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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 efter
slægten af tipoldeforældrene i den pågældende linie.
Af hensyn til andre i familien, der gerne vil have deres person
lige anetavle i nyere tid, vil der være en blank anetavle, der
hedder "min egen anetavle", omhandlende de 4 første generationer.

Bog 1: Nibe- og 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

Denne bog om Sønderholm-linien udkommer på min mors,
Gudrun Toldbods, 70 års fødselsdag, 14.december 1991.
Den omhandler især hendes mors, Petrea Cecilies, aner.
Jørn Elstrøm Toldbod.
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INDLEDNING
En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens for
fadre 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 gan
ge finder man noget godt andre gange noget skidt. Men vi kan ik
ke 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 forfadre, 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 bogli
sten bag i bogén, men det meste er samlet ved besøg på forskelli
ge arkiver. Her er det først og fremmest Landsarkivet i Viborg,
og Lokalhistorisk arkiv i Aalborg, men følgende arkiver er også
benyttet :
Lokalhistorisk Arkiv for Frejlev,Nørholm og Sønderholm
Lokalhistorisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum
Byhistorisk Arkiv - Sæby Museum
Støvring Kommunes Lokalhistoriske Arkiv i Hornum

På arkiverne er gennemgået Kirkebøger, Folketællinger, Skiftepro
tokoller 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. I 1773 blev det bestemt, at de skulle føres i to eksempla
rer, og at de aldrig måtte være under samme tag_. Den ene opbeva
redes 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 præ
sten opfattede det.

Personerne 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
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Jørn Elstrøi Toldbod
Født 27-12-1944
2
i Aalborg Doisogn
Gift 13-09-1969
i Vor Frue Kirke, Aalborg

Nette
Født
i
Jacob
Født
i

s: strøs Toldbod
26-02-1975
Aalborg Doisogn
clstrøB Toldbod
02-03-1978
Nørre Tranders !
0
0
0
0

1

Jens Christian Toldbod
Født 08-02-1844
16
NYERE SLÆGT
Ejner Magnus Kirstein Toldbod Død 06-09-1926
Født 06-09-1894
8
Nibelinien
Else Marie Kristine Svendsen
i Mibe
17
Født 04-04-1859
Gift 26-11-1916
Død 17-11-1938
Jens Anker Toldbod
i Mariager
Død 27-07-1960
Født 30-12-1919
4
Martinus Kristian Petterson
i Mariager Købstad sogn
i Mariager
18
Født 07-09-1866
Gift 12-06-1943
Død 17-11-1948
i Vor Frelser Kirke, Aalbo Ane Katrine Pedersen
Djurslandlinien
9
Død 30-07-1988
Født 07-01-1899
Bodil Marie Jeppesen
i Fårup v. Hobro
i Ansgar sogn, Aalborg
Født 06-05-1868
19
Død 05-07-1986
Død 24-08-1949
i Mariager

Jacob Kristensen
Født 08-03-1850
Død 09-09-1923

20
Foul Elstrøi f.Kristensen
10
Hammer-Bakker linien
Født 10-10-1889
Mette Marie Poulsdatter
i Frejlev
Født 01-02-1855
21
Gift 09-12-1913
Frida Gudrun Elstrøi_ _ _ _ _
i Vor Frelser sogn, Aalbor Død 26-03-1934
Født 14-12-1921
5
Død 04-04-1979
i Vor Frelser sogn, Aalbor
i Lindboli Sogn, Aalborg Niels Christian Larsen
Født 08-01-1866
22
Død 24-03-1952
Petrea Cecilie Larsen
Født 09-12-1893
11
Sønderholmlinien
Ane Johanne Poulsdatter
* i Sønderholi
Død 22-03-1957
Født 31-10-1868
23
Død 28-11-1951
i Aalborg Doisogn

1

Mogensen
Født 09-03-1865
Kirstein Mogens A. Mogensen
Født 19-05-1900
12
i Aalborg Doisogn
Død 11-10-1968
i Ansgar sogn, Aalborg

Henning Kirstein Mogensen
Født 10-03-1923
6
i Vor Frue sogn, Aalborg
Gift 18-03-1944
i Borgiesterkontoret, Aalb Anna Larsine Bertha Nielsen
Død 22-07-1986
Født 20-12-1904
13 ~
i Vesterkar sogn, Aalborg
i Ravnkilde sogn
Død 22-01-1986
i Skalborg, Aalborg

r

Inge Mogensen
Fldt 07-05-1941
i Aalborg Doisogn

24

Læsølinien
Petrine Kirstine Larsen
Født 20-11-1866
25
Død 27-01-1929
•
Lars Peder Pedersen
Født 20-03-1843
26
Død 07-12-1912
Jdunkholmlinien
lifter Martine Ottoline Nielsen
Født 18-05-1877
27
Død 13-04-1949

3

Ludvig Melchior Krantz
Født 16-04-1872
14
i Kølby
Gift 06-05-1910
i Bejstrup
Død 30-10-1951
i Aalborg Doisogn

Ingeborg Krantz
Født 06-10-1917
7
i Lindholi Sundby sogn

Melchior Krantz
28
Født 02-12-1836
Død 11-03-1899
Sønderup1ini en
Karen Marie Sørensen
Født 30- -1849
29

Jens Sønderstrup f. Pedersen
Født 19-04-1851
30
Constance Sønderstrup Pedersen Død 06-02-1913
Født 05-07-1883
15
Bejstruplinien
Karoline Kirstine Nielsen
i Blegebrønde
Død 18-07-1987
Født 14-02-1854
31
i Vor Frelser sogn, Aalbor Død 26-02-1912
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BOG 4: SØNDERHOLM 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.

2 GENERATION

Ane 2 Jørn Elstrøm Toldbod
Jørn 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.
Jørn Elstrøm Toldbod bliver 13.september 1969 gift med Inge Mo
gensen 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 An
na 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 30.december 1919 i Mariager Købstad
sogn. Han bliver døbt 16.maj 1920 i Mariager Kirke. Faddere er
frøknerne Ane Marie og Martine Marie Petterson, Mariager, bed
stefaderen forhenværende statshusmand Martinus Petterson, Klo
sterhusene samt tjenestekarl Magnus Petterson, Katbjerg.

Han dør 30.juli 1988 i Ansgar sogn Aalborg. Han bliver begra
vet 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: Jørn Elstrøm Toldbod født 27.december 1944 i Aalborg. Ane 2.
2: Keld Elstrøm Toldbod født 2.maj 1948 i Aalborg. Han bliver
29.juni 1974 i Vesterkær Kirke gift med Bente Konnerup Bæk.

Ane 6 Henning Kirstein Mogensen

Henning Kirstein Mogensen er født 10.marts 1923 i Vor Frue sogn
Aalborg. Han bliver døbt 29.april 1923 i Vor Frue Kirke i Aal
borg. Faddere er enkefru Inger Pedersen, kusk Christian Mogensen,
forældrene Kirstein Mogens Albert Mogensen og Anna Larsine Bertha
Marie Pedersen.

Han 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 Borgme
sterkontoret 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 gård
mand Niels Sønderstrup og hustru af Manstrup. Forældrene Ludvig
Krantz og Constance Sønderstrup.
De får børnene:

1: Ove Mogensen født 3.juli 1S44 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 Verner 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 Kirstein Toldbod
Ejner Magnus Kirstein Toldbod bliver født 6.september 1894 i Ni
be. Han bliver døbt 15.maj 1896 i Nibe Kirke. Faddere er barnets
moder, sadelmager Andreas Jensens Kone, barnets fader og dagle
jer Niels Toldbod.

Han dør 27.juli 1960 i Mariager og bliver begravet på Mariager
kirkegård d. 30.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 NibeGjøl 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
linien.

Pedersens

aner

kan

læses

videre

i

Djursland

De får børnene:

1: Martine Christiane Toldbod født 16.januar 1917, Klostermarken,
Mariager Landsogn. Hun bliver gift med Alexander Ravn Hansen.
2: Tommy Toldbod født 30.oktober 1918, Kirkebakken, Mariager Køb
stad sogn. Han bliver gift med Grethe Madsen.
3: Jens Anker Toldbod født 30.december 1919, Kirkebakken, Maria
ger Købstad sogn. Ane 4.
4: Bjarne Toldbod født 8.april 1940 Kirkegade 22, Mariager Køb
stad' 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 Kir
ke. 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 Søn
derholm.

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
borgHan 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.
Han bliver viet i Vor Frue Kirke
Pedersen f. Nielsen.

til Anna Larsine Bertha Marie

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 Kir
ke. 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 Munk
holm linien.

De får børnene:

1: Henning Kirstein Mogensen født 10.marts 1923 i Aalborg.
Ane 6.
2: Else Mogensen født 14.december 1925 Vor Frue sogn, Aalborg.
Hun bliver gift med Kaj Küster.

3: 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 Chri
stian Haderup, pigen Hedvig Pedersdatter, Anders Christensens
datter Kirsten, Jens Clausen smed alle af Kjølby, Anders Chri
stensen 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 ind
sidder Jens Pedersens hustru af Blegebrønde, pigen Tobine Ni
elsen af Manstrup, husmand Niels Chr. Christensen af Blege
brønde, 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 li
nien.

De får følgende børn:
1: Johannes Krantz født 24.april 1911. Han bliver gift med Ire
ne Koseckski.

2: Ejner Krantz født 22.jini 1914. Han bliver senere gift med
Else Vestergård.
3: Ingeborg Krantz født 6.oktober Lindholm Sundby. Ane 7.

Ludvig Melchior Krantz og Constance Sønderstrup bliver senere
skilt. Constance Sønderstrup bliver igen gift med Christian
Christensen. De får sønnen Alfred Sønderstrup født 2.august 1925.
Han bliver senere gift med Gerda Larsen.
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MIN EGEN
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KORT 1

Efterslægtstavle efter Niels Christian Larsen og Ane Johanne Poulsen

Børn og børnebørn

*

Tavlen fortsættes de næste sider.

PETREA CECILIE LARSEN
09-12-1893 - 22-O3-19S7
■. 09-12-1913
Poul Elstr/a F.kristensen
10-10-1889 - 04-04-1979

HELENE LARSEN
23-06-1896 ■. 12-10-1924
Anthon Nielsen
28-07-189S -

er
-

KAJ VERNER E. F.KRISTENSEN
09-02-1914 ■. 04-12-1943
Ella Jensen
09-04-1922 -

WILLY EGON ELSTRÖM
03-03-1916 - 24-02-1963
■. 10-07-1948
Kirsten Hette Thoasen
03-01-1921 -

T
KNUD ERIK ELSTfWM
1919 - 1923

FRIDA GUDRUN ELSTR H
14-12-1921 ■. 12-06-1943
Jens Anker Toldbod
30-12-1919 - 30-07-1988

KNUD ERIK ELSTR H
13-08-1924 ■. 19-02-1949
Ilse Carlsen
02-12-1928 -

ANKER NIELSEN
12-08-192S - 01-07-1987
Signe Hesse Hund
31-09-1916 -

INGA NIELSEN
08-10-1930 m. 02-10-19S4
Svend Geert Jensen
03-06-1922 -

NIELS CHRISTIAN LARSEN
Û8-01-1866 - 24-03-19S2
■. 28-10-1893
Ane Johanne PouIsdatter
31-10-1868 - 28-11-19S1

Tavle 2. Børnebørn - oldebørn og tipoldebørn.

*
KAJ UERNÊR E. F.KRISTENSEN
09-02-1914 n. 04-12-1943
Ella Jensen
09-04-1922 nSMOHaBHMHHH

NIELS BO ELSTRØM
2S-04-1956 -

PER ELSTRdH
11-04-1947 ». 28-06-1969
Anette Sandberg Nielsen

FINN ELSIT41
30-03-1944 m. 22-06-1963
Bûdi! Fabi ansson
24-06-1947 -

Else Rasmussen

t
4

HIKAEL ELSIFîdN
31-01-1972 -

LINE ELSTPäM
2S-01-1977 -

KIN ELS TWH
03-02-1974 -

GRY ELSTRdH
21-06-197S -

OLE ELSTRdM
10-01-1930 -

KATHRINE ELSTRdM
03-11-1934 -

STIG ELSTWM
19-08-1936 -

Tavle 3. Børnebørn - oldebørn og tipoldebørn.

FRIDA GUDRUN ELSTRÖM
'
14-12-1921 B. 12-06-1943
Jens Anker Toldbod
30-12-1919 - 30-07-1988

HILLY EGON ELSTRÖM
03-03-1916 - 24-02-1963
■. 10-07-1948
Kirsten Mette Thoasen
03-01-1921 -

Marianne Jensen
16-08-19S7 -

KELD ELSTRÖM TOLDBOD
02-0S-1948 a. 29-06-1974
Bente Konnerup Bck
08-06-19S4 -

JÖRN ELSTRÖM TOLDBOD
27-12-1944 a. 13-09-1969
Inge Mogensen
07-0S-1948 -

PREBEN ELSTRÖM
06-07-19S4 -

BENT ELSTRÖM
13-02-1952 -

00

Marianne Olsen
26-01-1961 -

i

MARIE KATHRINE ELSTRÖM
13-11-1983 -

JONAS SEBASTIAN ELSTRÖM
30-03-1987 -

HETTE ELSTRÖM TOLDBOD
26-02-197S -

JACOB ELSTRÖM TOLDBOD
02-03-1978 -

JANNIE TOLDBOD
1O-OS-1978 -

THOMAS TOLDBOD
25-01-1984 -

Tavle 4. Børnebørn - oldebørn og tipoldebørn.

KNUD ERIK. ELSTfAM
13-08-1924 n. 19-02-1949
Ilse Carlsen
02-12-1928 -

i

LEIF El SrWH
IS-09-10 ». •)7-08-1982
Pernille Seiner Schultz
29-03-19S7 -

NICOLAI SELMER ELSTfidll
UF-Û2-193Û -

JESPER 1ELSTRårl
09-01- 1958 ». OS-«19-1981
Marianne Cl •ristenien
20-11-119S8 -

LARS ELSTRÖM
25-03-^953 •

LINE ELSTReH
20-1!-1980 - 20-11-19S0

MICHAEL ELSrfi»M
01.02-1932 -

ANDERS ELSTFW1
30-06-1937 -

o
CXJ

Tavle 5. Børnebørn - oldebørn og tipoldebørn.

INGA NIELSEN
08-10-1930 B. 02-10-1954
Svend Geert Jensen
03-06-1922 -

ANKER NIELSEN
12-03-1925 - 01-07-198?
Signe Hessellund
31-09-1916 -

I
HANNAH CHARLOTTE NIELSEN

FLEMMING GEERT JENSEN
27-07-1961 -

ÿENRIK GEERT JENSEN
21-03-1955 Dorte Thouslrup

13-06-19S? -

MADS THÜUSTRUP JENSEN
31-05-1983 -

ANDREAS THOUSTRUP JENSEN
03-10-1986 -

Tavle 6. Børnebørn - oldebørn og tipoldebørn.
ELSE KJeR LARSEN
21-10-1934 a. 08-10-19S5
Anders Kristian Lorentzen
30-05*1931 -

GRETE KJafR LARSEN
1936
-0-__ -193- -

Sdren

SVEND JÖRGEN LÖCKE

MARIAN KJ1R LORENTZEN
14-10-19S8 ■. 14-10-1988
Anders Rattelsdorf
04-DS-1956 -

FRAI*: LORENTZEN MANHELSDORF
05-12-1979 -

HANNE KJeR LORENTZEN
26-01-1960 -

SUSANNE KJeR LORENTZEN
10-11-1962 1. 31-08-1991
Bent Nielsen
31-08-1966 -

ODA KJaeR LORENTZEN
26-08-1967 B. 06-04-1987
Ralf Kreter
OS-O1-1963 -

PERNILLE LORENTZEN
07-12-1989 -

MARCA KRONER
OS-06-1983 -

KIRSTEN KJeR LORENTZEN
13-01-1971 -

KEVIN KReNER
29-04-1990 -

Tavle 7. Børnebørn - oldebørn og tipoldebørn.

BIRTE KJ1R LARSEN
07-03-1936 ■. 27-08-1960
Kaj Nissen
04-03-1936 -

ÛOA KJeR LARSEN
26-09-1937 ■. 01-06-1963
Hans Jørgen Nielsen
14-12-1937 -

CLAUS KJ1R NISSEN
26-11-1962 -

LONE KJ»R NISSEN
12-01-1964 -

STEEN KJlR NIELSEN
2S-11-1968 -

Claus St^r Rastussen
OS-12-1962 -

CASPER KJïR RASMUSSEN
13-06-1988 -

CARINA KJaR RASMUSSEN
IS-10-1990 -

i

t
9

CXJ
CXJ

Efterslægt for Ane Johanne Poulsen og Niels Christian Larsen.

Niels Christian Larsen born 08-01-1866, Ugilt, married Ane
Johanne Poulsdatter, 28-10-1893, in Sønderholm, born
31-10-1868, Sønderholm, died 28-11-1951, Vor Frelser sogn,
Aalborg, buried 02-12-1951, Almenkirkegården, Aalborg.
Niels died 24-03-1952, Vor Frelser sogn, Aalborg, buried
28-03-1952, Almenkirkegården, Aalborg.

I.

Petrea Cecilie Larsen born 09-12-1893, Sønderholm,
married Poul Elstrøm f.Kristensen, 09-12-1913, in Vor
Frelser sogn, Aalborg, born 10-10-1889, Frejlev, died
04-04-1979, Lindholm Sogn, Aalborg, buried 07-04-1979,
Almen Kirkegård Aalborg.
Petrea died 22-03-1957,
Aalborg Domsogn, buried 26-03-1957, Almen Kirkegård
Aalborg.
A.

Kaj Verner Elstrøm f.Kristensen born 09-02-1914,
Vor Frelser sogn, Aalborg, married Ella Jensen,
04-12-1943, in Hune Kirke, born 09-04-1922,
Blokhus.

1.

2.

Finn Elstrøm born 30-08-1944, Aalborg
Domsogn, married Bodil Fabiansson,
22-06-1968, in Hobro Kirke, Hobro, born
24-06-1947, Silkeborg.
a.

Mikael Elstrøm born 31-01-1972, Arhus.

b'.

Line Elstrøm born 25-01-1977, Randers.

Per Elstrøm born 11-04-1947, Aalborg Domsogn,
married Anette Sandberg Nielsen, 28-06-1969,
in Ansgar Kirke, Aalborg, born Ansgar sogn,
Aalborg.

a.

Kim Elstrøm born 03-02-1974, Aalborg
Domsogn.

b.

Gry Elstrøm born 21-06-1975, Aalborg
Domsogn.

c.

Ole Elstrøm born 10-01-1980, Margrethe
sogn, Aalborg.

Niels Bo Elstrøm born 25-04-1956, Aalborg
Domsogn, married Else Rasmussen.

B.

a.

Kathrine Elstrøm born 08-11-1984, Ansgar
sogn, Aalborg.

b.

Stig Elstrøm born 19-08-1986, Ansgar
Sogn, Aalborg.

Willy Egon Elstrøm born 03-03-1916, Vor Frelser
sogn, Aalborg, married Kirsten Mette Thomsen,
10-07-1948, in Vanløse Kirke, born 03-01-1921,
Kalundborg.
Willy died 24-02-1963, Søborg, buried
01-03-1963.
-123

1.

2.

Bent Elstrøm born 13-02-1952, Søborg, married
Marianne Jensen, born 16-08-1957, Rønne,
Bornholm.
a.

Marié Kathrine Elstrøm born 13-11-1983,
Rønne, Bornholm.

b.

Jonas Sebastian Elstrøm born 30-03-1987,
Rønne, Bornholm.

Preben Elstrøm born 06-07-1954, Søborg,
married Marianne Olsen, born 26-01-1961,
Store Heddinge.

C.

Knud Erik Elstrøm born

D.

Frida Gudrun Elstrøm born 14-12-1921, Vor Frelser
sogn, Aalborg, married Jens Anker Toldbod,
12-06-1943, in Vor Frelser Kirke, Aalborg, born
30-12-1919, Mariager Købstad sogn, died
30-07-1988, Ansgar sogn, Aalborg, buried
04-08-1988, Almen Kirkegård, Aalborg. *
t.
*

*

2.

E.

1919, died 1923.

Jørn Elstrøm Toldbod born 27-12-1944, Aalborg
Domsogn, married Inge Mogensen, 13-09-1969,
in Vor Frue Kirke, Aalborg, born 07-05-1948,
Aalborg Domsogn.
a.

Mette Elstrøm Toldbod born 26-02-1975,
Aalborg Domsogn.

b.

Jacob Elstrøm Toldbod born 02-03-1978,
Nørre Tranders sogn.

Keld Elstrøm Toldbod born 02-05-1948, Aalborg
Domsogn, married Bente Konnerup Bak,
29-06-1974, in Vesterkar Kirke, Aalborg, born
08-06-1954, Vor Frelser sogn.

a.

Jannie Toldbod born 10-05-1978,
Alderslyst sogn, Silkeborg.

b.

Thomas Toldbod born 25-01-1984, Løgstør
sogn.

Knud Erik Elstrøm born 13-08-1924, Vor Frelser
sogn, Aalborg, married Ilse Carlsen, 19-02-1949,
in Markuskirken, Aalborg, born 02-12-1928, Vor
Frelser sogn, Aalborg.
1.

Leif Elstrøm born 15-09-1950, Aalborg
Domsogn, married Pernille Selmer Schultz,
07-08-1982, in Frejlev Kirke, born
29-03-1957, Oudrup, Sjalland.

a.

Nicolai Selmer Elstrøm born 07-02-1988,
Øster Hornum.
-2-
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II.

2.

Lars Elstrøm born 25-03-1953, Aalborg.

3.

Jesper Elstrøm born 09-01-1958, Markus sogn,
Aalborg, married Marianne Christensen,
05-09-1981, in Marstal Kirke, born
20-11-1958, Søborggård sogn.
a.

Line Elstrøm born 20-11-1980,
Ærøskøbing, died 20-11-1980, Ærøskøbing.

b.

Michael.Elstrøm born 01.02-1982,
Svendborg.

c.

Anders Elstrøm born 30-06-1987,
Svendborg.

Helene Larsen born 23-06-1896, Budolfi sogn, Aalborg,
married Anthon Nielsen, 12-10-1924, in Vor Frelser
Kirke, Aalborg, born 28-07-1895, Agger, died Struer.

A.

Anker Nielsen born 12-08-1925, Struer, married
Signe Hessellund, born 31-09-1916, Eising.
Anker
died 01-07-1987, Hatting.
1.

B.

Hannah Charlotte Hessellund Nielsen

Inga Nielsen born 08-10-1930, Struer, married
Svend Geert Jensen, 02-10-1954, in Nibe Kirke,
born 03-06-1922, Aalborg.
1.

2.

Henrik Geert Jensen born 21-03-1955, Aalborg
Domsogn, married Dorte Thoustrup, in
Borgmesterkontoret, Ebeltoft, born
13-06-1957, Aarhus Kommunehospital.
a.

Mads Thoustrup Jensen born 31-05-1983.

b.

Andreas Thoustrup Jensen born
03-10-1986.

Flemming Geert Jensen born 27-07-1961,
Aalborg Domsogn.

III. Valdemar Ludvig Larsen born 16-06-1898, Aalborg
Domsogn, married Nancy Henriksen Kjær, born 18-06-1907,
Hasle, Bornholm.

A.

Grete Kjær Larsen born -0-___ -193-, Aalborg,
married Søren Løcke.
Grete died
1986,
Mariager, buried Mariager.
1.

B.

Svend Jørgen Løcke

Else Kjær Larsen born 21-10-1934, Aalborg, married
Anders Kristian Lorentzen, 08-10-1955, born
30-05-1931.
-3-

25

1.

Marian Kjær Lorentzen born 14-10-1958,
married Anders Wammelsdorf, 14-10-1988,
Rødekro Rådhus, born 04-05-1956.
a.

Hanne Kjær Lorentzen born 26-01-1960.

3.

Susanne Kjær Lorentzen born 10-11-1962,
married Bent Nielsen, 31-08-1991, in Rise
Kirke, born 31-08-1966.

4.

5..

Pernille Lorentzen born 07-12-1989.

Oda Kjær Lorentzen born 26-08-1967, married
Ralf Kræner, 06-04-1987, in Harrislee Rådhus,
Tyskland, born 05-01-1963.
a.

Marca Kræmer born 05-06-1988.

b.

Kevin Kræmer born 29-04-1990,

Kirsten Kjær Lorentzen born 13-01-1971.

Birte Kjær Larsen born 07-03-1936, Aalborg,
married Kaj Nissen, 27-08-1960, in Markus Kirken,
•Aalborg, born 04-03-1936, Hjørring.
1.

2.

D.

Frank Lorentzen Wammelsdorf born
05-12-1979.

2.

a.

C.

in

Lone Kjær Nissen born 12-01-1964, Aalborg,
married Claus Stæhr Rasmussen, born
05-12-1962, Aalborg.
a.

Casper Kjær Rasmussen born 13-06-1988,
Markus sogn, Aalborg.

b.

Carina Kjær Rasmussen born 15-10-1990,
Markus sogn, Aalborg.

Claus Kjær Nissen born 26-11-1962, Aalborg.

Oda Kjær Larsen born 26-09-1937, Aalborg, married
Hans Jørgen Nielsen, 01-06-1963, in Markus Kirken
Aalborg, born 14-12-1937, Aalborg.
1.

Steen Kjær Nielsen born 25-11-1968, Sverige.

IV.

Dagny Jensine Larsen born 24-06-1902, Budolfi sogn,
Aalborg.

V.

Elfrida Larsen born

VI.

Johannes Larsen born 08-08-1907, Vor Frelser sogn,
Aalborg, married Ida Viktoria Nielsen, 26-01-1936, in
Vor Frelser sogn, Aalborg, born 24-09-1909,
Helsingborg, Sverige.
Johannes died 31-05-1972, Vor
Frelser sogn, Aalborg, buried Almenkirkegården,

1905, died

26

1909.

Aalborg.
A.

Bent Larsen born 12-05-1936, Vor Frelser sogn,
Aalborg.

B.

Kurt Larsen born 14-08-1938, Vor Frelser sogn,
Aalborg, married Elsa Friis, 12- 11-1966, in
København, born 06-11-1938, Fredericia.
1.

Kim Friis Larsen born 26-03-1967, Tåstrup,
København.

2.

Sanne Friis Larsen born 19-11-1975, Tåstrup,
København.

Bæk, Bente Konnerup . . . . . . .
Carlsen, Ilse . . . . . . . . . .
Christensen, Marianne . . . . . .
Elstrøi, Anders . . . . . . . . .
Elstrøi, Bent . . . . . . . . . .
Blstrøi, Finn .... . . . . . .
Elstrøi, Frida Gudrun . . . . . .
Elstrøi, Gry . . . . . . . . . .
Blstrøi, Jesper . . . . . . . . .
Elstrøi, Jonas Sebastian . . . .
Elstrøi, Kathrine . . . . . . . .
Elstrøi, Kil . . . . . . . . . .
Elstrøi, Knud Erik . . . . . . .
Elstrøi, Knud Erik . . . . . . .
Elstrøi, Lars . . . . . . . . . .
Elstrøi, Leif . . . . . . . . . .
Elstrøi, Line . . . . . . . . . .
Elstrøi, Line . . . . . . . . . .
Elstrøi, Marie Kathrine . . . .
Elstrøi, Michael . . .. . . . .
Elstrøi, Mikael . . . . . . . . .
Elstrøi, Nicolai Seller . . . .
Elstrøi, Niels Bo ........ .
Elstrøi, Ole ...'*.. . . . . .
Elstrøi, Per . . . . . . . . . .
Elstrøi, Preben . . . . . . . . .
Elstrøi, Stig . . . . . . . . . .
Elstrøi, Willy Egon . . . . . . .
f.Kristensen, Kaj Verner Elstrøi
f.Kristensen, Poul Elstrøi . . .
Fabiansson, Bodil. . . . . . . .
Friis, Elsa . . . . . . . . . . .
Hessellund, Signe . . . . . . . .
Jensen, Andreas Thoustrup . . . .
Jensen, Ella . . . . . . . . . .
Jensen, Fleming Geert. . . .
Jensen, Henrik Geert . . . . . .
Jensen, Mads Thoustrup . . . .
Jensen, Marianne . . . . . . . .
Jensen, Svend Geert . . . . . . .
Kjær, Nancy Henriksen . . . . . .
Krner, Kevin . . .. . . . . . . .
Krner, Narca. . . . . . . . . .
Krner, Ralf. . . . . . . . . .
Larsen, Bent . . . . . . . . . .
Larsen, Birte Kjær . . . . . . .
Larsen, Dagny Jensine . . . . . .
Larsen, Elfrida . . . . . . . . .
Larsen, Else Kjær . . . . . . . .
Larsen, Grete Kjær . . . . . . .
Larsen, Helene . . . . . . . . .
Larsen, Johannes . . . . . . . .
Larsen, Kil Friis . . . . . . . .
Larsen, Kurt . . . . . . . . . .
Larsen, Niels Christian . . . .

2
2
3
3
2
1
2
1
3
2
1
1
2
2
3
2
3
1
2
3
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
3
3
1
3
3
3
2
3
3
4
4
4
5
4
4
4
3
3
3
4
5
5
1

Larsen, Oda Kjær . . . . . .
Larsen, Petrea Cecilie . . .
Larsen, Sanne Friis . . . .
Larsen, Valdeiar Ludvig . . .
Lorentzen, Anders Kristian .
Lorentzen, Hanne Kjær ....
Lorentzen, Kirsten Kjær . . .
Lorentzen, Marian Kjær . . .
Lorentzen, Oda Kjær . . . .
Lorentzen, Pernille . . . .
Lorentzen, Susanne Kjær . . .
Løcke, Svend Jørgen . . . .
Løcke, Søren . . . . . . . .
Mogensen, Inge . . . . . . .
Nielsen, Anette Sandberg . .
Nielsen, Anker . . . . . . .
Nielsen, Anthon . . . . . . .
Nielsen, Bent . . . . . . . .
Nielsen, Hannah Charlotte H.
Nielsen, Hans Jørgen ....
Nielsen, Ida Viktoria ....
Nielsen, Inga . . . . . . . .
Nielsen, Steen Kjær . . . .
Nissen, Claus Kjær . . . .
Nissen, Kaj . . . . . . . . .
Nissen, Lone Kjær . . . . . .
Olsen, Marianne . . . . . . .
Poulsdatter, Ane Johanne . .
Rasiussen, Carina Kjær . . .
Rasiussen, Casper Kjtr . . .
Rasiussen, Claus Stæhr . . .
Rasiussen, Else . . . . . . .
Schultz, Pernille Seller . .
Thoisen, Kirsten Mette . . .
Thoustrup, Dorte . . . . . .
Toldbod, Jacob Elstrøi . . .
Toldbod, Jannie . . . . . . .
Toldbod, Jens Anker . . . .
Toldbod, Jørn Elstrøi ....
Toldbod, Keld Elstrøi ....
Toldbod, Mette Elstrøi . . .
Toldbod, Thoias . . . . . . .
Mauelsdorf, Anders. . . .
Vanelsdorf, Frank Lorentzen
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tipoldefar
oldefar

tipoldemor

larfar.
tipoldefar
oldefar

tipoldemor

far.

farmor

Anvendelse af oversigtstavlerne

Ved hver person er anført det anenummer, der er anvendt i tek
sten om pågældende person.
Personerne er anført med født,
gift og død. Dato for dåb»begra
velse og sted er ikke med i oversigten, men kan findes i tek
sten om pågældende person.

I 1. person
I
ø
0
I
morfar

Hvis anetavlen fortsætter efter
sidste række af personer, er der
angivet på hvilken tavle, man
skal fortsætte. Den pågældende
person står så som første person.

moi*

■tipoldefar

tipoldemor
.mormor.
tipoldefar

oldemor
tipoldemor
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176

88

Anetavle 1.

44

Lars Peter Poulsen
Født 19-10-1848
i Vester Brønderslev
Gift ugift
Død 13-12-1873
i Ugilt

Mi%
Født
i
Gift
i
Død
i

Christian Larsen
08-01-1866
Ugilt
28-10-1893
Sønderholi
24-03-1952
Vor Frelser sogn, Aalbor
Maren
Født
i
Død
i

Johanne Larsen
05-04-1839
Snabheden
17-11-1905
Hestrup Hede

a

Petrea
Født 09-12-1893
i Sønderholi
Død 2-03-1957
i alborg Doisogn
ø
ø

177

89

Ane Cathrine Larsdatter
Født 28-03-1817
i Underaare

Lars Christian Sørensen
Født 11-10-1815
i Snabhede
Gift 02-02-1837
i Dronninglund
Død 22-01-1887
i Hestrup
Malene Larsdatter
Død 04-07-1849
i Snabhede

Laurs Baltzarsen
Født
1771
Død 01-02-1854
179

92

46

23

Ane Johanne Poulsdatter
Født 31-10-1868
i Sønderholi
Død 28-11-1951
i Vor Frelser sogn, Aalbor

Lars Larsen Ørbæk
Født 05-02-1799
i Sønderholi
Gift 18-11-1827
i Sønderholi
Død 11-02-1873
i Sønderholi Mark
93

Ane Mielsdatter Staun
Født 14-02-1800
i Lyngbjerggård
Død 11-12-1887
i Sønderholi

94

A7
Zidsel Larsdatter Hytter
Født 01-09-1834
i Sønderholi
Død 03-01-1890
i Sønderholi

Lars Chrestensen Rytter
Gift 01-01-1826
i Sønderholi
Død 17-07-1856
i Sønderholi

95

Anne Catrine Larsdatter
Død 03-08-1862
i Sønderholi

30 •

tavle 3

Ane Thoiasdatter
Død 27-10-1850
180

tavle 4

181

tavle 5

182

tavle 6

Søren Larsen
Død 27-12-1851

Maren .Christensdatter
Født 11-03-1778
Død 18-02-1859

Lars Sørensen Dahl
Født
1764
183

tavle 7

Maren Larsdatter Schioldann
Født 26-02-1773
184

ml Christian Larsen
Født 25-05-1838
i Sønderholi
Gift 18-07-1858
i Sønderholi
Død 20-04-1910
i Sønderholi

tavle 2

Johanne Christensdatter

178

90

45

-

Poul Pedersen
Gift 21-12-1847
i Jerslev
Død 07-07-1869
i Grindsted Mark

Peder Poulsen
Født
1757
Død 01-05-1829

tavle 8

Lars Larsen
Død 24-06-1847
185

tavle 9

Maren Jensdatter

186

tavle 10

Niels Poulsen
Født
1760
Død 13-09-1S16
187

tavle 11

188

tavle 12

189

tavle 13

190

tavle 14

Marco Frederikadatter
Død 19-12-1860
cnresten Chrestensen Rytter
Død 30-12-1832
Anna Larsdatter

Lars Pedersen Sied
1 Død 21-07-1845
191

tavle 15

[Kirsten Larsdatter
Født
1764
Død 25-06-1838

Anetavle 2.

708

Jens Jensen_ _ _ _ _ _ _
Gift 17-12-1772
i Vester Brønderslev

Chefen Jensen_ _ _ _ _
Død 14-03-1817
i Vester Brønderslev

709

Maren Jensdatter

177

Johanne Christensdatter
ø

ø
ø
0

ø
0

355

Maren Thonasdatter

31

Anetavle 3.

716

Lars Christensen
Født
1700
Gift 15-03-1742
i Serritslev
Død
i Sønderhaven

Thüft? Larsen
Fedt 20-10-1743
i Senderbaven
Gift 12-07-1776
i Vrejlev

2868

Jens Nielsen
1434

Norten Nielsen
Gift
1706
i Vrejlev
717

2869

ukendt
4*

Anne Nortensdatter

1435

Else Svendsdatter
Død
1740
i Vrejlev
179

Ane Thoiasdatter
Død 27-10-1850
i Grindsted Nark
ø
ø
0
ø

718
Laurs Bleqraf

359

Anne Laursdatter
Født
1741
i Brovst

719
ukendt
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Anetavle 4

360

Laust
F#dt
Gift
i

Pedersen
ca. 1745
24-10-1771
Elling

160

Søren Larsen
Død 27-12-1851
i Snabhede
ø
ø
ø
ø

361

Ann Madsdatter
Født ca. 1748
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Anetavle 5

Christen Pedersen Vandkier
Født ca. 1736
Gift 08-06-1767
i Mygdal

181

Maren
Født
i
Død
i

Christensdatter
11-03-177,
Mygdal
18-02-1859
Linderui
ø
ø
726

Peder Scharendahl

363

Kiersten Pedersdatter
Født 06-12-1735
i Scharndal, Mygdal

727

Mette Nielsdatter

34

Anetavle 6.

728

Lars Jensen

364

Søren Larsen

729

Maren Sørensdatter

182

Lars Sørensen Dahl
Født
1764
Død
i Lyngiose
ø>
ø
ø
730

Hans Christensen

365

Maren Hansdatter
Født
1737

731

Mette Sørensdatter

35

2928

Nhds Hoflund
1464
Anetavle 7.

