
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14. GENERATION
ANE 9644 NIELS SIMONSEN
Niels Simonsen er født i 1500-tallet.
Han bor i Mollerup i Linaa i Gjern Herred.
Han bliver gift før 1604 med Maren Nielsdatter.

4

ANE 9645 MAREN NIELSDATTER Maren Nielsdatter er født i 1500-tallet.
De får af børn:

1.

Peder Nielsen født før 1604.

Bønderne må udrede utallige afgifter i de tider. Der er kammerpenge, arbejdspenge, leding,
komtiende, tærskepenge, spindepenge, brødbagningspenge, kvægtiende, kopenge, husbondshold,
gæsteri, engpenge, vinterskat, regnskabspenge, sildepenge osv. Og af naturalieydelser har vi
lysegam, båndstænger, honning, malt, køer, svin, far, lam, gæs, høns, kul (træ), æg, smør, ved,
humlestænger, jemkloder (jern af myremalm) osv.'Enanden ydelse er landgilden.

Den første angivelse heraf er fra 1586 og er angivet i jordebogen for Silkeborg gods. Det drejer sig
om ydelse fra fæstere og jordegne under Silkeborg.

Heri er nævnt for landsbyen Mollerup i Linå sogn: Niels Simensen (jordegen): rug 6 skpr., byg 8
skpr., havre 4 skpr., gryn 2 skpr., smør 1/2 tønde, griebyg 2 1/2 0, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1
snes æg, 30 læs ved, leding 5 sk., greipending 2 mk. 10 sk. 2 alb..
Jordebogen for 1608 noterer de samme ydelser.
Se kort over Linaa og omegn næste side.
De er begge døde før 1638.

Kilde: [30]
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Silkeborg Len, b, jordebøger Gjem Herred,
1586-1621
Oversigt overjordegne bønder i Molleru

Linaa sogn

År

Side

By

1586

48b

Mollerup

7109

1596-1597

34

Mollerup

7110

1598-1599

47b

Mollerup

7111

1599-1600

24b

Mollerup

1608

46b

Mollerup

7112

1609-1610

43b

Mollerup

7113

1611-1612

45b

Mollerup

7114

1612-1613

23b

Mollerup

7115

1614-1615

23

Mollerup

7116

1615-1616

27a

Mollerup

7117

1616-1617

29a

Mollerup

7118

1617-1618

27a

Mollerup

7119

1618-1619

29a

Mollerup

Peder Nielsen
Søren Nielsen
Jens Michelsen

7121

1621-1622

33

Mollerup

Peder Nielsen
Søren Nielsen
Jens Michelsen

Bog nr.

f
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Ejer

Niels Simonsen
Niels Bertelsen
Niels Simonsen
Niels Bertelsen
Jens Michelsen
Niels Simonsen
Niels Bertelsen
Jens Michelsen
Niels Simonsen
Niels Bertelsen
Jens Michelsen

Niels Simonsen
Søren Nielsen
: Jens Michelsen
Niels Simonsen
Soren Nielsen
Jens Michelsen
Niels Simonsen
Søren Nielsen
Jens Michelsen
Peder Nielsen
Søren Nielsen
Jens Michelsen
Peder Nielsen
Søren Nielsen*
Jens Michelsen

Peder Nielsen
Søren Nielsen
Jens Michelsen
Peder Nielsen
Søren Nielsen
Jens Michelsen
Peder Nielsen
Søren Nielsen
Jens Michelsen

Niels Simonsens landgilde:

1586

Rug 6 Skpr.
Byg 8 Skpr.
haffire 4 Skpr.
grynn 2 Skpr.
Smør !6 Tdr
greibyg 2 1/2 0
Suin 1
lamb 1
Gies 1
hønns 4
Egh 1 snes
Veede 30 les
Greipench 2 Mk. 10 Sk. 2 alb.
leding 5 Sk