732
Axel Jerqensen Schioldann
Gift 13-06-1726 '
i Halsted kirke
Ded 15-05-1770
i Voersåkrog

366

Laurids Axelsen Schioldann
Gift 28-10-1759
i Albak
Did 06-04-1812
i Foyting, Hellus

Jerqen Nadsen H. Schioldann
Fedt ca. 1655
Gift 29-06-1702
i Biby
Ded
1711
i Spjellerup

2929
ukendt

tavle 16

2930

Axel Jacobsen
Ded
1676

1465

Elisabeth Axelsdatter Sandbye
Født
2931
tavle 17
Karen Jerqensdatter
i Sindby
Fedt ca. 1640
D*d
Ded fer 1690
i Spjellerup

>
*

733
Ursula Cathrine J. Vinther
Født ca. 1706
Ded 03-03-1791
i Voersåkrog

183

Naren
Fedt
i
Ded
i

Larsdatter Schioldann
26-02-1773
Albak
16-01-1848
Snabhede, Hellui

e
e
Pedtrilielsen Korrens
Gift 08-05-1732
i Albak

367

Karen
Fedt
i
Ded
i

Pedersdatter
1733
Lyngså
06-02-1811
Siettingen, Hellui

2940

Jerqen IN
1470

Jep Jerqensen
2941

Narqrete Ibsdatter
735

Johanne Jensdatter
Fedt ca. 1700
1471

ukendt

36

Laurids Kortensen
Anetavle 8.
736

Brik Lauridsen Riise
Født
i Riisegård
Gift 23-10-1729
i Gunderup

1473

ukendt

368

Lars Erichsen
Gift 21-06-1761
i Freer

Kiels PederÂen^intïFr
Fldt ca. 1631

1474

737

Kirsten Pedersdatter Vinter

Peder
Fldt
i
Gift
i
Did
i

Vielsen Vinter
1672
Volsted
05-03-1702
Gunderup

2949

2950

Flaisted

1475

Karen Greqersdatter
Fldt 21-04-1680

tavle 19

Kirsten Pedersdatter
Fldt ca. 1657
tavle 20

Gregers Poulsen
Fldt ca. 1629
Did 08-07-1708
2951

tavle 21

Anne Knudsdatter
Fedt x-05-1640

184

Lars Larsen
Fldt
i Sejlstrup
Did 24-06-1847
i Sinderboln

1476

Jens Lauridsen

I
I
738

Laurs
Fldt
i
Gift
i
Did
i

Jensen_ _ _ _ _

Sender Tranders
04-11-1731
Freer
1762
Freer

1477

Maren Jensdatter
Fldt
1646

369

Anne Larsdatter
Fldt
i Tulstrup

2956

Christen Christensen
Did før 1701

1478

Christen Christensen
Fldt
1658
i Seglstrup
739

Kirsten Chrestensdatter
Fldt
1695
i Freer
1479

Johanne Chrestensdatter
1664
Fldt

37

2957

Anne Justdatter
Fidt ca. 1629

Anetavle 9.

370

Jens Jensen
Født
1729
i Nyrup
Gift 31-01-1762
i Sønderholi

185

Karen Jensdatter
2968 . tavle 22

*

I

0
1
0
0

1484

Laurs Christensen Munk
Død før 1720

Christian Laursen Munk
2969

ukendt

742
Niels Chrestensen Munk
Født
1690
i Stnderholi
1485

Ukendt

371

Maren Nielsdatter Munk

1486

Jacob Chrestensen Nørgård
743
Karen Jacobsdatter

1487

ukendt
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Anetavle 10

744

Oluf Christensen
Født
1676
Gift 1710-22
Død
i Lyngsø
372

Poul Olufsep
Født 1713-22
i Lyngs#
Gift
1760
i Vokslev

Bodil Foulsdatter
Født
1691
Død
i Lyngs#

186

Niels
Født
i
Did
i

Poulsen
1760
Vokslev
13-09-1816
Vokslev

2984

I
I
746

Niels
Født
i
Did
i

Nielsen , Pallesen
før 1699
Klistrup
1746
Vokslev

1492
Niels Pallesen
Født før 1655
i Vokslev
Gift før 1699

1493

Anne Sirensdatter
Født senest 1680

373

Karen Mielsdatter
Født
1724
i Klistrup

747

ukendt_ _ _ _ _
Død ca. 1736

39

Palle Pedersen
I Født før ISIS
. Did 1673-1680
2985

tavle 23

Anne Cbristensdatter
Født før 1620
Død efter 1650
*

Anetavle 11.

748

■

Christen Jensen Unouand
Født
1692
Gift 02-01-1735
i Sebber

374

Frederik Christensen
Født
i Diørup
Gift 04-08-1776
i Vokslev
Død 14-04-1412
i Vokslev
749

-

Nette Christensdatter
Født
1706
i Sebbersund

«

187

Naren Frederiksdatter
Død 19-12-1860
i Vokslev
ø
ø
ø
ø

1500

Christen Andersen Sued
Født
1677
Død
i Hjeds

750

Lars Christensen Sued
Født 1708-30
i Hjeds
Ane1?uisdatter
Født
1703
375

Ane Larsdatter
Født
1753
i Vokslev
Død 05-02-1833
i Vokslev

1502

Bertel Poulsen
Født
1700
Død 1741-1761

751

Ane Bertelsdatter
Født 1724-29
i Vokslev
Død 02-12-1811
i Vokslev

1503

ukendt

40

Anetavle 12.

376

Chresten Jensen
Gift 28-09-1737
i Sønderholi
Død
i Tostrup

188

Chresten Chrestensen Rytter
Født
i Tostrup
Død 30-12-1832
i Sønderholi
ø
ø
754

Chresten Andersen, Goerii
Født
i Tostrup

377

Anna Christensdatter
Død
i Tostrup

755

Anna

41

Anetavle 13

378

Lars Pedersen Viver
Født
1734

189 *

Anna Larsdatter
ø
ø
0
0

0
ø

379

Anne Mielsdatter
Pødt
1737

42

Anetavle 14

760

Jens Pedersen Sned
Gift 25-06-1724
i Sønderholi

380

Peder Jensen
Gift 11-10-1761
i Sønderholi

3044

Laurids Sned
1522

Miels Lauersen
3045

ukendt

761

Maren Mielsdatter
1703
Født
1523

ukendt
190

Lars Pedersen Sied
Død 21-07-1845
i Sønderholi

3048

Clennen Christensen
1524

ø

Christen demensen

0
I
0

3049

ukendt

762

Cleient Christensen Munch
Gift 22-05-1725
i Sønderholn
Død 08-10-1758
i Sønderholn

1525

ukendt

381

Anne Clenensdatter
1526

Jens Thoisen
763

Marqrete Jensdatter
5 527

ukendt

43

1528

Laurids Mortensen
Anetavle 15

764

Brik Lauridsen Riise
Født
i Riisegård
Gift 23-10-1729
i Gunderup

1529

ukendt

382

Lars Erichsen
Gift 21-06-1761
i Frier
1530

765

Kirsten Pedersdatter Hinter

Peder
Født
i
Gift
i
Død
i

Nielsen Winter
1672
Foisted
05-03-1702
Gunderup
Flaisted

1531

Karen Greqersdatter
Født 21-04-1680

tavle 18

3061

tavle 19

Kirsten Pedersdatter
Født ca. 1657
3062

tavle 20

3063

tavle 21

Gregers Poulsen_ _ _ _
Født ca. 1629
Død 08-07-1708
Anne Knudsdatter
Født x-05-1640

191

Kirsten Larsdatter
Født
1764
i Båls
Død 25-06-1838
i Sønderholi
ø
ø

1532

Jens Lauridsen
766

383

3060

Biels Pedersen Winther
Født ca. 1631

Laurs
Født
i
Gift
i
Død
i

*

Jensen

Sønder Tranders
04-11-1731
Frier
1762
Frier

1533

Maren Jensdatter
F«dt
1646

Anne Larsdatter
Født
i Tulstrup

3068

Christen Christensen
Død før 1701

767

Kirsten Chrestensdatter
Født
1695
i Frier

Christen Christensen
Født
1658
i Seglstrup

1535

Johanne Chrestensdatter
Født
1664

44

3069

Anne Justdatter
Født ca. 1629

Anetavle 16

5860

Jacob Cleuensen
Død
1660
i Sandbye

2930

Axel Jacobsen
Død
1676
i Sandby, Faxe herred
ø
ø
0
0

58gl

ukendt

45

Anetavle 17

11724

Jørgen Nielsen
Død xx-03-1601
i Stubbekøbing

5862

Jørgen Jørgensen Falster
Født 28-05-1601
i Stubbekøbing
Gift 29-10-1637
Død 26-11-1662
i Aasui, Odense
11725

Karen Pedersdatter

2931

Karen
Født
i
Død
i

Jørgensdatter
ca. 1640
Odense
før 1690
Sandby
ø
ø

46904
23452

11726

Niels
Født
i
Gift
i
Død
i

Hansen Nule
ca. 1574
Odense
16-09-1604
København
03-07-1616
Bisgaard

5863

Barbara Nielsdatter Nule
Født 24-12-1616
Død 08-09-1703

Hans Nikkelsen Nule
Født sen. 1525
i Odense
Gift ca. 1553
i Odense
Død 25-09-1602
i Odense
23453

Nette
Født
i
Død
i

Lauridsdatter Kotte
ca. 1524
Odense
20-03-1613
Odense

tavle 24

Nikkel Christensen Nule
Født sen. 1485
Død 01-11-1537
46905

tavle 25

Anne Jensdatter Bang
Født sen. 1490
Død 20-04-1569
46906

tavle 26

Laurids Nielsen Kotte
Fedt ca. 1500
Død
1542
46907

tavle 27

Karet Lauridsdatter
Født før 1515
Død ca. 1590

23454

i Odense

11727

Barbara Nikkelsdatter Nøller
Født ca. 1580
i København
Død eft. 1643
i Odense

Michel Nøller_ _ _ _ _
Født før 1540
i Køningsberg
Gift 02-01-1575
i Ribe
Død 01-12-1607
i København
23455

Birgitte Jørgensdatter
Født sen. 1550
i Ribe
Død 02-05-1621
i Odense
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46910

tavle 28

Jørgen Pedersen
Født før 1510
Død xx-02-1554
46911

tavle 29

Anne Christensdatter Hegelund
Født ca. 1500
Død 07-10-1578

48960

47168

tavle 30

Peder Winter

Anetavle 18.

47169 + 48961

nkendt

12240
11792

Niels
Født
Død
i

Pedersen Winter
ca. 1580
ca. 1630
Ferslev

24481
23585

Kirsten Jensdatter
Født ca. 1560
Død 1633
i Nøtten

6120
5896

Peder
Født
i
Død
i

+

NN Nielsen Winther
Født ca. 1515

24480
23584

Nielsen Winter
ca. 1607
Ferslev
levede 1672
Volsted
12241
11793

Berete Poulsdatter

3060
2948

Niels Pedersen Vinther
Født ca. 1631
ø
ø
ø
0
0

6121
5897

ukendt_ _ _ _ _
Død før 1660
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(

12244
11796

Henrich Mielsen
Født ca. 1574
i Horsens
Død 30-10-1650
i Horsens

6122
5898

Peder
Født
i
Gift
i

Henriksen
ca.lSlt
Volsted
28-11-1651
Blenstrup
12245
11797
ukendt

3061 *
2949

Kirsten Pedersdatter
Født ca. 1657
i Volsted

24492

ø
ø

23596

Jens Pedersen

0
0

12246
11798

6123
5899

Knud Jensen
Født ca. 1594
i Horsens
Gift ca. 1630
Død 16-03-1655
i Horsens

24493
23597

Kirsten Hadsdatter

Kirsten Knudsdatter
Født ca. 1634
i Blenstrup

12247
11799

Karen Christensdatter
Født ca. 1610
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Anetavle 20
12248
11800

Gregers Pedersen
Død ca. 1629
i Håls

6124
5900

Poul Gregersen
Født ca. 1601
i Håls
Gift sen. 1627
Død 26-09-1662
i Hils
12249
11801

ukendt

3062
2950

Gregers Poulsen
Født ca. 1629
i Flansted
Død 08-07-1708
i Flaisted
ø
ø

6125
5901

r

Maren Mielsdatter
Født ca. 1605
i Håls

5
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Anetavle 21.

12252
11804

Jens Pedersen

6126
5902
knud. jenser^

*Fidt’ca.”Ï5Ïr”
i Horsens
Gift ca. 1630
Did 16-034655
i Horsens
12253
11805

Kirsten Madsdatter

3063
2951 '

Anne Knudsdatter
Født x-05-1640
I
I
I
I
I

6127
5903

Karen Christensdatter
Født ca. 1610

50

Anetavle 22.
11872

ukendt

5936

Chresten Pedersen Munk
Død
1661
i Sønderholi

11873

ukendt

2968

Laurs ristensen
Død før 1720
ø
ø
ø
ø
ø

5937

Karen Laursdatter
Død eft.18-12-1676
i Sønderholi

Anetavle 23.

5970

Christen Madsen
F#dt sen. 1580
Gift hr 1620
Did eft. 1618

2985

Anne Christensdatter
Født før 1620
i Vokslev
Død efter 1650
ø
ø
ø

5971

ukendt

52

750464

375232

Anetavle 24.

187616

Jens Hansen Nule
Født sen. 1425
i Odense
Gift før 1460
Død efter 1487
i Odense
93808

Hans Hansen Nule
Født ca. 1387
i Odense
Gift sen. 1420
Død -—-1459
i Odense
375233

Bdele
Født
Død
i

n
før 1400
før 1468
Odense

Christiern Jensen Nule
Født sen. 1460
i Odense
Gift sen. 1485
Did før 1509
i Odense
187617
ukendt

46904

Nikkel Christensen Nule
Født sen. 1485
i Odense
Død 01-11-1537
i Odense
i

I

93809

ukendt
Død -_-1509

i Odense

53

Hans Nule
Født ca. 1368
Død -—-1439
750465

ukendt

750480

375240

Anetavle 25
187620

Niels
Født
i
Død
i

Hans Bang_ _ _ _
F<dt ca. 1410
Død efter 1470
i Indslev

Niels Bang
Født ca. 1380 '
Død efter 1435
750481

ukendt

Bang
ca. 1440
Indslev
375241

Ascelbo

ukendt

93810

Jens Bang_ _ _ _ _
Født sen. 1465
Gift før 1490
Død -—-1531
i Assens
j'

187621

'ukendt

46905

Anne Jensdatter Bang
Født sen. 1490
i Assens
Død 20-04-1569
i Odende
ø
ø

93811

Bise HH_ _ _ _ _
Født sen. 1470
Død efter 1532

*

54

X

Anetavle 26

187624

Laurids Nielsen Kotte
Født ca. 1430
Død efter 1473

93812

Kiels Lauritsen Kotte
Født ca. 1460
Død -_-1518
i Odense

375250

Kjeld Tuesen
Født ca. 1390
187625

Margrethe Kieldsdatter
Født ca. 1430

750502

Otto Rantzau
375251

NN Ottesdatter Rantzau
Født ca. 1395

750503

ukendt
46906

Laurids Nielsen Rotte,
Født ca. 1500
i Odense
Did
1542
i Odense
I
I
187626

Thord Ibsen
Født ca. 1430
Død
i Svendborg

93813

Marine Thorsdatter
Født ca. 1470
Ded -_-15..

187627

ukendt

55

tavle 31

Anetavle 27

93814

Laurids Poulsen Skinkel
Født ca. 1460

U'

46907

Karen
Født
i
Død
i

Lauridsdatter
før 1515
Kerteninde
ca. 1590
Odense
I
187630

Laurids Mielsen Kotte
Født ca. 1430
Dtd efter 1473

93815

Kirsten Lauridsdatter Kotte
Født ca. 1465
Did -_-1546 ‘
375262

Kjeld Tuesen
Født ca. 1390
187631

Margrethe Kjeldsdatter
Født ca. 1430

750526

Otto Rantzau
375263

MN Ottesdatter Rantzau
Født ca. 1395

750527

ukendt

56
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Anetavle 28
187640

Thonas Olufsen
Født ca. 1450
Død ca. 1513
i Ribe

93820

Peder Thoisen
Født ca. 1480
Død -—-1536
i Ribe

375282

Torben Jepsen
Død efter 1465
i Ribe
187641

NM Torbensdatter
375283

ukendt
46910

Jørgen Pedersen
Født før 1510
i Ribe
Død xx-02-1554
i Ribe
ø
ø

93821

Kirstine NN
Født ca.1480

57

Anetavle 29.

187644

Morten Christensen Heqelund
Født ca. 1455
i Viborg
Død
15..
i Viborg
93822

Christen Heqelund
Født ca.1475
Død efter 1528
i Viborg

187645

. Jikendt

46911

Anne Christensdatter Hegelund
Født ca. 1500
i Viborg
Død 07-10-1578
i København
ø
ø

93823

Offens Pedersdatter
Død ca. 1537
i Viborg
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391680
377344

Jens Mielsen (Winther)?
Anetavle 30.

195840
188672

Biels Winther
391681
377345

ukendt
97920
94336

Biels Winther
Født ca. 1485

195841
183673

ukendt

48960
47168

IB Bielsen Winther
Født ca. 1515
ø
0
ø
ø
ø

97921
94337

•r

ukendt
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Anetavle 31

3002104
3002008

Cai de Rantzau

1501052
1501004

Eier Rantzau

3002105
3002009

___________ t

Christine de Rantzau

750526
750502.

Otto Rantzau
I
0
0
0
0

1501053
1501005

ukendt
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64

Ekstra anetavler

f

65

Ekstra anetavler
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5 GENERATION
Ane 22 Niels Christian Larsen

Niels Christian Larsen er født 8.januar 1866 i Ugilt og han bli
ver døbt i Ugilt Kirke 18.februar 1866. Faddere er pige Jacobine
Caroline Jacobsen af Linderum gård, pige Frederikke Thomsen af
Glimsholt, indsidder Hans Christian Christensen af Linderum, ind
sidder Carl Julius Christensen af Smørkrog, indsidder Jens Anton
Christensen af Linderum.
Det er stadig en gåde, hvor Niels Christian vokser op. Han vokser
ikke op hos forældrene, der ikke bliver gift, se Ane 44 og 45.
Det nævnes i familien, at han bliver bortadopteret og vokser op
ude vest på, men hvor er stadig uvist.
Næste gang, vi med bestemthed møder ham, er i folketællingen 1890
for Restrup. Her er han ansat på Restrup Hovedgård som kusk. Han
angives som 24 år, ugift og fra Ugilt.

Han dør 24.marts 1952 og bliver begravet 28.marts 1952 på Almenkirkegaarden i Aalborg i Nyt kvarter nr.42, 8.rk, nr. 8, løbenr.193.
Den 26. oktober 1893 bliver arbejdsmand Niels Christian Larsen
viet til tjenestepige Ane Johanne Poulsen i Sønderholm Kirke.
Forlovere er gårdmand Poul Kristian Larsen og boelsmand Peder
Sørensen (Færk), begge af Sønderholm.
Ane 23 Ane Johanne Poulsen
Ane Johanne Poulsen er født 31.oktober 1868 i Sønderholm. Hun
bliver døbt 25.marts 1869 i Sønderholm Kirke. Faddere er gård
mand Jens Christian Sørensen, pige Petrea Poulsen, gårdmand Jens
Mortensen, Gårdmand Lars Jensen og gårdmand Morten Christensen
alle af Sønderholm.
*

Ane Johanne Poulsen bliver konfirmeret 1.oktober 1882 i Sønder
holm Kirke. I kundskab får hun Tg og i opførsel Mg.

Hun dør 28. november 1951 på alderdomshjemmet på Annebergvej i
Aalborg. Hun bliver begravet på Almenkirkegården i Aalborg d.
2. december 1951 i Nyt kvarter nr.42, 8.rk, nr.8, løbenr. 192.
Ved folketællingen 1890 bor Ane Johanne hos sin far, der er enke
mand.

Ret hurtigt efter vielsen er de flyttet til Aalborg. Kun det før
ste barn er født i Sønderholm, men lønnen som herregårdskusk var
heller ikke formidabel f.eks. er vinterlønnen for vinteren 188990 for en kusk angivet i St. Restrups regnskaber til 90 kr.
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Herskabskusk på Store Restrup ca. 1901
Niels Christian Larsen var herskabskusk her i 1890.
Foto: Lokalhistorisk arkiv Restrup.
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Ifølge folketællingen af 1901 flytter parret til til Aalborg fra
Frejlev i året 1895. De bosætter sig i Absalonsgade 26. Niels
Christian var i 1895 murerarbejdsmand, men i 1901 er han arbejds
løs. I året 1898 er de bosat i Dannebrogsgade 21. I 1901 er de
bosat i Dannebrogsgade 19, i en kælderlejlighed.
Ved folketællingen af 1906 er parret bosat i Absalonsgade 18 og
Niels Christian Larsen er angivet som teglværksarbejder. Senere
bor de bl.a. i Reberbanesgade 44 og i Istedgade 3 i Aalborg Vest
by. De sidste år bor de på alderdomshjemmet på Annebergvej, men
inden da oplever de at fejre guldbryllup.
9

Niels Lassen, som han kalder sig, er senere arbejdsmand og en tid
møller på Spritfabrikken.
I deres fritid har de havekoloni i Vestbyen ved det nuværende Pe
ter Skramsgade, senere får de have i Jørgen Berthelsens Minde.
De får børnene:

1: Petrea Cecilie Larsen født 9.december 1893 Sønderholm. Hun
bliver på sin 20 års fødselsdag gift med elektriker Poul Kri
stensen i Vor Frelser Kirke i Aalborg. Ane nr. 11.
2: Helene Larsen født 23.juni 1896 i Budolfi sogn i Aalborg. Hun
bliver 12.oktober gift i Vor Frelser Kirke i Aalborg med træ
handler Anthon Nielsen fra Struer.
3: Valdemar Ludvig Larsen født 16.juli 1898 i Aalborg Domsogn.
Han bliver gift med Nancy Henriksen Kjær fra Bornholm.

4: Dagny Jensine Larsen født 24.juli 1902 i Budolfi sogn Aalborg.
Hun forbliver ugift.
5: Elfrida Larsen født 1905 i Aalborg, død 1909 i Aalborg.
6: Johannes Larsen født 8.august 1907 Vor Frelser sogn Aalborg.
Han bliver 26.januar 1936 gift i Vor Frelser sogn med Ida
Viktoria Nielsen fra Aalborg.
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Daabsatt est

Fødested.

Fødselsaar og Dag.

Daabsdagen
i Kirken eller -r
Wjonniwtr

|AR.Nr. ^

Forældrenes Navne, Stilling og Bopæl.

*

J

Familienavn
Fornavne
Fødeby og Sogn, Herred og Amt

Fødselsaar og -Dag

( Sg s

Kirken, hvori Barnet er døbt eller fremstillet
efter Hjemmedaab......................................

Daabsaar og Daabsdag samt — hvis Barnet
er FJérnrnécløbt — Aar og Dag for Frem
stillingen i Kirken....................

is

Forældrenes Stilling og fulde Navne

/’"S-'’-'- - ✓
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hvilket i Overensstemmelse med Kirkens Ministerialbog herved bevidnes paa Embeds Vegne.
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Præsteforeningen.

Form. 102.

Hempelske Boghandel, Odense.

Statens kontr. Papir, Stofkl. I, Styrkekl. II.

Sønderholm Kirke. Foto, Erik Horskjær, De danske Kirker, bind 11.
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Poul Elstrøm (Kristensen)

Valdemar
Petrea Cecilie

Ane Johanne Poulsen

Johannes

J'
Niels Christian Larsen

Dagny
Helene

Dagny
Petrea Cecilie

Valdemar
Ane Johanne Poulsen

Helene

Niels Christian Larsen
Johannes
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Ane Johanne Poulsen

Niels Christian Larsen

Ane Johanne Poulsen og Niels Christian Larsen

Ved deres guldbryllup 26. oktober 1943, Istedgade 3 Aalborg.
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6 GENERATION
Ane 44 Lars Peter Poulsen

Lars Peter Poulsen er født 19.oktober 1848 i Vester Brønderslev.
Han bliver hjemmedøbt 20.oktober og fremstillet i Vester Brønder
slev Kirke 1.januar 1849. Faddere er Johanne Poulsdatter, Inger
Johanne Pedersdatter, gårdmand Peder Nielsen, Jens Christensen
og gårdmand Niels Poulsen.
Lars Peter bliver konfirmeret første søndag efter påske 1863 i
Vester Brønderslev Kirke. Kort tid derefter må han være kommet
ud at tjene i området omkring Tårs og Ugilt. Her møder han den
8 år ældre Maren Johanne Larsen.
Ane 45 Maren Johanne Larsen

Maren Johanne Larsen er født 5.april 1839 på gården "Snabheden"
i Helium sogn. Hun bliver hjemmedøbt 6.april og fremstillet i
Helium Kirke 9.juni 1839. Faddere er Maren Sørensdatter, selv
ejergårdmand Kristen Nielsens hustru fra Linderum i Ugilt sogn,
Maren Jensdatter, pige fra Løgtvedgård i Dronninglund sogn, Jens
Larsen, selvejergårdmand Lyngså i Dronninglund sogn, Lars Larsen,
selvejergårdmand i Asferg i Dronninglund sogn, Anders Larsen,
ungkarl fra Dronninglund sogn.
Hun bliver konfirmeret i Helium Kirke 1. søndag efter påske 1853.

Hun rejser fra Helium sogn 1860 til Ugilt. Her er hun husholder
ske for Christen Mikkelsen. Hun får her i Ugilt to børn uden for
ægteskabet.

1: Ane Sophie Marie Magdalene Nielsen født 8.februar i Linderum
i Ugilt sogn. Ved barnedåben angives moderen som indsidder i
Linderum og barnefaderen som ungkarl, Niels Poulsen af "Kastenskov” i Helium sogn.
Senere lærer hun Lars Peter Poulsen at kende, hvilket resulterer
i endnu et barn.
2: Niels' Christian Larsen født 8.januar 1866, ane 22.

Lars Peter Poulsen af Vester Brønderslev er udlagt som barne
fader. Endvidere er anført, at Lars Peter for tiden er i Amerika.
I kirkebogen for Vester Brønderslev er der ikke født andre ved
navn Lars Peter Poulsen end ane 44. i tiden 1818 til 1855.
Desværre er tilgangslisten for Ugilt sogn ikke bevaret, men
afgangslisten for Vester Brønderslev sogn er gennemgået, og der
er ikke fundet andre ved navn Lars Peter Poulsen, der er afgået
fra Vester Brønderslev sogn. Altså må Lars Peter Poulsen, der
'er udlagt som barnefader til Niels Christian Larsen være identist
med den Lars Peter Poulsen, der bliver født 19.Oktober 1848 på
Grindsted Mark i Vester Brønderslev.
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Billederne forestiller Lars Peter Poulsen

De er fra Ruth Schmidté bog: Den skæve rekrudt fra Aalborg, 1989.
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Om Lars Peter Poulsen har været i Amerika, er uvist. Da udvan
drerarkivet i disse år ikke er fuldstændigt, vil det nok blive
svært at bevise. Der står jo heller ikke i kirkebogen, at Lars
Peter er udvandret, men der står kun "for tiden i Amerika".
Næste gang vi møder ham er nævnt i Ruth Schmidts bog: Den skæve
rekrudt fra Aalborg (1871-72). Heri anfører hun, at han som 19årig i 1867 tjener på gården "Stendal" ved Tårs. Her bliver han
overfaldet af en rasende tyr, der mishandler ham i en time, før
den efterlader ham med bl.a. en kvæstet højre skulder og arm.
Han søger ikke læge, men derimod en klog kone. Skulderen vedbli
ver dog at være skæv, mens armens duelighed varierer noget fra
tid til anden, hvilket han får særdeles svært ved at forklare
sine foresatte ved militæret nogle år senere. Navnlig vil man ik
ke forstå, at visse bevægelser kun kan gennemføres under voldsom
me smerter, hvorfor han ganske naturligt søger at undgå dem.

Lars Peter Poulsen bliver senere viet til Maren Kierstine Nielsdatter den 21.december 1868 i Ugilt Kirke.
De får følgende børn:

1: Ane Christine Marie Poulsen født 1.august 1868 i Ugilt sogn.
2: Niels Peter Marius Poulsen født 6.september 1870 i Ugilt sogn.
3: Thomas Christian Nikolaurids Poulsen født 14.september 1872
i Ugilt sogn.

Lars Peter Poulsen aftjener sin værnepligt ved 11. Bataillon i
Aalborg i årene 1871 og 1872. Her får han hurtigt besvær med de
skavanker, som han pådrog sig ved overfaldet af tyren. Han bli
ver dømt for at være simulant bl.a. af landets højeste lægelige
autoriteter. Der er dagbladspolemikker om Den Skæve Rekrudt fra
Aalborg, ligeledes behandles sagen i Folketinget.
Lars Peter får flere domme for at simulere. Den endelige dom får
han den 28.juni 1872 kl. 4 om eftermiddagen. Han har til denne
krigsret udfærdiget en forsvarsskrivelse:
Hr. Auditør sagde til mig i sidste Forhør, at. jeg maatte skrive
hvad jeg vilde, som jeg kunde tænke, der kunde forsvare mig.
Men at Çænke paa at forsvare mig mod Rettens ord, det er jeg alt
for ringe lært til, men jeg vil holde mig til Sandheden, som jeg
hele tiden har gjort, maa dette ikke blive antaget her paa Jor
den, saa ved jeg til visse, at mine ord bliver antaget for Gud
i Himlen, saa den straf som jeg skal lide her, den lider jeg med
Taalmodighed, for jeg ved, at jeg lider uskyldig, men det er ogsaa bedst at lide uskyldigt, for det faar jeg løn for hos Gud i
Himlen.
Og jeg kan med Sandhed sige, at jeg har.gjort min yderste flid
hele Tiden i Tjenesten for at udføre mine Pligter, og saa synes
jeg ogsaa, at naar De har kunnet bruge mig som Soldat i 13 Maaned, saa kunde De ogsaa have brugt mig i de her 6 Uger til, som
var tilbage af min Tjeneste, for jeg ved til visse, at jeg har
ikke søgt at unddrage mig nogen af mine Pligter, skjønt det ofte
har været meget haardt for mig at udføre*dem.
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Forøvrigt saa vil jeg bede Enhver, som skal dømme mig, om en naadig Straf, for jeg tænker ikke, at De kan være saa haarde imod
mig, for naar jeg beder Gud om Naade, saa vil han nok høre mig.
Glem ikke.at sende en lille tanke hen til min Kone og min Moder,
naar De mig vil dømme, for jeg ved, de sørger saa haardt.
Mit sidste Forlangende er, at dersom De vil dømme mig saa haardt
, at der er Fare for, at jeg ikke kan holde det ud, maa jeg saa
ikke komme tilat tale med min Kone, før jeg skal lide Straffen,
for jeg holder ikke ud til saa stor en Straf, som maaske De tæn
ker, at jeg kan holde ud.
Forkast ikke mine simple, skrevne Ord.
Lars Peter Poulsen.

Dommen kommer til at lyde på 6x5 dages vand og brød at afsone i
mørk arrest.- Om Maren får lov til at besøge ham først kan ikke
ses af de gamle papirer.
Lars Peter bliver endelig hjemsendt den 22.august 1872 som en en
delig kassation på grund af ubrugelighed.
Lars Peter.forvandt nok aldrig de oplevelser, han havde haft ved
militæret, ihvertfald dør han 13.december 1873 i Ugilt som et
skrøbeligt menneske kun 25 år gammel. Døden angives at være lun
gebetændelse. Han bliver begravet 21.december i Ugilt.

Hvad sker der med Maren Johanne Larsen efter, at hun har født
Niels Christian?

Ja hun står alene med drengen, og af en eller anden grund bortadopterer hun ham. Bortadoptionen er forgæves søgt i amtsarkiver
ne for Hjørring amt. Selv om Niels Christian bliver bortadopte
ret, behøver det ikke at være foregået officielt.
Fra Ugilt sogn rejser Maren Johanne Larsen til Torslev sogn, og
fra Torslev sogn til Serritålev sogn, hvor hun tjener på gården
"Sønderhaven" til 17. januar 1870. Da rejser hun til Hæstrup sogn,
hvor hun tjener hos faderen, Lars Christian Sørensen.
Her i Hæstrup får Maren Johanne Larsen sit tredie barn uden for
ægteskabet.
3: Severine Martine Karoline Jensen født 12.november 1877 på Hæ
strup Hede i Hæstrup sogn. Moderen angives som, ugifte Maren
Johanne Larsdatter, der ved fødselen opholder sig hjemme hos
sin fader, husmand og pottemager på Hæstrup Hede og sogn. Ud,lagte barnefader
er ungkarl og tjenestekarl i Hørmested,
Karl Jensen, født i Taars.

Ved faderens død 22.januar 1887 er anført, at han er aftægtsmand
hos sin datter, Maren Johanne Larsen, Hæstrup Hede.
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Maren Johanne bliver imidlertid gift 11.april 1887 i Hæstrup med
ungkarl Per Lärson, der er født Riisberge i Sverige den l.juli
1838 af Fruentimmer Pernille Mathisdatter. Forlovere er husmand
Christian Peter Christensen af Lund Hede i Vrejlev spgn og parti
kulier Niels Henrik Simonsen i Sindal.

Den 20.oktober 1887 overtager Maren Johanne Larsen, ifølge Auk
tionsskøde sin halvbroder, Søren Larsen, Pottemager på Hæstrup
Hede, hans ejendom på Hæstrup Hede, en ejendom deres far, Lars
Christian Sørensen, fik skøde på i året 1871.

Se efterfølgende sider over ejemdommen.

Per Larson dør juleaften 1901 i Hæstrup.
Maren Johanne•Larsen dør 17.november 1905 Hæstrup Hede, og hun
bliver begravet 24.november 1905 i Hæstrup.

(Efter begjæring*af unbertegnebe fom kurator,!'
fUottemagee af Çaftrup Sortn 2 ar fen« koli»
turibo bliver ben bcmelbteSo tlltjorenbe (Pfexboxj,
5Ratr.»Wr. 18 c tf Qaeftrxp, af ßartlorn ‘(e
Wb. og <3amnielftat 6 Øre, meb paaflaaenbe Stig
ninger, tlbt, Hforobe, Ørbning og Stfafrtlng tillige
meb S3rugflret ’ trt og Slet tit at erljolbe S!jrbe jwa
'flere Sorbflglfer, unberfjorenbe øjenbomtneue SRair.»
Sir. 18, 17 og 19 af formrtnfe ÇaBntp oq SRatr.»
16 a i (Sulbager, ærejlev Sogn,* füllet til ©ortfatg
peb. 3. offentlige ffnftioxer, ber. efter Dwren«*'
lomft meb BoltionSretten aftjolbe« SR an bag ene
ben SO. September, 4. ogl8. Dttoberbette
flår, bber Da g« $ormibbag Sloffen‘10.
De to forfle ÄbtHoner afljotbef paa Sorgfum fer*
rebi kontor i f forring og 3. ÄoIHon. paa. btu jtl
Salg-fiUItbe øjenbdtn.
'•
Sonbitloner, SantebogJattep
vorige Sjenbom*
men bebrorenbe Solumenter henligge fra 1. Vlbttlon
til Gllerfpn paa mit kontor.. •
Senne Seljenbtgiørelfé tjener tillige til Cfterr««
nlng for Santfjabere og anbre. Peblommenbe, ot><?
enJRemmenbe meb ÿt SS. Äpril-1817,
ß j • r r t n g, -ben 80. Hlbguft 1886.
v
e. 3en [ex,
•
Sqgforer, SoeiJ nitrater.
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Nr. 203, deh 1.september 1886.
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Nr. 1291.

Stempel 14 Kr. 65 Øre.
Auktionsskøde ,

Edvard Gulstad, Herredsfoged og Skriver, samt Auktionsdirektør i Børglum
Herred, Gjør vitterligt: Aar 1886 den 20 September, Formiddag Kl. 10 blev
Børglum Herreds Auktionsret sat paa Herreds COntoret i Hjørring af den ordi=
nm-P Auktionsdirektør Herredsfoged Gulstad med medundertegnede Vidner, hvor
da blev afholdt: 1 ste Auktion over den Pottemager af Hæstrup Søren Larsens
Concursbo tilhørende Ejendom, Parcellen Matr. Nr. 18c, af Hæstrup, Hartkorn
5 Alb., Gammelskat 6 Øre, med paastaaende Bygninger m.m., samt Brugsret og
Ret til at erholde Skjøde paa flere Jordstykker af Matr. Nr. 16, 17 og 19 af
Hæstrup og Matr. Nr. 16a, af Guldager. Rekvirenten Boets Kurator Sagfører
S. Jensen mødte og fremlagde Auktionsplakat af 30 skilling, M. Exemplarer af
Berlingske Tidende nr. 202, 203 og 204 for 1 ste, 2den og 3die d.M. og af
Aalborg Stiftstidende Nr. 303, 204 og 205 for 1ste og 2 den og 3die ds. Auk=
t ionskondi tioner af 6 te ds., af proberede af Skifteretten,s.D.
Vurderingsforretning med tilhørende Udmeldelse, 2 Renteattester, samt de
i Konditionerne omhandlede tinglæste og utinglæste Adkcmstdokumenter. -Ccmp.
bemærkede at Auktionerne foruden i ovennævnte Blade tillige have været be=
kjendtgjorte i Hjørring Amtstidende og Vendsyssel Tidende.
Konditioner til Auktionerne den 20 September, 4 de og 18 de Oktober det=
te Aar over den Pottemager af Hæstrup, Søren Larsens Konkursbo tilhørende
Ejendom Matr. Nr. 18c, af Hæstrup Sogn m.v., hvilket Bo behandles af Børglum
Herreds Skifteret.

1. Ejendommen og Rettighederne, der sælges, bestaa af: a). Parcellen Nr. 18c,
af Hæstrup Sogn, skyldsat, skyldsat for Hartkorn: 5 Alb. og Gammelskat:6
Øre, med paastaaende Bygninger, Avl, Afgrøde, Gjødning og Besætning.
b) . Retten til efter passeret „Udstykning; at erholde Skjøde paa et Jord=
stykke, underhørende Ej endenmen Matr. Nr. 16, af bemeldte Hæstrup.
c) .Retten til efter passeret Udstykning at erholde Skjøde paa et Jordstyk=
ke af Ejendommen Matr. Nr. 17 af fornævnte Hæstrup.
d) . Brugsretten, oprindelig i 50 Aar fra 19de April 1884 at regne, til en
Hedelod underhørende Ejendommen Matr. Nr. 19, af fornævnte Hæstrup, paa
hvilken Hedelodder haves Ret til uden yderligere Kjøbesums Erlæggelse og
efter passeret Udstykning at erholde Skjøde.
e) . Brugsretten , oprindelig i 50 Aar fra 30te Juni 1873 at regne, til et
Stykke Tørvejord, underhørende Ejendommen Matr. Nr. 16a, af Guldager i Vrej =
lev Sogn. Den ovennævnte Ejendoms Rettigheder m.v. sælges i den Tilstand,
hvori det ved Overtagelsen befindes og med de samme Rettigheder og Byrder
hvormed det har tilhørt Pottemager Søren Larsen ifølge Skjøde, ting læst den
6 Oktober1881, Kontrakt tinglæst den 15 Maj 1884 og 2 utinglæste Kontrakter
af 9de Juli 1871, i hvilken Henseende henvises til de medfølgende Adkomst=
dokumenter og den erhvervede Pantebogsattest, der er Norm for Salget.
2. Hammerslag gives kun under Forbehold af nærmere Approbation, Erklæring om
Budets Antagelse eller Forkastelse afgives til Auktionsprotokollen inden 8

dage, efter*at Hammerslag er sket, og ere de bydende pligtige til selv at
søge den i saa Henseende fornødne Underetning.
3. Saafremt den elle de højstbydende ikke kunne stille den sikkerhed for deres

Bud og disse Konditioners Opfyldelse i det hele, som paafordres af under=
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skrevne Kurator i Boet, forbeholder maa sig at antage de næstbydende lave=
re Bud, og ere de bydende pligtige, at vedstaa deres Bud, ej alene til Ap=
probation eller Forkastelse af Budene ved 3die Auktion har fundet Sted,men
tillige indtil 4 eller 5te Auktion, hvis saadan forlanges, er bleven af=
holdt og endelig Approbation er givet.
4. Saasnart Budet er approberet og den fornødne Sikkerhed for Konditionernes
Opfyldelse er stillet, modtager Kjoberen det Solgte, der fra samme Tid hen=
staar for hans Regning og Risico i enhver Henseende uden Ansvar for Skif=
teretten eller undertegnede Kurator.