Rug 6 Skpr.
Byg 8 Skpr.
haffire 4 Skpr.
grynn 2 Skpr.
Smør ‘/i Tdr
greibyg 2 !6 0 ~
Suin 1
1598-1599
lamb 1
Gies 1
hønns 4
Egh 1 snes
Veede 30 les
Greipending 2 Mk. 10 Sk. 2 alb.
Leding 5 Sk
Rug 6 Skpr.
Byg 8 Skpr.
haffire 4 Skpr.
grynn 2 Skpr.
Smør !4Tdr
greibyg 2 Vi 0
Suin 1
1608
lamb 1
Gies 1
hønns 4
Egh 1 snes
Veede 30 les
Greipending 2 Mk. 10 Sk. 2 alb.
Leding 5 Sk
Rug 6 Skpr.
Byg 8 Skpr.
haffire 4 Skpr.
grynn 2 Skpr.
Smør ‘ATdr
greibyg 2 Vi 0
Suin 1
1611-1612
lamb 1
Gies 1
hønns 4
Egh 1 snes
Veede 30 les
Greipending 2 Mk. 10 Sk. 2 alb.
Leding 5 Sk

Rug 6 Skpr.
Byg 8 Skpr.
haffire 4 Skpr.
grynn 2 Skpr.
Smør ‘ÅTdr
greibyg 2 Vi 0
Suin 1
1596-1597 lamb 1
Gies 1
hønns 2
Egh 1 snes
Veede 30 les
Greipeng 2 Mk. 10 Sk. 2 alb.
leding 5 sk
Rug 6 Skpr.
Byg 8 Skpr.
haffire 4 Skpr.
grynn 2 Skpr.
greibyg 2 Vi 0
Smør !4Tdr
Suin 1
1599-1600
lamb 1
Gies 1
hønns 4
Egh 1 snes
Veede 30 les
Greipending 2 Mk. 10 Sk. 2 alb.
Leding 5 Sk
Rug 6 Skpr.
Byg 8 Skpr.
haffire 4 Skpr.
grynn 2 Skpr.
Smør ‘ÅTdr
greibyg 2 Vi 0
Suin 1
1609-1610
lamb 1
Gies 1
hønns 4
Egh 1 snes
Veede 30 les
Greipending 2 Mk. 10 Sk. 2 alb.
Leding 5 Sk
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*

Kort over Linaa og omegn.
Kortet er tegnet efter generalstabens kort af Edv. Egeberg.
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ANE 9714 LADTS NN
Navnet er formodentlig Lars eller Las.
Det vides ikke, hvornår han er født.

Hans hustru er ukendt

ANE 9715 NN
Der vides intet om hende.

‘

De får af børn:

1.

Knud Ladtsen. Han er død i 1670 i Hinge

2.

Mickel Ladtsen. Han bor i 1670 i Randers

3.

Peder Ladtsen. Han er ligeledes i Randers i 1670

4.

NN Ladtsdatter. Hun bliver gift med Peder Christensen Hoffgaard i Hadbjerg. ANE 4557

Navnene på børnene kendes fra arvekald i Galten Tingbog 1670. Se ved ANE 4556 og 4557.
Det vides ikke, hvornår de er døde.
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ANE 10.112 ESPEN BANG
Anesammenfald. De er lig med ANE 20.248 og ANE 20.249.
Det vides ikke, hvornår Espen Nielsen er født.
Hans hustru er ukendt.

ANE 10.113 NN
Der vides intet om hende.
De får af børn:

Formodentlig:
1.
Niels Espensen. ANE 10.124 og ANE 5056

Espen Bang i Hollandsberg nævnes på kongens tetterting den 3. april 1538 i Odense i forbindelse
med, at Henrik Bjørnsen til Stenalt Gods er mødt frem her med sit medsendte bud, der fremlægger
nogle breve udstedt af Mogens Munk m. fl., dels på Rougsø Herredsting og dels på Viborg
Landsting. Af disse breve fremgår det, at Henrik Bjømsen til Stenalt lovligt har ladet nogle af sine
bønder foretage pantsætning hos forskellige debitorer, både for hovedgæld og for renter. En af de
bønder, som Henrik Bjømsen har gjort brug af som sin medhjælper i denne sag er Espen Bang i
Hallandsberg.
Det vides ikke, hvornår de er døde.
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KANDERS FJORD OG RÔÜGS0
I ÆLDRE STENALDER

Fra Ørsted sogn af Otto Larsen
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ANE 10.124 NIELS ESPENSEN
Anesammenfald. De er lig med ANE 5056 og ANE 5057.