5. Det til Salg stillede bliver opraabt saaledes: Først opraabes Ejendommen
Matr. Nr. 18c, med paastaaende Bygninger, Avl, Afgrøde, Gjødning og Besæt=
ning, der er særskilt pantsat til Husmandskreditforeningen, dernæst opraa=
bes de i Post 1, Litra b, c, og e, ommeldte Rettigheder, der er særskilt
pantsatte tillige med den paa Jord Stykkerne værende Afgrøde, og endelig
opraabes den under Post 1, Litra d, cmmeldte Brugsret der ikke er pantsat.
6. Kjøbesummen for Ejendommen Matr. Nr. 18c, med Bygninger, Avl, Afgrøde, G j ød=
ning og Besætning berigtiges saaledes skadesløst: a). Kjoberen overtager
eller indfrier, for saa vidt Kjøbesummen tilstrækker, uden Ansvar for Boet
og saaledes som han med Kreditor derom kan forenes, den paa 1ste Prioritet
i Ejendommen indestaaende til Kreditforeningen og Ejere af mindre Ejendom=
me paa Landet i Jylland skyldige Kapital, oprindelig stor 1400 Kroner, der
forrentes og afdrages med 5 1/5 % aarlig, og betaler resterende Renter og
statutmæssige Ydelser fra 11te December Termin 1885 til Approbationsdagen.

De Søren Larsen tilkommende Rettigheder som Interessent i Kreditforenin=
gen skulle tilkomme Kjøberen. b). Kjøberen overtager eller indfrier, for
saa vidt Kjøbesummen tilstrækker og uden Ansvar for Boet den Kommissionær
M Christensen tilkommende Fordring, for hvilken han ifølge Skadesløsbrev,
tinglæst 24de Januar 1884, har erholdt Sikkerhed for inc£il et Beløb af 400
Kroner, hvoraf de 200 Kroner ere sikrede med Prioritet efter 1400 Kroner,
og det 200 Kr. med Prioritet næstefter 1600 Kr. og Aftægt til Lars Christi=
an Sørensen og Hustru, c). Udenfor Kjøbesummen er Kjøberen endvidere plig=
tig til at overtage og fremtidig udrede den Lars Christian Sørensen og Hu=
stru i Følge Dokument tinglæst 6te Oktober 1881, tilkommende Aftægt af Kapi=
talværdi 1500 Kr., hvorved dog bemærkes, at Hustruen er afgaaet ved Døden,
og at der som Følge deraf afgaar i Aftægten 1 Td. Rug aarlig. Skulde Prio=
ri teterne foran Aftægten imidlertid ikke blive dækkede, naar Aftægten skal
respekteres, bliver Ejendonroen paany at opraabe uden Aftægtshæftelsen, saa=
ledes at den Sum, Ejendommen koster mere end til Fyldestgjørelse af de Pri=
oriteter, der paahviler Ejendonroen foran Aftægten, bliver at betale Af tægts=
tageren, for saa vidt samme ikke overstige hans Aftægts Kapitalværdi.
d). Hvad Kjøbesummen maatte overstige det Beløb, som medgaar til Dækning af
de foran under Litra: a, b, og c, ommeldte Fordringer, bliver at indbetale
til undertegnede Kurator i Boet, senest 3 Maaneder efter Approbationsdagen,
for saa vidt angaar den Del deraf, der ikke overstiger en Trediedel af Kjø=
besummen, og resten i 11te Juni Termin 1887.
7. Kjøbesumnen for Retten til at erholde Skjøde paa Jordstykkerne af Matr. Nr.
16 og 17 i Hæstrup og Brugsretten i 50 Aar til et stykke Tørvejord af Matr.
Nr. 16a, i Guldager berigtiges Skadesløst saaledes: a). Kjøberen overtager
eller indfrier, saaledes som han med Kreditor derom kan forenes og forsaa=
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vidt Kjøbesuimen tilstrækker, den Morten Christensen i Hjørring tilkommen=
de Fordring, for hvilke han har erholdt Sikkerhed for indtil et Beløb af
400 Kroner med 1ste Prioritet i fornævnte Rettigheder, dog kun forsaavidt
M. Christensen ikke maatte blive dækket ved Realisationen af de under Post
6 anmeldte Ejendom, b). For saa vidt den Lars Christian Sørensen tilkom=
mende Aftægt ikke maatte blive dækket ved Realisationen af den under Post
6 meldte Ejendan, udbetaler Kjøberen til ham den Del af Kjøbesummen, der
bliver tilbage, efter at den under Litra a, ommeldte Prioritet er dækket,
c). Hvad Kjøbesummen maatte overstige det Beløb, som medgaar til Dækning
af de foran under Litra a og b, ommeldte Prioriteter, bliver at indbetale
til undertegnede Kurator i Boet senest 3 Maaneder efter Approbationen, for=
saavidt angaar den Del deruaf, der ikke er over en Trediedel af Kjøbesummen,
og resten i 11te Juni Termin 1887.

8. Kjøbesummen for Brugsretten til Hedelodden underhørende Matr. Nr. 19, berig=
tiges skadesløst saaledés: at Kjøberen indbetaler denne til undertegnede Ku=
rator i Boet med en Trediedel inden 3 Maaneder fra Approbationsdagen og Re=
sten i 11 -te Juni Termin 1887.
9. Kjøberen forrenter Kjøbesummen fra Approbationsdagen nemlig til enhver der
faar Andel .i Kjøbesummen efter hans Forskrivnings Indhold, hvorhos bemærkes
at den Del af Kjøbesummen, der kommer Boet tilgode, forrentes med 4 % pro
anno fra Approbationsdagen, hvilken Rente erlægges samtidig med Kapitalen
eller Kapitalsafdragene.
10. Udenfor Kjøbesummen er Kjøberen pligtig til at betale alle resterende og
fremtidige paaløbende Skatter og Afgifter, Tiender og andre offentlige Af=
gifter.

11. Endvidere er Kjøberen pligtig til udenfor Kjøbesummen og 14 dage efter Ap=
probationen skadesløst til Rekvirenten, undertegnede Kurator, at betale al=
le Omkostninger ved og i Anledning af Auktionerne, saasan Bekjendtgjørelse,
Auktionssalær, Vurderings forretning, Pantetfogsattest m.v., samt i Salær til
Rekvirenten for Auktionerne, 2% af Kjøbesummen, dog ikke under 40 Kroner,
ligesom Kjøberen ogsaa refunderer Rekvirenten de af ham paa Boets Vegne ud=
lagte Beløb til Høstning og Indkjørsel af Sæden, Pasning af Kreaturerne m.v.
til Beløb 70 Kr. 60 Øre. De ovennævnte Omkostninger fordeles lige paa Kjø=
beren af de forskjellige Dele af Ejendommen i Forhold til Kjøbesummens Stør=
reise.

12. Saafremt Kjøbesummen ikke erlægges til de fastsatte Tider, eller Kjøberen
forøvrigt ikke i et og alt opfylder disse Konditioner, staar det Boet frit
foruden Lovmaal og Dom for Kjøberens Regning og mulig stillede Selvskyldner=
kautionisters Regning at foranstalte Ejendommen m.v. bortsolgt, ved en ene=
ste Auktion, bekjendtgjort, 1 Gang i Hjørring Amtstidende og Vendsyssel Ti=
dende. Hvad Ejendommen ved denne eneste Auktion maatte koste mindre end,
hvad Kjøberen skal betale og tilsvare, er denne tillige med hans Kautionist
pligtig til paa Anfordring at tilsvare, hvorimod de ikke kunne gjøre noget
Krav paa det mulige Overskud.
13. Naar Kjøberen har berigtiget Kjøbesunmen, hvorom han har at forsyne sig med
vedkommende Tilstaaelse, er han berigtiget til af Auktionsdirektøren, at for=
lange sig meddelt lovlig Adkomst paa det solgte, dog saaledes at han i et og
alt bestrider de dermed forbundne Omkostninger, derunder Bekostningerne med
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de ældre Hæftelsers Udslettelse.
14.1 Søgsmaalstilfælde er saa vel Kjøberen, som mulige Kautionister uden Hensyn
til Værneting pligtige at irøde ved Forligskoninisionen for Hjørring Amts 1ste
Kreds og Børglum Herreds Ret, henholdsvis med 4 og 8 dages Varsel, ligesom
de ogsaa ere underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Forordning af 25
Januar 1828.
15. Hvad foran er fastsat gjælder ogsaa forsaavidt en Prioritetshaver uden at ta=
ge Hammerslag lovligen maatte forlange sig Ejendommen udlagt.

16. Ret til Tillægskonditioner forbeholdes.

Hjørring den 6 te September 1886.
S. Jensen. Kurator i Søren Larsens Bo.

Approberes Børglum Herreds Skifteret 6/9 1886.

Gulstad.

Fremlagt i Børglum Herreds Auktionsret den 20 September 1886.
Gulstad.

I Henhold til det fremlagte begjærede han Auktionen fremmet efter Conditio=
neme. De fremlagte Dokumenter blev henlagte til Eftersyn, og Parcellen Matr.
Nr. 18c, og de paagjældende Brugsrettigheder blev dernæst opraabte for de re=
spektive Vurderingssummer i den i Conditioneme nævnte Orden.
Der skete intet Bud, hvorfor Auktionen sluttedes som forgæves.
Auktionsretten hævet.
Gulstad.

Vidner: S. Christensen.

L.M.Holm.

Aar 1886 den 4 Oktober Formiddag Kl 10, blev Børglum Herreds Auktionsret
sat paa Herredets Contor i Hjørring, af den ordinære Auktionsdirektør, Herreds=
foged, Gulstad med undertegnede Vidner, hvor da blev, afhbldt 2 den Auktion
over den Pottemager af Hæstrup Søren Larsens Concursbo tilhørende Ejendom Matr.
Nr. 18c, med Bygninger m.v. i Hæstrup.
Rekvirenten Boets Curator Sagfører S. Jensen mødte og afleverede de ved 1
Auktion,producerede Aviser og øvrige Dokumenter og begjærede Auktionen fremmet.
Dokumenterne blev fremlagte paa Auktionsbordet til Eftersyn, hvorpaa Auktio=
nen fremmedes, idet de paagjældende Ejendomme opraabtes som meldt i Konditio=
neme for Vurderingssummen, men da intet skete, sluttedes Auktionen scm forgjæ=
ves. Auktionsretten hævet.
Gulstad.

Vidner: L.A.Ipsen.

J.A.M.Holm.

Aar 1886 den 18 Oktober Formiddag Kl 10 blev Børglum Herreds Auktionsret
sat paa Pottemager af Hæstrup, Søren Larsens Bopæl sammesteds i den ordinære
Auktionsdirektørs Forfald af hans kst. Fuldmægtig cand. jur. Bang med neden=
tegnede Vidner, hvor da blev foretaget 3die Auktion over den Pottemager Søren
Larsens Konkursbo tilhørende Ejendom Matr. Nr. 18c. m.v. af Hæstrup.
Sagfører S.Jensen af Hjørring, Kurator i Boet, mødte som Rekvirent og frem=
lagde de ved de foregaaende Auktioner fremlagte Dokumenter, i Henhold til hvil=
ke han begjærede Auktionen fremmet, idet han dog begjasrede tilført følgende
Tillægskonditioner. Udenfor Kjøbesummen er Kjøberen endvidere pligtig til at
betale Skifteomkostninger ved Boets Behandling, forsaavidt disse ikke maatte
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blive dækkede ved Salget af den upantsatte Brugsret og Dåseret.
For Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland, æød=
te Sagfører Jacobsen ved Fm. Schjørring, der forbeholdt Kreditforeningen at er=
holde Ejendoms udlæg paa Skiftet for det højeste Auktionsbud, for saavidt Kre=
di tforeningen ikke ved dette dækkes for sit Tilgodehavende, nemlig 1400 Kr. med
Ydelse 5 1/5% aarlig fra 11/12 1885, til Betaling sker, samt skadesløse Cmkost=
ninger, hvoriblandt 30 Kr. som Salær for Komp,s Møde i Dag. Derefter blev Kondi=
tioner, Pantea ttester og Vurderingsforretning oplæste for de mødte og tillige=
med de øvrige Auktionen vedrørende Dokumenter henlagte paa Auktionsbordet til de
Lysthavendes Efteretning.
De Tilstedeværende bleve derhos gjorte bekendte med, Auktionscmkostningemes
omtrentlige Beløb. -Da ingen havde videre at bemærke, blev Auktionen fremmet,
og: 1). Parcellen Matr. Nr. 18c, m.v. opraabt for med Aftægt for Vurderingssum=
men 1600 Kr. - Højestbydende blev Ugifte Maren Johanne Larsen af Dronninglund
med 1600 Kroner. - Da Kommisionær Morten Christensen ikke herved blev dækket for
sin Fordring, blev dette Bud forkastet, og Ejendommen derpaa paany opraabt uden
Aftægt. - Højestbydende blev atter Maren Johanne Larsen med 1675 Kroner., og
Næsthøjestbydende Kommissionær Morten Christensen med 1670 Kr. - Paa det høje=
ste Bud gaves. Hammerslag.
2). Ret til Brug og til at erholde Skjøde paa de 2 Jordstykker af Matr. Nr. 16
og 17 af Hæstrup og et Stk. Tørvejord af Matr. Nr. 16a, af Guldager.
Højstbydende blev Ugifte Maren Johanne Larsen med 150 Kr., og Næstbydende
Morten Christensen med 130 Kr.
Paa det højeste Bud blev givet Hammerslag i Overeensstemmelse med Konditionen
ne. - 3). Ret til Brug af en Hedelod under Matr. Nr. 19, af Hæstrup blev opraabt
for Vurderingssummen 200 Kr..- Højstbydende blev Maren Johanne Larsen med 170 Kr
Næsthøjstbydende blev Morten Christensen med 165 Kr.
Paa det højeste Bud blev givet'Hammerslag i Overeensstenmelse med Konditionen
ne. - Paa Anledning erklærede Smed Ipsen af Hæstrup, at han som Selvskyldnerkau=
tionist vilde indestaa Boet for Opfyldelsen af det den Højstbydende paahvilende
Pengeforpligtelse, som følge af Kjøbet af ovennævnte Ejendomme.
Det Tilførte oplæst. - Auktionen sluttet.

Morten Christensen. S. Jensen. Holger Schjørring. Fm. Maren Johanne Larsen, og
Peder Jeppesen.
Auktionsretten hævet.

Fri Vidner: Jens Chr. Olesen.

Tygé Bang.
Jens Christian Andersen.

Aar 1887 den 27 September fremlagdes til Protokollen Skrivelse fra Skifte=
retten i Børglum Herred D.D., om at der Intet haves at erindre mod, at der ud=
stedes Auktionsskjøde paa den Pottemager af Hæstrup, Søren Tarsens Konkursbo
tilhørende Ejendom Matr. Nr. 18c, af Hæstrup m.m., samt indeholdende Approbati=
on af de paa 3die Auktion den 18 Oktober 1886 gjorte Højeste Bud.
Skrivelsen er saalydende: Børglum Herred, Hjørring, den 27 September 1887.
Det meddeles herved, at Skifteretten i H.t. det i Pottemager af Hæstrup Søren
Larsens Konkursbo Passerede Intet har at erindre mod, at der udstedes Auktions=
skjøde paa den bemeldte Bo tilhørende Ejendom Matr. Nr. 18c, af H^t-mp m.m.
paa hvilken Ejendcm 3die Auktion afholdtes 18 Oktober 1886 med efterfølgende
Approbation af sanme Dato.
Gulstad.
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Til Auktionsretten for Børglum Herred Fremlagt i Børglum Herreds Auk=
tionsret den 27 September 1887. Gulstad.

Aar 1887 den 28 September fremlagdes til Protokollen Skrivelse af 24 s.
M., fra Sagfører S.Jensen, hvori han paa Maren Johanne Larsen af Hæstrup,s
Vegne begjærer udfærdiget Auktionsskjøde til bemeldte Maren Johanne Larsen
paa den Pottemager af Hæstrup Søren Larsens Konkursbo tilhørende Ejendom
Matr. Nr. 18c, af Hæstrup m.m. paa hvilke Ejendomme hun blev Højstbydende
ved den den 18 Oktober 1886 afholdte 3 Auktion over bemeldte Ejendomme, i=
det han som Kurator i fornævnte Konkursbo erklærer, at Auktionskonditioner=
ne ere opfyldte. Gulstad.
I Henhold til foranstaaende Beskrivelse af de under 20 September, 4 og
18 Oktober 1886 afholdte Auktioner over den Pottemager af Hæstrup, Søren
T.arspns Konkursbo tilhørende Ejendomme nemlig:

1) . Matr. Nr. 18c, af Hæstrup By og Sogn af HartkornAlb. Gammelskat 6 Øre,
med paastaaende Bygninger.
2) . Retten til efter passeret Udstykning at erholde Skjøde paa et Jordstykke
underhørende Ejendommen Matr. Nr. 16 af Hæstrup.
3) . Retten til efter passeret Udstykning, at erholde Skjøde paa et Jordstyk—
ke af Ejendonmen Matr. Nr. 17 af Hæstrup.
4) . Brugsretten i 50 Aar til en Hedelod underhørende Ejendommen Matr. Nr. 19
af Hæstrup.
5) . Brugsretten i 50 Aar til et Stykke Tørvejord underhørende Ejendommen,
Matr. Nr. 16a, af Guldager, i Vrejlev Sogn, samt til den af Kurator i
Boet senere afgivne Erklæring om, at Auktionskonditioneme ere opfyldte og
at Skjøde maa udstedes, saa skjøder, transporterer og overdrager jeg herved
i Egenskab af Auktionsdirektør til Maren Johanne Larsen af Hæstrup, de for=
an betegnede Ejendomme, tilligemed derpaa opførte Bygninger med Tilbehør,Be=
sætning, Avl og Afgrødé m.v., saaledes som ved Auktionerne beskrevet til fuld
og uindskrænket Ejendom i Overensstemmelse med Auktions-Konditionerne og paa
de deri anførte Vilkaar, dog uden noget som helst Ansvar for mig.

Omkostningerne andrager 205 Kroner.
Til Bekræftelse under Haand og Embeds segl.

Børglum Herreds fogedcontor i Hjørring den 8 Oktober 1887.
Gulstad. (L: S:)
Med Hensyn til Beregning af Tinglæsningsgebyret ansættes den faste Ejen=

dom til 2000 Kr., og Brugsrettighederne til 200 Kr.
Hjørring den 12 Oktober 1887. P.A.V. S. Jensen. Sagfører.

Leest paa Børglum Herreds Ting den 20 Oktober 1887 og protokolleret.

Gulstad.

(Fra Skøde og Panteprotokol: B 29.-SP 27. -

Siderne: 910A.-910B.-911A.-911B.-912A.-912B.-913A.-913B
og 914A.
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Oversigt over Matrikkel Nr. 18c. med flere,

En ejendcm på Hæstrup hede, i Hæstrup sogn.
1. Skøde fra Christen Pedersen, til pottemager, Lars Christian Sørensen

Dateret den 14 Juni 1862 og først tinglæst den 4 December 1873
2. Skøde fra Lars Christian Sørensen, til sin søn, Søren Larsen
Tinglæst 6 Oktober 1881 - købesum: 2800 kr.

3. Aftægtskontrakt, fra Søren Larsen til forældreneTinglæst 6 Oktober 1881.

4. Auktionsskøde: Søren Larsen, s concursbo, for højeste hammerslag til

søsteren Maren Johanne Larsdatter(datter af Lars Chr. Sørensen,s 1 ægteskab).
Tinglæst 20 Oktober 1887.
4'

5. Skøde fra Jens Peter Sørensen, til Maren Johanne Larsdatter
Tinglæst 20 Okt. 1887. på Matr. Nr. 16c og 20d. af Hæstrup

6. Skøde fra Steffen Carl Christiansen til Maren Johanne Larsdatter
Tinglæst 20' Okt. 1887. på Matr. Nr. 17c

(men ifølge Realregistret for Hæstrup sogn, blev disse grunde først solgt
til Maren Johanne Larsdatter, gennem Auktionsretten den 19 Februar 1903).

7., Vielsesattest som Adkomst for Per Larson ved Maren Johanne Larsdatter

Tinglæst 20 Oktober 1887.
8. Skifteattest som Adkomst for Maren Johanne Larsdatter, enke efter Per Larson.

Tinglæst 14 Februar 1903.

9. Skøde fra Laurits Pedersen, til Maren Johanne Larsdatter.

Tinglæst den 19 Februar 1903. på Matr. Nr. 19b og 19c, af Hæstrup
10. Skøde fra Maren Johanne Larsdatter til sin søster Severine Martine Karoline

Tinglæst den 9 November 1905

på Ejendommen + Aftægt.

11. Vielsesattest som Adkomst for Jens Laurits Jensen, ved Severine Martine Karo=

line Jensen, enke efter Kristen Bnil Larsen, på ejendommen Matr. nr. 18c,
med flere, i Hæstrup hede og sogn.
Tinglæst den 1 Juli 1909.

12. Mageskifte-skøde, fra Jens Laurits Jensen til Jens Christian Larsen
Tinglæst 23 September 1915

Således en families eje fra 1862 til 1915.

En ejendom på Hæstrup hede og Hæstrup sogn.
Matrikkel Nr. 18c, 17c, 16c, 20d, 19b og 19c, af Hæstrup sogn.
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Ane 46 Poul Christian Larsen

Poul Christian Larsen er født 24.maj 1838 i Sønderholm. Han bli
ver hjemmedøbt 26.maj og fremstillet i Sønderholm kirke den 21.
oktober 1838. Faddere er gårdmand Lars Christensen, Sønderholm,
gårdmand Niels Christensen Staun, ungkarl Christen Poulsen, Voxlev, gårdmand Niels Munks kone, Maren Larsdatter, Sønderholm.
Han dør 20.april
i Sønderholm den
formodentlig hos
overtaget skødet

1910 i Sønderholm af kræft. Han bliver begravet
28.april 1910. Ved sin død er han aftægtsmand
sønnen Laust Poulsen, der 27.november 1897 har
på gården Tjelevej 30, mtr. 13, i Sønderholm.

Den 18.juli 1858 bliver han i Sønderholm Kirke viet til Zidsel
Larsdatter Rytter.
Ane 47 Zidsel Larsdatter Rytter
Zidsel Larsdatter er født 1.september 1834 i Sønderholm. Hun
bliver døbt 28.september 1834 i Sønderholm Kirke. Faddere er
gårdmand Lars Pedersen og hustru, Christensen og ungkarl Chri
stian Christensen, alle af Sønderholm.

Hun dør 3.januar 1890 i Sønderholm og bliver begravet 9.januar
i Sønderholm.
En måned efter deres vielse får Poul Christian Larsen skøde på
sin svigermors gård, Tjelevej 30, mtr.13 gi.no.2. Overdragelsen
af gården er dateret til 18.august 1858.
De får børnene:

1: Laust Poulsen døbt 2.december 1857 i Sønderholm. Død 1.januar
1858 i Sønderholm
2: Laust Poulsen døbt 21.februar 1859 i Sønderholm. Han bliver
gift med Martine Poulsen født 21.juni i Nørholm. Han overta
ger hjemmet.
•

3: Lars Poulsen døbt 13.oktober 1860 i Sønderholm. Han dør 14.
april 1861 i Sønderholm.
4: Lars,Peter Poulsen døbt 3.februar 1862 i Sønderholm. Han dør
3.juni 1862 i Sønderholm.
5: Ane Poulsen født 14.april 1863 i Sønderholm.

6: Ane Petrea Poulsen født 13.september 1864 i Sønderholm. Hun
dør 30.januar 1866 i Sønderholm.
7: Jens Peter Poulsen født 10.november 1866 i Sønderholm. Han
bliver gift med Else Catrine Christensen, født 27.februar 1858
i Stubdrup v. Brønderslev. De får sønnen Sigurd Poulsen. Jens
Peter Poulsen bor i mtr. 49. Senere bor han til leje i den nu
værende kro. Da det bliver forsamlingshus, bliver han vært
der. Han er ringer og graver ved Sønderholm kirke.
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8: Ane Johanne Poulsen født 31.oktober 1868 i Sønderholm. Hun
bliver gift med Niels Christian Larsen født 8.januar 1866 i
Ugilt, ane 23.
9: Marie Poulsen født 8.september 1871 i Sønderholm. Hun dør 8.
februar 1872 i Sønderholm.

10:Anton Poulsen født 19.august 1872 i Sønderholm.
11:Peder Christian Poulsen døbt 28.december 1873 i Sønderholm.
Han dør 22. februar 1877 i Sønderholm.
12:Dusine Petrea Poulsen født 17.juni 1878 i Sønderholm.

Efter Zidsels død 3.januar 1890 bliver Poul Christian igen gift
med Eloine Cathrine Poulsen. De bliver viet 21.januar 1908 i
Sønderholm. Forlovere er Jens Poulsen, boelsmand på Sønderholm
Mark og Peder Sørensen (Færk). Eloine Cathrine Poulsen har tidli
gere været gift med møllersvend Hans Nielsen, der døde l.juli
1897. Eloine overlever Poul Christian.
t

Poul Christian Larsen overdrager skødet på gården til sin ældste
levende søn 27.november 1897, hvorefter han bor på gården som
aftægtsmand. Desværre er sønnen Laust Poulsen barnløs i sit
ægteskab med Martine Poulsen, så gården går ud af slægtens eje
i 1907, éfter at den har beboet gården siden 1793.
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Gården i Sønderholm mtr. 13, Tjelevej 30. Gården er i slægtens eje 1793-1907.

Efter foto af Gudrun Toldbod.

7 GENERATION
Ane 88 Poul Pedersen
i

Poul Pedersen er døbt 22.april 1801 Vester Brønderslev sogn. Fad
dere er Anders Andersen, xx , Niels Jensen, Hans Bertelsens hu
stru, Anna Nielsdatter, alle af byen.
Han dør 7.juli 1869 på Grindsted Mark og bliver begravet 16.juli
1869 i Vester Brønderslev.

Poul Pedersen er første gang gift med Johanne Nielsdatter. Hun
er født ca. 1800. Hun dør 15.'marts 1845 Grindsted Mark 45 år
gammel. Hun dør af brystkræft. Hun bliver begravet 24.marts 1845.

De får børnene:
1: Anne ”Catrine Poulsdatter født 9.september 1828. Døbt 14.sep
tember 1828 Vester Brønderslev.
2: Peder Poulsen født 22.oktober 1829. Døbt 25.oktober 1829 Ve
ster Brønderslev.

3: Peder Poulsen født 12.juni 1831. Døbt 7.august 1831 VesterBrønderslev.
4: Thomas Peter Poulsen født 5.maj 1833. Døbt 14.april 1833 Ve
ster Brønderslev.
5: Anders Poulsen født 7.juni 1834. Døbt 6.juli 1834 Vester Brøn
derslev.
6: cnristian Peter Poulsen født 26.september 1835. Døbt 8.oktober
Vester Brønderslev. Blandt fadderne er her Christen Pedersen,
Drejergarden. Christen er bror til Poul Pedersen og må have
overtaget sit barndomshjem.
7: Christian Poulsen født 28.januar 1837.
Vester Brønderslev.

Døbt -12.februar 1837

8: Mette Cathrine Poulsdatter født 15.november 1839. Døbt 15.de
cember Vester Brønderslev.
Efter Johanne Nielsdatter er død bliver Poul Pedersen igen gift
med Ane Cathrine Larsdatter. De bliver viet 21.december 1847 i
Jerslev Kirke.

Ane 89 Ane Cathrine Larsdatter
Ane Cathrine Larsdatter er født 28.marts 1817 i Serritslev. Hun
bliver døbt hjemme 30.marts og fremstillet i kirken 15.maj 1817.
Faddere er Johanne Catrine Madsdatter af Holte, Maren Hansdatter
i sognet, gårdmand Boel Madsen i sognet, Hans Jensen Serritslev
og Mads Thomsen af Holte.
Ane Cathrine Larsdatter bliver konfirmeret 1831 i Serritslev kir
ke, da bor hun hjemme i Underaare. Hendes kundskaber gode og hun
betegnes som flittig.
Det er uvist, hvor Ane Cathrine dør. Det er ikke Vester Brønder
slev.

De får børnene:

1: Lars Peter Poulsen født 19.oktober 1848 på Grindsted Mark, Ve
ster Brønderslev. Ane 44.
2: Johan Peter Poulsen født l.maj 1850 Grindsted Mark, Vester
Brønderslev.
3: Amalia Poulsen døbt 11.oktober 1857 Grindsted Mark, Vester
Brønderslev.

Ved folketællingen af 1850 bor Mette Cathrine Poulsdatter stadig
hjemme. Ved folketællingen af 1860 er alle børn af 2. ægteskab
nævnt.
Da Poul Pedersen dør er Lars Peter Poulsen flyttet fra Ugilt og
Tårs. Han er måske flyttet hjem for at hjælpe til på gården.
Ane 90 Lars Christian Sørensen

Lars Christian Sørensen er født 11.oktober 1815 Snabhede i Helium
sogn. Han bliver hjemmedøbt 15.oktober og fremstillet i Helium
Kirke 26.december 1815. Faddere er pigen Ane .Katrine Jensdatter,
Jerslev sogn, pigen Else Marie Sørensdatter, selvejergårdmand
Jesper Nielsen i Kibsdal, fæstegårdmand Niels Andersen, Snæverholt og ungkarl Elmar Jensen.
Han bliver konfirmeret 18.april 1830 i Helium Kirke, og har haft
en god opførsel.

Lars Christian dør 22. januar 1887 på Hæstrup Hede. Han bliver be
gravet 30.januar 1887 i Hæstrup. Han dør efter 4 timers sygdom.
Han er aftægtsmand hos sin datter Maren Johanne Larsen. Han an
gives som forhenværende pottemager.
Lars Christian
lund Kirke til
fra Snabhede i
i Dronninglund
og Lars Larsen

Sørensen bliver viet 24.februar 1837 i Dronning
Malene Larsdatter. Han angives som ungkarl, 21 år
Helium Sogn. Hun angives som pige, 28 år fra Ørsø
sogn. Forlovere er Søren Larsen, Snabhede Helium
fra Ørsø i Dronninglund.
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Ane 91 Malene Larsdatter

Malene* Larsdatter er døbt i Dronninglund Kirke 25.august 1805.
Faddere er Marianne Jensdatter, Kokkenborg, Anne Jensdatter,
Schrydsholt, Søren Larsen, Lyngmose, Hans Sørensen, Hønborgbroe,
Thomas Larsen, Lille Løgtved.
Hun dør allerede 4.juli 1849 Snabhede i Helium sogn. Hun bliver
begravet 8.juli 1849 i Helium.
De får børnene:

1: Maren Larsen født 23.april 1838 Helium. Hun dør 24.april
1838 Helium.
2: Maren Johanne Larsen født 5.april 1839 Helium. Ane 45.
3: Lars Severin Larsen født 3.november 1842 Snabhede. Døbt 5.
december 1842 Helium.
4:

Kristiane Larsen født 29.oktober 1844 Snabhede.
oktober 1844 Helium.

Døbt 30.

4'

Efter
Karen
1849.
Karen

Malene Larsdatter er død gifter Lars Christian sig igen med
Marie Jensdatter. Vielsen finder sted i Helium 9.november
Lars Christian angives som enkemand og selvejergårdmand.
Marie angives som pige.
«

De får børnene:
1: Magdalene Larsen født 19.oktober 1850 Helium. Hun dør 7.april
1851 Helium.
2: Søren Larsen født 11.januar 1852 Snabhede. Han bliver døbt 30.
maj 1852 Helium.
3: Ane Marie Larsen født 30.oktober 1854 Snabhede, Helium sogn.
Hun bliver døbt 2.november 1854 Helium.

4: Carl Larsen født 16.oktober 1857 på Lund Hede, Vrejlev sogn.

5: Maren Larsen født 4.januar 1861 på Lund Hede, Vrejlev sogn.
6: Jens Severin Larsen født 10.april på Hæstrup Hede, Hæstrup
sogn.
7: Magdelene Larsen født 19.marts 1865 på Hæstrup Hede, Hæstrup
sogn.
Som vi kan se af fødslerne, så flytter Lars Christian med sin ko
ne, Karen Marie, fra Helium sogn. Ifølge kirkebogens afgangsliste
sker det den 5.november 1855. Han bosætter sig her på Lund Hede,
i Vrejlev sogn, som pottemager og husmand. Her bor de omkring 7
år, hvorefter de flytter til Hæstrup sogn, hvor Lars Christian
den 17.juni 1862 får tinglyst skøde på ejendommen matr. nr. 18C,
på Hæstrup Hede, Hæstrup sogn. Købesummen er 50 rigsdaler.
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Den 6.oktober 1881 overdrager Lars Christian Sørensen skødet på
ejendommen til sin søn Søren Larsen. Købesummen er da 2800 kr.

Ved samme lejlighed udfærdiges en aftægtskontrakt.

Karen Marie Jensdatter dør 3.januar 1882 på Hæstrup Hede. Hun er
da 53 år gammel.
Lars Christian bliver boende. Hans datter af første ægteskab Ma
ren Johanne Larsen flytter hjem. Hun bor hjemme, da faderen dør
30.januar 1887.

SKØDE OG KØBEKONTRAKTER:

Stempel: 32 skilling.

Nr. 1130.

Skjøde,
Underskrevne Christen Pedersen af Hæstrup, skjøder herved og overdrager

fra mig og Arvinger til Pottemager Lars Christian Sørensen, Parcellen Matr.
Nr. 18c, af Hæstrup, af min ifølge Skjøde af 18 Juni 1846 ejende Jorder Matr.

Nr.. 18, i Hæstrup By og Sogn, hvilken Parcel ifølge Indenrigsministeriets Ud=

stykningstilladelse af 3 November 1857 er paasat Hartkorn: 5 Alb. og Gammel=
skat: 3 Skilling, Alt med de samme Rettigheder og Byrder Ejendommen eller Par=
cellen har tilhørt mig

og med Forpligtelse for Kjøberen at holde den bebyg=

get.
Den akkorderede Kjøbesum 50 Rigsdaler er betalt og det Solgte er jeg Plig=
tig at hjemle efter Loven.

Den nærværende Handel har ikke været oprettet Kjøbekontrakt.

Skrevet i Hjørring den 14 Juni 1862.

Christen Pedersen.

Til Vitterlighed: Niels Nielsen.

•

Nielsen.

Dette Skjøde paategnes herved til Thinglæsning.
Hjørring Amt den 8 Novbr. 1862.
P.A.V. Chr. Muhle. Rn.

Læst paa Børglum Herreds Ret den 4 December 1873.

og protokolleret.

Parcelkort forevist.

Anm.: Det er ikke oplyst, at de overeensstemmende med den til nedlæggelse

af Gaarden Matr. Nr. 18 i Hæstrup pr.an. den 19 Novbr. 1887 Thinglæste Be=
villing er indrettet et Pligthus.

(Fia Skøde og Panteprotokol: B 29. -SP 17. -Siderne: 420A og 420B).
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Nr. 1289

Stempel 32 Skilling
Kj øbekontrakt,

Jeg underskrevne Boelsmand, Jens Peter Sørensen af Hæstrup By og Sogn,

som ifølge Skjøde af 17 de December 1862, tinglæst 18 de December 1862,

er

Ejer af Stedet Matr. Nr. 16, i bemeldte Hæstrup med Hartkorn: 6 Skp. 1 Fdk.

1 3/4 Alb. og Ganmelskat 3 Rdl. 47 Ski., sælger og afhænder herved til Hus=

mand og Pottemager Lars Christian Sørensen paa Hæstrup Hede den Del af min
Hedelod, som er beliggende sønden for Landevejen imellem Hjørring og Aalborg.

Salget skeer paa følgende Vilkaar:
1. Det solgte Stykke Hede maa Kjøberen lade frastykke min øvrige Ejendom naar
han finder forgodt, men paa hans Bekostning, dog skal jeg eller efterkom=
mende Ejere være pligtige at meddele ham Skjøde paa det Solgte.

2. Kjøbesummen for bemeldte Stykke Hede er betalt med 25 Rdl., skriver Tyve

og Fen Rigsdaler.
paa min Ejendom hæfter Gjæld til Kre=

3. Kjøberen ved og maa taale, at der

ditforeningen 900 Rdl., samt Aftægt til Ole Pedersen og hustru, og mine
A

Bygninger skal holdes forsikrede i Landets almindelige Brandkasse.

4. Ingensomhelst Afgift svares af det Solgte saalænge samme ikke er frastyk=

ket min øvrige Ejendom, men saasnart saadan frastykning er iværksat, sva=
rer Kjøberen Skatter, Tiender og andre Byrder af Parcellen, hvad der kommer til at hvile paa samme.

5. Omkostningerne i Anledning af denne Kontrakt samt Skjødets udstedelse og

Tinglæsning m.v. bliver paa fælleds Bekostning.
6. Det Solgte Stykke Hede er jeg pligtig at pløje 2 Gange med passende Mel=

lemrum, Alt paa forsvarlig Maade, saavelsom den Strimmel Hede, der

er

kjøbt af Steffen Carl Christiansen.
Saaledes bekræftes denne Kontrakt med min Underskrift.
Skrevet i Hjørring den 9de Juni 1871.
Jens Peter Sørensen, med ført Pen.