Der vides intet om ham. Navnet er konstrueret, men han må have heddet Niels Espensen eventuelt
med tilnavnet Bang.
Hans hustru er ukendt.

ANE 10.125
Der vides intet om hende.
De må have levet i Hollandsberg i Ørsted sogn.
De har fået af børn:

1.

Espen Nielsen født ca. 1570. ANE 5062 og ANE 2528

Det vides ikke, hvornår de dør.
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15. GENERATION
ANE 20.248 ESPEN BANG
Anesammenfald. De er lig med ANE 10.102 og ANE 10.103.
Det vides ikke, hvornår Espen Nielsen er født.
Hans hustru er ukendt.

ANE 20.249 NN
a

Der vides intet om hende.
De får af børn:

Formodentlig:
1.
Niels Espensen. ANE 10.124 og ANE 5056
Espen Bang i Hollandsberg nævnes på kongens retterting den 3. april 1538 i Odense i forbindelse
med, at Henrik Bjømsen til Stenalt Gods er mødt frem her med sit medsendte bud, der fremlægger
nogle breve udstedt af Mogens Munk m. fl., dels på Rougsø Herredsting og dels på Viborg
Landsting. Af disse breve fremgår det, at Henrik Bjømsen til Stenalt lovligt har ladet nogle af sine
bønder foretage pantsætning hos forskellige debitorer, både for hovedgæld og for renter. En af de
bønder, som Henrik Bjømsen har gjort brug af soft sin medhjælper i denne sag er Espen Bang i
Hallandsberg.

Det vides ikke, hvornår de er døde.
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TIDSOVERSIGT
Tidsoversigten her kan give et billede på, hvor vi befinder os i historiens: Hvornår var det nu, det
var?

De begivenheder, der er nævnt sker ca. omkring det tidspunkt, hvor den pågældende generation
fødes. Man kan så tænke sig til, at de har levet i de to generationer, der ligger lige efter i
tidsregning.

1.

Generation:

Tiden efter ungdomsoprøret og Vietnamkrigen. Dannelsen af
EU. Kommunismen bryder sammen i Østeuropa. Margrethe d.II
dansk dronning.

2.

Generation:

Den kolde krig efter 2. Verdenskrig. Rumkapløb. Mennesker på
Månen. Velfærdsstaten grundlægges.

3.

Generation:

Mellem de to verdenskrige. Arbejdsløshed, Nazismen vinder
frem. Skiftende socialdemokratiske regeringer herhjemme.

4.

Generation:

Kvinderne får valgret.Den russiske revolution. Industrialiseringen
sætter rigtig igang. Bilerne vinder frem.

5.

Generation:

Krigen i 1864. Vi mister Søndeijylland. Telefonen opfindes.
Livingstone i Afrika. Borgerkrig i Amerika.

6.

Generation:

Steen Steensen Blicker dør. Guldfeber i Californien. Danmark får
Grundloven af 1849. Treårskrigen 1848-1851.

7.

Generation:

Napoleonskrigene raser i Europa. Danmark mister Norge.
Guldhornene stjæles. Aggertangen gennembrydes og
Nibefiskerien går meget tilbage.

8.

Generation:

Christiansborg brænder. Den franske Revolution. Struensee
henrettes i København. Aalborg Stiftstidende begynder at
udkomme.

9.

Generation:

Tordenskjold er dansk søhelt. Ludvig Holberg skriver sine
skuespil. Vitus Bering er i Zaren af Ruslands tjeneste.