Til Vitterlighed: Steffen C. Christiansen.

J.C.Larsen.

Udstykningsomkostningeme har andraget 15 Kr.

P.V.U. S. Jensen.

Skøde,
Underskrevne Jens Peter Sørensen skjøder og overdrager herved til Maren
Johanne Larsen af Hæstrup, det Lars Christian Sørensen ved foranstaaende Kon=

trakt solgte Jordstykke, som hun nu ejer ifølge vedlagte Auktionstransport,

hvilket Jordstykke nu ifølge Indenrigsministeriets Skrivelse af 19 Februar d.A.
er frastykket min øvrige Ejendom og betegnet Matr. Nr. 16c, af Hæstrup By og

Sogn, uden Hartkorn og Tiende, Gaimelskat: 1 Øre.
Denne Parcel overdrages Kjøberinden med de samme almindelige Rettighe=
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der og Byrder hvormed den har tilhørt mig.
Kjøbesummen 50 Kroner er berigtiget.

Skatter og Afgifter af det solgte.
Hæstrup den 7de Oktober

Kjøberinden svarer i Fremtiden alle

For Vanhjemmel indestaas.
1887.

Jens Peter Sørensen.

Til Vitterlighed: Paategnes til Tinglæsning.
Hjørring Amt den 12 Oktober 1887. P.A.V. J. H. Thomsen.
Læst paa Børglum Herredsting den 20 Oktober 1887. og protokolleret.

Gulstad.

(Fra Skøde og Panteprotokol: B 29. -SP 27.-Siderne: 909A. - 909B).
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Hornum herred. Fra Th. Gravlunds: Herredsbogen,bd 2, Jylland, 1930.
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Ane 92 Lars Larsen Ørbak

Lars Larsen Ørbæk er født 5.februar 1799 i Sønderholm og bliver
fremstillet i kirken 24. februar 1799 efter forudgående hjemmedåb. Faddere er Eric Larsen, Christen Jensen, Peder Nielsen, Lars
Pedersens hustru og Chresten Villadsens hustru.
Han dør 11.februar 1873 i Sønderholm.
Han er første gang gift med Ane Andersdatter, viet 27.12 1825 i
Sønderholm kirke. Ane Andersdatter dør den 14. Maj 1827 i
Sønderholm og bliver begravet den 20.maj, 27 år gammel. Der er
ingen børn i dette ægteskab.
Gift 2. gang 18.november 1827 i Sønderholm kirke med Ane Nielsdatter. Forloverne er Morten Poulsen og Bertel Frederiksen.
Ane 93 Ane Nielsdatter

Ane Nielsdatter er født 17.februar 1800 i Lyngbjerggård i Vokslev
sogn.
I kirkebogen står der:
"Født i Woxleff d. 17. februarij, i kirke 2.de Paasked. Niels
Povelsens Datter Ane.
Faddere:
Peder Iversens kone Maren
Abrahamsdatter, Lars Frideriksen, Kresten Sørens, i Taarup, Lars
Smed i Bislev."

Hun bliver første gang gift'i Vokslev kirke 19. marts 1822 med
Laust Jensen.
I kirkebogen står der:
"Ungkarl Laust Jensen, Simmested, 35 Aar, Ane Nielsdatter,
Woxlef, 22 Aar, Forlovere Morten Poulsen, Binderup, Laust
Frederiksen, Nyrup, Viet i kirken 19. Marts 1822".
I dette ægteskab er der sønnen Jens Larsen, født 18. april, døbt
7. Juli 1822 i Vokslev kirke. Denne søn bliver befalingsmand i
krigen 1864.

Laust Jensen er formodentlig den Laust, tjenestekarl, 29 Aar som
dør 28. april og bliver begravet 30.april 18£6 i Vokslev.
Ane Nielsdatter bliver anden gang gift, i Vokslev kirke 1.oktober
1826 med Anders Christensen Ørbæk:
"Enkemanden Anders Christensen, Sønderholm, 43 Aar, Enken Ane
Nielsdatter af Woxlev, 26 Aar, Forlovere Morten Povelsen og
Bertel Frendrup."

Anders Christensen (Ørbæk) er første gang gift med Ane Dorthe
Christensdatter, hvor de er gift vides ikke. I dette ægteskab er
der 5 børn, men børnene af dette ægteskab vokser ikke op i
hjemmet, formodentlig er de kommet til slægtninge i Staun,
Næsborg eller Ørbæk.
Anders Christensen (Ørbæk) dør efter kun et halvt års ægteskab,
den 4. april 1827.
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Om Anders Christensen (Ørbæks) død hedder det i Sønderholm kirke
bog:

"Død i Sønderholm 4. April, begravet 7. April Anders Christensensognefoged og dannebrogsmand, Gaardmand i Sønderholm"
Ane Nielsdatter sidder nu enke anden gang, og den 18. november
1827 gifter hun sig med Lars Larsen, der også tager navnet Ørbæk.

Navnet Ørbæk stammer fra Ørbech i Kornum sogn ved Løgstør, hvor
Anders Christensen Ørbæk bliver født i 1783.
Lars Larsen Ørbæk får 1.april 1828 fæste på gården, som kaldes
Grøndalsgård og har matrikel nr. 28, med det vilkår at han ægter
enken og overtager forsørgerpligten for hendes to børn.

Fæstebrevet er indført i Hornum Fleskum Herreders Skøde og Panteprotocol Nr. 7, 1826-30, Folio 206b.
Fæstebrev fra Restrup Ejer til L.Larsen paa en gaard paa Sønder
holm Mark.
NO.5.F.R.VI-.54 Rigsbankskilling Sølv. Betales med 1/2 Deel meere.
Anden Klasse. 1828.
Auditeur Rasmus Roulund Ejer af Store Restrup Hovedgaard med
underliggende Bøndergods m.v. gjør vitterligt: at have stædt og
fæst, ligesom jeg herved stæder og fæster til Lars Larsen af Søn
derholm den gaard paa Sønderholm Mark, som Anders Ørbæk er
fradød,
og hvis Enke han har ægtet- hvilken Gaard der med sit rette Til
liggende staar for Hartkorn Ager og Eng 4 Tønder bemeldte Lars
Larsen i sin og Hustrues Livstid maa nyde, bruge og i Fæste
beholde på følgende Vilkaar:

1.

Da Fæsteren har modtaget Gaardens Bygninger, Besætning og In
ventarium aldeles uden Mangler, ifølge vedhæftede Syns-og Overle
veringsforretnings Udvisende,saa er han eller Arvinger pligtig
ved Fratrædelse eller Dødsfald af aflevere og tilsvare alt i lige
saa god Stand eller og at erstatte Herskabet med Penge de
Mangler, der da maatte befindes.
2.
Betaler Fæsteren aarlig til rette Forfaldstider paa Restrup
allepaabudne og herefter paabydende Kongl. Skatter og offentlige
Afgivter af Gaarden og dens Hartkorn 4 Tdr., samt alle andre re
elle og personelle Afgivter og Byrder uden Deeltagelse af Her
skabet. Desuden betaler Fæsteren aarligen den ordinaire og ex
traordinaire Brandskat af Gaardens Assurence-Summa. I Landskat
ten erholder han ingen Godtgjørelse.
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3.
Udi aarlig Landgilde leverer Fæsteren til Mortensdag een Tønde
Rug, een Tønde Byg og een Tønde Havre samt til andre Aarets Tider
naar paafordres 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns og 40 Stk. Æg af forsvarlig
Godhed. Lammet og Gaasen forbeholdes Ret til ät Lade udmærke
blandt Fæsterens egne Lam og Gjæs, Kornet, som bør være af for
svarlig Godhed og vel renset transporterer Fæsteren ifølge Hove
riet or eningen.

4.
Forretter Fæsteren upaaklageligt Halvgaards Hoverie til Re
strup Hovedgaard efter den for Godset gjældende Hoveriforening,
hvoraf her vedhæftes en Gienpart.

5.
Fæsteren bør dyrke, behandle og gjøde Gaardens Jorder forsvarligen og ikke giøre Fremleie af eller til anden Upligt bruge den.
Ligesaalidt som han maa lade gaarden frakomme Halm, Høe eller
Gjødning.

6.
Fæsteren maa ikke tage indsiddere i Huset,
løvrigt retter og forholder Fæsteren sig efter de Kongl.Love og
Anordninger, opfylder sine Pligter i Almindelighed og Fæsteplig
ter i Særdeleshed, skal være sit Herskab og sammes Fuldmægtig
hørig og lydig Alt under sit Fæstes Fortabelse og videre Lovens
Straf.
•
Udi Indfæstning har Fæsteren betalt 40 Rbd. Sedler.
Det attesteres at denne Fæster har samme Hartkorn og Tillig
gende som Formanden.
Restrup den 1. April 1828
R. Roulund.
■r

Læst i Retten paa Hornum Fleskum Herreders Ting den 12. April
1828.
Koefoed
Indført i Herreders Pante og Skjødeprotocol .
Arntzen.
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Lars Larsen Ørbæk får 15. august 1847 skøde på ejendommen, som
lå på Sønderholm Mark i Sønderholm sogn. Skødet lyder som følger:
"Jeg underskrevne godsforvalter Frederik Hvilsom af Freilev, gjør
vitterligt, at jeg for stiftskommisarius i cand. juris Thomas
Joachim Andreas Mollerups fallitbo i Kjøbenhavn, på dette boets
vegne, i henhold til den for mig den meddelte og tillagte
fuldmagt af 12. september 1848 af Lars Larsen af Sønderholm Mark
har oppebåret kjøbesummen 1.550 rdlr. med betingede renter for
den som med forhæftede kjøbecontract, data 15. august 1847 af
bemeldte Mollerup, som eier Restrup hovedgård, solgte, og som
ifæstehavende bondegård udi flyttet
fra
Sønderholm by
i
Sønderholm sogn, Hornum herred, Alborg amt, med underliggende
jorder under matricul nr. 28 ansat for hartkorn 4 tdr, 3 skp.,
3 fjdk., 2 alb. og gammelskat 27 rdlr. 32 skill., da bemeldte
Lars Larsen skal have ovenmeldte til mig og dels til sælgeren fik
udbetalt den fulde kiøbecontracten 1.550 rdlr,. skriver eet
tusinde fem hundrede og halvtredsindstyve rigsdaler med deraf
betingede renter, så meddeler jeg ham hermed på bemeldte boes
vegne i henhold til den ovennævnte mig givende fuldmagt og i
overensstemmelse med bemeldte kjøbecontract, lovligt skjøde på
bemeldte påboende og ifæstehavende gård, flyttet,fra Sønderholm
by med medliggende jorder, besætning og inventarium til hans
eiendom, me.d sammes almindelige afgifter og kravsforpligtelser,
hvormed Mollerup så vidt samme og med den forpligtelse at 1/6 del
af bankforhæftelsesbeløbet, som efter pantsat obligation er
prioriteret-i eiendommen overgår på kjøberen, af ham forrentes
og i sin "tid udbetales, uden at han får nogen andel i den derfor
overskydende gevinst, hvilken særskilt er afhændet."

I Ane Nielsdatters 1. ægteskab med Laust Jensen er der sønnen:
1: Jens Larsen, født 18.4.1822, befalingsmand i 1864-krigen.

I 2. ægteskab med Anders Christensen Ørbæk er der sønnen:
2: Lars Andreas Andersen, født 27/4 1827, husmand i Nyrup,
matr nr 12, og Sønderholifi, matr nr 29c.

I 3. ægteskab med Lars Larsen Ørbæk er der børnene:
3: Ane Marie Larsdatter, født 27.12.1828, gift 5*11.1852 med
Poul Pedersen, matr nr 14, Sønderholm.

4: Karen Marie Larsdatter, født 24.10.1830, gift med enkemand
Søren Mikkelsen fra 0.Hornum, hun vanfør og væverske.
5: Nielsine Larsdatter, gift med Niels Chrestensen Bak, matr nr
35, Sønderholm.
6: Laust Larsen, født 10.8.1834, overtager fødehjemmet.
Han bliver gift med Ane Margrethe Knudsdatter. Han
dør 23.april 1900.
Han ‘får krigsmedalje for sin indsats i 1864. Især for
sin kamp for Dybbølstillingen den 18. april 1864.
Han havde været soldat i 3 år ved Livgarden, da hans
far betalte'90 rdl. for at fri ham for endnu 1/2 år.
Han bliver så genindkaldt under krigen 1864.
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7: Mette Marie Larsdatter, født 11.6.1836, død 31.7.1845.

8: Poul Christian Larsen, født 24.5.1838, gift med Sidsel
Larsdatter fra matr nr 13, Sønderholm, overtager hendes
fødehjem.Ane nr.46.
9: Maren Larsdatter, født 26.6.1840.

10:Chrestine Larsdatter, født 2.12.1841.

ll:Ane Larsdatter, født 11.2.1846.
Lars Larsen Ørbæk driver gården frem til 1862, da han ved skøde
af 6.december afstår den til sønnen, Laust Larsen. Skødet er
indført i Hornum herreds skøde-og panteprotokol og har følgende
ordlyd:

KJØBECONTRACT
Oprettet imellem undertegnede Lars Larsen som sælger og med un
dertegnede Laust Larsen som kjøber.
•

Jeg, Lars Larsen, sælger hermed til min søn Laust Larsen den mig
efter skjøde af 20.juni 1853 tinglæst den 25 de s.m. tilhørende
gård på Sønderholm Mark i Sønderholm sogn, Hornum herred med
underliggende jorder, under matr. nr. 28 ansat for hartkorn 4 tdr.
3 skp. 3 fjdk. 2 alb. og gammelskat 27 rdlr. 32 skill., og er un
der dette salg indbefattet 'al min besætning af heste, qvæg og
fårcreaturer samt avlsredskaber og inventarium, intet i nogen må
de undtagen, samt al ind-og udbo som jeg og min kone kan undvære
fra vores egen husholdning.
Købesummen ansættes til 3.100 rdlr., som køberen skal udrede ved
dels at overtage en prioritetsgæld på 1.500 rdlr. og dels at yde
aftægt til sine forældre og sin søster.

Aftægtsnyderen forbeholder sig 1 fag hus, som skal anvendes til
opbevaring af ildebrændsel, og desuden skal der laves en til
bygning på 4 fag hus af grundmur, som skal indrettes til bebo
else til aftægtsfolkene Lars Larsen Ørbæk og hustru samt datteren
Karen Marie Larsen. Bygningen skal indrettes, med køkken, bryg
gers med bageovn og kedelgrube samt gennemført skorsten, loft og
med forpødne døre og vinduer og bræddegulv. Nævnte bygning skal
være færdig og fuldført, når køberen tiltræder gården.

Det bestemmes indvidere, at aftægtsfolkene skal have fri og uhindret adgang til gårdens brønd og ret til fri færdsel til og
fra deres bopæl. Køberen skal holde huset i god beboelig stand
uden ulejlighed for aftægtsfolkene, som også skal have brugsret
til et stykke havejord på 140 kvadratalen.

Aftægtsyderen skal desuden levere en del naturalier, bl.a. år
lig 5 tdr. rug og 3 tdr. byg, en del fårekød samt en del uld.
Det bestemmes endvidere, at så længe Karen Marie Larsen forbliver
i ugift stand, skal hun have fri bopæl i aftægtsboligen og brugs
ret til havejorden samt fri adgang til gårdens brønd.
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Når aftægtsnyderens ugifte døtre haren, Christine og Ane Silver
24 år, skal aftægtsyderen give dem hver 1 dyne og 2 puder .med
forsvarlig fyld, alt af nyt. Hvis de bliver gift, forpligter han
sig til at afholde deres bryllupsgilde. Det bestemmes, at når den
ene af aftægtsfolkene•afgår ved døden, så skal 1/3 af aftægtsy
delsen bortfalde, dog med undtagelse af bl.a. ildebrændsel.
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Ane 94 Lars Chrestensen Rytter

Lars Chrestensen Rytter er døbt 7.august 1794 i Sønderholm. rad
dere er Jens Christensen, Peder Nikolajsen, Niels Væver, Søren
XX, ZlQSci Lä Lix S Cl ô. ~ Z cl‘ •
Han dør 17.juli IS56 i Sønderholm. Han bliver bejgravet 23.juli
1856 Sønderholm.
Han bliver viet til Anne Catrine Larsdatter 1.januar 1S26 i Søn
derholm Kirke,. Forlovere er Lars Pedersen og Christen Rytter
begge af Sønderholm.
Ane 95 Anne Catrine Larsdatter
Anne Catrine Larsdatter er døbt 1C.november 1802 i Sønderholm.
Hun bliver hjemmedøbt. Der er ikke opgivet faddere i kirkebogen.

Hun dør 3.august 1862.i Sønderholm. Hun bliver begravet 10.august
1862 Sønderholm.

Ved giftermålet overtager Lårs Chrestensen Rytter den gård, som
hans far af alder og svagelighed godvillig afstår. Overtagelsen
af gården sker 26.september 1826. Tinglyst 30.september 1826.
Lars modtager gården med alt, hvad der findes. Han skal dog give
sin far, mor og yngre bror, Falle fri bolig cg underhold i gården
i deres levetid. Moderen og broderen angives her som sindssvage.

Til forældrene skal han yderligere give, hvis de ønsker egen un
derhold: 2 tønder rug, 2 tønder byg,.4 læs skudtørv, 10 læs hede
torv, 2 får på græs og fodret, 1 pund smør, 8 pund ost, 1 stue
i østre ende af huset, fri lejlighed til køkken og bryggers, samt
plads til 200 kålplanter så længe de lever og nyder aftægt er fæ
steren fri for de 4 rbd. i landgilde.
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Af gårdens gæld skal fæsteren i år betale 25 rbd. samt skylden
for 1824. Han skal yderligere betale skatterne fra begyndelsen
af 1825.
Restrup 16.januar 1826.
På godsets vegne E. Agier.

Lars Chrestensen Rytter køber senere gården af Mollerups fallit
bo. Det sker i 1849.

De får følgende børn:
1: Ane Kjerstine Larsdatter født 6.december 1826 i Sønderholm.
Hun biir gift med Jens Mortensen i Sønderholm.
2: Chresten Larsen født 13.februar 1828 i Sønderholm. Han dør
26.januar 1830.

3: Chresten Larsen født 7.januar 1832 i Sønderholm. Han dør 10.
marts 1835.
4: Zidsel Larsdatter Rytter født 1.september 1834 i Sønderholm.
Ane 47.

5: Chrestiane Larsdatter født 5.maj 1838 i Sønderholm. Død 18.au
gust 1838.
6: Lars Christian Larsen født 5.maj 1838 i Sønderholm. Død 4.juli
1838.

7: Ane Larsdatter født 18.juni 1839 i Sønderholm. Død 15.juli
1839.
8: Jens Larsen født 13.marts 1841 i Sønderholm.
1842.,

Død 20.marts

9: Ane Marie Larsdatter født 18.december 1844 i Sønderholm. Død
9.januar 1846.

10:Ane Marie Larsdatter født 11.december 1850 i Sønderholm. Gift
med Peder Færk 6.april 1873 i Sønderholm.
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8 GENERATION
Ane 176 Peder Poulsen

Peder Poulsen er født ca. 1757. Det vides ikke hvor. Han dør
l.maj 1829 og bliver begravet 10.maj 1829 i Vester Brønder
slev. Ve‘d sin død er han udflytter og parcellist af Drejer
gården.
Han bliver trolovet 7.maj 1799 og viet 24.juni 1799 i Vester
Brønderslev til Johanne Christensdatter. Forlovere er her Thomas
og Niels i Krogen. Den Thomas, der er forlover, er formentlig
Thomas Jensen i Krogen. Han bliver i 1767 viet til Else Sørens
datter .
Ane 177 Johanne Christensdatter
Johanne Christensdatter er døbt 4.september 1768 i Vester Brøn
derslev. Faddere er Søren Madsen i Vestergård, Peder Christen
sen, Kræmmer Hans Douling, Thomas Jensens hustru i byen, Maren
Thomasdatter, Douling.
Det vides ikke, hvor hun dør.

Peder Poulsen fæster Drejergården i Vester Brønderslev den 14.
december 1798. Han overtager fæstet efter forrige fæster Simon
Jacobsen. Gården havde et hartkorn pà 4tdr. 8skpr.. I den an
ledning bliver der udfærdiget følgende dokument:

Underskrevne Simon Jacobsen i Drejergaarden i Wester Brønderslef Bye paa Kornumgaards Gods, har formedelst Sygdom og anden
Svækkelse afstaaet bemeldte min i fæstehavende Gaard til frie
Karl Peder Poulsen, alt paa'følgende imellem os aftalte Vilkaar
, nemlig:
1. Frasiger jeg, Simon Jacobsen mig al oprettelig Ret, til Drejergaardens Brug og Besiddelse, som Peder Poulsen overdrages i
med Følge af alt, hvad ham ved Specifikation i Husbondens Over
værelse den 26de sidstleden er overleveret til bestandig Følge
med Stædet, og som nærmere dels ved Syn og Taxation og deels
som Inventarium ham af Husbonden bliver overleveret og hvoraf
jeg forbeholder mig saalænge jeg og Kone lever til Brug 1 Fyrre
bord, 2 Rokker, 1 Vægt, 1 Stok, 1 Brændetræe, et 24 timers Ur,
1 Kiste, 1 lille Skrin, 1 Mangelfiel, 1 Jerngryde i Grue, 1
Brøggerkar, 1 stor og en lille Strippe, 1 Sengs Klæder, nemlig
1 Underdyne, 1 Vaar, 2 Hovedpuder, 1 rød- og blaastribet Olmerdugsdyne og et par Lagner. Denne Seng forbeholder jeg mig, saa
længe jeg lever ene til Brug, men efter min Død leveres Peder
Poulsen strax tilbage, desuden en Sengs Klæder, bestaaende af 1
grøn - og hvid Olmerdugs Overdyne, 1 blaa og hvid Bolsters Un
derdyne, 2 smaa Hovedpuder, et par Blaarlærredslagner, 4 stk.
Skilderier, 1 Pæglemaal, 1 graa ringe 6 Aars Ko.
Skulle den længstlevende blive paalagt en stor Sygdom at det
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maatte være nødvendigt at have een til at pleje sig, da skal fæ
steren der til udlevere den førstbemeldte eller anden god
Sengs K*æoer •
2. Herimod forpligter jeg Peder Poulsen mig til aarlig at levere
Simon Jacobsen Toe Tønder Rug og Toe Tønder Byg, 5 læs Knap tor
ve og 6 læs Sandtorv, men naar een af dem ved Døden afgaar, det
halve heraf.
Dets til Stadfæstelse under vore Hænders Underskrift og iøvrigt
indstilles dette til Husbondens Approbation.
Drejergaarden i Wester Brønderslev d. 14. Decnr. 179®.
Simon Jacobsen, Peder Poulsen.

De bor i Drejergarcen,■da deres søn Poul Pedersen bliver
1801. Da Peder Poulsen dør, bor han der stadig. Det r.å d
formodes, at de ror der, da Dre j ergår den blives udstykke
parceller 27.februar 1809. På det tidspunkt tilhører den
Nielsen Graven og hans medindehaver•Jens Langbak.
I 1820 siges det, at gården er øde. Den bliver udflyttet
marken nordøst for byen imellem udflyttergårdene Krogen
Bundgård.

De

2 : Christen Pedersen døbt
Ane 178 Laurs Baltuérsen
Laurs Baltzarsen er født ca. 1771. Det er ukendt, hvor han er
fra, men han ankommer til Serritslev sogn i 1815. Han er da 44
ar og ankommer fra Wrejlev mølle.
Han. dør 1.februar 1854 som enkemand og almisselem på Grindsted
mark, 86 år gammel. Han begraves 12.februar 1854 i Vester Brøn
derslev.
*
Han er blevet urolovet i Vr^-jlev -i.jum 1813 og viet 23. decerber
1813 ni Ane TnoiHäsciAttex* • Ps. dette tmspünxt bor de c Vrejlev
br' —u.e. Forlovere veo vrersen er Peder Sorensen.og Feder ^ntnonsei.
begge fra Gi-ønderup i Vrå sogn.

li CC.± iCicl L u CL cjj.
b . S
i cïi.Cèr
11 w C i Vr e j i. c»v . Fedo er e e
Jens Hansen i Synderup, Jens Nielsen samme sted, Jens Jorg^ns
ar Aarup, nrrstsn roulscatter af Gunda up og Li er en Jt*rgensoct i
ter af Aarup.
Hun dør som almissclem på Grindsted mark 27.oktober 18 5C,
cû
gammel. Hun begraves 3.november 1850 Vester Brønderslev.
I

Efter ankomsten til Serritsl®’’ slår , de sig ned
dexaare er på dette tidspunkt en lille landsby.
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A. w 4* ■-* i. C*. CL . tf • L n
Ved roxketæxiir.-

gen i 1801 bor der ialt 31 familier i 10 gårde og bol, 12 huse
med jord og 9 jordløse huse, blandt beboerne var 1 tømrer, 1 smed
og 1 skomager.
Navnet "Underaare” kommer antagelig af underager, der betegner
områdets lave beliggenhed i forhold til bakkeområdet nord og syd
derfor.
De får børnene:
1: Thomas Christian Laursen døbt 11.juni 1815 Serritslev.
2: Ane Cathrine Laursdatter født 28.marts 1817 Serritslev.
89.

Ane

3: Johanne Katrine Låursdatter døbt 15.oktober 1821 Serritslev.

Ane 180 Søren Larsen
Søren Larsen er født xx 1772 i Elling sogn. Faddere ved dåben
er: Maren Træl... af Napst, Laust Winter, Christen Winter i Jerup, Mads Christensen i Nielstrup og T. Federsen i Nip.

Hari dør af alderdomssvækkelse 27.december 1951 i Snabhede. Han
er på dette tidspunkt 80 år og aftægtsmand. Han bliver begravet
6.januar 1852 i Helium.

Han bliver -viet til Maren Christensdatter Vandkier den 11.juni
1802 i TVersted Kirke.
Ane 181 Maren Christensdatter Vandkier
Maren Christensdatter bliver døbt 11.marts 1778 i Mygdal Kirke,
ter. Hun dør 18.februar 1859 i Linderum, 82 år gammel. Hun be
graves 27.februar 1859 i Ugilt. I kirkebogen står der: Aftægts
kone og enke efter grd. Søren Larsen af Snabhede i Helium sogn,
død i Linderum, født i Vandkjer i Mygdal sogn. Faderen Christen
Pedersen.

De får følgende børn:
1: Maren Sørensdatter døbt 12.oktober 1802 i Mygdal. Konfirmeret
1819 i Helium. Hun bliver gift med Kristen Nielsen i Helium
5.december 1824. De bosætter sig i Linderum i Ugilt sogn. Her
dør Maren 28. juli 1880.
2: Lars Christian Sørensen født 11.oktober 1815 Snabhede, Hel
ium. Ane 90.

Ved folketællingen 1845 for Helium angives for Snabhede, en gård:
Søren Larsen, 74 år, gift, født i Elling sogn, gårdmand
Maren Christensdatter, 68 år, gift, født i Mygdal sogn, hans
kone.

Lars Christian Sørensen, 30 år, gift, født i Helium sogn, de
res søn, pottemager.
Malene Larsdatter, 40 år, gift, født i Dronninglund sogn,
hans kone.
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Maren Larsdatter, 73 år, enke, født i Albech sogn, indsidder
og aftægtskone, (ved folketællingen 1840 angives hun som søn
nens svigermoder).

MarenwJohanne Larsdatter, 6 år I
Lars Severin Larsen, 3 år
I
Christiane Larsdatter, 1 år
I

pottemageren
og hans kones
børn.

Laurids Christensen, 24 år, ugift
I
Lars Christian Jensen, 20 år, ugift } tjenestefolk.
Christian Nielsen, 16 år, ugift
}
Ane Pedersdatter, 20 år ugift
Ovennævnte er samstemmende med folketællingerne 1834 og 1840 for
Snabhede.

Ane 182 Lars Sørensen
Lars Sørensen er født ca. 1764 i Dronninglund. Han har tilnavnet
*Daal eller Dahl. Han dør 12.februar 1823 i Lyngmose. Han bliver
begravet 2.søndag i fasten, Z3.februar, 1823 i Dronninglund. Ved
dødsangivelsen betegnes han som husejer i Lyngmose og alderen er
sat til 56 år.

Han bliver første gang gift med Johanne Bertelsdatter og her får
han sønnen:
1: Jørgen Larsen døbt i Dronninglund kirke 1. april 1790.
Han bliver igen viet til . Maren Larsdatter Schioldann 12.
september 1797 i Helium Kirke. Ved vielsen angives Maren som
pige af Foyting i Helium sogn. Forlovere er Jens Hansen af
Dronninglund sogn og Jens Thomassen, svend af Helium sogn.
Ane 183 .Maren Larsdatter Schioldann
Maren Larsdatter er døbt 26. februar 1773 i Albæk Kirke
Hun dør 16.januar 1848 som aftægtskone på gården Snabhede i Hel
ium sogn. Hun dør af Wattersot. Hun begraves 23.januar 1848 i
Helium.

De får af børn:
1: Jeppe Larsen, døbt 2. december 1798, Dronninglund.

2: Christen Larsen, døbt 1800, Dronninglund.
3: Søren Larsen, 13. februar 1802, Dronninglund.
4: Malene Larsdatter,

25.august 1805, Dronninglund,
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ane 91.

Ved folketællingen 1801, Dronninglund sogn, Lyngmose er anført:
Søren Larsen, husbond 66 år, enkemand efter 1. ægteskab. Husmand
med jord.
Lars Sørensen, hans søn 37 år. 1. ægteskab.
Maren Larsdatter, dennes kone 27 år. 1. ægteskab.
Deres børn:
Jørgen Larsen 11 år
Jeppe Larsen 3 år
Christen Larsen 1 år.

Ane 184 Lars Larsen
Lars Larsen, der undertiden nævnes som Laurs Laursen, er født
1766 i Sejlstrup i Fræer sogn. Han dør 24. juni •'1847 i Sønder
holm og begraves den 2. juli, 84 år gammel. Han betegnes da som
almisselem-i Sønderholm. Om hans dåb fortæller kirkebogen:
"Fræer Dom miseri. war til daaben Lars Erichsøns og hustrus Barn
kaldet ^ars.
fadderne:
Morten Christensen,
Knud
Smidxten
Christensen, Christen Olesøns datter Dorthe, alle af Sejlstrup,
Karen Sørensdatter og Tjenestepigen Karen Sørensdatter som tjente
hos Povl Winter; sidstnævnte var Gudmoder"

Den 18. maj 1794 bliver ungkarl Lars Larsen trolovet og den 6.ju
li samme år viet i Sønderholm kirke til:

Ane 185 Maren Jensdatter
Maren Jensdatter er født 1763 i Sønderholm, og hun dør samme sted
den 19.januar 1830, og bliver begravet den 24. januar, 66 år gam
mel .

Hendes dåb finder sted den 29. august 1763 i Sønderholm kirke,
og fadderne er Jacob Munch, Niels Pedersen, Anders Jensen, Peder
Munches hustru fra Nørholm og Willads Christensens hustru fra
Sønderholm.
Lars Larsen får den 29. april 1794 fæstebrev på gården matr. nr.
9 i Sønderholm under godset Restrup. Efter Sønderholm bys ud
skiftning bliver gården ansat for hartkorn 5 tdr 4 skp 3 f jdk.
1/2 alb.

Han havde da i flere år tjent hos Poul Eriksen i matr. nr. 4,
som er hans faders broder. Fæstet som han overtager, er hans
kones fødehjem.
Af en synsforretning afholdt ved overtagelsen af gården fremgår
det, at beboelseshuset bestod af 10 fag, stalden var ligeledes
på 10 fag, høladen var på 7 fag, og desuden var der en lade på
15 fag. Bygningerne var brøstfældige for ialt 88 rdlr. 4 mk 12
skill.
Gårdens besætning bestod af:
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1
1
1
1
1
1
1

hoppe, 7 år, 14 rdlr
do, 10 år, 15 rdlr.
do, 19 år, 4rdlr.
brun hest, 6 år, 16 rdlr
sort hingst i 2. år, 5 rdlr
do, uskåren, 1 år, 4 rdlr.
brun mærplag, 4 år, 10 rdlr

Af redskaber fandtes:
1 beslagen vogn med tilbehør, 16 rdlr.
1 do,
gi.,
med do, 7 rdlr.
1 vogn 2 rdlr. 2 mk.
1 plov med tilbehør 2 rdlr. 1 mk.
2 gi. jernharver 1 rdlr 2 mk.
Værdien af besætning og inventar ansattes til 97 rdlr. 1 mk.
Ved overtagelsen giver han svigerfaderen ophold for livstid,
fri husly og varme og en seng at ligge i. I indfæstning er be
talt 35 rdl.
Efter Maren Jensdatters død har Lars Larsen svært ved at klare
dagen og vejen. Hvilket bl.a. kan ses af, at han dør som almis
selem i 1847.
Aret efter Marens død henvender Lars Larsen sig til skifteretten,
hvor følgende er anført:
Aar 1831 den 4. januarii mødte gaardmand Lars Larsen af Sønder
holm for skifteretten og erklærede ifølge lov af 8.Febr, at
skarvboet efter hans kone Maren Jensdatter, hvis dødsfald findes
anmeldt under 15.januarii s.a., ingenlunde udgjør det beløb, at
den kongelige
? deraf, efter førnævnte forandring, kan til
komme nogen afgivt, hvilken erklæring han og øvrige arvinger ere
villige til paa lovlig maade at bekræfte med ed, som sandfærdig,
naar han pant maatte forlange, og bekræftede han samme med sin
underskrift her i protokollen.

Lars Larsen
m. ført hånd.

S Fog

I ægteskabet er der børnene:
1: Maren Larsdatter, født 26.2.1797, gift med Niels Nielsen
Munk Esbensgård i matr. nr. 7b i Sønderholm.
2: Lars Larsen, født 24.2.1799. Ane 92.

3: Jens Larsen, født 17.11.1804, overtager fæstet efter fa
deren. Han bliver gift med Ane Johanne Larsdatter, der er dat
ter af Lars Pedersen Smed, ane 190. Det er en kusine.
Kilde:

[2] og [4]

Ane 186 Niels Poulsen

Niels Poulsen er født o. 1760/61
i Vokslev. Han dør 13.
september 1816 samme sted og angives da at være 57 år gammel.
Niels Poulsen bliver 23. november trolovet med og 26.
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december

1794 viet til Maren Friderichsdatteri Vokslev. I kirkebogen står
der :
"Som forlovere for Niels Poulsen og Pigen Maren Friderichsdatter
af Vokslev, som søndagen den 23. November agter at trogives,
forsikrer undertegnede, at der er intet imod Guds og Kongens Lov,
som kan hindre deres Ægteskabs fuldbyrdelse. Nibe den 21.
November 1794 Poul Olufsen, Friderich Smed"

Ane 187 Maren Friderichsdatter
Maren Friderichsdatter er født i november 1776 i Vokslev sogn.

I kirkebogen står:
"1776 Født i November, Fer Nat. Christi. Frederich Christensens
Dattes Daab Publiceret N: Maren. Fadd. Simon Klæstrups kone i
Hoel Mølle og Sidsel Kristensdatter, Bertel Larsen, Jens Larsen
og Povel Olufsen, alle af Woxlef"

Hun dør 19. december 1860. I kirkebogen står der:

"Maren Friderichsdatter,
afgangne Niels
Lyngbjergg^ard i Vokslev, 85 aar gi."

Poulsens

enke

af

Niels Povelsen overtog efter faderens død fødegården på godt 5
tdr. hartkorn i Vokslev by og sogn som fæstegård under Pandum.
Han får dog først fæstebrev på gården 30. januar 1798.
Nævnte dato udstedte W.Søndergaard som forvalter ved Lundbæk og
Pandum på sit høje herskabs vegne efter foregående ordre og
approbation af 26. maj 1792 fæstebrev til Niels Povelsen på den
gård i Vokslev by på Pandum gods, som hans fader Poul Olufsen
forved havde haft i fæste og godvilligt opladt og afstået.

Ved byens udskiftning 1796 lod godsejeren gården udflytte og
opbygge på bymarken, og fra da af blev gården kaldt Lyngbjerggård. Godset Pandum med bl.a. Lyngbjerggård blev 1804 solgt af
baron Juul-Ryssensten på Lundbæk til byfoged Bassesen i Nibe.
Efter udskiftningen var gården på. 5 tdr 2 skpr. hartkorn.
Ydelserne på gården var til hvert års Martini : Penge 1 rdlr 2
mk 14 1/2 skill, byg 1 tdr 7 skp, havre 1 td 3 skp som landgilde.
Om Lyngbjerggård er der iøvrigt berettet i [12] "Slægtsgårdene",
nr 12, 1944
Enken driver gården til 1828, da den bliver overtaget af hendes
svigersøn Niels Christensen Staun.

Niels Poulsen og Maren Friderichsdatter får 10 børn:
i: Maren Nielsdatter, født 1794, gift 1. gang 1823 med enkeman
den Christen Jensen i Nørgård i Rodstrup, født o.1760/61,
død 1826, 64 år gi. Han døde af samme smitsomme sygdom,
hvoraf også svogrene Poul Nielsen og Niels Mouritsen døde.
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Gift 2. gang med Christen Poulsen, kaldet Rye fra Ryesgaard,
der overtog Nørgaard i Rodstrup, død 1841, 39 år gi.

2: Anna Nielsdatter,

født 1796, døde sikkert som barn før 1801.

3: Poul Nielsen, 1798-1826, Gift 1825 med Maren Mouritsdatter ,
født o. 1795.
4: Ane Nielsdatter, født 17.2.1800. Ane 93.
5: Friderich Nielsen, født 1808, død 3 mdr gammel.
6: Karen Kirstine Nielsdatter, 1804-26, død af forrådnelses
feber 23 år gammel. Trolovet 1826 med skolelærer Niels
Mouritsen, død 1826 af smitsom syge før giftermålet, 23 år
gammel.
7: Friderika Nielsdatter, født 1805. Gift med Simon Danielsen i
Klæstrup, født ca 1805.

8: Mette Marie Nielsdatter, født 1808, død 1827. Gift med Niels
Christensen Staun, som efter hendes død giftede sig med
søsteren Juliane Marie.
9: Juliane Marie Nielsdatter, født 1808, død 1890. Gift med
Niels Christensen Staun, som overtog Lyngbjerggård.1828.
Juliane Marie Nielsdatter var en god fortæller, og hun har
bidraget med en del sagn, som er gengivet i [23] Evald Tang
Kristensens Danske Sagn.

10:Christen Nielsen, født 1813.
Kilde:

[3]

Ane 188 Chresten Chrestensen Rytter
Chresten Chrestensen Rytter er født i Tostrup. Han bliver døbt
20.oktober 1748 i Sønderholm Kirke. Ved hans, dåb er fadderne:
Jens Goerim, Søren Gjølbo, Christen Svendsen, Anne Barmers og
Dorthe Gjølbo.
Han bliver konfirmeret Frejlev kirke 29.april-1764.
Han dør 30.december 1832 og bliver begravet 4.januar 1833.
r
Han bliver trolovet med Anne Larsdatter 30.juni 1790 og senere
viet 26.september 1790 i Sønderholm. Ved vielsen er han angivet
at være nationalrytter for Mads Clemmensen.

Ane 189 Anna Larsdatter

Anna Larsdatter er døbt i Sønderholm Kirke 25.marts 1764. Fad
derne er Niels Frandsen, Peder Jensen, Jens ? fra Aalborg,
Frandsens hustru og Villads Christensens hustru.
Hun bliver konfirmeret Frejlev kirke 7.april 1782.
Anna Larsdatter dør 6.april 1827 og bliver begravet 12.april i
Sønderholm.
Chresten fæster gården mtr.13 i Sønderholm efter Mads Clemmensen.
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Han har tjent i gården i flere år. Han var der bl.a. ved folke
tællingen i 1787. Her angives hans alder til 36 år.
Han antager gården med alt, hvad der ved synsforretningen er re
gistreret, når gårdens bygninger er fuldkommen istandsat. Heraf
er de 2 nye.

Efter det omtalte syn, bliver fæsteren pligtig til at vedlige
holde dem. Han bliver befriet for at betale indfæstning.
Fæstebrevet er dateret 26.april 1794 og underskrevet af forvalter
Knudstrup på Restrup.

I ægteskabet er der følgende børn:

1. Chresten Chrestensen døbt 17.oktober 1790 Sønderholm.
2: Anna Chrestensdatter døbt 10.juni 1792 Sønderholm. Hun bliver
senere gift med husmand Just Hansen i mtr. 29b.
3: Lars Chrestensen Rytter døbt 7.august 1794 Sønderholm. Han
overtager senere fæstet. Ane 94.
4: Jens Chrestensen døbt 21.juli 1796 Sønderholm. Død 7.november
1822 Sønderholm.
»
5: Peder Chrestensen døbt 30.december 1798 Sønderholm.
A

6: Palle Chrestensen døbt 24.april 1801 Sønderholm. Åndssvag.
7: Jens Chrestian Chrestensen døbt 19.maj 1803 Sønderholm.

8: Chrestian Chrestensen døbt 14.maj 1807 Sønderholm.
De afstår gården og bliver aftægtsfolk hos sønnen, Lars Chresten
sen. Fæsteafståelsen er dateret til 26.september 1826 og bliver
tinglyst 30.september samme år.

Heri angives aftægtskontrakten se under ane 94. Ved samme lej
lighed betegnes Anna Larsdatter som sindssvag.
Ane 190 Lars Pedersen Smed

Lars Pedersen er døbt 2.februar 1772 i Sønderholm Kirke. Faddere
ved dåben er: Michel Munk, Peder Munk, Laurids Jensen, Michel
Munks hustru og Peder Munks datter, Margrethe.
Han dør 21. juli 1845 og bliver begravet 28.juli 1845 i Sønder
holm.
Han bliver viet til Kirsten Larsdatter, men det foregår ikke i
Sønderholm.

Ane 191 KIRSTEN LARSDATTER

Kirsten Larsdatter er ikke fra Sønderholm, men hun er antagelig
fra Håls.
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De får i ægteskabet følgende børn:

1: Poul Larsen døbt 28.maj 1798 i Sønderholm. Han fæster mtr. 20
i Sønderholm efter sin svigerfader.
2: Dorthe Larsdatter døbt 1.marts 1800 i Sønderholm. Hun bliver
gift med Gregers Christensen og overtager fæstet efter foræl
drene .
3: Anna Catrine Larsdatter døbt 10.november 1802 Sønderholm. Ane
95.
*

4: Peder Larsen døbt 14.marts 1804 Sønderholm.
5: Ane Johanne Larsdatter døbt 9.juni 1805 Sønderholm. Hun bliver
gift med Jens Larsen i mtr. 9. Han er hendes fætter.

6: Karen Larsdatter døbt 20. juli 1809 Sønderholm. Hun bliver gift
med Mogens Nielsen Troulstrup.
Lars Pedersen Smed overtager fæstet 4.juni 1797, men fæstebrevet
findes ikke.
Den 16.september afstår de godvilligt fæstet til svigersønnen
Gregers Christensen mod, at de kan nyde aftægt på gården. De bor
der begge ved folketællingen i 1834. Ved folketællingen i 1845
bor Lars Pedersen Smed stadi'g ved datteren og svigersønnen, men
her dør han så kort tid efter.
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9 GENERATION

Ane 354 Christen Jensen
Christen Jensen er døbt 7.april 1735 i Vester Brønderslev
Kirke. Faddere er: Laurids Thomsen, Mads Jacobsen, Søren
Andersen, Anne Thomasdatter og Maren Thomasdatter, alle af
Vester Brønderslev.
Han dør 14.marts, 81 år gammel og betegnes her som gårdfæster
i V.Brønderslev by og sogn. Han bliver begravet 23. marts.

Christen Jensen bebor den gård, der gedder "Dammen” i Vester
Brønderslev. Gården har mtr.32 og var den vestligste gård i
byen. Husene lå ved den søndre side af den nuværende Saltumvej og strakte sig mod vest ud til Spangbroen. Gården havde
et ret betydeligt jordtilliggende. Syd for gården har været en
dam, heraf navnet.
Dammen eller "Ved Dammen", som den ofte kaldtes hørte på dette
tidspunkt under Kornumgård. Den solgtes til selveje i 1790erne.
Christen Jensen er gift med Maren Thomasdatter.

Ane 355 Maren Thomasdatter
Det vides ikke, hvornår hun er født, og hvornår hun dør.
«

De får følgende børn:

1: Maren Christensen døbt 31.august 1755 Vester Brønderslev.
2: Maren Christensdatter døbt 25.marts 1757 Vester Brønderslev.
3: Maren Christensdatter døbt 16.marts 1758 Vester Brønderslev.

4: Jens Christensen døbt 17.juni 1759 Vester Brønderslev.

5: Johanne Christensdatter døbt 15.november 1761 Vester Brøn
derslev.
6: Thomas Christensen døbt 29.september 1764 Vester Brønderslev.
7: Christen Christensen døbt 1.februar 1767 Vester Brønderslev.

8: Johanne Christensdatter døbt 4.september 1768 Vester Brønder
slev. Ane 177.
Kilde:

[28]

Ane 358 Thomas Larsen
Thomas Larsen er født på gården "Sønderhaven". Han bliver døbt
20.oktober 1743 i Serritslev Kirke. Faddere er Søren Sørensen af
Stade, Morten Nielsen i Aarup, Peder Mortensen i Saxager, Dorthe
Hansdatter Aabenterp og Anne Jensdatter Heiles i Aal.
Han bliver viet i Vrejlev 12.juli 1776 med kongelig bevilling
uden foregående trolovelse til enke Anne Laursdatter. På dette
tidspunkt er han 3% år og fæster af Sønderhaven. Hun er 35 år og
sidder som enke på gården Saxager, som hendes tidligere mand Mads
Poulsen var fæster af. Ved vielsen angives hendes far som Laurs
Blegraf.

Ane 359 Anne Laursdatter

Anne Laursdatter er muligvis født i Brovst i ca.1741. Hun bliver
viet til Mads Poulsen, der er fæster af Saxager.
Da Anne Laursdatter og Thomas Larsen bliver gift overtager de fæ
stet af Saxager. Fæstet lyder:
Thomas Laursen i Saxagger Hans Fæste Brew og Revers.

Jeg Niels Hastrup til W:Closter Riendes og Herwed Giør Witterlig
at jeg Hawer stedet og fæstet, ligesom jeg og herwed steder og
fæster til Thomas Laursen af Sønderhaven, den mig tilhørende i
Wrejlef Sogn beliggende gaard, Saxagger Kaldet, som Mads Poul
sen sidst beboede og fradøde, hwilken gaard er ansatt for HartKorn 4 tdr. 3 skp. 1 fdkr. 2 Albom, nye LandMaalings Matrikul.
Samme Gaard med alt sit tilliggende i Ind-og UdMark, maa da be
meldte Thomas Laursen nyde bruge og sin LiwsTid i fæste beholde,
ligesom Hans ForMand det nydt og brugt hawer, paa Wilkor, at han
i rette Tüder swarer alle Kongelige Skatter og Paabudder Ordi
naire og Extra-ordinaire, budned som nu ere og hereftter Worde
paabudne, Saa swarer han og aarligt til hwer Martine i Howerie
og Landgildes Penge 16 rdr. skriwer Sexten Rigsdaler, fremdeles
forretter Han aarlig 2de Sundbye Reiser, eller'andensteds hen,
som med samme Øvrig Kan Beregnes, item anbryde lige med andre
Wreilef-Closters Foertienner til øde Steder i førnøden Tilfælde,
Saa Giøder og dyrker han og Stedets tilliggende Jord forswarlig,
intet deraf bortlaaner eller leyer, eller til Upligt bruger eller
bruge l^der, holder Stedets Bygninger og Besætning i Low forswar
lig Stand, saa de alle Tiider Kan staae for et fuld Syn.- I øwrigt holder den fæstende sig Kongelig Majestets Allernaadigste
Low og Forordniger eftterretlig, er sin Hosbond og hans Befuldmægtiged tilbørlig hørig og lydig, alt under dette Fæstes Forta
belse og anden Wilkoræig Straf, Indfæstningen er eftter Accordt
betalt. Skulle der nogen Tid Reijse sig Dispute imellem Hosbonden og Ham, saa at det skulle Komme til Retter-Gang, da skal
Wreilef-Closters Birke-Ting wære den Fæstendes og eneste Forum.Dets til Bekræftelse under min Haand og hostrykte Zignete.Wreilef-Closter den 29.Januarii 1776
(L.S) N. Hastrup
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MM

Ligelydend Gien Part Fæste-Brew in Originali hawer jeg under
signet modtaget, hwis Indhold i alle sine Ord og Menniger jeg
herwed reverserer mig til nøyagtig at efterlewe, W:Closter ut
Supra.
Thomas Laursen.
Det næste fæstebrev i Vrejlev Klosters fæsteprotokol er brevet,
hvor Thomas Laursens bror Christen Laursen overtager fæstet af
Sønderhaven efter Thomas Laursen.

De får følgende børn:

1: Mads Thomsen døbt 19.oktober 1777 i Vrejlev.
2: Anne Thomasdatter døbt 3.september 1780 i Vrejlev.
Ved folketællingen i 1787, Vrejlev sogn, står for Saxager:
Thomas Laursen, 44 år.
Anne Laursdatter, 45 år.

Konens børn af første ægteskab:
Poul Madsen, 12 år.
Johanne Madsdatter, 20 år.
Deres børn:
Mads Thomsen, 10 år.
Anne Thomasdatter, 6 år.

Tjenestefolk, ugift:
Søren Nielsen, 27 år.
Malene Madsdatter, 27 år.
Ane 360 Laust Pedersen

Laust Pedersen er født ca. 1745.
Han bliver trolovet 24.oktober 1771 i Jerup, Elling sogn og vi
et 30.november 1771 i Elling Kirke med Ann Madsdatter. Forlovere
er Christen ? og Christen Winter.
Ane 361 Ann Madsdatter

Hun er ,født ca. 1748.
De får af børn:

1: Søren Larsen døbt 1772 i Elling Kirke, ane 180.
2: Karen Larsdatter født ca. 1775 i Jerup, Elling sogn

3: Ann Larsdatter født ca. 1781 i Jerup, Elling sogn
4: Mark Larsen født ca. 1783 i Jerup, Elling sogn
Ved folketællingen 1787 angives Lars Pedersen som boelsmand.
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Ane 362 Christen Pedersen Vandkier
Christen Pedersen Vandkier er født ca. 1736.
Han bliver viet 8.juni 1767 i Mygdal Kirke til Kiersten Pedersdatter.

Ane 363 Kiersten Pedersdatter
Kiersten Pedersdatter er født ca. 1736.

De får af børn:

1: Else Christensdatter døbt 27.marts 1774 i Mygdal Kirke.
Hun bliver gift med Christen Christensen i Mygdal. Hun dør
24.februar 1844 i Mygdal.
2: Johanne Christensdatter døbt 22.oktober 1775 i Mygdal Kirke.
Hun vies 13.november 1796 til Jens Nielsen Mousten i Mygdal.
3: Maren Christensdatter døbt 11.marts 1778 i Mygdal Kirke.
Ane 181.
4: Magdalene Christensdatter døbt 17.april 1783 i Mygdal Kirke.
5: Maren Christensdatter født ca. 1786 i Mygdal. Ifl. FT 1801.
A

Ved folketællingen 1787 bor de i gården Scharndal.
Ligeledes ved folketællingen 1801. Her angives Christen Pedersen
som husmand med jord og tækker. På dette tidspunkt bor kun datte
ren Maren på 15 år hjemme, men der er to plejebørn Ingeborg
Nielsdatter på 3 år og Anne Jensdatter på 1 år.

Ane 364 Søren Larsen

Søren Larsen er døbt 1.søndag i advent 1733 i Dronninglund Kirke.
Han bor i.Lyngmose i Dronninglund sogn. Han dør efter 1801.
Han bliver gift med Maren Hansdatter.

Ane 365 Maren Hansdatter
Maren Hansdatter er døbt 21.s. Trin. 1735 i Dronninglund Kirke.

De får børnene:

1: Hans Sørensen døbt ca. 1759.
2: Kiersten Sørensdatter døbt ca. 1761.

3: Lars Sørensen døbt ca. 1764. Ane 182.
4: Johanne Sørensdatter døbt ca. 1775.
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Ved folketællingen 1787, Dronninglund sogn, Lyngmose er nævnt:

Søren Larsen, mand, 54 år, 1.ægteskab, husbond og bondemand
Maren Hansdatter, hans kone, 52 år, 1.ægteskab.
Deres børn:
Hans Sørensen, 28 år.
Kiersten Sørensdatter, 26 år.
Johanne Sørensdatter, 12 år.

Vi kan her se, at sønnen Lars Sørensen ikke bor hjemme. Han er
på dette tidspunkt ca. 23 år. Men senere ved folketællingen i
1801 (se ane 182) bor han hjemme med sin familie. Nu er faderen
enkemand efter 1. ægteskab, så Maren Hansdatter må være død.

Kort

med Ørsø og Lyngmose, Dronninglund sogn.

Ane 366 Laurs Axelsen Schioldann

Laurs Axelsen Schioldann er døbt 20.juni 1732 i Øster Egede
sogn, Fakse herred. Han dør 6.april 1812 på gården Foyting i
Helium af alderdomssvaghed, Han bliver begravet 12.april 1812
i Helium.

Laurs bliver viet 28.oktober 1759 i Albæk Kirke til Karen Pedersdatter.
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Ane 367 Karen Pedersdatter
Karen Pedersdatter er født i Lyngså. Hun bliver døbt 13.decem
ber 1732 i Albæk Kirke. Faddere er: Christen Pofvelsen i Nør
gård, Laurids Rasmussen i Skræddergården, Jens Nielsen ved Bec
hen, Bodild Ibsdatter, Peder Olufsens hustru, Helle Pedersdatter,
Morten Christensens hustru. Alle af Lyngsøe.

Hun dør 6.februar 1811 af alderdømssvaghed, 78 år gammel, på går
den Siettingen i Helium. Hun bliver begravet 10.februar i Helium.

De får af børn:

1: Jens Larsen Schioldann døbt 25.oktober 1761 i Albæk. Han dør
26.oktober 1832 i Siettingen, Helium, 71 år gammel, ugift og
sindssyg.
2: Ursula Cathrine Schioldann døbt 28.september 1764 i Albæk og
død 13.marts 1765 i Albæk.

3: Ursula Cathrine Schioldann døbt 24.maj 1766 i Albæk og død 25.
maj 1766 i Albæk.
4: Johanne Larsdatter Schioldann døbt 20.juli 1768 i Albæk og død
9.november i Siettingen, Helium. Hun bliver gift med gårdmand
og murermester Hans Feddersen Holst 15. november 1793 Helium.
Laurs Axelsen Schioldann afgiver ved skifteforretningen 25.juni
1770 følgende erklæring:
"Dette Testamente og sidste Villie, som min salig Fader Axel
Schioldann til Vorsaa Krog har gjort for min efterlevende Moder
og Broder Hans Schioldann, skal af mig som ældste søn ikke imodsiges hvilket tilstaaes af mig."
Lyngsø, d.15.maj 1770
Laurids Schioldann.

Det er underligt, hvorfor han således afstår sine forældres gård
til sin,langt yngre broder, men det skyldes måske, at han gennem
sin hustru har arvet en anden gård?

Laurs Schioldann har været indblandet i noget skudehandel fra
Voersaa, for i Voersaa var hjemmehørende en skude, Snaren Svend,
drægtig 26 favne brændeved. Halvdelen af skuden ejedes af Jørgen
Gregersen af Voersaa, medens den anden halvdel synes at have til
hørt Jens Jørgensen af Sønder Søraa, der vistnok var søn af Jør
gen Gregersen.
12.maj 1776 skøder Jørgen Gregersen 1/4 part af skuden til sin
søn Hejli Jørgensen af Krogen i Voersaa for en købesum af 88
Rdlr., og den anden fjerdedel skøder han 28.oktober samme år til
sin svoger Jørgen Christensen den ældre af Sønder Voersaa for en
købesum af 88 Rdlr.. 30. november pantsætter Jørgen Christensen
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sin part af båden til Laurs Axelsen Schioldann, selvejergårdmand
i Lyngsaa by, for en sum af 100 Rdlr..

At Laurs Schioldann undertiden måske har været en stridbar person
kan ses af følgende:
I Lyngsaa by har der været et grandelav. I 1779 henvender grande
lavets 2 grandefogeder sig til selvejerbonden Laurs Axelsen
Schioldann fordi hans bæster er befængt med skab. Han får besked
på, at af hensyn til smittefarer, må hans dyr ikke gå løse mellem
byens øvrige bæster. Schioldann holder sig ikke advarslen efter
rettelig, hvorfor der bliver blæst til grandestævne, hvor grandefogederne kundgør fælgende:
"Som vor Medgrande, Laurs Schioldann, boende her i Lyngsøe, er
befunden at have 2 Bæster befængt eller besmittet med Skab, hvil
ke han efter adskillige Advarsler ikke har villet holde borte fra
Byens Bæster - der hidtil Gud være lovet er befriet for sligt saaledes som han i Følge allernaadigste Lovens Lydende og vores
Vedtægt burde. Saa bliver I bemeldte Laurs Schioldann herved for
vores offentlige Grandestævne her i Lyngsøe advaret og tilholdt
en Gang for alle om at holde Eders Bæster af Side for sig selv
paa Eders egen Ejendom eller paa dette stykke Jorzd, vi har til
buden at hjælpe Eder indhegnet dertil, uden at komme til andre
af Byens Balter eller med dem at gaa i Fællig, indtil den til
stundende Høst er til Ende, for at erfare imidlertid om de af
den foregiven Kur kan blive friske og sunde igen, og skulle de
endda ikke ved den Tids Forløb befindes for indbemeldte smitsom
Skabsyge '"befriet, bliver I end ligeledes advaret og bekendt
gjort, at de hverken efter den Tids Forløb, saafremt de ikke
forinden bliver restitueret fuldkommen, maa befindes eller komme
iblandt Byens Bæster eller andre Kreaturer, enten paa Overdrift,
Fælled eller Mark; thi saafremt dette indtræffer, og I ikke, som
vores Medgrande, vil holde Eder denne Advarsel efterrettelig, maa
I vente, at vi nødes uden længere Ophold at begegne ermeldte Eders Bæster paa den Maade, som Loven befaler.
Lyngsøe, den 29.Juli 1779."
For yderligere af vise Schioldann, at det var alvorligt ment, lod
granderne advarslen tinglæse ved Voergårds Birketingsret og to
tingdage i træk offentlig oplæse på tinge.
Følgen blev, at der opstod en noget vidtløftig proces, som på
grandernes vegne førtes af deres husbond, Peder Reedtz til Voergård og af prokurator Dall i Sæby som udnævnt forsvarer for
Schioldann. Result'atet blev, at Schioldann indgik forlig og be
talte 20 Rdl. i bøde.

Kilde:

[35],[36],[37],[38].

Ane 368 Lars Erichsen

Lars Erichsen er født 4. april 1734 i Håls, Gunderup sogn.
I kirkebogen står der:
"Gunderup Dom. laetare blev Erik Rises Søn Lars for svagheds
skyld hjemmedøbt. Dom. judica blev hans dåb confirmeret, fadder
ne ware: Peder Vinthers Søn Gregers, Tygge i Broehuset, Erich
Rises syster og Peder Vinthers Datter"
Han bliver trolovet d. 2. februar 1761 og den 21. juni samme år
viet til Anne Larsdatter. Forlovere er Adam Poulsen, Bienstrup
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og Chresten Jensen, Håls.
Han bliver begraver 26.april 1739 i Fræer. Forinden har han af
stået fæstet af gården til sønnen Erik Larsen.

Ane 369 Anne Larsdatter

Anne Larsdatter er født 1737 i Tulstrup i Fræer sogn. Hur. bliver
døbt den 24. februar 1737, og fadderne ved dåben er Peder Jensen
i Sejlstrup, Sinnet Christensdatter, Laurids Christensen, Niels
Olufsen Smed, Karen Christensdatter, Niels Olufsen, Toer Nielsen,
Sejlstrup, Anne. Pedersdatter og Peder Jensen, Sejlstrup.
Hun dør 18.maj 1808 og bliver begravet 22.maj 1808 i Fræer.

Lars Erichsen fæster gård i Fræer under Lindenborg Gods den 19.
januar 1761. Gårdens tidligere fæster Laurs Jensen, svigerfade
ren, afstod aen goovxlligt.
Lars Errchsen opgives i folketællingen 1787 at være bonde og
gårdbeboer i Sejlstrup by. Ægteparret havde da 2 hjemmeværende
børn: Erich 2o ar og Gregers, der var 17 år gammel. Der var 2
tjenestefolk på gården

I Fræer sogn kirkebog ses følgende indført:" Fræer 1787 den 15.
Juli lod Carl Pedersen og Kone Anne Jensdatter fra Thoersager på
Caliøe Gods begrave en Datter kaldet Lovise, gammel 1 Aar 3 uger.
Sarnet døde af kighoste i Lars Erichsens Gaard udi Sejlstrup,
hvor forældrene, som omløbende havde taget Huus"

I ægteskabet er der børnene:
1: Erik Larsen døbt 1761 Fræer. Han overtager faderens gård, da
denne af svagned må afsta fæstet.
2: Lars Larsen døbt 1763 Fræer, begravet 1763 Fræer.
3: Kirsten Larsdatter døbt 8.s.efter Tri. 1764 Fræer. Gift ca.
1798 med Lars Pedersen Smed. Hundør 25. juni 1838 Sønderholm.
Ane 191.
_
-

4: Lars Larsen døbt. 13. april 1766 Fræer. Ane 184.
5: Karen Larsdatter døbt 1768 Fræer.
6: Gregers Larsen døbt 1770 Fræer.

7: Maren Larsdatter døbt 3.maj 1772 Fræer, begravet 7.juni 1772
Fræer.
8. Christen Larsen døbt 17.september 1776 Fræer, begravet 5.okto
ber 1776 Fræer.
Kilde:

[2]

Ane 370 Jens Jensen

Jens Jensen er født 1729 i Nyrup, og han dør 1800 i Sønderholm
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og bliver begravet den 12. marts, 71 år og 3 måneder gammel.

Den 27. december 1761 bliver Jens Jensen i Sønderholm trolovet
og den 31. januar 1762 viet til:
Ane 371 Maren Nielsdatter
Maren Nielsdatter har tilnavnet Munk, da hun er datter af
Niels Munk. Hun er født 1730 i Sønderholm, og hun dør samme sted
den 27. marts 61 år gammel.

Hun bliver døbt den 2. april 1730, og. fadderne er Povel Vestergaard, Anders Østergaard, Clemmed Munch, Thomas Jensen og
Povel Jensens hustru.
Hun bliver første gang gift den 5. marts 1758 med Jens Jensen
Hersom. Det er med kongelig bevilling, da hun er næstsøskendebarn til Jens Jensens første kone.
,
I dette ægteskab er børnene:
1: Niels Jensen døbt d. 6. marts 1759 Sønderholm
2: Christian Jensen senere med tilnavnet Pot døbt d. 13.sep
tember 1761 Sønderholm.

Jens Jensen Hersom dør efteråret 1761. Ved skiftet efter ham
er Jacob Nielsen Munk, gårdmand i Tostrup tilstede som formyn
der for bønnen Christian Jensen, 12 uger. Enken har selv anta
get Peder Nielsen Munk af Nørholm som lavværge. Det er formo
dentlig hendes 2 brødre. Skiftet er dateret 2.december 1761 Re
strup.
Jens Jensen får den 5. januar
Sønderholm under godset Restrup.

1762

fæste

på

matr

nr.

9

i

"Ungkarl Jens Jensen af Nyrup, fæster den gård i Sønderholm som
Jens Jensen er fradød, på 'de vilkår at han ægter enken ved
stedet, som mellem dem skal være aftalt, no 9 matr, hk 6-0-0-1,
indfæstning 11 rd. er betalt tillige hæfter han for den restan
ce der er ved stedet 20 rd. 5 mk., .så imodtager han alt hvad der
findes på gården, levende og dødt.

København 5.1.1762 Enkegrevinde S.H.L.”
I ægteskabet er der børnene:
1: Maren Jensdatter født 29.8.1763. Ane nr. 185.

2: Elisabeth Jensdatter, født 21.9.1765, gift med Jens Nielsen,
Nyrup.
3: Jens Jensen, født 24.7.1768, begravet 17.11.1771.

Kilde:

[2]
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Ane

372 Poul Olufsen

Poul Olufsen er født mellem 1713 og 1722 i Lyngsø i Veggerby sogn
som søn af Oluf Christensen. Fødetidspunktet er vurderet efter
alderen ved folketællingen 1787 og alderen ved død i 1794. Føde
stedet er angivet i fæstebrevet.
Han dør 1794 i Vokslev og bliver begravet 14.
gammel.

december,

74 år

Poul Olufsen bliver 1747 gift med enken Anne Christensdatter og
overtager fæstet af hendes mands gård, som er en fæstegård på 5
1/2 tdr. hartkorn i Vokslev by under godset Pandum. Anne Chri
stensdatter dør barnløs i december 1759 ifølge nedennævnte skifte
18.januar 1760 på 30.dagen efter dødsfaldet.
Derefter bliver Poul Olufsen gift anden gang i Vokslev med Maren
Nielsdatter. Vokslev kirkebog begynder først 1765, men Maren
Nielsdatter nævnes som fadder 7. september 1760 hos Pouls broder,
Jens Olufsen i Lyngsø.
Ane 373 Maren Nielsdatter

Maren Nielsdatter er født o. 1724 i Klæstrup i Vokslev
datter af Niels Nielsen, kaldet Pallesen og hans hustru.

sogn

Maren Nielsdatter, benævnt som "Niels Poulsens moder i Vokslev"
dør 1801 i Vokslev og bliver begravet 7. februar, 77 år gammel.
Marens stedmoder, Kirsten Sørensdatter og hendes anden mand,
Anders Jensen og deres børn nævnes som faddere hos Maren og Poul
Olufsen. Parret står ligeledes 1766 og 1774 faddere hos Marens
bror, Søren Nielsen, kaldet Pallesen sammen med Anders Jensen i
Klæstrup. Søren var ifølge fæstebrevet født i Klæstrup.
Søren Nielsen, kaldet Pallesens søn, Anders Sørensen, kaldet
Pallesen, i Taarup siges i skiftet efter Niels Poulsen 1816
udtrykkeligt at være dennes søskendebarn, se under ane 186 oa
187.
♦

Skiftet 1747

Af skiftet 25. februar 1747 efter Poul Olufsens formand i gården
i Vokslev, Poul Sørensen, død 27.januar 1747, fås et godt indtryk
af gårdpn ved denne slægts overtagelse.( Lundbæk skifteprotokol
1741-80, G139-10, fol25).

Stuehuset, der består af stue og kammer, kælder og "fremmers",
nemlig et kombineret køkken og bryggers, er udstyret med de
sædvanlige simple møbler- bord med bænke, 1 lænestol med halmsæde
og et hængeskab, men ikke meget andet. I gården er der en plov
og en harve, en beslagen vogn og en møgvogn, samt nogle håndreds
kaber .
Besætningen består af 5 heste, 2 plage og 1 føl, 3 køer, 1 kvie,
1 stud, 3 studekalve, samt 16 får, 1 vædder og 5 svin. Aktiver
ne beløber sig til 75 rdlr. 4 mk. 6 skill.
Men da passiverne beløber sig til 114 rdlr. 5 mk, giver boet et
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underskud pà 38 rdlr. 5 mk. 10 skill. Blandt passiverne nævnes
den lovbefalede besætning mv. på 63 rdlr. 2 mk, brøstfældigheden
på stuehuset eller "Rollingshuuset" med 10 rdlr. 4 mk., det
vestre hus, stald, lade og fæhus 16 rdlr, samt den søndre lade
6 rdlr 4 mk. og de 2de små huse norden i gården 10 rdlr. og laden
vesten i gården er særdeles brøstfældig, og de 6 fag eller
bindinger vil være af ny at opsætte for 8 rdlr.

Poul Olufsens fæstebrev 1747
Siden han 17. juni 1747 får fæstebrev på den nuværende Lyngbjerggård, har samme slægt siddet på gården.
Fæstebrevet lyder :

"Jeg Otto Heinrich Juul,
friherre af Rysensten, herre til
Lundbæk, Pandum, Rammegåraard og Udstrup, bekende hermed, at jeg
haver stæd og fæst til Poul Oluf søn Løngsøe, landsoldat, den gård
udi Vokslev sogn og by, som Poul Sørensen fradøde og er anslagen
i den nye landmålingsmatrikel under nr. 8 for 3 tdr. lskp. 1
fjkr. hartkorn, og endnu n.r 14 2 tdr. 3 skpr. 3 fjkr. 1 alb, er
tilhobe 5 tdr. 4 skpr. 2 fjkr. 1 alb., hvoraf han „haver at svare
alle kongelige kontributioner, som nu ere eller herefter bliver
påbudne; årjigen i rette tid at yde den heraf gående landgilde
efter jordebogen, som er 2 tdr. byg (biug) og penge 1 rdlr. 5 mk.
4 skill. Gører ægt og arbejde til Pandum ligesom hans formand før
hannem gjort.haver. Holder gårdens bygning stedse udi god stand
og dens mårk og ejendom til ingen upligt bruge eller bruge lade.
Er mig og min fuldmægtig hørig og lydig. løvrigt haver han at
rette sig efter landets lov og forordninger.
Formedlest den høje haver ved den gracerende fæsyge dette
sted, såvel som den ganske Vokslev by, hjemsøgt og borttaget alt
deres fæ, så henstår det med indfæstningen af samme gård, indtil
den igen kommer i forrige stand, da derom på den tid kan
akkorderes, hvad tåleligt og billigt eragtes. Til bekræftelse
under min hånd.
Rammegaard den 17de juni 1747 O.H.Juel (.S.)"

(Lundbæk fæsteprotokol 1739-1852, G139-5, fol 52b)
Skiftet 1760
18. januar 1760 bliver der på 30. dagen foretaget skifte efter
Anne Christensdatter mellem enkemanden, Poul Olufsen og den
afdødes arvinger, nemlig to brorsønner,
Svend Christensen,
tjenende i Nibe, og Peder Christensen, soldat i København, samt
søsteren Kirsten Christensdatter i Støttrup i Farsø sogn, enke
efter Mads Knudsen.

Også nu er det beskedne stuehus tarveligt møbleret, men bestanden
af landbrugsredskaber er en smule udvidet. Der er nu foruden 1
beslagen vogn 2 møgvogne, 1 gammel plov og 2de harver samt
diverse håndredskaber. Besætningen består af 4 køer, 4 stude, 1
studkalv og 2 kviekalve, samt dertil 20 får, 1 vædderlam og 4
"årlam" samt 2 svin. Af "bester" nævnes 6-7 heste, 1 plag og 1
føl. Aktiverne beløber sig til ialt 102* rdlr. 4 mk. 4 skill.
Men ej heller denne gang bliver der noget at arve, for passiverne
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beløber sig til 145 rdlr. 4 mk. 8 sk. Blandt passiverne nævnes
brøstfældigheden på stuehuset eller rålingshusets 9 bindinger og
et halvtag med 16 rdlr. 4 mk., 16 rdlr på stalden og fæhuset med
15 bindinger og et halvtag, 14 rdlr. på den søndre lade med 8
bindinger og den østre lades 6 bindinger samt 14 rdlr. 4 mk. på
det nordre hus' 7 bindinger og det vestre hus' 4 bindinger, ialt
62 rdlr. 2 mk.. Hertil kommer yderligere 60 rdlr. til den lov
pligtige besætning efter gårdens hartkorn, 5 tdr. 4 skpr. 2 f jkr.
1 alb.

Landgilde og hoveri i 1770-erne
Af godset Pandums jordebog i 1771 og hoverireglement 1773
(Lundbæks fæstebreve og hoveridokumenter 1767-1845, G139-7)
fremgår at Poul Olufsen er fæster af gårdene nr. 8 og 14 i
Vokslev med tilsammen 5 tdr. 4 skpr. 2 fjkr. 1 alb. hartkorn.
Han skal i årlig landgilde yde 16 skpr. byg og 1 rdlr. 84 skill,
penge. Hoveriets fordeling på spanddage og gangdage, altså med
og uden et spand heste, er for et år som følger:
Til kornets rensning 6 gangdage, til ildebrand at bjærge og
hjemføre af alle slags, nemlig til skudtørvsgravning, skruning,
røgtning, hedetørvstravning, rejsning, røgtning og stakken, samt
at slå lyng 17 spanddage og 24 gangdage, til gårdens (dvs
herregårdens) og husenes reparation 3 1/2 spanddage og 16
gangdage, samt fedevarers udførsel til Aalborg og sædekorn at
hente etc. 2 spanddage, ialt 22 1/2 spanddage og 43 gangdage.

Folketællingen 1787

Ved folketællingen 1787, den første folketælling i Danmark, bliv
er familien opført således:

Poul Olufsen, 74 år, gift 2. gang, bonde og gårdbeboer
Maren Nielsdatter, 63 år, *gift l.gang, hans kone
Niels Poulsen, 26 år, barn af sidste ægteskab
Kirsten Poulsen, 20 år barn af sidste ægteskab
1 tjenestepige og 1 dreng
*

Poul Olufsen er medunderskriver på et Grandebrev for Vokslev By
30. juli 1779. Han underskriver sig her Poel Oliesen.
Efter Poul Oluf sens død 1794 blev gården overtaget af sønnen
Niels, ,ane nr. 186, og udflyttet på bymarken ved Vokslevs ud
skiftning fra dyrkningsfællesskabet 1796. Gården har siden heddet
Lyngbjerggaard. Ved folketællingen 1801 nævnes Maren Nielsdatter
som 77-årig enke hos sønnen Niels i Vokslev.
Kilde:[3],[10]
Ane 374 Friderich Christensen
Friderich Christensen er født o. 1743 i Djørup, og bliver døbt
11. april i Bislev kirke som søn af Christen Jensen Ungmand og
hustru Mette Christensdatter. Fadderne ved hans dåb er Anne
Jacobsen af Djørup, pigen Sidsel (Zidsel) Ungmands af Nibe, Niels
Laursen, Peder Hollesen af Djørup og Christen Rasmussen af
Halkjær Mølle.
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Han - Friderich Kristensen af Vokslev - dør 14. april 1812,
år gammel.

70

Friderich Christensen af Vokslev bliver 7. juni 1776 i Vokslev
kirke trolovet med og 4. august (Dom. 9.p.Trinit.) viet til Anne
Laurs- eller Lauridsdatter ibidem.
Forlovelsesattesten lyder:

"Som forlover for Friderich Christensen og Anne Larsdatter af
Vokslev, der fredagen den 7de juni agter at trogives, forsikrer
vi undertegnede, at der intet, som efter Guds og Kongens Lov kan
hindre deres ægteskabs fuldbyrdelse.
Nibe den 2de juni 1776 Niels Jensen
ACS"
Ane 375 Anne Laursdatter

Anne Laursdatter er født 1753/54 i Vokslev by sogn som datter af
Laurs Christensen Smed og hustru Anne Bertelsdatter, jfr. skiftet
16. december 1782 efter forældrene (Lundbæk skifteprotokol 17811804, G139-11, fol 26).
Anne Bertelsdatter levede endnu ved skiftet efter manden i maj
1812, og det antages, at hun er den Anne Laursdatter, jordemoder
i Vokslev, a-ftægtskone, der dør 5. februar 1833, 79 år gammel.
•

*

Om Friderich Christensen, kaldet Smed, i Vokslev

Friderich Christensen er i 12 1/2 år, nemlig fra 1761/62
1774, soldat for godset Lundbæk-Pandum.

til

Herefter er han fra giftermålet 1776 smed og indsidder hos
svigerforældrene til 1782, da godsejeren, Christiane Dorothea
Mohrsen, enke efter baron Christian Frederik Juul-Rysensten,
udsteder fæstebrev til ham på svigerfaderens gård (Lundbæk
fæsteprotokol 1739-1852, G1J9-5, fol 185b)..
Fæstebrevet er dateret 7.december 1782, Pandum Gods.
I fæstebrevets indledning hedder det: "...gør vitterligt at have
stæd og fæst, så som jeg hermed steder og fæster til Friderich'
Christensen, barnefødt og opvokset udi Djørup by på Lundbæk Gods,
der i året 1774 efter 12 1/2 års krigstjeneste fra sådan hans
majestæts tjeneste blev udskreven, een mig tilhørende halvgård
og et hus i Vokslev sogn og by på Pandum gods, som hans sviger
fader Laurs Christensen Smed hidtil har haft i fæste, men nu
godvillig til denne hans svigersøn formedlest alder og svaghed
har afstanden; hvilken halve gård, matrikuleret under halv af nr.
II for hartkorn jordskyld 3 tdr. 2 fjkr. 1 1/2 alb., tillige med
det anførte jordeløse hus- fornævnte Friderich Christensen sin
livstid må nyde, bruge og i fæste beholde på følgende kon
ditioner ..."