10.

Generation:

Solkongen har hof i Versailles. Englænderne erobrer
Gibraltar. Carl d.XI slås af russerne ved Poltava.

11.

Generation:

Carl Gustav går over Storebælt. København stormes .Rembrandt
laver sine malerier. Enevælden indføres.
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12.

Generation:

Trediveårskrigen raser i Europa. Maren Splid brændes som heks
i Ribe. Guldhornene findes i Møgeltønder.

13.

Generation:

Shakespeare skriver sine skuespil. Jens Bang bygger sit hus i
Aalborg 1620. Thyge Brahe gør sine observationer. Den spanske
Armade slåes.

14.

Generation:

Henrik d. VHI er konge i England. Christian d. HI' s bibel
udkommer. Ditmarsken erobres. Hertugdømmerne deles.

15.

Generation:

Reformationen indføres i 1536. Skipper Clement oprøret og
Grevens Fejde.Slaget ved Svendstrup 1534.

4

16.

. Generation:

17.

Generation:

18.

-•
Generation:

19.

Generation:

Dronning Margrethe forsøger at samle Norden med Den
nordiske Union. Kong Sigismund af Ungarn forsøger at standse
osmannerne.

20.

Generation:

Hundredårskrigen starter. Prinsesse Margrethe vies til kong
Håkon i NorgeTValdemar Atterdag opnår fred med
Hansaforbundet.

21.

Generation:

Den sorte Død hærger Europa. Niels Ebbesen slår grev Gerhard
ihjel i Randers. Estland sælges til de tyske korsriddere.

22.

Generation:

Jens Grand bliver ærkebiskop. Erik Menved begynder at
pantsætte landet. Storfyrst Gedimin grundlægger Litauen. Marco
Polo i Kina.

Kong Hans dør i Aalborg. Amerika opdages af Columbus.
Bogtrykkerkunsten indføres af Gutenberg i Tyskland.
Det østromerske Rige går til grunde. Kong Erik af Pommern
bliver sørøver. Hundredårskrigen slutter.

Øresundstolden indføres af Erik af Pommern. Jeanne d'Arc slår
englænderne. Johan Hus brændes i Bøhmen.’
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ORDLISTE
De gamle ord er forklaret efter opslag i bl.a. Joh. Hvidtfeldt: Håndbog for dansk lokalhistorie.
H.F. Feilberg: Bidrag til en ordbog over jydske Almuesmål, 1-4.
Knud Rygård: Slægtsforskerens opslagsbog samt forskellige ordbøger og leksika.
Actum: betyder sket eller udfærdiget. Det anvendes i slutningen af dokumenter i forbindelse med
datering og angivelse af udstedelsesstedet.
Aftægt: en forpligtelse for en besidder af en landejendom til at underholde en tidligere ejer eller
fæster og evt. dennes kone så længe de lever. Fastsættes oftest ved en tinglyst aftægtskontrakt.

Arvelod: en persons tilfaldende arv.
Arveregler: Indtil 1857 arvede døtre kun halvt så meget som sønner, dog kunne forældre i visse
tilfælde lade døtre arve lige med sønner. Fra 1845 arvede den længstlevende af ægtefællerne,
foruden halvdelen af boet, endnu en broderiod.

Bilægger: kakkelovn med indfyring fra et andet lokale end det, som den står i.
Blårlærred: groft lærred vævet af det affald, der fremkommer ved skætning og hegling afhør eller
hamp. Det benævnes også blårlærred.
Bol: en søndeijysk betegnelse på en gård. En bolsmand var en gårdmand i Søndeijylland. I
kongeriget var bol et landbrug, der var større end et hus men mindre end en halvgård. Her kaldes ejeren eller brugeren for bolsmand.

Bondervtter: en soldat som ryttergodserne skulle stille til et nationalt rytteri.
Broderiod: større (dobbelt) arvelod, der tilfaldt en broder mod en søster eller en mandsperson mod
en kvinde.