2. og 3. punkt lyder :
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"Den til hvert àrs Martini svarende landgilde, der efter
jordebogen er penge 1 rdlr., byg 1 td. og havre 1 td. samt
huspenge 1 rdlr., har jeg i betragtning af, at hans hustru Anne
Laursdatter lykkelig og til min fornøjelse har opammet mine 2de
sønner, for hans og konens levetid eftergivet, så intet i så fald
bliver at svare. Halvgårds hoveri og rejser forretter han til
Pandum efter tur og tilsigelse, ligesom hans formand og mine
andre halvgårds hoveribønder i Vokslev i samme gårds hoveri
allernådigst approberede reglement; dog i henseende til hvis
(hvad) i forestående 2den post er meldt, gives hermed løfte, at
om det således kan falde sig, at jeg kan få en bonde til at købe,
der kunne pålægges dette hans hoveri eller og sådant bekvemmelig
kunne ske ved en anden af godsets bønder, skal han ligeledes for
hoveriarbejde uden nogen arbejdspenges svarelse for sin og
anførte hans kones levetid vorde frigiven.
Sine svigerforældre skulle han have på aftægt, men for at betale
indfæstning, blev han ligeledes fritaget."

Den lange soldatertid på 12 1/2 år skal ses i lyset af, at disse
soldater, i al fald i fredstid, vist kun skulle stå til rådighed
med øvelser om søndagen ved kirken.
Folketællingerne 1787 og 1801

Ved folketællingerne 1787 og 1801 bliver familien anført således
under Vokslev by:
1787:
Frederik Kristensen, 45 år, gårdbeboer og smed
Ane Larsdatter,34 år, hans kone, begge i 1. ægteskab
Maren Frederiksdatter, 10 år
Kristine Frederiksdatter, 9 år
Kresten Frederiksen, 7 år,
Lars Frederiksen. 2 år, deres børn
1 tjenestekarl, 1 dreng, 1 pige.
Lars Kristensen, 78 år, madmoders fader, bonde og gårdbeboer
Anne Bertelsdatter, 58 år, madmoders moder, begge i første
ægteskab

1801:
Frederik Smed, 60 år, gårdmand og smed
Ane Larsdatter, 47 år, hans kone
Lars Frederiksen, 23 år,
Kristen Frederiksen, 15 år
Bertel Frederiksen, 12 år,
Niels Frederiksen, 6 år,
Kristine Frederiksdatter, 21 år
Kristiane Frederiksdatter, 11 år,
Frederikka Frederiksdatter, 3 år
Smedegården i Vokslev 1802

I anledningen af brandforsikringen bliver Friderich Christensen
Smeds gård i Vokslev synet og takseret 1. august 1802 (Aalborg
amts branddirektorats taksationsprotokol for Hotnum herred 180030, Br.D.7-11, fol 85.) :
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a.
Stuehuset norden i gården, 13 fag, 9 alen dyb,
fyrre under- oq overtømmer, klinede vægge og stråtag
(indrettet) til stue, kamre og bryggers, med loft,
vinduer og døre, 1 jernbilægger kakkelovn, 1 indmuret
kobberkedel på 3/4 td., samt skorsten af brændte sten
og bagerovn af 1er.

Rdlr.

b.
Det søndre hus, 8 fag, 10 1/2 alen dyb, ege og fyrre
under- og overtømmer, klinede vægge og strå- og lyngtag,
til lade
c.
Det vestre hus, 5 fag, foruden et udskud på 1/2 fag,
7 1/2 alen dyb, fyrre under- og o-vertømfner, klinede
vægge og stråtag, til fæhus
d.
Et hus i nord, 2 fag, 6 alen dyb, fyrre under- og
overtømmer, klinede vægge og stråtag, til vognhus,

e.
Et hus sønden i gården, 4re fag, 8 alen dyb, fyrre
over- og undertømmer, klinede vægge og stråtag,
indrettet ril smedeværksted, med loft overalt og en
forsvarlig skorsten

180

100

40
10

30
360

Ialt

Er forsvarlig mod ildsfare og ej før været forsikret
Skiftet 1812

På 30. dagen efter dødsfaldet bliver der 14. maj 1812 (Lundbæk
skifteprotokol 1804-50, G139-12, fol57), afholdt skifte efter
afgangne gårdmand Friderich Christensen Smed i Vokslev mellem
enken Anne Laursdatter, hvis værge er Anders Laursen i Dalsgaard
i Vokslev sogn, og børnene:
1 søn Laurs, myndig, 1 do. Christen (soldat), 27 år, 1 do.
Bertel, 24 är, 1 do. Niels, 17 år, 1 datter Maren , gift med
gårdmand Niels Poulsen i Vokslev, 1 do. Christine, gift med
sognefoged, gårdmand Christen Pallesen i Djørup, 1 do. Christi
ane, 21 är, hjemme, 1 do., Fridericke, 15 år, ligeledes hjemme.
Boet bliver registreret og vurderet således:
Rdlr

I dagligstuen:
1
3
2
1
1

fyrre bord på åben fod
fyrre bænke
stole med hynder
jern bilægger kakkelovn
fyrre slagbænk
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Mark

Skill

1 stue-ur i futteral
1 gammelt skab
3 stk tin tallerkner
Pä et fast sengested:
1 gul stribet olmerdugs underdyne
1 hvid underdyne
1 blå og hvid olmerdugs overdyne
1 do. hovedpude
1 pude med biat og hvidt overtræk
1 par blårgarns lagner
1 blåt drejls omhæng med kappe
På et do. sengested:
1 vadmels dyne, hvid
1 blå og hvid olmerdugs underdyne
1 ditto overdyne
1 do. do. hovedpude
1 gul og hvid pude
1 par blårgarnslagner

3
0
1

0
3
0

0
0
0

4
3
6
2
1
1
2

0
0
0
0
4
0
3

0
0
0
0
0
0
0

2
1
5
1
1
2

0
4
0
2
0
0

0
0
0
0
0
0

0
3

4
0

0
0

0
0

2
1

0
0

0

2

0

0
0
0
.
'6
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
1
1
3
2
1

8
8
0
0
12
8
12
0
0
0
0
0

I den inderste stue:

1 fyrre bord på åben fod
1 brunt malet skab
I et lidet kammer næst ved:
2 hyldefjæl
1 øltragt
I spisekammeret:
1 bord på fod

I køkkenet:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ildklemme
gammelt fyrre skab
tinrække
kobber kedel på 1/2 td. rum
masktønde
tapstol
asketrug
strippe med jerngjord
bærekar
bryggekar
lidet kar
..fla..(?)

I karlekammeret:

Intet
Pä loftet:

1 garnvinde
1 rok
1 gammel tønde

0
0
0
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0
5
0

12
0
10

I smedjen:

Smedieredskab bestående af
2 spærhager, 2 forhamre, 1
1 blæsebælg, 1 vandtrug, 1
1 slibesten med jernaksel,
tilsammen for

1 ambolt,
håndhammer,
beslåværk,
takseret

0

50

0

Besætning :
1 grå hoppe, 15 år, 40 rdlr., 1 brun do.,
14 år, 30 rdlr., 1 beslagen vogn med leder,
skrav og drættetøj 40 rdlr. 1/2 do og 1/2
trævogn med do. 14 rdlr., lplov med behør
6 rdlr., 1 harve 2 rdlr., hørte alt med til
den lovbefalede besætning og ikke ført til
indtægt.
1 hakkelseskiste med .kniv

2

0

4

Køer:
1
1
1
9

sortbroget ko, 16 år
sort do, 16 år
gràhjelmêt do, 8 år
stk får med lam

Summa boets indtægt

12
12
20
20

0
0
0
0

0
0
0
0.

192

1

6

Efter udsættelse bliver skiftet afsluttet 31. december 1812, hvor
passiverne først bliver ført udelukkende som enkens krav på at
reservere 150 rdlr til sin egen begravelse i lighed med hendes
afdøde mands, hvorefter boets beholdning skal være 42 rdlr 1 mk.
6 skill.. Men derpå bliver det oplyst, at enken skylder 200 rdlr
til (svigersønnen) Christen Pallesen i Djørup, der lader pengene
stå hos enken, der derpå får boet overdraget.
Kilde:[3]
Ane 376 Chresten Jensen

Chresten Jensen bliver kaldt "Store Chresten Jensen". Det er
uvist, hvor han har fået navnet fra. Ligeledes er det uvist,
hvor han er født.
Han bliver begravet 17.januar 1768 i Sønderholm.
Han bliver gift med Anna Christensdatter 28.september 1737 i
Sønderholm.
Ane 377 Anna Christensdatter

Hun er antagelig datter af Chresten Goerim. Hun bliver begravet
l.juni 1760 i Sønderholm.
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De bor i Tostrup. Der er ingen fæstebrev, men han fæster mtr. 10
i Tostrup, gammel mtr. 5, i årene 1740 til 1764. Hans afgift er
f.eks. i 1757 2 rdl, lm og 2skl.

Det er svigerfaderen, Christen Goerims hus, de bebor, men nabohu
set. Christen Goerims enke bor i det oprindelige hus ved siden
af. I dette hus er hun sidste fæster. Der er antagelig bygget et
hus til Chresten og Anna ved giftermålet. Chresten Goerims enke,
Anna Andersdatter har så boet i det gamle. Hvis det havde været
uden for familien, havde der været et fæstebrev til Chresten Jen
sen. Den her skitserede fremgangsmåde kunne være lavet ved skif
tet efter Christen Goerim, der bliver begravet 16.december 1740,
men der er ingen skifter så langt.tilbage.
De får følgende børn:

1: Jens Chrestensen døbt 5.marts 1741 Sønderholm.

2: Chresten Chrestensen Rytter døbt 20.november 1748 Sønderholm.
3: Inger Chrestensen døbt 21.juni 1745 Sønderholm.
4: Thomas Chrestensen døbt 10.august 1749 Sønderholm.
5: Margrethe Chrestensen døbt 13.august 1752 Sønderholm.

6: Maren Chrestensdatter døbt 16.december 1753 Sønderholm.
7: Jens Chrestensen døbt 27.'august 1756 Sønderholm.

Ane 378 Lars Pedersen Væver
Lars Pedersen er født ca. 1734 formodentlig i området Gravlev
Buderup. Han lærer vævning på Torstedlund i Arestrup.

Han fæster et jordløst hus under Restrup Gods 21.september
1760. Hans udbetaling for huset efter Nicolaj Scamparie er
10 rdl plus, at han skal betale med noget vævning.
Han bliver begravet 8.marts 1807 i Sønderholm, 73 år. Skifte
efter ham er indført i St. Restrup Skifteprotokol G.141-85 4-3- >
1807 Fol. 400, se nedenfor.
Han bliver viet til Anne Nielsdatter, men hvor vides ikke.

Ane 379 Anne Nielsdatter

Anne Nielsdatter er født ca. 1737. Hun bliver begravet 23.
september 1798 i Sønderholm, 61 år og 5 mdr.. Skifte efter hen
de er indført i St. Restrup Skifteprotokol G.141-85 4-10-1798
Fol. 286, se nedenfor.
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I vævestuen:
1 stort skab med 2 døre lås og nøgel
En seng deri:
1 olmerdugsdyne, 1 lagen og en pude
1--2 p jern bismer
skab
1 aamme1 væv med
1 ditto
1 do
I
1
1
1
2
1
I
2
1
1
2
4

kiøkkenet:
ild
oa en brant
gi. ubrugelig gryde
gi. jerngryde i grøn
strigle og 2 høer
jern grew, og en spade og en skovl
og en gammel dto

et Dto kiøkken:
ottinger
øl anker og 1 tragt
dei trug
fierrinaer
faar af 5__

—

3

—

1
1
1
1

2
—
—
4
3

—
—
—
—
—

—
—
—
—

1
1
3
2

—
8
—
8

1

1

—
1
—
2

8
8
8
6
—

—
J

—
3

Angående den afdødes gangklæder, da siden samme var ringe og ubrugelige, så ere de bievne delt imellem samtlige børnene; hvilke
alle var -tilstede og tiltrædende gav med samme at være fornøjet.
På tilspørgsel, om andet være som boet til indtægt kunne være at
beregne, hvor der da blev svarende at intet videre var boet til
hørende, så bliver allene indtægten at beregne, med det registre
rede beløb der er
______________________
25
1
2
Da alle vedkommende var nærværende, så begæredes: at skiftet i
dag tillige måtte bringes til endskab, og da retten _______ be
vilgede, så blev med herved foretaget, som følger:

1. Blev boets ganske indtægt at beregne ved registreringsbeløbet,
som er
25
1
2
2. derimod bliver gælden at anføre således:
1. _____________ enkemanden vederlag til sin begravelse lige imod
hvad den s. kones haver kostet, som han anmeldte at være,og
som ej af vedkommende blev modsagt.
10
2. Tilkendt gav enkemanden at skylde til nu
_____________ forfalden hus ______
2
13.1/2 års _____ skat
15
8
Og
M:
4.de
1.
2.
3.
4

da ingen med videre fordringer meldte sig så anføres for
dette skiftes bekostning såsom:
Stempelpapir til skiftebrevet
skifte sail. 1 proc.
for skiftet at holde og give be
skreven på 2 ark papir a 3 sk. er
mændene for deres umage med denne
forretning
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-

1
-

8
11

.1

-

-

-_____ 2______ 8

Lars Pedersen Vævers hus kunne have set sådan ud.

Billederne er fra Væverhuset, Frilandsmuseet.
Foto: Elo Harfot: Trævlerødder.
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De får børnene:

1: Peder Larsen født ca. 1761. Han er ikke døbt i sognet. Han
bor senere i huset mellem Sønderholm og Restup.
Han får en søn Lars Pedersen Vandtrang.
Lars Pedersen Vandtrang er født i huset Vandtrang under Re
stup og hjemmedøbt den 12.januar 1803. Han bliver fremstillet
i Capellet i Restup 6.marts 1803. Han bliver konfirmeret i
Frejlev kirke første søndag efter påske 1818. Han bliver se
nere gift i Restup Kapel, 23.november 1827 med Ellen Marie
Dahlsdatter.
De får børnene:
1:
2:
3:
4:
5:
6:

Christiane døbt 1824.
Petrea døbt 1828.
Peter Christian født 27.juni 1830.
Mette Kjerstine født 15.juni 1832.
Laura Marie født 25.maj 1835, død 1.december 1848.
Caroline født 1836.

Lars Pedersen Vandtrang fæster mtr.19 i Sønderholm fra 1831
til 1836. Den 29.november 1836 frasiger han sig fæstet til
Herskabets fri rådighed med den besætning han endnu har til
bage, då han ikke længere ser sig i stand til at beholde det.
Dette barnebarn af Lars Pedersen Væver har forbindelse med
den store røver og tyvebande, der huserer på Aalborgegnen i
1830-erne. Banden bliver også kaldt "Røverne fra Rold". Lars
Pedersen Vandtrang er godt kendt med hovedpersonerne Lorenz
Meier, Johannes Stenild alias Bette Fanden, Skærslipper Las
sen og Petronellen m. fl.
Lars Pedersen Vandtrang bliver arresteret i 1837. Da bor han
i huset Vandtrang hos moderen ifølge domsprotokollerne. Han
bliver i 1842 idømt 12 års tugthusarbejde for røveri, tyveri,
tyverimedvider og for at have attanteret eller intanteret
flere af sådanne forbrydelser.
Mens Lars sidder i arresten bor Ellen Marie med børnene i Hos
pitalshuset i Sønderholm. Senere flytter de fra sognet.
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2: Anna Larsdatter døbt 25.marts 1764 Sønderholm. Ane 189.
3: Niels Larsen døbt 2.februar 1766 Sønderholm. Senere husmand
i Tostrup.

4: Ellen Marie Larsdatter døbt 23.juli 1769 Sønderholm. Senere
gift med Chresten Christensen Kiær af Molbjerg.
5: Anne Kirstine døbt 3.maj 1772 Sønderholm. Begravet 7.april
1802 Sønderholm.
6: Cidsel Larsdatter døbt•15.marts 1775 Sønderholm.
7: Christiane Larsdatter døbt ca. 1779 Sønderholm.
Skifte efter Anne Nielsdatter.
Anno 1798 den 4.oktober blev af mig undertegnede på den høje
skifteforvalters vegne mødte udi i skarvboet hos husmand Lars
Pedersen i Sønderholm for der at foretage en lovlig registrerings
og vurderingsforretning efter hans ved døden afgangne hustru Anne
Nielsdatter til efterretning imellem bemeldte enkemand på den ene
side, og den afdødes efterladte børn, og arvinger på den anden
side, som ere: 1 En søn Peder Larsen, 37 år gammel og husmand bo
ende i de såkaldte Vævers hus ved Restrup, 2de en ditto Niels
Larsen, 35 år gi. gift og bor til huse i Binderup, 3de gårdmand
Christen Rytter i Sønderholm, hans hustru Anne Larsdatter, 4de
datteren Ellen Marie, gift med husmand Christen Christensen Kiær
ved Hornum gård, 5de datteren Anne Kirstine tjener hos præsten
Hr. Hass her i Sønderholm, 26 år gi., 6de datteren Sidsel Lars
datter været hjemme i skarvboet, 24 år og 7de datteren Christiane
Larsdatter 21 år gi., logerende hjemme i boet, for hvilke umyn
dige pigebørn faderen ifølge loven er født værge, og som tilsyns
værge blev anført den ældste broder ovennævnte Peder Larsen.- Ved
forretningen var alle ovennævnte myndige arvinger tilstede, såvel
som enkemanden Lars Pedersen ligeså var tilstede de 2de mænd og
sognefogden, Niels Jepsen af Drastrup og Peder Gregersen i Søn
derholm, og hvorefter blev forrettet og foretagfet som følger:

I den liden stue:
bord og 2 bænke med skuffe under bordet
do udçn bænk
stole med 2 hynder
jernkakkelovn liden
hængeskab med lås og nøgel
og
1 gammel dragkiste med 3 skuffer
1 fyr
2 hylder og 10 gamle skillerier
4 hjemmegjorte gardiner
2 olmerdugsdyner, 2 puder og 2 blåst.
lagner
En ditto sengested:
2 olmerdugsdyner, 1 ditto, 2 puder og
2 blåst. lagner
1 tin tallerken og 1 manglefiel
1
1
3
1
1
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-

4

2

2
-

12
-

__
2

4
2
-

12
12
-

5

__

4
-

1

-

Når samme

Summa gæld og benævnte

15

5

5

med indtægterne der er

25

1

2

Hermed til arv og deling imellem enkemanden og børnene den summa
13
1
9
at beregne
Hvilken bliver at dele således:

1. Tilkomme enkemanden den halve boes lod
4
som er
2. Børnene den øvrige halve del neml. hver
af de 5 pigebørn svare
1

Og hver af de 2de sønner
_____________ udgør til deling

bliver med

3

14

1/2

1 11/18

1
-

3

2/9

9 rdl. 1 m. 13 sk.

Og da denne arv er så liden, sä blev dennem omsat til at anvendes
til de umyndige børn ___ brugelighed efter foruden som de samme
måtte behøve; alt under værgen og tilsynsværgen oplyst, og en så
ledes ___________________ ved denne forretning være at forrette,
og enkemanden desuden _ _____ over, at holde den høje skiftefor
valters krav og skadesløs over videre fordring er i dette boe
skulle forekomme end som allerede anmeldt sig _________ hand og
__________ stedse at holde huset med have og bygning, så blev
denne f______________________________________ sluttet og _________ .
Datum skarvbo slutte ut supra.
På den høje skifteforvalters vegne
Schiern

Enkemanden
Lars Pedersen

Sønnerne
Peder Nikolaj Laursen
Niels Laursen
På min søsters og hustru Kiærs vegne.

Skifte efter Lars Pedersen:
Anno 1807 den 4.marts

Skifte efter Lars Pedersen Væver.

Anno 1807 den 4.marts saasnart som det var bleven anmeldt, at fæ
stehusmand Lars Pedersen af Sønderholm under Stamhuset Restrup
Bo var død indfandt sig udi skarvboen paa høje skifteforvalters
hans Exellence hr. Geheime Conferenceråd Raben Levitzaus vegne
hans fuldmægtig forwalter Damgaard for Restrup med tiltagne 2
vitterlighedsvidner sognefoged Poul Larsen, Peder Gregersen af
Sønderholm for at foretage Registrering og Vurdering over bemeld
te afdødes efterladenskaber til viderepaa følgende skifte og de
ling imellem den afdødes i ægteskab med forhen afdøde Ane Niels
datter sammen avlede og i bye værende bondemand en søn Peder La
ursen, 45 aar boende i huset imellem Restrup og Sønderholm, en
datter Ane Laursdatter gift med gaardmand Chresten Chréstensen

1.39

Rytter i Sønderholm, en søn Niels Laursen husmand i Tostrup 40
aar, en datter Ellen Marie Laursdatter gift med husmand Christen
Christensen Kiær paa A^strup mark Aars sogn, en datter Sisel La
ursdatter 32 aar ugift og hjemme paa stedet, 1 do. Christiane La
ursdatter 29 aar ligeledes ugift og hiemme. Alle herberørte ar
vinger paa den__________ Boets Chridi og Debitorer paa den an
den side, ved forretningen var narvarende sønnen Peder Laursen
paa egne vegne og som formynder for de 2 umyndige Døttre hermed
stedet, og er da i førbemeldtes hus og overværelse paaskrevet
som følger.

I daglig stuen.
1 fyr bord med do krysfodog skuffe under
2 fyrbænke
1 skytte bænk
1 liden bielægger kakkelovn
1 gi fyr hængeskab
der i et andet med datterens klæder
og nogle røde vaser
1 malke hylde
1 pe_____________
1 brun mahlet fyrhalm kiste med
nøgle og ____________
Der i den afdødes gangklæder
1 blaa vadmelskiold
1 do ældre
1 blaa vadmels vest med charnel
haars knapper
'
1 do bukser med camelhaars knapper
1 do
grøn Draels vest med mettalknapper
1 Rød Draels do med guldknapper
1 par graa _____
1 hat
1 blaa loden hue medsød under foer
1 grøn do
1 Blaa bomuld do
1 par uldhandsker
1 gi stribet undertrøje
1 gi Draels Brystdug
1 par strigler
4 stykker gardin____ kappe og 2 stykker
forslag til seng
1 Rød og graastribet olmerdug
1 Blaastribet do
1 grøn stribet olmerdugspude
1 par blaa lerreds lagner
1 pude med blaagarns undertræk
5 gi blaagarns strømper

3
-

-

1

2
1
4

8

1

10
2

2
1

-

1
1
1
1
-’
-

4
3
2
1
i
2
1
1
1
-

1
1

2
2
4
1
2
2
4

8
8
12

8

I spisekammeret.
1 øltønde
2 fierdinger
2 gryder
1 ildtang
10 stk. skielerier

2
1

6
12
10
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Skifte efter Anne Nielsdatter, Ane 379.
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I den yderste stue.

1
2
1
1
1
1
1
1
1

jern kakkelovnsplade
________ med tilbehør
træe bailie
spand og 1 strigle
jerngryde i ______
korn sæk
gi. standtønde
gi. ubrugelig egeskab
liden thin hylde

1
8
2
1
8
1
8
2
1
8
4
-______ -______ 4
25
3
12

Videre end foran specificerede fandtes ikke eller blev angivet
dette Boe til indtægt at beregne, og blev forretningen for i
dag sluttet og med samtlige tilstedeværendes underskrift be
kræftes .
Datum ul________
Paa høje skifteforvalters vegne.
Damgaard
Paa egne og som formynder for
mine 2 ugifte systers vegne.
Peder Nikolaj Laursen
som vitterlighedsvidner
Poul Larsen
Peder Gresen.

ANE 380 Peder Jensen Smed
Peder Jensen er døbt 27.januar 1732 i Sønderholm. Faddere er Ingvardt Christensen, Ditløv Lodvigsen og hustru, Morten Johansen,
Thomas Nielsen.

Han bliver begravet 3.august 1794 i Sønderholm, 62 år gammel.
Han bliver trolovet 16.september 1761 og viet 11.oktober 1761 i
Sønderholm med Anne Clemensdatter.

Ane 381 Anne Clemensdatter
Anne Clemensdatter er døbt 24.marts 1737 i Sønderholm. Faddere
er Christen Harbroe og hustru, Pouel Jensen, Gregers Pedersen
og Povel Smed.
Hun bliver begravet 30.november 1800 i Sønderholm, 63 år og 8
mdr.

Den 12.oktober 1761 fæster Peder Jensen et hus og en smedie un
der Restrup Gods. Det er det hus med smedie, som hans far fra
døde .
De får følgende børn:

1: Clemen Pedersen døbt 24.juni 1762 Sønderholm. Han bliver se
nere smed og husmand i Sønderholm. Han bliver 27.januar 1792
gift med Else Sørensdatter. Han begraves 2.søndag efter påste
1812 i Sønderholm.
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2: Jens Pedersen døbt 13.maj 1764 Sønderholm. Han bliver senere
gårdmand i Tostrup.

3: Niels Pedersen døbt efteråret 1766 Sønderholm. Han bliver be
gravet 6.juni 1773 Sønderholm.
4: Lars Pedersen døbt 2.februar 1772 Sønderholm. Ane 190.
5: Margrethe Pedersdatter døbt xx.oktober 1774 Sønderholm. Hun
bliver 24.april 1763 viet til Niels Larsen Væver, husmand og
væver i Sønderholm, søn af ane 378 og 379.

6: Niels Pedersen døbt 3.maj 1778 Sønderholm.
Ane 382 Lars,Erichsen

Anesammenfaid, se ane 368.

Ane 383 Anne larsdatter
Anesammenf aid, se ane 369.

10 GENERATION

Ane 708 Jens Jensen
Det vides ikke, hvornår Jens Jensen er født.
Han bliver viet til Maren Jensdatter 17.december 1722 i Vester
Brønderslev Kirke.
Ane 709 Maren Jensdatter

Det vides ikke, hvornår Maren Jensdatter er født.
De får af børn:

1: Johanne Jensdatter døbt 25.februar 1731 i Vester Brønderslev.

2: Thomas Jensen-døbt 28.september 1732 i Vester Brønderslev.
3: Christen Jensen døbt 7.april 1735 i Vester Brønderslev,
354

ane

4. Anders Jensen døbt 6.juli 1738 i Vester Brønderslev.
Ane 716 Lars Christensen

Lars Christensen er født ca. '1700. Han begraves 25.november 1764
i Serritslev, 64 år gammel. Han er på dette tidspunkt fæster af
gården "Sønderhaven".

Han bliver trolovet 15.marts 1742 i Serritslev med enken Anne
Mortensdatter af Sønderhaven. Han angives som ungkarl af Taars.
Forlovere er: Thomas Christensen af Hesselholt (Tårs) og Morten
Nielsen af Gynderup.
De bliver viet 27.maj 1742 i Serritslev Kirke.

Ane.717 Anne Mortensdatter

Anne Mortensdatter er født i Vrejlev sogn. Hun er datter af Mor
ten Nielsen og Else Svendsdatter i gården Gynderup.
Anne Mortensdatter var først gift med Thomas Mortensen, som 1739
fik fæstebrev på Sønderhaven i Serritslev under Vrejlev Kloster
gods. Han dør imidlertid sommeren 1741. Der er både arv til enken
og de to små døtre, Margrethe og Else. De arver hver 42 rigsda
ler.
De får af børn:

1: Margrethe Thomasdatter
2: Else Thomasdatter.
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Efter Thomas Mortensens død er det, at Anne Mor tensda t ter og Lars
Christensen bliver gift.
De får to sønner:
1: Thomas Larsen døbt 20.oktober 1743, Sønderhaven, Serritslev.
Ane 358.

2: Christen Larsen døbt ved påsketid 1746, Serritslev. Han bliver
gift med Malene Berthelsdatter ca. 1777. Han dør 1807 Sønder
haven, Serritslev. Skifte Vrejlev Kloster 7.maj 1807.
3: Anders Larsen født ca. 1750.

Efter Lars Christensens død 25.november 1764 i Sønderhaven, Ser
ritslev er der skifte i Vrejlev Klosters skifteprotokol G 46-5.
Enken Anne Mortensdatter har som lavværge Lars
Hjelmsted i Serritslev (hendes svigersøn).

Pedersen

fra

Parret har tre sønner: Thomas Larsen 21 år, Christen Larsen 18
år og Anders Larsen 14 år. Børnenes formynder er Jens Jensen fra
Store Plet i Vrejlev. Det er enkens halvbroder.
Sønderhaven var da på 5-5-0-0 tdr hartkorn, efter skiftet blev
der et mindre underskud i boet på 4 rdl. 2 mk. og 15 sk..

Formynderen burde i dette tilfælde have været faderens slægt,
man kan altså gå ud fra, at Lars Christensen ikke på dette tids
punkt havde familie, der kunne påtage sig formynderskabet.
Ane 718 Laurs Blegraf
Der vides intet om Laurs Blegraf, bortset fra, at han nævnes ved
datteren, Anne Laursdatters vielse, ane 359.

Ane 719 NN
Ane 726 Peder Scharendahl

Der er ingen data på Peder Scarendahl.
Han bliver gift med Mette Nielsdatter.

Ane 727 Mette Nielsdatter
Der er ingen data på Mette Nielsdatter.

De får af børn bl.a.:

1. Kiersten Pedersdatter, der er hjemmedøbt 6.december 1735 i
Scharndal i Mygdal. Faddere er: Niels Larsen i Uslef, Johanne
i Smidien, Anders Larsen Grøntved, Kiersten Larsen og Jens
Christensen.
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Ane 728 Lars Jensen

Det vides* ikke, hvornår Lars Jensen er født..
Han bliver gift med Maren Sørensdatter.
Ane 729 Maren Sørensdatter

Det vides ikke, hvornår Maren Søren§datter er født,

De får af børn bl.a.:

1: Søren Larsen døbt l.s.i advent 1733 i Dronninglund, ane 364.
Ane 730 Hans Christensen
Det vides ikke, hvornår Hans Christensen er født.
Han bliver gift med Mette Sørensdatter.

Ane ..731 Mette Sørensdatter
Det vides ikke, hvornår Mette Sørensdatter er født.

De får af børn bl.a.:
1: Maren Hansdatter døbt 22.s i Trin. 1735 i Dronninglund, ane
365.

Ane 732 Axel Jørgensen Schioldann

Axel Jørgensen Schioldann er født 3.maj 1703 i Spjellerup sogn
i Fakse herred. Han dør 15.maj 1770 i Voersaakrog, Albæk sogn
og bliver begravet 21.maj, 67 år gammel. Han bliver begravet in
de i Albæk Kirke.

Axel Jørgensen Schioldann er ved sin fars død kun 8 år gammel.
Han kommer vist i ung alder i lære hos skytten på Vemmetofte,
Frederik Kirsten, der er gift med en søster til hans fars før
ste hustru, Anna Sofie Damiansdatter Stendorph.
I slutningen af 1725 bliver han selv skytte eller skovrider på
Juellinge i Halsted sogn på Lolland. I 1732 flytter han til
Jomfruen^ Egede i Øster Egede sogn på Sjælland, hvor han ansættes
som skytte. Her bor han i Sandhuset.
Han bliver gift 13.juni 1726 i Halsted sogn, Lolland Nørre her
red med Ursula Cathrine Johannesdatter Winther.
Ane 733 Ursula Cathrine Johannesdatter Winther
Ursula Cathrine Johannesdatter Winther er født ca. 1706. Hun dør
3.marts 1791 i Voersaakrog og bliver begravet 10.marts i Albæk.
Ved sin død er hun 84 år, 5 måneder og 19 dage gammel.
I 1738 skyder Axel af vanvare, som han selv påstår, en kronhjort
i Det Kongelige Jagtrevir. Han bliver efter datidens strenge
jagtlove ved jagtsessionens dom af 25.juli 1738 dømt til enten
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at betale en bøde på 500 Rdlr. eller arbejde 3 år i Bremerholms
jern. Et sådant ophold har ikke forekommet ham særligt spændende,
hvorfor han vælger at flygte fra hustru og børn.

Da Axel forsvinder fra Sjælland, sidder hustruen tilbage i Sand
huset med 4 små børn. Alt deres løsøre bliver beslaglagt til dæk
ning af sagens omkostninger, der var på 16 Rdlr.. Da løsøret kun
vurderes til 12 Rdlr. tillader kong Christian d.VI allernådigst,
at hun må beholde
Efter 3/4 års forløb ansøger Ursula Cathrine Johannesdatter Win
ther om benådning for manden, idet hun "fremstiller væmodig, at
slig Forseelse er af hendes Mand begaaet af Uvidenhed om Fælles
jagtens Beskaffenhed, og at hun i lang Tid har siddet og sidder
endnu alene med 4 Børn, formedelst hendes Mand er borte i en fat
tig og bedrøvelig Tilstand".
Den 13. juli 1739 henstiller Kancelliet sagen til kongens afgø
relse, og den 16. juli 1739 har Konceillet givet ansøgningen på
tegning "refereres Hans Majestæt". Kongens beslutning kan ikke
findes, så det vides ikke om Axel bliver benådet.

I 1740 dukker han imidlertid op i Vendsyssel. Hgr forpagter han
hovedgården Hørbylund. I 1742 er han forpagter af gården Haven
også i Hørby sogn.
Den 9.april 1745 køber Axel Jørgensen Schioldann selvejergården
Vorsaakrog -sammen med 6 jordløse gadehuse i Albæk sogn. Prisen
for gården og gadehusene skulle være 600 Rdlr.

Voersåkrog nævnes ikke i Vendsyssel matriklen i 1688 og ingen
gårde i Voerså betegnes med det hartkorn, som gården siden har,
så den er formodentlig sammenlagt af flere gårde.

Som ejer af Vorsåkrog får han flere stridigheder med Oberst Pe
der Reedtz til Voergård.
I ægteskabet er der 12 børn:

1: Jens Axelsen Schioldann døbt 1.november 1726 i Halsted. Han
dør ugift og bliver begravet 24.maj 1748 i Albæk.
2: Lovise Axelsdatter Schioldann døbt 22.april 1729 i Halsted.
Hun dør 15.april 1731 i Halsted.

3: Jørgen Axelsen Schioldann døbt 10.december 1730 i Halsted.
Han dør 15.april 1731 i Halsted.
4: Laurs Axelsen Schioldann døbt 20.juni 1732 i Øster Egede.
Ane 366.

5: Marie Elisabeth Axelsdatter Schioldann døbt 19.september
1734 i Øster Egede. Hun dør 21.august 1814 i Sæby. Hun bli
ver gift 18.september 1772 i Albæk med Gregers Jørgensen
Vorsaa. Hun bliver gift anden gang med Hans Peter Houmann
den 24.juni 1785 i Albæk. Han er ejer af Gærumgård og bliver
senere prokurator i Sæby.
6: Anne Malene Åxelsdatter Schioldann døbt 14.oktober 1736 i
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Øster Egede. Hun dør som lille før 1740.

7: Louise Axelsdatter Schioldann døbt 28.december 1737 i Øster
Egede. Hun bliver gift med selvejerhusmand Jens Christensen
i Albsk den 27.september 1764.
8: Anna Magdalene Axelsdatter Schioldann døbt 30.oktober 1740 i
Hørby. Hun bliver begravet 8.november 1803 i Aalborg, Budolfi
sogn. Hun dør under et besøg hos datteren Else. Hun er ellers
bosat i Sæby. Hun bliver gift 6.december 1764 i Albæk med
avlsbruger Peiter Christian Simonsen Løgstør.

9: Jørgen Axelsen Schioldann døbt 16.december 1742 i Aasted. Han
dør ugift, 72 år gammel som indsidder i Voersåkrog 12.juni
1814.
10:Johannes Axelsen Schioldann født 17.september 1745 i Voerså
krog. Han dør 26.maj 1820 i Sæby. Han var først tjener i Kø
benhavn, beboede derefter Holte i Albæk og var tilsidst bræn
devinsbrænder og ejer af Strandhuset i Sæby. Han bliver gift
2.november 1770 i Vor Frue Kirke i København med Anne Marie
Laursdatter Schmidt.
11:Hans Axelsen Schioldann døbt 13.februar 1748 i Albæk. Han dør
1. maj 1825 i Voersåkrog. Han bliver gift 6.september 1775 i
Albæk med Johanne Andersdatter Mørk. Han bliver den næste ejer af Voersåkrog.

12:Jens Axelsen Schioldann døbt 30.september 1750 i Albæk. Han
dør 11.juli 1829 i Sæby. Han er avlsbruger. Han bliver gift
2. februar 1789 i Sæby med enke Anne Cathrine Nielsdatter.
I 1752 nævnes Axel Jørgensen Schioldann som strandrider, hvil
ket er en slags toldbetjent.

Efter Axel Jørgensen Schioldanns død udfærdiges der skifte. Det
findes i Aalborg Amts Skifteprotokol 1756-1775 fol. 392-400.
Skiftet lyder som følge:
Skifteforretning blev afholdt d. 25.juni 1770 i Stervboen efter
Axel Scholdan, som ejede og beboede Voersaakrçg i Albæk sogn,
mellem hans enke Ursula Catrine Johannesdatter Winther og deres
fælles børn:
1 søn, Lhurs Axelsen, boende i Lyngsaa, Jørgen Axelsen, 27 år,
Johannes Axelsen, 26 år, hos Etatsråd Nissen i København, Hans
Axelsen, 23 år, Jens Axelsen, 20 år.
Døtrene var: Den ældste Marie Elisabeth, ugift hjemme, Lovise
gift med Jens Christensen i Sdr. Vorså, Anne Magdalene, gift
med Peder Chr.Løgstør i Sæby.
Lavværge for enken var Sognedegn Otto Hybertsen, formynder for
de mindreårige og den ugifte datter var broderen Laurs Axelsen
og farboderen Jacob Schioldan boende i Løgholt i Dronninglund
sogn.
Boet blev derefter registreret:
Af besætning var der 9 heste og 3 plage, 17 køer, 11 ungnød, 18
får med 18 lam, 5 får uden lam, 1 vædder, 1 so med 7 grise, 4'
galtsvin, 4 bistader.
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Bygninger :
Raallingshus øst i gården 11 fag med kvist til østre side på 5
fag indrettet til stue, og på venstre side ud til gården 1 for
stue, 1 fag. Laden sønder i gården 11 fag. Fæhus vester i gården
14 fag med fåresti. Hølade og stald nord i gården 7 fag, til lade
og stald 12 fag opbygget for 2 år siden. Scolle og borgerstue hu
set 6 fag.
Alt var godt i henseende til tømmer, men manglede en del tække.
Enken foreviste i retten den salige mand Axel Scholdans meddelte
skøde på Voersaakrog med tilliggende udgivet af Jens Rasmussen
i Voerså den 9.april 1745 tilligemed 6 gadehuse på gårdens grund,
som findes istand og beboelse. Desuden havde afdøde på sin gårds
grund ladet bygge 2 huse, som beboes for tiden af Villum Chri
stensen og Jens Nielsen.
Det blev af skødet oplyst, at gården ved købet havde kostet 600
Rigsdaler tillige med de 6 gadehuse.
Da det er bekendt, at afdøde havde forbedret gården og det tilhø
rende, fandt vurderingsmandene årsag til at vurdere den endnu hø
jere af værdi og ansatte dens hartkorn, som er 7 tdr. 3 fjdk. 1
alb. af Td. hartkorn 100 Rigds. = 710 Rigds.2 Mark 8 Skil..
En ubrugelig og umatrikuleret vejrmølle ved gården blev vurderet
for 3 Rigds..
Dernæst blev boets papirer, købekontrakt på gården og skøde m.v. ,
som kan være til nytte, indlagt i afdødes chatol, som derpå blev
forseglet.
Efter at boet var registreret, havde samtlige arvinger indsendt
deres skriftlige declaretioner af 15. og 20. maj 1770, at være
fornøjede med det af deres far gjorte testamente og altså ej vi
dere ved skiftet foretage, bemeldte 2 declarationer lyder såle
des:

Dette Testamente og sidste Villie, som min salig Fader Axel
Scholdan til Vorsaa Krog har gjort for min efterlevende Moder og
Broder Hans Scholdan, skal af mig som ældste Søn ikke imodsiges
hvilket tilstaaes af mig.
Lyngsø, d. 15. Maj 1770
Laurits Scholdan.
Dette Testamente, som min salige Broder haver efterladt sig mel
lem hans efterladte Kone og Børn, er disse tvende umyndige nemlig
Marie Elisabeth og Jens Axelsen Schioldan vel fornøjede med, som
tilstaaes af mig som født Formynder.
Løgholt, d. 20. Maj 1770
J.J. Scholdan.
Jens Scholdan
Marie Elisabeth Scholdan.
At det jo er min Villie tilstaaes af mig som næstældste Søn.
Jørgen Scholdan.
I skiftet efter Axel Jørgensen Schioldann i 1770 nævnes hans te
stamente, uden at testamentets ordlyd gengives. Der står formo
dentlig deri, at enken skal beholde gården, sålænge hun lever.
Der står nok ligeledes deri, at sønnen Hans Axelsen Schioldann
derefter skal overtage gården.
Der er ikke fundet noget skifte efter Ursula Cathrine Johannes
datter Winther. Der er heller ikke fundet tinglæst adkomst til
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gården for sønnen, Hans Axelsen Schioldann. Hvilket kan tyde på
en familieoverdragelse af gården.
Kilder:

[37],[38]

Ane 734 Peder Nielsen Korren
Det vides ikke, hvornår Peder Nielsen Korren er født.

Navnet "Korren" kommer formodentlig af en gård ved samme navn i
Albæk sogn eller af en anden gård ved navn "Korre", der er i
Lyngså ligeledes Albæk sogn.
Han bliver trolovet 8.maj 1732 i Albæk med Johanne Jepsdatter.
De bliver viet 12.december 1732 i Albæk Kirke. Forlovere er Peder
Nielsen Vadet og Just Jacobsen, Lyngså.

Ane 735 Johanne Jepsdatter
Det vides ikke, hvornår Johanne Jepsdatter er født.

De får af børn bl.a.:

1: Karen Pedersdatter døbt 13.december 1732 Lyngså, Albæk sogn.
2: Peder Pedersen døbt 13.juni 1735 Lyngså, Albæk sogn.

3: Maren Pedersdatter døbt 16.juli 1740 Lyngså, Albæk sogn.
4: Maren Pedersdatter døbt 8.juni 1743 Lyngså, Albæk sogn.
5: Anne Pedersdatter døbt 4.maj 1746 Lyngså, Albæk sogn.
6: Else Pedersdatter døbt 28.november 1748 Lyngså, Albæk sogn.
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Albæk Kirke.
Foto: Henrik Bygholm: Aalborg Stiftsbog 1988.

Ane 736 -Erik Lauridsen Riise

der også kaldes Erik Laursen, er født på Riisegård i Gjerding i
B1 enstjrup" sogn, og han dør 1738 i Håls, Gunderup sogn og bliver
begravet den 27. juli.

Om hans død fortæller kirkebogen:

"Dom 8.Trinit. begravet Erich Lauridsen Riis af Haals, død paa
Mareken i et stort Torden, da han gick med sine andre byes mænd
i et louligt arbejde".
Erich Lauridsen fæster gård under Lindenborg den 28. april 1729.
Han fæster den gård, som Niels Jensen ved dom var frasagt.

Erich Lauridsen Riise bliver trolovet 11.september 1729 og gift
23.oktober i Gunderup Kirke med Kirsten Pedersdatter Winter.
Ane 737 Kirsten Pedersdatter Winter

Kirsten Pedersdatter Winter er døbt 14.maj 1702 i Gunderup Kir
ke .

Erich Lauridsen Riise får den 28. april 1729 udstedt fæstebrev
på en gård under Lindenborg gods. Han fæster den gård, som Niels
Jensen ved dom var frasagt.
I ægteskabet er der børnene:

1: Kirsten Eriksdatter døbt 6.s.Tri. 1730 Gunderup sogn.
2: Peder Eriksen døbt 9.s.Tri. 1732 Gunderup sogn.
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3: Lars Eriksen, født 4.1.1734 i Håls i Gunderup sogn. Ane 368.
4: Poul Eriksen, født o. 1736 i Gunderup sogn, død 71 år gammel
d. 4.3.1807 i Sønderholm. Gift med Dorthe Christensdatter
født o. 1731, død 26.7.1789 i Sønderholm, 58 år og 7 mdr.
gammel. Fæster i matr. nr 4 i Sønderholm fra 1763-1797.
Deres eneste barn dør som 17 årig, hvorefter Poul Eriksen
sammen med sognets præst, Jens Hass, stifter et legat, hvoraf
renterne hvert år gives til to af sognets hæderlige og træn
gende enker. Legatet udbetales helt op til kommunesammenlæg
ningen i 1970, hvor det bliver lagt sammen med andre legater.

5: Maren Eriksdatter døbt 21.s.Tri. 1738 Gunderup sogn.
6: Karen Eriksdatter døbt 17.s.Tri. 1740 Gunderup sogn.

Kirsten Pedersdatter Winter bliver gift igen 23. november 1738
med Søren Madsen, der overtager fæstet 1. maj 1739.

Skiftet efter Erik Lauridsen Riise findes i skifteprotokollen
for Lindenborg Gods, G 147 - 330, folie 397 til 402.
Skiftet er dateret 11.september 1738 og lyder:

Anno dend lide September mødte paa Skifteforvalterens vegne af
Lindenborg Jens Klitgaard paa be__ Lindenborg i Skarvboen Haels,
for at Registrere.og Vurdere til endelig skiftes holdelse efter
afgangen Erich Laursen Riise imellem hans efterladte Enke Kir
sten Pedersdatter paa ___ ____ , og Deres tilsammen avlede børn
paa den anden side, nemlig Kirsten Erichsdatter 8de aar, Peder
Erichsen 6de aar, Laurs Erichsen 5de aar og Povel Erichsen 3de
aar, hvor de udi overværelse af Enkens Laugværge, Niels Jensen
i Haels, og som Børnenes Formynder, Christen Andersen ibid, samt
Vurderingsmænd Jens Christensen og Jens Laursen i Haels, blev
forrettet som følger:
♦

Udi Stuen.

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
9
1
1
1
1
3

Fvhr senae sted med
omhæna
Rød og Blaastribet olmerdugs overdyne
Blaastribet Bolsterunder dito
Dito Hoved Puder
Blaa lærredslagen
Lang Fyhrbord med krysfod
Lana Brun Eaekiste med
oa Laas
Dito mindre af Fyhr
Jernkakkelovn med
Bøge stohl
gi Røde og Blaa Blomst. Hynder
gi Fyhr Hylder
stk al stav
a
gi Haandkurv
Jerngryde
al Fvhr Flø
gi Jern Bradepande
stk al Sten
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—
- 1
4

-

—
10
-

3
2
3
3
2
2
4
4
1
3
-

2
12
3
2
1
2
2
3

1
1
1
1
2
2
1
1
9
1
1
1

1
—
—
—
—
—

-

-

4
1
—

12
12
12
2
2

—

—
—

8
2
4
1
1

2
-

—
1
4
1
2
-

—
8
2
3
2
2
8
1

4
2
1
1

2
5
2
1
4
1

6
-

-

Od
og 2 al
gi Træelysestage
gl stau
gi Ildband
gi Tindfade
gi dito Tallerkener a 3 ___
Smør Brik af Tin
Bøge Træefad
Tallerkener
Træe Mangelfiel

—
—
—
—

Træevægt

1
1
1
4
6
1
2
6
2
1
2

I en anden stue
2
4
3
3
1
1
1

gi
gi
gi
gi
gi
gi
gi

Fyhr sengs Zæde
Sort stribet Wadmelsdyner
Dito Hoved Puder
Blaargarns Lagner
Blaae og Hvid Senge
Glas Løgte
Barn Seng

J

I Kamme re_t
1
1
2
3
1

gi
gi
gi
gi
gi

Ege Øltønde
Træe .Øltragt
Bøge fierlinger
Dito ottinger
Drøvte Trøng

I Stegerset

1
1
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1

gi Brøg Ki
gi Zin gryde
gi Ege Brøg Kar a 2 f
gi Ege S__ .
gi Fyhr Stand Tønde
gi Balle
gi Borkar
Stripper
gi Bøge Kiernn
gi Spader a 4 Ber
Hør
a 4
Halm Plate

I Gaarden

1 gi Arbejdsvogn med 2 Beslagne hjul og
alt til _____
1 gi Dito uden Beslagne hjul
1 gi Møg Dito
1 Plov med behørig _ndskab
2 gi Træe ______
1 gi __________ . ____ med kniv
1 gi Slibesten
1 gi Sk____ Stik
7 stk Fyhrtømmer
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-

1 gi 0
oa Baandkurv
1 gi Hammer

-

■

■

6
1

Beester

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Brun Hoppe 9 aar
Dito 14 aar
Sort Hoppe 10 aar
gi Brun hest 16 aar
Dito 7 aar
Dito Skielmet 5 aar
gi Sortbrun Hoppe med Føl 16 aar
Sort Hesteplag 3 aar
Sortbrun V__ plag 2 aar
Sort
Dito 2 aar

4
4
4
1
2
4
1
2
1
1

4
—
—
4
4
—
2
—
4
2

—
—
—
—
—
—

2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
—

4
4
1
4
2
4
1
4
3

-

—

5
-

3

-

3
1

—
8

—

Kvag

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sort Koe 9 aar
Sort Skielmet Dito 13 aar
rød Dito 4 aar
Sort Skielmet Dito 5 aar
Dito 5 aar
Sort Blidset Dito 9 aar
Sort Skielmet Stud___ 3 aar
Sort Dito 3 aar
Dito 2 aar
Sort Skielmet Dito 1 aar
*
Rød kvie 3 aar
Sort Skielmet 2 aar
Sort Dito 1 aar
Sort Skielmet kviekalv

•

Faar

15 stk gi
6 stk Lam a

♦

Svin

2 stk sø
2 aar
3 stk Grise

' —

I Haven
3 Bistader, hvorudi Bierne var næsten
døde, af

—

3

—

Paa Spørgsmaal svarede enken og hendes Laugværge at der og
efter
Boen til aode at
nu, med
er
Ugif___ at, undtagen kornet i Laden som nyelig er indhøstet. Og
ihens______ at kongl. paabued og Grevskabets Landgilde, __________
samt ____ og Sædekorn, _____ ____ _________ , henføres det* ikke
Boen tilgode, ____________ at Vurderingsmandene ikke derpaa kunde
satte nogen Taxt,

SUMMA BOENS FORMUE
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Skifte efter Erik Lauridsen Riise. Ane 736.
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Dernæst blev Husenes Brøstfældighed af Vurderingsmandene Taxeret.
1. Kornladen bestaaende af 17 Bind, som vi fand repareres ring___
4
22
med a Bindet 1 ad 2 __

2. Høeladen 10 Bind kand repareres mod

2

-

-

3. Staldhuset 6 Bind kand repareres mod

1

2

-

4. Fæehuset 7 Fag som kand repareres mod

2

-

-

4

-

-

32

-

-

5.

huset bestaar af 7 Bind, hvoraf
de 3 er Brøstfældia. som vi fand
repareres ___ mod

Saaledes i dag som med ro at være Parseret, kand vi med vore
hænders underskrift Pertere, Actum Skiftestedet uthu__

Som Lauvværge for enken
Niels NIS .Jensen

Paa min Husbonds
vegne J. Klitgaard
Som Formynder for Børnene
Christen Andersen
Som Vurveringsmænd
Jens Christensen

Jens ILS Laustsen

Skiftet fortsat:

Anno 1738 den 3die October mødte alle i Skarvboen paa Forvalter
Astorps vegne Jens Klitgaard tillige med Enkens Laugværge Niels
Jensen og Børnenes Formynder Christen Andersen begge boende i
Haels for at bringe Skiftet til ende efter afgangen Erich Laur
sen Riise, imellem hans efterladte Enke paa den ene og Deres
tilsammen avlede børn paa den anden Side, og blev da boets Be
skæring Tilført saaledes:
1. Husenes brystfældighed som er ansat
af vurderingsmændene til
32
2. Stedets Besætning efter forordningen
61/2 Plovbæst a 8rd
1 vogn med behør
1 Plov og _____ med tilbehørig

52
10

6
FORTSÆTTELSEN MANGLER.
Kilde:[2] og [4]

Ane 738 Laurs Jensen
Laurs Jensen er født 1688 i Sdr. Tranders, og han dør 1762
Sejlstrup, Fræer sogn, og bliver begravet 16. maj.
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i

Den 19. august 1731 bliver
november samme år viet til:

Jensen

Laurs

trolovet

og

den

4.

Ane 739 Kirsten Christensdatter
Hun er født 1695 i Sejlstrup, og hun dør samme
bliver begravet den 31. august.

sted 1760 og

Laurs Jensen, der er forhenværende landsoldat i Sønder Tranders, får den 30. juli 1731 fæstebrev på den gård i Sejlstrup,
som hidtil har været fæstet af Christen Christensen. Denne
afstod frivilligt gärden til svigersønnen. Gården hørte under
Lindenborg gods.
De får bl.a. pigen:
1. Anne Larsdatter født 2.maj 1734 i Tulstrup, Fræer. Ane 369.

Kilde:

[2]

Ane 742 Niels Christensen Munch

Niels Christensen Munch er født o.
Sønderholm og begraves den 11. maj.

1690,

og han

dør

1760

i

Han er gift før 1721 med Maren Jacobsdatter.
Ane 743 Maren Jacobsdatter
■■

'

■■■

■■ '

■

■

Maren Jacobsdatter
15.maj.

dør

1758

•

i

Sønderholm og

bliver

begravet

Den 22. juli 1719 får Niels Christensen Munch af Christian Frederich Levetzow til Restrup, Hans kongelige majestæts bestalter,
generalmajor udi cavaleriet, fæstebrev på den gård*' i Sønderholm,
som han allerede da var beboer af. Gården stod for hartkorn efter
den nye landmålingsmatricul 5 tdr. 7 skp. 2 fjdk. Gården havde
nr 20. Fæsteren forpligtedes til årlig og i rette tide at.svare
alle kongelige contributioner og at svare landgilde efter
jordebogen. Han skulle iøvrigt holde sig Hans Kongelige majestæts
allernådigste lov og forordninger efterrettelig og måtte så
beholde gården i fæste i sin livstid."
(G141-14).
Han har givet boet på gården før 1719. Der er ikke oplyst, hvor
han kommer fra. Konens navn ses ikke, så det kan ikke ses om han
er svigersøn til den forrige fæster.
Gården, han fæster er Mysagergård. Efter ham overtager sønnen
Chresten Nielsen Munch fæstet, den 6.august 1758.

Niels Christensen Munch formodes at være søn af Christen Laursen
Munch, der bliver begravet i Sønderholm 15.december 1724.
De får følgende børn:
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1. Christen Nielsen Munch født før 1721, hvor kirkebogen starter.
2. Jacob Nielsen Munch født før 1721.

3. Christen Nielsen Munch født før 1721.

4. Peder Nielsen Munch født før 1721.
5. Jens Nielsen Munch døbt 20.december 1722 i Sønderholm.

6. Maren Nielsdatter Munch døbt 2.april 1730 i Sønderholm. Ane
371.
7. Anne Nielsdatter Munch døbt 10.august 1732 i Sønderholm. Sene
re gift med Niels Pedersen, mtr. 14 i Sønderholm.

Børnene er nævnt i skiftet efter Peder Nielsen Munch, der dør
barnløs i Nørholm. Skiftet er dateret 14.marts 1794.
1. Christen Nielsen Munk i Tostrup, gammel.

Nielsen Munk i Tostrup er død og har efterladt sig:
.Laurs Jacobsen Munk, gårdmand i Tostrup.
Niels Jacobsen Munk, tjener hos broderen Laurs, ugift.
Maren Jacobsdatter Munk, ugift, i huset hos broderen
Laurs.
<f. Maren Jacobsdatter Munk, gift med gårdmand Laurs Schørbæk. Tostrup.
e. Else Jacobsdatter Munk, tjener i Binderup Mølle.
3. Christen Nielsen Munk i Tostrup, er død og har efterladt sig:
a. Maren Christensdatter Munk, ugift, er i Aalborg.
b. Karen Christensdatter Munk, ugift, er i Torup.
4. Anne Nielsdatter Munk, er gift med gårdmand i Sønderholm Niels
Pedersen.
5. Maren Nielsdatter Munk, som tidligere var gift med gårdmand
i Sønderholm Jens Jensen, er død og har efterladt sig:
a. Christen Jensen, 'ugift, tjener hos stedfaderen Jens
Jensen
b. Maren Jensdatter, ugift, er hjemme hos faderen.
c. Lisbeth- Jensdatter er gift med Jens Nielsen, gårdmand
i Nyrup.
2. Jacob
a.
b.
c.

I Matriklen 1739, Aalborghus amt, Hornum herred, Sønderholm sogn,
Restrup Hovedgaard takst er Niels Christensen Munch anført:

Matr nr 20, gi. nr. 22, Niels Munk, 5-7-7-0.

Kilde:

[3] og [4]

Ane 744 Oluf Christensen

Oluf Christensen er,
herkomst er ukendt.

efter

alderen
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ved død,

født

1676.

Hans

Oluf Christensen i ”Leiungsøe" dør 1754 i Lyngsø i Veggerby sogn
og bliver begravet 3. april, 7 8 år gammel. -

Han bliver - måske anden gang - 1710/22 gift med:
Ane 745 Bodil Poulsdatter
Bodil Poulsdatter er født o. 1691. Hendes herkomst er ukendt.
Bodil Poulsdatter i Lyngsø i Veggerby sogn dør 1769 og bliver
begravet 18. marts, 78 år gammel.

Hun navnes ikke udtrykkeligt som hans kone, men børnenes navne
og opkaldelserne bekræfter tilhørsforholdet.

Oluf Christensen er - vel fra giftermålet 1710/22 - fæster af en
gård på 3-4 tdr hartkorn i Lyngsø i Veggerby sogn under god
skomplekset Lundbæk-Pandum. Sønnen Jens Olufsen overtager 1759
fødegården.
Af matriklen 1688, Aalborghus amt (Z9-4, fol 71) og jordebøger
for godskomplekset Lundbæk-Pandum (Lundbæk gods, forskellige
dokumenter 1696-1836, G139-16) fremgår det, at Lyngsø sidst i
1600-tallet bestod af tre gårde på hver 3 tdr. hartkorn. Gård nr.
3, hvis hartkorn 1688 blev ansat til 2 tdr. 7 skpr. 1 alb., var
fra før 1688 til efter 1706/07 beboet af Jens Nielsen.
Før 1743, som nævnt vel fra giftermålet 1710/22, fæstede Ole
eller Oluf Christensen denne gård. Af jordebøgerne fremgår at
Lyngsø i 1700-tallet kom til at bestå af to gårde på hver 4 tdr.
hartkorn, idet gård nr 1 på 2 tdr. 6 skpr. blev delt lige over
mellem fæsterne af nr 2 og 3 med 1 td. 3 skpr hartkorn til
hver. 1743,47 og 1753 nævnes Ole Christensen som fæster af en gård
på 4 tdr. 2 skpr. 1 alb. hartkorn, nemlig hele nr 3 og halvdelen
af nr 1.
Ole eller Oluf Christensen dør i gården 1754, men først efter 5
års forløb afstår enken gården til sønnen Jens Olufsen. 3.
december 1759 udsteder Otto Heinrich Juul, friherre til Rysensten, herre til Lundbæk, Pandum, Rammegaard og Udstrup, fæstebrev
til Jens Olufsen, barnefødt i Lyngsø i Veggerby sogn, på den gård
i Lyngsø, hans moder hidindtil har beboet og nu til hannem på
grund af alderdom og skrøbelighed godvillig igeir afstået. Gården
var efter, en den 1. maj 1760 gennemført deling identisk med
halvparten af nr. 1, 3 og 3 med 4 tdr. 1 skp. 3 fjk.
Fæstebrevet afsluttedes med, at siden bemeldte Jens Olufsen var
frigivet for indfæstning at betale, og hans moder til hannem ved
gårdens modtagelse havde afstået alt sit ejede i gården så var
han under dette fæstes fortabelse forbunden at forsyne hende med
fornøden og upåklagelig ophold og husværelse hendes livstid og
efter efter hendes død en sømmelig jordefærd.

Efter delingen 1760 er de to gårde i Lyngsø altså lige store og
beboet af brødrene Jens og Peder Olufsen. Jens Olufsen eller
Olesen dør 1784, efterladende sig enken Anne Pedersdatter og 5
børn i alderen 13-24 år, hvis formynder bliver farbroderen Poul
i Vokslev. Af børnene får sønnen Christen Jensen 1793 fæstebrev
på slægtsgården (Lundbæk gods forskellige dokumenter 1696-1836
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, G139-16, fol257b samt Lundbæk skifteprotokol 1781-1804, G13911, fol 37b).
Oluf Christensen og Bodil Poulsdatter får mindst 7 børn:

1: Poul Olufsen, født ca 1713/22. Ane 372.
2: Niels Olufsen, født før 1730, fæster 1752 Overgaard i
Djørup i Bislev sogn på 4 tdr hartkorn og er samme år gift
(Lundbæk fæsteprotokol 1739-1852, G139-5, fol 71).

3: Anne Olufsdatter, født før 1735, dør efter 1767. Gift senest
1752 med Jens Frejlev i Gjelstrup i Vokslev sogn, dør 1794,
75 år gammel.
4: Bodil Olufsdatter, født 1718/35, dør efter 1768. Gift med
Niels Jensen (Snedker) i Rodsted i Sønderup sogn, dør 1797,
72 år gammel.
5: Jens Olufsen, ca 1733-84, fæster fødegården i Lyngsø 1759,
se ovenfor. Gift 1759 med Anne Pedersdatter fra Byrsted, dør
1796, 66 år gammel. Sønnen Christen Jensenfødt 1764,
overtager slægtsgården 1793.
6: Peder Olufsen, født før 1740, dør efter 1777, fæster 1765
svigerfaderen Willads Nielsens gård i Lyngsø (Lundbæk
fæste protokol 1739-1852, G139-5, fol 116). Gift 1765 med
Anne*Willadsdatter, dør efter 1777; hun har
1764 været
trolovet med Just Rasmussen af Tyrrestrup, men i trolovel
sestiden fået datteren Inger med Peder Olufsen.

7: Kirsten Olufsdatter, der ses nævnt som pige i Lyngsø 1752,
då hun står fadder hos broderen Niels.
Kilde:

L3]

Ane 746 Niels Nielsen kaldet Pallesen

Niels Nielsen (Pallesen) er født før 1699 i Klæstrup i Vokslev
sogn som søn af Niels Pallesen og hustru Anne Sørensdatter , der
1710-1718 er enke i gården. Afstamningsforholdet fremgår af
gårdhistorien, samt tilnavnet Pallesens gennemslagskraft i
slægten.
Han dør samme sted 1746 idet skiftet, som skulle foretages senest
på 30. dagen efter døden, fander sted 12.september 1746

Niels Nielsen bliver første gang gift senest 1724 - jfr børnenes
alder - med N.N.
Ane 747 N.N

Navnet på Niels Nielsens første kone er ukendt, ligesom hendes
herkomst ikke kendes. Hun er født senest 1705 og hun dør senest
1736.
Niels Nilsen bliver anden gang gift senest 1736/37 -jfr børnenes
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alder - med Kirsten Sørensdatter, der er født ca 1711 af ukendt
herkomst.
Efter Niels Nielsens død bliver Kirsten Sørensdatter gift anden
gang 1646/47 med gårdens næste fæster, Anders Jensen, ligeledes
kaldet Pallesen. Hun, Kirsten Sørensdatter, Anders Jensens kone
i Klæstrup dør 1772 og bliver begravet 10. juni, 61 år gammel.

Anders Jensen, der nævnes som 73-årig ved folketællingen 1787,
må være den Anders Pallesen, der dør 1800 (uden nærmere stedsan
givelse) i Vokslev sogn, begravet 16.november, 86 år gammel.
Niels Nielsen (Pallesen) og Anders Jensen (Pallesen)'s kædeæg
teskaber resulterer i mindst 8 børn, hvoraf første og sidste hold
ikke er beslægtede med hinanden, men kun har det mellemste hold
halvsøskende fælles.
Niels Nielsen (Pallesen) har i første ægteskab mindst 3 børn:
1: Maren Nielsdatter, født ca 1724. Ane 373.
2: Søren Nielsen, kaldet Pallesen, født 1722/31, dør 1796 i
Taarup i Vokslev sogn, 65 år gammel, gårdmand i Taarup fra
1756 (skifter efter Anders Olufsen 1748 og Kirsten Peders
datter, Lundbæk skifteprotokol 1741-80, G139-10, fol 36 og
117, samt fæstebreve til Jens Nielsen 1748, Søren Nielsen
1756 og Anders Sørensen 1800, Lundbæk fæsteprotokol 1739-1852,
G139-5, fol 54,82b og 311). Gift l.gang med enken Kirsten Pe
dersdatter, død 1760. Hun har været gift 2 gange tidligere,
nemlig med Anders Olufsen, død 1748 og Jens Nielsen, død
1755. Efter Kirsten Pedersdatter død bliver Søren Nielsen
(Pallesen) gift 2. gang med Kirsten Nielsdatter, født 1732,
død 1800, der i dødsåret oplader fæstet af gården for sønnen
Anders Sørensen, kaldet Pallesen, født ca 1763.

3: Niels Nielsen, født senest 1736, tjener 1772 i Gelstrup
ifølae skiftet efter stedmoderen Kirsten Sørensdatter.
Niels Nielsen
tige børn:

(Pallesen)og Kirsten Sørensdatte.r får 3 levedyg

4: Søren Nielsen Klæstrup, 1737-1801, ridefoged på Refsnæs i
Himmerland 1762, men fra 1765 og til sin død godsinspektør
på Giesegaard på Sjælland ([14] Dansk Biografisk leksikon,
3-8, 1981, s. 30, samt [15] Teilmann: Stamtavler over
familien Neergaard og Decendenter, 1846, s. 2). Han var én
af de tre kyndigste landbrugere, som amtmanden bad afgive
betænkning om kornavlens fremme. Hans pessimistiske syn på
fæstebøndernes vilkår omkring 1770 blev - efter den nyeste
forskning fejlagtigt - anset for at landsdækkende gyldighed.
Gift 1779 med Claudiane Marie Neergaard, 1746-1823, datter
af Johan Neergaard, hollænder på Dragsholm og senere for
pagter på Sorø Ladegaard, og hustru Elisabeth Clausen Kamp.

5: Christen Nielsen, født ca. 1739, opholder sig hjemme 1772.
6: Peder Nielsen, kaldet Pallesen, født 1741/42, tjener 1772 i
Snorup i Bislev sogn, men opholder sig som enkemand hjemme i
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Klæstrup ved folketællingerne både 1787 og 1801.
Kirsten Sørensdatter og Anders Jensen (Pallesen) får 2 levedyg
tige børn:
7: Kirsten Andersdatter, født ca 1747, opholder sig hjemme 1772.

8: Niels Andersen, født ca 1752, opholder sig hjemme 1772.

4.juli 1772 bliver der afholdt skifte efter Anders Jensens
hustru, Kirsten Sørensdatter i Klæstrup, der efterlader sig
ovennævnet 5 børn af de to ægteskaber med Niels Nielsen og
Anders Jensen. ( Lundbæk skifteprotokol 1741-80, G139-10,
fol 242.) Ved folketællingen 1787 er Anders Jensen endnu
mand i gården og har stifsønnen Peder Nielsen som med
hjælper, begge er de enkemænd, samt dertil 1 karl, 2 drenge
og 1 tjenestepige. Men ved folketællingen 1801 står Lars
Kristensen og hustru Ane Kirstine Madsdatter, hhv. 40 og 29
år gamle. Endvidere opholder sig endnu ovennævnte Peder Nielsen
(Pallesen) sig pä gården).

Gården i Klæstrup

Ved at sammenholde matriklen 1688 , Aalborg Hospitals Jordebøger
1701,1718,1757 samt Lundbæks jordebøger 1696/97, 1796/07 og 1747
ses at Niels Nielsen mellem 1718 og 1743 afløser (moderen) Niels
Pallesefis enke, Anne Sørensdatter som fæster af gård nr 8 i
Klæstrup med 3 tdr. 4 skpr. 3 fjkr. lalb. hartkorn,
Bondeskylden 2/3 eller 2 tdr. 3 skpr. 2 2/3 alb. heraf tilhører
Aalborg Hospital, mens herligheden med 1/3 eller 1 td. 1 skp. 2
fjkr. hører under godset Lundbæk.

Før 1743 er Niels Nielsen tillige blevet fæster af halvdelen af
gård nr. 7 i Klæstrup med 1 td. 4 skpr. 3 fjkr., ialt 5 tdr. 1
skp. 2 fjkr. 1 alb. hartkorn.
Begge dele bliver 22. oktober 1746 fæstet af Anders Jensen, kal
det Pallesen, enkens anden mand.

Kilde:

[3]

Ane 748 Christen Jensen Unqmand
Christen Jensen Ungmand er født o. 1692, hvor vides ej. Han dør
1762 i Djørup i Bislev sogn og bliver begravet 24. oktober, 70
år gammel.
Fra før 1741 - vel fra giftermålet 1735 - bor Christen Jensen
Ungmand ( Ungemand) i Djørup i Bislev sogn, vel som fæster af et
mindre sted under godset Lundbæk, men herom vides intet sikkert.

En søster til ham er formodentlig pigen Zidsel Ungmand af Nibe,
der 1743 nævnes som fadder ved sønnen Friderichs dåb, og en anden
søster er måske pigen Metter Jensdatter af Nibe, der står fadder
ved sønnen Christens dåb i 1741.
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Christen Jensen Ungemand bliver 1. august 1735 (Dom. 6. post.
Trinit.) trolovet med og 2. januar 1735 (Dom. inter nov. Ann. et
Epiphanias) copuleret med Mette Christensdatter i Sebber Kirke.

Ane 749 Mette Christensdatter

Mette Christensdatter er født o. 1706 og hun dør 1762 og bliver
begravet 10. oktober, 56 år gammel. Ved vielsen angives hun at
være fra Sundet, dvs. Sebbersund.
Parret får mindst 3 børn (Bislev kirkebog begynder først 1740):
1: Christen døbt 15.marts 1741 Bislev. Han begraves 8.september
1748.

2: Friderich, døbe 11.april 1743 Bislev. Ane 374.
3: Et barn hvis navn er glemt i kirkebogen døbt 3.april 1746
Bislev.

Enten det sidste eller et ældre må være identisk med Karen
Christensdatter, der i 1778 står fadder hos broderen Friderich.
Kilde:

13]

Ane 750 Laurs Christensen Smed
Laurs Christensen Smed er født 1708/1730 i Hjeds i Veggerby som
søn af Christen Andersen Smed og hustru. Fødestedet nævnes i
fæstebrevet 1761. Ifølge folketællingen 1787 er han født allerede
1709, men efter dødsalderen i 1790 så sent som 1730.

Han må være identisk med den "Smeden i Vokslev" der dør 1790,
begravet 4. maj, 60 år gammel.
Han bliver senest 1751 gift i Vokslev med Anne Bertelsdatter.
♦

Ane 751 Anne Bertelsdatter
Anne Berthelsdatter er født 1724/29 i Vokslev -by og sogn, som
datter af smeden Bertel Poulsen og hustru. Fødselsåret er efter
folketællingen 1787 og dødsalderen henholdsvis 1729 og 1724.

Hun dør 1811 i Vokslev. I kirkebogen står der:
"1811, Død den 2.den December Anne Berthelsdatter af Woxlef, gi.
87 Aar."
Laurs Christensen, kaldet Smed, var - vel fra giftermålet senest
1751 - smed i Vokslev sogn og by, hvor- han dog først 1761 får
fæstebrev på svigermoderens hus under Lundbæk.
26. marts 1761 udstedte Otto Heinrich Juul til Rysensten, herre
til Lundbæk, Pandum, Rammegaard og Udstrup fæstebrev til Laurs
Christensen Smed af Hjeds (Hietz) på det hus i Vokslev, som hans
svigermoder, afgangne Bertel Poulsens enke har beboet og for-
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Laurs Christensen Smeds fæstebrev 1761.
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længst til hannem afstået. Af huset skal der årligt svares 1 rdlr
i huspenge, og det skal stedse holdes i forsvarlig stand; som
indfæstning betaler han 16 rdlr. (Lundbæk fæsteprotokol 17391852, G139-5, fol 110b og 161).
Ifølge godskomplekset Lundbæk-Pandums jordebøger 1768 og 1771
efterfølger Laurs Smed 1770/71 Mikkel Sørensen (død 1770, 51 år
gammel) som fæster af halvdelen af gård nr. 11 i Vokslev, nemlig
af 3 1/2 tdr. 2fjkr. 1 1/2 alb. hartkorn. Heraf skal han årlig
svare en landgilde pä 8 skpr. byg og 8 skpr. havre, samt 1 rdlr.
i penge.
Hoveriet omfatter 11 1/4 spanddage og 21 1/2 gangdage, altså
henholdsvis med og uden et spand heste. Hovarbejdet omfatter 3
dage til kornets rensning, 8 1/2 spanddage og 12 gangdage til
ildebrand at bjærge og hjemføre af alle slags, nemlig skudtørvsgravning, skruning og røgtning, hedetørvsgravning, rejsning,
røgtning og sammenstakning, samt lyngslåning, dertil 1 3/4
spanddage og 6 1/2 gangdage til gårdens (herregårdens) og husenes
reparation, samt 1 spanddag til fedevarers udførsel til Aalborg,
samt sædekorn at hente etc.
Først 2. januar 1777 godkender eller konfirmerede Lundbæk og
Pandums ejer Christian Friderich Juul fæstet for gårdmand Laurs
Christensen Smed i Vokslev på den gård, han uden fæstebrev i
nogle är (6-7 år) har beboet med 3 tdr. 1 fjkr. 2 1/2 alb. (fejl
for 2 fjkr 1 1/2 alb) hartkorn; landgilden er "modereret" til
penge 1 rdlr. og byg 1 td.