Copulation: vipt.
Dannemand: en pålidelig, hæderlig mand.

Datum: betyder givet. Det bruges i slutningen af breve på samme måde som actum (se dette).
F.eks. i forbindelsen "datum ut supra": givet som ovenfor, dvs. udstedt på den tid og det sted,
som ovenfor anført.

Enestegård: en gård, der allerede i fællesskabets tid, fer udskiftningen, lå uden for landsbyen og
havde sin jord for sig selv.

Fag: rummet mellem to bindinger i et hus afbindingsværk og mellem to par spær i tagrummet.
Fattiggård: en offentlig bygning, hvor fettige fik frit ophold. Også kaldt fattighus.

Fjerding: ældre dansk mål for øl= 32,8481. Det anvendes også for smør= 28 kg.
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Fierdingkar: ældre dansk kommål= 1/4 skæppe= 4,348 1. Anvendes også som markmål= 172,38
kvadratmeter.
Forlovere: vidner ved trolovelse.
Formynder: en person, der tager sig af en umyndig persons forhold.

Fæstensgave: forlovelsesgave. Det blev senere afløst af trolovelsesringe.
Fæster: en person, der fik brugsret over en gård eller et hus, som tilhørte en jordejer. Fæsteren
måtte betale en pengeydelse, indfæstning ved fæstetiltrædelsen, hvorved han anerkendte ejeren
som sin husbond. Fæsteren havde pligt til at overholde forskellige nærmere regler, herunder pligt til
at yde hoveri m.m.
,
Fæstes forbrydelse: overtrædelse af de givne regler i fæstebrevet og misligholdelse af sine
forpligtelser over for herskabet.

Fyrfad: lille fad af messing eller kobber, som sattes på bordet med gløder til piben.
Gadehusmænd: beboere af gadehuse, der lå på byens gadejord. Det var ofte håndværkere, gamle
og svage, hyrder, enker, gamle soldater eller arbejdsfolk, som ydede arbejde (hoveri) på
bondegårde og hovedgårde.

Geworbne soldater: hvervede soldater i modsætning til udskrevne nationale landsoldater.

Gotisk skrift: gammel skriftform opstået i Nordfrankrig omkring år 1200. Den blev afskaffet i
skolerne i Danmark 1875.

Grande: nabo eller en, der bor nærved.
Gård: en landejendom på over 1 tønde hartkorn. I slutningen af 1600-årene var gårdene i
gennemsnit for hele landet 5,5- 6 tønder hartkorn. Dette svarer til ca. 30- 35 tønder land. Dobbelt
gård eller tvillinggård betegner to sammenbyggede bondebrug med særskilte bygninger for hver af
de to brugere og ofte med deling af gårdens tilliggender.
Gårdsæde: lille gård, bol (sted).

Hartkorn: oprindeligt "hårdt kom" dvs. rug og byg modsat havre, der betegnes som "blødt kom".
Hartkorn var en fællesbetegnelse for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til
godserne. De forskellige afgifter blev i jordebøgeme angivet i forhold til 1 td. mg eller byg.
Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var
følgende:
1 td. mg eller byg......................................... 1 td. hartkorn
1 td. gryn eller hvedemel............................. 2 td. hartkorn
1 td. hvede eller ærter................................... 1 1/2 td. hartkorn
1 td. havre................................................... 1/2 td. hartkorn
1 td. humle.................................................. 1/2 td. hartkorn
4 læs enghø.................................................. 1 skp. hartkorn
12 gæs............................................................ 1 td. hartkorn
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Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgeme, og på grundlag heraf udarbejdedes en
fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene
skyldsattes i hartkorn. Denne skyldsætning viste sig at være uretfærdig, idet ligningen på godserne
havde været forskellig. Man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på
jordens ydeevne (bonitet). I årene 1806 - 1822 udarbejdedes Danmarks sidste matrikel. Den kom
dog først til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang meget mere omhyggelig.
Hartkomsskatten blev senere utidssvarende, hvorfor den i 1903 blev afløst af loven om
ejendomsskyld.
Herred: en retskreds omkring heiTedstinget. Herredsinddelingen var det oprindelige grundlag for
landets inddeling i retskredse, politikredse og provstier.
Herredsfoged: en embedsmand, der var knyttet til herredstinget. Betegnelsen herredsfoged er
senere afløst af underretsdommer.

Hiemmedåb: fra ca. 1700 blev det alm. at børn hjemmedøbtes lige efter fødselen. De blev så
senere fremstillet i kirken. Blev især meget brugt, når barnet var sygt, og der var risiko for barnets
liv.
Hiemstedsret: forsørgelsessted.

Hospital: fattiggård eller alderdomshjem.
Hovedgård: herregård, hvorunder der hører andre gårde (fæstegårde).

Hovedskat: kopskat. Det er en personskat, der svaredes af hvert individ ( pr. hoved) med samme
sum. Ofte en slags ekstraskat. Indtil 1760 var familieskatten en slags kopskat af landbefolkningen
(undtagen almuen). Den kendteste kopskat er ekstraskatten fra 1762 - 1812. Alle indbyggere over
12 år skulle betale 1 rdl. For de fattigste blev beløbet dog lignet på de velhavende.
••
Hoveri: fæsterens aibejdsydelse til herremanden. Pligtarbejde. I begyndelsen af 1700 tallet til tider
mere end 100 dage om året. Først i slutningen af 1700 tallet med landboreformeme blev hoveriet
mere rimeligt. Af husmændene kunne der dog fortsat kræves ubegrænset hoveri indtil loven af
1850, som forbød fremtidige kontrakter herom. Først omkring 1900 var hoveriet helt forsvundet.

Ibid: forkortelse for ibidem, der betyder samme steds.
Ildstedsskat: skat efter antal ildsteder ( skorstene, kakkelovne, bageovne o.l.).
Inderste: betegnelse for den, der boede i et inderstehus dvs. et hus, der ikke tilhørte et gods men en
bondegård. Inderster var foruden egentlige landarbejdere også tidligere gårdbrugere, som modtog
aftægtsydelser. Det var endvidere faste tjenestefolk, som regel gifte, der beboede et hus, som
tilhørte den gård, hvor de tjente. Endelig var der tale om såkaldte stakler: enlige kvinder, invalider
og gamle, som boede i yderste fattigdom og ofte måtte ernære sig ved tiggeri.
Indersteskat: en ekstraordinær skat, der pålagdes inderster med
det halve af fæstebondens skat.

Indfæstnine: pengeydelse, som fæstere betalte ved fæstetiltrædelse.
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Indsidder: se inderste.

Introduktion: en kvindes første kirkegang efter en fødsel.
Jordeboe: fortegnelse over samtlige ejendomme under et gods. Anvendtes ved ansættelse af skat
til kronen og ved fastsættelse af landgilde til ejeren.

Jordskyld: fast årlig afgift, der hviler på ejendommen.
Kirketiende: afgift til en kirkes ejer. Se tiende.

Kirketjener: en bonde, der er fæster under en kirke.

Kongebrev: ofte identist med vielsesbrev, der fritager for forudgående lysning fra prædikestolen
eller meddeler tilladelse til hjemmevielse. Tillader også vielse mellem slægtninge i forbudte led.
a

Kongetiende: afgift af fast ejendom, tilhørende kongen (kronen).
Kopulation: vielse.
Kronbonde: en selvejerbonde.

Kronetiener: bonde, der er fæster under kronen.
Krongods: ejendom, som kongen administrerede, men som ikke var hans privatejendom.

Ladefoged: leder af det daglige arbejde på en hovedgård.
Landgilde: fæsterens årlige ydelse til ejeren.

Landmilits: en i 1701 genindført national hær.
Landrekrut: en soldat udskrevet til tjeneste i 8 år på lige fod og efter samme betingelser som en
hvervet soldat.

Landsoldat: soldat udskrevet til landmilitstjeneste i 6 år.

Lawaerge: en værge, som en enke efter eget ønske kunne antage, eller som blev hende beskikket
af øvrigheden.
Leieinderste: husmand, der boede til leje i et hus tilhørende en gårdmand.
Leiermål: samleje udenfor ægteskab.

Lægsrulle: register over væmepligtigt mandskab i et lægd.

Mark: møntenhed = 16 skilling. ( 0,33 kr.).
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Matrikel: fortegnelse over landets ejendomme. Den første udarbejdedes i 1662.

Med ført pen: hjælp til en person, der ikke kan skrive.

National soldat: soldat udskrevet til de nationale regimenter.
Nød: et stykke kvæg.

Offentligt skrifte: bekendelse af synd i hele menighedens påhør.
Oldermand: leder af en landsby. Formand for et håndværkerlaug.

Olmerdug: stof med hør eller bomuldstrend og uldent islæt til betræk på dyner og puder.
Oprindelig fra Ulm i Tyskland.
Præstetiende: se tiende.

Raling eller Ralling: se rålænge.
Ridefoged: proprietærens stedfortræder som leder af godsets administration.

Rigsbankdaler: møntenhed = 6 mark. ( 2 kr.).

Rolling: se rålænge.

Rvtterbonde: fæstebonde på et ryttergods, der havde pligt til at stille en fuldt udrustet rytter.
Rvttergård: en gård under ryttergodset.

Råling: se rålænge.
Rålænge: stuehus, stuelænge i en gård.
Selvejer: landbruger, der selv ejede sin gård, betegnes også som kronbonde.

t Skilling: møntenhed = 1/16 mark. ( 2 øre).

Skudsmål: tjenestefolk skulle have skudsmål af deres sognepræst, når de forlod sognet. Indført
1682 afskaffet 1921.
Skæppe: rummål for kom = 4 fjerdingkar.
Sietdaler: møntenhed = 4 mark. ( 1,33 Kr.).
Spanddage: dage, hvor bønderne skulle stille til hoveri med et
spand heste.

Sprinkler: plettyfus.
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Stavnsbånd: lovbestemmelse fra tiden 1733 - 1788, der hindrede bønderkarle inden for visse
aldersgrænser, i at forlade det gods, hvor de var født.
1733-1742 fra 14. til 36. år,
1742-1764 fra 9. til 40. år,
1764-1788 fra 4. til 40. år.

Stervbo: dødsbo.

Styr: ældre betegnelse for skat.
Styver: hollandsk møntenhed. I Danmark betegnelse for en toskilling.

Sædegård: stor gård, hvor ejeren boede. Modsat ladegård, der kun tjente landbrugsmæssige
formål.
a

Sølimit: område ved kysten, hvor der blev udskrevet værnepligtige til flåden.
Sørulle: indført 1802. Heri optoges alle søfolk og fiskere.
Søsteriod: se broderiod.

Tiende: en kirkeafgift, der påhvilede landbruget. Afskaffet 1916.
Til- og afgangslister: lister over personer, der flyttede til og fra sognet. Førtes af præsten i årene
1812 til 1875.
Tinrække: tallerkenrække.

Trolovelse: bortfæstelse af en kvinde i vidners nærværelse. Den havde retsgyldighed, mens den
kirkelige vielse betragtedes som en ceremoni. Den retsgyldige trolovelse ophævedes 1799.
Tønde: rummål = 8 skæpper.

Udflytning: se udskiftning.
Udskiftning: gårdene udflyttedes ogjorden blev samlet et sted. Tilladt fra 1769.
Ungnød: ungkvæg.

Vadmed: groft, heluldent stof.

Vornedskab: bønders pligt til at blive på det gods, hvor de var født. Ophævet 1702.
Ørte: en ørtug var henholdsvis 10 skæpper rug eller 1 1/4 tønde, 12 skæpper byg eller 1 1/2 tønde
og 20 skæpper havre eller 2 1/2 tønde.
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