I 1779 ses Laurs Christensen Smed at være medudsteder af et Gran
debrev for Vokslev by. Et grandebrev blev vedtaget af Bymandene
på deres gadestævner og blev ofte stadfæstet af herremanden el
ler læst på tinge. Grandebrevet bestemmer i første række om
landsbystyret (oldermand m.v. ) og om markfællesskabet, særlig be
skyttelsen af markafgrøderne. Dernæst har adskillige Grandebreve
bestemmelser om afholdelse af fælles spise- og drikkegilder m.v.
og om indbyrdes hjælpsomhed.
Grandebrevet for Vokslev by findes i Samlinger til Jysk historie
og Topografi 1.række nr.1.
.
*
Skiftet 1782

I anledning af Friderich Christensens, ane nr 374's overtagelse
af gården og huset 1782, bliver der 6. december samme år afholdt
skifte og afståelsesforretning hos halvgårdsmand Laurs Chri
stensen Smed, hvis endnu levende hustru, Anne Bertelsdatter har
født ham følgende i live værende børn: En søn Christen Laursen,
31 år, værende i København, en ditto Bertel Laursen, 24 år, lakaj
(laqey) på Lundbæk, en ditto Wogn Laursen, 22 år, tjenende
byfoged Soerød (?) i Hobro, en ditto Laurs Laursen, 12 år,
tjenende i Rodstrup, en datter Anne Laursdatter, 29 år, gift med
Friderich Christensen, som "er til ophold her på stedet" og en
ditto Maren Laursdatter, 15 1/2 år, tjenende hos kommandanten i
København. Som formynder nævnes børnenes farbroder, Anders
Vestergaard i Vokslev. Boet bliver beskrevet og vurderet således:

Rdlr

Mark

Skil

0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0

2
1

0
8

1
1
3
1
1
0
2

0
0
8
0
0
0
8
6
0

4
0
0
0
0

0
1
3
4
3

0
8
8
0
0

0
3
3
0
0
1
0
0

1
0
2
4
4
0
5
4

8
0
0
0
0
0
0
0

0
3
2
0
0

2
0
0
1
1

0
0
0
0
8

0
0
2
1
0

3
4
0
1
1

0
0
0
0
8

1
3
0

0
0
5

8
0
0

0
2
1
2
1
0

3
4
2
0
0
2

0
0
0
0
0
0

I dagligstuen

1 langt fyrre bord med åben fod
fyrre ( fur) bænke
1 brunmalet hjørnet skab
1 jernbilægger kakkelovn
1 spinderok
1 malet tebord
4 lænestole med halmsæde
1 brunmalet slagseng
1 lidet blåmalet hængeskab
3 skilderier i ramme
2 stenkrus med tinlåg
Et 24-timers slagværk med brunnmalet
futteral
1 messing fyrbækken
7 tintallerkner
2 messing lysestager
2 mindre ditto

I
1
1
1
1
1
2
1
1

en alkove(alcobe) sengested:
brunt danzigtøjs omhæng med kappe
stribet_olmerdugs overdyne
rød,grøn og hvid stribet dyne
ringere dito
bolster hovedpude
stribede olmerdugs ditto
gammelt bolster pude med tavlet overtræk
par blårgarns lagner

I
1
1
1
1
1
1

en anden alkoveseng:
brunt danzigstøjs omhæng med kappe
hvid stribet olmerdugs overdyne
hvid bolster underdyne
gammel bolster hovedpude
rød og hvid olmerdugs- hovedpud
gammel olmerdugs pude med blåt og
hvidt overtræk
par lagner
messing kakkelovnsfod
4-lispunds bismer
...hylder, den ene med forhæng

1
1
1
2

3
0

I en stue overfor:
1 lidet fyrre bord med krydsfod
1 dragkiste af eg
1 blåt hængeskab

I
1
1
1
1
3
1

en alkove-seng:
blåt og hvidt drejs omhæng med kappe
blå og rød olmerdugs overdyne
blå og hvid vadmels underdyne
olmerdugs dyne med overtræk
olmerdugs hovedpuder
blågarns lagen
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Endnu, som hører til den i dagligstuen
anførte slagseng:
1 brun og hvid olmerdugs
dyne
1 grøn og hvid ditto
1 olmerdugs dune med overtræk
2 blå og hvide ditto hovedpuder
1 brun og hvid ditto
1 hvid bolster ditto
1 blårgarns lagen

2
1
1
1
0
0
0

o^ oaocacM C N

Et skilderi i ramme

0

o

I et lidet kammer:

tragt

o n
h

o o

0
0
0
0
0
0
0

oï

1 øltønde med dito tragt
3 grynbøtter
1 halm grynkube
1 kobber fyrfad og ditto
11 stenfade
3 krukker
2 store fadskeert?)

I køkkenet:
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1

messing håndkedel
tekedel
jern pande, ditto rist og ildklemme
gammel jern gryde og 1 liden' krukke
små skåle
strippe
træskål
dejnetrug
kobberkedel i grube på 3 fjd. rum
støbe- og bryggekar
bærekande, 1 såe(soe) og 1 gi.standtønde
halmflatte, 2 ditto løb og 1 gi.grynkube

1
1
0
0
0
0
0
0
8
1
0
0

I gården:

Kreaturerne :
1 sort stjernet hest, 13 år
1 di to, 11, år
1 sort ditto, 16 år
1 gammel udlevet ditto
1 bläbroget ko, 8 år
1 sort grimet ditto, 10 år
1 blakket ko, 5 år
1 stud i 3die år,
2 års kvier
1 sommerkalv
12 stk fårehøveder
1 gris

\

Vogn- og plovredskab:
1 beslagen vogn med drættetøj og
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10
12
6
3
6
6
6
4
5
1
8
0

0
0
0
0
0
0
0
2
0
4
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

øvrige tilbehør
1 ringere
Endnu en ringere, hvoraf de forreste
hjul er beslagne. N.B. tilsamme er
ingen drættetøj
1 plov
2 harver, den ene med ståltænder

10
6

0
0

0
0

4
0
2

0
4
0

0
0
0

10
0
1
0
0
2
0
0
0
2
0

0
4
2
3
4
0
3
3
1
0
3

0
0
0
0
0
0
8
0
8
0
0
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3

2

40
10

0
0

0
0

5
9

0
3

0
0

48
32
24
12
2
2

0
0
0
0
4
0

0
0
0
0
0
0

Smederedskaber :

1
1
3
3
1
2
4
3
1
1
2

ambolt som dog ..
spærhage
forhamre, de 2 gamle
håndhamre
smedebælg (belle)
fileskruer
naverjern
stk tænger
virkjern, 1 skokiste og knibtang
stk jern af en svanehals med 3 lispd.
slibestensaksler

I alt
Passiverne bliver anført således:
Gården og det ham tilfæstede huses
brøstfældighed:
Ladehuset, som er ganske brøstfældigt,
vil ganske nedbrydes og af nyt igen op
bygges (med) 8 fag, hvortil efter vur
deringsmandenes bedste skønnede vil medgå
5 fag stuehus
5 fag fæhus, som står ved huset,
som beboes af Laurs Smed
Det jordløse hus bestående af 13 fag

Gårdens besætning:

Gården står for hartkoen 3 tdr. 2 fjkr.
1 1/2 alb., hvilke ifølge de kgl. anord
ninger samt egnens beskaffenhed behøves:
2 rejsebæster
2 ringere ditto
1 rejsevogn med drættetøj og fuld behør
1 ringere ditto
1 plov
2 harver

Dertil kommer gælden, dels til herskabet og dels løs gæld,
passiverne beløber sig til ialt 226 rdlr. 5 mk. 15 skill.,
boet giver altså et underskud på 39 rdlr. 2 mk. 13 skill.

så
så

Da nu med denne forretning såvidt er fremmet, anmelder Laurs
Christensen Smed, at han som en gammel skrøbelig mand nu vil
afstå hans hidtil i fæste hafte halve gård samt jordløse hus til
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svigersønnen Friderich Christensen på den måde, at han og hans
kone deres livstid hos ham nyder forsvarlig ophold og underhold
ning i alle måder, lige så godt, som han nyder det selv, dog imod
at de nyder uld og kød af 5 fårehøveder årlig, hvilket han
befriet fra at give dem noget til klæder, men skulle enten
Friderich Christensen eller hans kone eller og, om disse forinden
han og hans kone ved døden afgår, de andre i deres sted i deres
forhold og omgang vise ubillig og uanstændig, og de altså ikke
ved deres bord kunne nyde deres fornødne underholdning og ophold,
skal Friderich Christensen eller hans efterkommere være pligtig
til i beboelig stand for dem at indrette de 5 fag hus, som for
nærværende tid bebos af Karen Christensdatter, og som hører til
stedet, og skal de i sä fald være tilladt at udtage her af boet
deres ting med sengeklæder, som ..., hertil 2 stole, 1 spinderok,
1 lidet bord og 5 får, samt en årlig aftægt på 1 tdr. rug og 1
td. byg, samtildebrændsel ....

Ved folketællingen 1787 bliver parret indført som boende hos
svigersønnen Frederik Kristensen i Vokslev: Lars Kristensen, 78
år, madmoders fader, bonde og gårdbeboer.
Ane Bertelsdatter, 58 år, madmoders moder, begge i 1. ægteskab
Kilde:

[3j

Ane 754 Chresten Andersen Goerim
Det er uvist, hvor Chresten Andersen er født. Chresten Andersen
er identisk med Chresten Goerim. Han bliver begravet 16.decem
ber 1740 i Sønderholm.

Han er fæster af mtr.10 i Tostrup, gi. mtr.5. Han fæster det
hus, som Jørgen Gjølbo er fradød. For fæstet gør han en ugedags
arbejde og betaler efter jordebogen. Fæstet er dateret 20 oktober
1729 og underskrivet af Christian Frederik Levetzou på Restrup.
Han er gift før 1720, da kirkebogen starter, men han vies igen
18.januar 1734 med Anne Andersdatter.
I dette ægteskab er pigen Anna, døbt 17.juli 1734 Sønderholm.
Da hun hedder Anna formodes det, at hans første kone har heddet
Anna, da det er skik at opkalde det første barn efter en afdød
hustru.
Hans første kone formodes altså at hedde Anna. Ane 755 Anna ?

Anna bliver begravet 6.december 1733 i Sønderholm. Hun nævnes her
som Chresten Andersens Hustru.

I dette ægteskab er børnene:

1. Anna Christensdatter født før 1720. Ane 377.
2. Chresten Christensen døbt 8.november 1722 Sønderholm.

3. Mette Christensdatter døbt 27.oktober 1726 Sønderholm.
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Ane 760 Jens Pedersen Smed
Det vides ikke, hvor Jens Pedersen Smed er født, men han bliver
begravet i Sønderholm 16.november 1760.
Han bliver trolovet 14.maj 1724 i Sønderholm og viet 25.juni sam
me sted til Maren Nielsdatter.

Ane 761 Maren Nielsdatter

Maren Nielsdatter er født ca. 1703. Det vides ikke med bestemt
hed, hvor hun er født, men ved vielsen er hun nævnt af Brohuset.
Hun har sikkert tjent der, ellers havde der stået, hvem hendes
far er. Det er nærliggende at tro, at hun er datter Niels Lauersen, der bor og dør d. 17.juni 1724 i det hus som Jens Pedersen
Smed fæster umiddelbart efter. Dette bekræftes også af, at der
bliver lyst 14. maj lige før faderen dør.
Maren Nielsdatter begraves 12.januar 1777 i Sønderholm. Hendes
alder angives her til 74 år. Der er skifte efter hende i Restup
skifteprotokol G 141- 85 fol. 3ab og 4a. Dateret 4.januar 1777.

Jens Pedersen Smed fæster en smedie under Restup Gods. Han må af
armod fragå den, og den overtages af Chresten Pedersen Duun 26.
maj 1744.
De får følgende børn:

1. Johan Henrich Jensen døbt 6.oktober 1726 i Sønderholm.
»

2. Mette Kirstine Jensdatter døbt 15.februar 1728 i Sønderholm.
Hun vies 29.september 1753 til Michel Andersen Hertz, der er
hyrde på Restup.
3. Peder Jensen døbt 27.januar 1732 i Sønderholm.
Senere smed og husmand i Sønderholm. Ane 380.
4. Jens Jensen 12.februar 1736 i Sønderholm.
1773.

Begravet 7.marts

4. Anne Dorthe Jensdatter døbt 14.december 1738 i Sønderholm.
5. Laurids Jensen døbt 13.august 1741 i Sønderholm.

6. Ditlef Jensen døbt .10.maj 1744 i Sønderholm.
Senere smed i Sønderholm.
Det er sønnen Peder Jensen, der overtager forældrenes fæste. Det
sker 12.oktober 1761.

Skifte efter Maren Nielsdatter:

Skiftebehandling efter Afgangne Maren Nielsdatter i Sønderholm
Anno 1777 den 4. Januarii mødte paa høje Herskabers vegne For
valter Sørensen fra Restup udi Peder Jensen Smeds Hus i Sønder
holm för at Registrere efter hans afgangne moder Marie Nielsdat
ter, som der i mange aar sig som Indsidder har afholdt i over
værelse af tiltagne 2 vitterlighedsmænd navnlig Niels Frandsen
og Claus Nielsen her i Byen og blev af sønnen Peder Smed forevist
følgende hende tilhørende.
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En gammel fyer halvkiste
Derudi
En gammel brun skjorte og trøje
En grøn høergarns Do skjorte og trøje
4 gamle særker af Blaagarn
1 gammel sort kaabe
En gammel sort Wadmelsskjorte og trøje
En gammel cartuns trøje
En stribet skjorte
2 aar gammel Halm______
3 stk Lærreds_______
3 stk Do sk____ _____
1 hvid canafases hue
En_____________ og_____
En gammel sorthue
En gammel sort_____
En gammel sort_____
Dito
En sort___
Et hvid lærredsforklæde
Et gammelt Blaa do
Et gammelt stribet Do
2 par gammel Blaa strømper
1 par gamle skoe og tøfler

-

3

-

-

6

-

3
4
3
3
1
2

-

-

-

-

-

1

-

10
8
4
3
4
2
2
2
2
4
1
8
8
4
8

Paa Sengen
1 par Blaa lærredslagner
En Rød og Hvidstribet overdyne
En Blaa og Hvidstribet underdyne
En Dito Hovedpude
En Rød og Hvidstribet Dito
Et gammelt over_____ Dito
En gammel Psalme Bog
Summa

Den afdødes søn Peder Jensen blev tilspurgt om han eller nogen
i Huset vidste videre at angive den afdøde tilhørende, hvilket
han svarer, nej.
og altsaa blev skiftets videre udsat til 30de dagen som er d.
3die Februar.
Saaledes i Dag at være passeret Testeret
Dattum Sønderholm Utsupra paa høje Herskabets vegne.
,
C. Sørensen
som vurderings- og vitterlighedsmænd
Niels Frandsen og Claus Nielsen

Anno 1777 den 3die Febuarii blev skiftet videre_________ efter
afgangne Maren Nielsdatter i Sønderholm af Forvalter Sørensen
ved Restup med tiltagne tvende mænd og Fæster Niels Frandsen og
Claus Nielsen ibid i overværelse af den afdødes 2de sønner Peder
Jensen Smed og Johan Smed og var den sidste mødt paa egne og fra
værende søskendes vegne navnlig Mette Christine boende i Mariager
og Anne Dorthea boende i Kiøbenhavn, for deres bæste af observere
og blev da forrettet saaledes:
Den afdødes søn Peder Jensen Smed i hvis hus hun døde blev atter
tilspurgt om han vidste videre at angive dette fattige skarvboe
til beste mod hvad allerede er specificeret, der beløber* i alt
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til 5 rd 3 f 2 b hvortil han svarede, nej, er altsaa boens formue
som anført. Derimod er Boens Be_ring og udgift saaledes som føl
ger :
1. Begravelsesomkostninger beløber efter Peder Jensens Smeds
angiørelse i alt for kiste og graven at kaste samt medgaaet
saa var Ligets klædning som den_____ hun blev til Jorden i
alt
7 Rd.
2. Angav Peder Jensen at hans salig moder i den tid hun _____
var adskillige gange syg, saasom af ______ 7 uger, 11 uger af
________ syg, og paa hendes dødsdag 11 uger, som er 36 uger a
ugentlig for Fortæring og Opvartning 4 f 24 Rd.

3. Dette skiftes bekostning i alt med stemplet papir og skriver
Salarium 2 Rd. Dette skarvboes udgift i alt den summa 33 Rd.

Skriver udgift Summa penge_____ og her _____ _______ •
Efter noyere samtale imellem brødrene Peder Jensen Smed og Johan
Jensen Smed, blev de saaledes______ at Peder Jensen Smed beholder
alt, hvad den salig afdøde har efterladt sig af hvad navn nævnes
kan i betaling for sin fordring og Johan Smed paa egne og sine
fraværende søstres vegne være fornøjet med at intet vil dem bli
ve at være. Peder Jensen Smed holder skifte for_______ uden skade
og ansvar-for alt, hvad af dette skifte kan______ og følge.
Og saaledes bliver dette skifte hermed sluttet og til endebragt
som med hænders underskrift bekræftet.
Dattum skar-vboen
ut supra.
C Sørensen
Peder Jensen
*

Paa egne og fraværende søstres vegne Johan Hendrich Jensen.
Som ovennævnte vitterlighedsmænd Niels Frandsen Claus Nielsen.
Ane 762 Clement Christensen Munch
Det vides ikke, hvornår Clement Christensen Munch er født. Han
dør imidlertid i 1758 og bliver begravet 8. oktober 1758 i Søn
derholm. Der er skifte efter ham den 21. november 1758 i Restrup
skifteprotokol, G 141, 88.'

Han er ikke en rigtig "Munch”, men overtager navnet "Munch", da
han gifter sig med Christen Laursen Munks enke (ane 1484), Mar
grethe Jensdatter,, ane 763. De bliver gift 22 maj 1725 i Sønder
holm.
Ane 763 Margrethe Jensdatter
Det er
i 1754
skifte
G 141,

uvist, hvornår Margrethe Jensdatter er født, men hun dør
og bliver begravet 17. april 1754 i Sønderholm. Der er
efter hende dateret 9. maj 1754 i Restup skifteprotokol,
88.

Hun er første gang gift med Christen Laursen Munk, ane 1484.
Christen Laursen Munk har været gift før og har formodentlig fra
dette ægteskab bl.a. sønnen Niels Christensen Munk, ane 742.
I Margrethe Jensdatters første ægteskab med Christen Laursen
Munk er følgende børn. De bliver omtalt i skiftet efter hende
den 9. maj 1754.
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1. Peder Christensen Munk født ca. 1721.
2. Jens Christensen Munk født ca. 1714, senere gårdmand i Nyrup.

3. Anna Christensdatter Munk født ca. 1717.
4. Birgitte Christensdatter Munk født ca. 1725. Hun vies 26.ja
nuar 1759 i Sønderholm til Nicolaj Scampapec, skytte på Re
stup.

Margrethe Jensdatter bliver som sagt viet 2. gang til Clement
Christensen, hvorefter han får tilnavnet Munch. Han overtager
fæstet af gården, mtr. 6. Der er imidlertid intet fæstebrev
fundet, da der er et brist i Restup fæsteprotokol midt i 1720
erne. Han er dog nævnt i Restup jordebog 1732. Hans landgilde
er da 2 td. byg, 2 td. havre, 1 svin. I en fodnote er nævnt, at
han resterer 1 rdl. Der var krisetider på den tid, de fleste af
fæsterne stod i restance.

Efter Clement Christensen overgår fæstet den 21. november 1758
til hans svigersøn, Michel Nielsen, der ligeledes bruger navnet
Munch.

I ægteskabet er følgende børn:

1. Dorthe Clemensdatter, som 20. december 1758 bliver viet til
Michel Nielsen, der overtager fæstet.
2. Johanne Clemensdatter født ca. 1728. Hun bliver viet 29. sep
tember til Niels Andersen Skrads fra Nørholm.
3. Bodil Clemensdatter, der bliver viet til Jens Sørensen, Pode
mester i Aalborg.
4. Kirsten Clemensdatter døbt 9. juli 1731 i Sønderholm.
5. Anne Clemensdatter døbt 24. marts 1737 i Sønderholm, ane 381.

Skifte efter Margrethe Jensdatter:

Anno 1754 den 9. maj på Deres grevelige excellence høj velbåren
hr. Geheim conferenceråd og Generallieutnant greve Levetzaus veg
ne haver jeg underskrevne med tiltagne ____ mænd Thomas Nielsen
og Gregers Pedersen begge af Sønderholm, indfunden og udi skarvboen efter afgangne Margrethe Jensdatter for at registrere og
vurdere skarvboens befundne til skifteafholdelse imellem enke
manden Clemen Christensen på den ene og den salig kones børn,
nemlig udi første ægteskab 1 søn, Peder Christensen, 33 år gam
mel boende i Sønderholm, Jens Christensen, 40 år gi. tiende i
Nyrup, 1 datter Anne Christensdatter, 37 år, 1 ditto Birgitte
Christensdatter 29 år gammel.
Og udi ægteskab med enkemanden avlede 1 datter Dorthe Clemens
datter, 27 år, ditto Johanne Clemensdatter 25 år gammel, 1 ditto
Bodil 23 år, 1 ditto Anne 17 år på den anden side. Og var til
stade bemeldte enkemand selv så vel som bemeldte Peder Munk og
på de fraværende umyndiges vegne som født værge dennes storbro-
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der Povel Jensen Vestergård af Nyrup, hvor der ved forværende 2de
mænd bliver registreret og vurderet, hvad der forefandtes som
følger :
I stuen:
1 fyr bord med ______ fod
2 stole med halm sæder
1 bilægger jern kakkelovn
1 gi. egekiste som den salig kone
gav hendes ugifte datter
1 gi fyr kar ubrugelig
1 eege øltønde
1 ditto mindre
1 gi. Degne
,
1 sold og 1 tragt
1 roik
1 gi. ditto
1 garn vinde og haspetræ
1 halm løb
2 sæder af ulden og 1 ditto af _____
1 lang le med skaft og ringe
3 høleer med Dra___
4 riever
8 store
- sutter
2 __________
4 store tallerkener
2 store flasker
1 stor *____
2 fierdinger
2 ottinger
1 øl tragt
1 skog ____
1 uld saks
1 pebberkværn
1 jern lampe
1 øse kar
1 løgt uden glas
1 r____ j__
1 m__ mands kurv
1 tørv skovl
1 gi. ______ løb
1 smør bøtte
1 hand kværn
1 stand tønde
1 bor kar af fuhr
1 strig og 1.balle
2 store fade
4 tintallerkener
1 tin _____ skaal
3 sorte potter
1 ost _____
1 _____ _____ ____ på 3 fierdinger
1 gi. drag tønde
1 svine trug
2 træ _____
2 solde
2 tørve spader med skaft
2 høe forke
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-

6

3
4

8
-

1
1
2
1
4
3
4
2
1
2
1

-

12
-

14
6
5
10
4
12
12
2
3
6
6
10
6
4
2
4
4
4
1
1
4
4
2
1
1
6
8
2
4
2
3
2
4
2
6
8
8
-

-

grebe
2
fork
1
1 ild
1 oste trug

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

seng derpå:
grå vadmels hovedpude
ditto stribet underdyne
gi hjørne pude
blårgarns lagen
ditto sengested
skammel der for
olmerdugsdyne
vadmelsunderdyne
hovedpuder
blår garns lagen

den salige kones klæder:
1 blå vadmels trøje
1 blå grå hver
skjorte
1 blå 2
skjorte
1 sort ditto af klæde
1 grå trøje af vadmel
2 særker med hørgarns opluden
1 sort hue
1 blå ditto
2 hals klæder
2
1 grøn
forklæde
1 par blå strømper
2 gi. tøfler
2 gi. sorte vanter og 1 muffe

1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1

økse
piejle
hammer og en knivtang
w
S
bånd kurv
b
med skaft
tørve spade skafte
skovl og greb
gang halm rebe
tyrer
træ vogn med behør
dito med fire og
plov med jern og
gi. harver
par
læs stange
bagrebe
forrebe
vogn kroge med rebe
hakkelskiste og kniv

Bæster :
1 brun hoppe 10 år
1 ditto 10 år
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1
—
-

—

-

2
1
1
1
—

—
4
2
2
2
4
2
3
2

—
—
—
4
-

—

1
2
3
1
2
4
1
1
—

8
8
12
6
4
8
8
12
4
8

—
3
2
2
—

—
1
1
. 1’
1
1
3
3
1
1
3

12
8
12
1
8
4
4
2
6
8
4
8
12
12
—

8
7

-

-

4
2
2

—

1
1
1
1
1

brun hest 8 år
blå grå 7 år
rød hest 6 år
brun stor plag 5 år
ditto 2 år

4
5
5
64
5
-

Fæ høveder:
1 sort ______ ko 9 år
1 sort ______ ditto 6 år
1 sort ______ 4 år
1 sort ditto 4 år
2 stude _____ 2 år gi.
1 _____ stud rød
2 spædekalve
8 får og 6 lam a 5 s
2 av____ svin
1 gås og 1 gase med gæslinger
4 høns og 1 kok

112 rdl.-

9 sk.

Kornet på loftet være og vurderet ved de kunde beholde til føde
og sæd. Dernæst blev tilstedeværende tilspurgt om der var og mere
skarvboen til indtægt at bringe, hvortil blev svaret, nej. Bliver
så det forhen registrerede og vurderede til den summa __________
112 rdl. - 9 sk.
Derimod blev efterskrevet husenes brøstfældighed som følger:
10 binding kan behøve til reparation og
istandsættelse
2o rdl. —
—
Laden 14 binding kan behøve
14 rdl.
Ringeste fæhus 8 binding kan behøve til
—
5 rdl. —
reparation
Høeladen 5 binding kan behøve a 3 sk.
2 rdl. 3
Videre blev fordret gårdens besætning
i følge allernådigste forordninger
høre til i ringeste behøves 6 læster
60 rdl.
1 vogn med behør
10 rdl. —
Plov og harver
3 rdl.
Endelig efter restancedom af 29. marts
1753 for landgilde og videre fæste.
165 rdl. 4
9
Rester af landgilden for 1753 penge
1 rdl. og april kvartal skat for 1754
2 rdl. 6
Dette skifte at forvalte og skriver
anfordrer
2 rdl. —
Bliver skarvboet beregnings summa

285 rdl. 3

15

Skrives to hundrede firssinstyve og fem rigsdaler tre mark
femtem skilling, hvor imodstår ______ forbemeldte skervbo ejende
som er foranført summa
112 rdl. 9
Mangler tilstædende conseration
173 rdl. 3 m
6 sk.
Hvortil intet befandtes thi ____ at intet er til arv for ved
kommende ______ , men alt forhen registrerede og vurderede blev
udlagt til høj______ nådige herskabets prætentioner såvidt______
_______ og for det øvrige. Gøres regræs og da ingen sig videre
_______ efter skarvboet, som for brevet _________ beskaffenhed,
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og efter at bemeldte enkemanden hos herren alt for______ regi
strerede og vurderede forblev, havde erklæret at ville rette
og forbedre gården med dens besætning og tilhørende og herefter
udbedre alt hvad efter hans fæste er pligtig, så blev dette
skifte, efter enkemanden og tilstadeværende for________ at hol
de høje skifteforvalteren og fuldmægtig uden ansvar og skades
løse for dette skiftets slutning og alt hvad der af dependerer/
hermed af________ således som foreskrevet står, hvilket vi under
hænders underskrift bekræfter.

Actum skervboet i Sønderholm utsupra
Clemen Christensen
Povel Jensen
Gregers Pedersen
Thomas Nielsen.

J Schiern

Efter Margrethe Jensdatters død bliver Clemmen Christensen
Munch i fæstet, der først overgår til svigersønnen Michel
Nielsen den 11. oktober 1758 tre dage efter Clemmen Chri
stensen Munchs'begravelse.
Efter Clemmen Christensen Munch er der et skifte indført i
Restup Gods skifteprotokol, G 141, 88. Det lyder:
«

Anno 1758 den 21.de November indfandt jeg mig Frid. Chr. Lang
fuldmægtig ved Restup på mit høje _____ herskab, høj-velbårne
_____ _______ _____ af Levetzaus til Restup et _____ _______
udi afga. enkemand Clemen Christensen Munches gaard i Sønder
holm, for at foretage registrering og vurdering, til endelig
skifte og deling imellem hans efterladte 4de døtre, nemlig Dor
the Clemensdatter i ægteskab med Michel Nielsen som nu har fæ
stet gården, Johanne Clemensdatter 30 år, Bodil Clemensdatter
i ægteskab med Jens Sørensen podemester boende i Aalborg, og
Anne Clemensdatter 22 år, for disse 2de ugifte og umyndige pi
gebørn, som er her i gården, bliver deres halvbroder Peder Chri
stensen Munch bonde her i byen,/ som er deres nærmeste slægt/
sadt til værge, om noget for dem skulle blive at arve. Vurderin
gen og videre forretning her i gården, bliver forrettet af Gre
gers Pedersen og Povel Nielsen her af Sønderholm,»og er da fore
taget således som følger:
I daglig stuen.

-

1 langt fyr bord med obenford
1 gi. ditto bænk ved bordet
3 gamle træstole
1 gi. fyrskrin
2de gi. fyrskrin
1 jern kakkelovn
10
1 uld saks oa 1
kruk

—
8
—

4
1
—

—
4
8
12
12
5
4

-

4
3
1

12
-

I et indlukket sengested
1
1
1
1

blå og hvid gi. olmerdugsoverdyne
gråstribet vadmelsunderdyne
gi ditto hoved-pude
blårgarnslagen
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-

Ét gi. stolpe sengested
1 blåe og-hvid stribet overdyne
1 gråstribet vadmelsunderdyne
2 blå og rødstribede hovedpuder
1 blårgarns lagen

1
1
—

2
2
—
—
1

1
1
—

1
2
—
—
1

—
8
4
8

—
-

—
1
J' —
—

8
10
6
6

—
—

—
2

4
8
2
2
4

6
—
—

4
3
1
-

—
—
2
—

—
12
8
6
2
10
6
1
12
2
12
4
2
2
6
4

—
-

4
-

—
6

—

—
—
3
8

I den anden stue

1
1
1
1
1
1

gi. fyre stolpe sengested
gulstribet olmerdugsoverdyne
gråstribet vadmelsunderdyne
ditto vadmels
gi. ditto
blårgarns lagen

8

I kiælderen
1
1
2
1
1

loftstie
øltønde
gl. fierdinger og 1 otting
halm kurv
sædeløv og 1 halm skipper

«

I kammeret
1
1
1
1
3

liden cjl. - træe ballie
kierne
al.
gi. ler-gryde
høe leer med 2 skafter

I bryggerset
1
brvaaerkiedel på 2 1/2
1 al. håndkværn med
3de river a 4 s hver
1 gi. ølkar
1 ditto bærkar
1 gi. drag tønde
1 ditto strippe
1 platte og 1 sold
1 gi. brandfork
1 al.
1 stort ar
k
1 al.
ar
k
1 gi. løugte
2de jern spande
1 gi. økse
1 gi. hugge jern
1 al. spirekurv med
1 hammer og 1 knivtang
1 naver

_

Mandens gangklæder

1 grå vadmelsskiortel
1 hvid vadmelstrøje
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1 gi. ubrugt ditto
1 par vadmels hvide bukser
1 par gi. ubrugte ditto
2de par gi. lind-bukser
1 gi. ditto brøstdug
1 blå vadmelsditto
2de blårgarns skiorter
1 gi. ditto
2de brogede halsklude
1 hue blår bunden
1 par sko med messingspænder
1 par blå strømper
1 par gi. ditto

-

-

—
““

1
2
4
1
1
-

2
4
2
8
2
12
8
8
12
2

3
1
1

2
3
1
1
1
2
—

6
2
12
6
8
—

8
4
2
1
3
5

—
2
*2

-

2
2
2
1
1
1
-

—
4
4
4

-

1
-

4
2
2

8
8

I gården
1 trævoan med hauler oa
og videre bøhør
1 gi. ditto med tielle
2de par leder
2de bærestænger
2de gi. for-reeb
2de bag-reeb
1 vogn krog med reeb
1
svøbe
2de ditto tyrer
1 høe fork
2de pleirle
1 skærekiste gi. med kniv
1 gi plov, og en ditto harve
Bæster

1
1
1
1
1
1

brun hoppe - 9 år
blågrå ditto 14 år
gi. brun hoppe
ditto
rød hest
brunhod i 3die år

Kvæg

1
1
1
1
1
1
1
1

sort koe - 10 år
sort
ditto 11 år
sort sinlent ditto 13 år
blank ditto 10 år
sort stud i 3die år
ditto i 2det år
sort kvie kalv 1/2 år
sort stud ditto

Får

4 gi. far a stk. 2m 8sk. er
2de års lam a lm 4s
2de vædderlam a lm 4s
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Svin
1
1

1 so i 2det år
1 ditto galt

Børnene og de tilstedeværende blev spurgt om der var mere er uregistreret og uvurderet gården tilhørende, end ham nu var specifi
ceret, hvortil blev svaret nej, undtagen at ______ korn, som de
anser for vurdering, men til fornøden sæde og t__ _-korn, samt
forestående udgifter for at gården bliver altså boens ganske ind
tægter og formue ialt
76rdl 2m
14sk.

Skriver halvfierdssinstyve og seks rigsdaler, to mark og fiorten
skilling boens formue og indtægt.
Dernæst anføres boens besværinger og udgifter således som følger:
1. gårdens besætning

Til gården som består af matricul hartkorn 6
til behøres 6 gode vogne og plog_____
de 2 første a 12 rdl.er
24
de 4de andre a 10 rdl.ere
40
1 vogn med .behør
12
1 plog med behør
4
2 harve a 3m
1

tdr. 1 skp 2 fi derrdl.,
rdl.
rdl.
rdl.
rdl.

2. brøstfældigheden
Rollingshuset, bestående af 10 fag, anslås
de 8 ______ at kunne repareres og i
standsættes ved a faget 3 rdl.
Laden består af 14 fag ansees iligemàde a faget 15 _____ er
Fæhuset 8de fag
■
a faget 2 rdl.ere
Et ditto fæhus 5 fag a faget 1 rdl.ere

af vurderingsmandene
30 rdl.

;

35 rdl.
16 rdl.
5 rdl.

3. Kiælderen

latris
167 rdl
Efter recistant-dom taget ved Torstedlunds Birketingsrette den
18. juli tilstedes findes afgangne Clemen Christensen Munch skyl
dig til sit høje herskab som ______ efter ______ pådrager recistant den summa
175 rdl. 4m 15 sk.

Summe høj-grevelige herskaber
prioriteret fordringer

342 rdl. 4m 15 sk.

skriver tre hundrede fyrretyve og to rigsdaler, fire mark og fem
ten skilling boens besværing og udgifter; når sammes indtægt fra
drages _____ at blive igen 266 rdl. 2m 1 sk. høj ærværlige her
skaber til skade, at boen ____ kan tiltræde til gælden, og saa
meget mindre kan blive noget til arv eller deling for børnene,
og bliver denne forretning således sluttet til bevis at skiftet
lønligen er bleven holdt, og intet er bievne at arva, hvilket så
ledes under vore hænder bekræftes. Skifte stedet ut supra.
Frid. Chr. Lang

På min hustrus Dorthe Clemensdatters vegne
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Vurderings og taxationsmænd
Gregers Pedersen
Poul Nielsen
Pä min søsters Johanne Clemensdatters vegne
som formynder
Peder Christensen

Mikkel Nielsen

Som man kan se af disse skifter, er det ikke meget fæstebønder
ejer, og den lille smule, der kunne gå i arv, bliver tilskre
vet boet eller godsejerne.
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11 GENERATION
Ane 1434 Morten Nielsen
Det vides ikke, hvor Morten Nielsen er født.

Han bliver i 1706 gift med enken Else Svendsdatter.
Ane 1435 Else Svendsdatter
Det vides ikke, hvor Else Svendsdatter er født.
Hun dør i 1740.

Hun bliver første gang gift med Jens Jensen i Mønderup i Vrejlev.
Af dette ægteskab er der ifølge skiftet følgende børn:

1: Jens Jensen. Vist født 1699. Han bliver senere fæster af Sto
re Plet i Vrejlev.
2: Svend Jensen. Han overtager fæstet af Gynderup efter Morten
Nielsen.

3: Niels Jensen. Han boede muligvis også i Gynderup.
Morten Nielsen er altså fæster af Gynderup. Gynderup hørte under
Vrejlev Kloster. Der var to brugere, som hver havde godt 4 tdr.
hartkorn.
*

Fra ægteskabet mellem Morten Nielsen og Else Svendsdatter er der
følgende børn:
1: Anne Mortensdatter.Ane 717.

Da Else Svendsdatter dør, er der arv på i alt 48 rigsdaler. Det
er ikke noget stort beløb, men som regel var der underskud hos
fæstere.
Familien fra Gynderup hørte'til blandt sognets "ansete". Svend
Jensen blev gift med Dorte Hansdatter fra Abenterp - sognets
største fæstegård med næsten 10 tdr. hartkorn. Jens Jensen fra
Store Plet og Hans Jensen fra Abenterp var "makkerpar" ved ad
skillige barnedåb og bryllupper som faddere og forlovere. Jens
Jensen fik mange børn, der blev gift ind i de øvrige familier.
Samme gårde "byttede børn" i flere generationer - ægteskaberne
blev holdt indenfor en snæver kreds - og i slutningen af århun
dredet var alle de store gårde i "familie".

Ligeledes kommer Anne Mortensdatters første mand, Thomas Morten
sen fra Saksager, der også hørte til blandt de bedste.
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Ane 1464 Jørgen Madsen Hoflund Schioldann

Jørgen Madsen Hoflund, der også kaldes Schioldann, er født ca.
1655. Han dør i december 1711 i Spjellerup i Fakse herred. Der
er skifte 12.januar 1712.
Han bliver 19.juli 1673 dimitteret fra Næstved Latinskole, og
samme år immatrikuleret ved Universitetet i København.
Ifølge Københavns universitets matrikel er der i årene 1612-1739
dimitteret 127 studenter fra Næstved Latinskole. Navnene på stu
denterne er anført på latin, hvorfor Jørgen Madsen anføres som
Georgius Matthiæ.
I 1688 bliver han kaldet til sognedegn i Spjellerup-Smerup.
Jørgen Madsen Hoflund bliver gift første gang 9.september i Jydstrup med Anna Sofie Damiansdatter Stendorph, en præstedatter
fra Stenmagle.

Hun er datter af sognepræst Damianus Vilhelmsen Stendorph og hu
stru Abelone Hansdatter.

I ægteskabet er der børnene:
1: Apollonia Jørgensdatter døbt 9.august i Spjellerup. Hun dør
30.maj 1773 i Spjellerup. Hun bliver viet 21.februar 1717
til degn Peder Michelsen.
2; Margrethe Jørgensdatter døbt 4.oktober 1693 i Spjellerup.
3: Mads Jørgensen døbt 25.maj'1696 i Spjellerup. Haner tvilling.
Han begraves 4.juni 1696 i Spjellerup.

4: Damianus Jørgensen døbt 25.maj 1696 i Spjellerup. Hun er tvil
ling. Hun begraves 7.maj 1697 i Spjellerup.
5: Damianus Jørgensen døbt 7.september 1698 i Spjellerup.
Anna Sofie Damiansdatter Stendorph dør 1700 og bliver begravet
1.januar 1701 i Spjellerup.
♦

Jørgen Madsen Hoflund bliver gift igen 29.juni 1702 i Ejby i

Ramsø herred med Elisabeth Axelsdatter Sandbye.
r

Ane 1465 Elisabeth Axelsdatter Sandbye

Elisabeth Axelsdatter Sandbye er født 1660-1676 i Sandbye, Ty
bjerg herred.

I ægteskabet er der følgende børn:

1: Axel Jørgensen Schioldann født 3.maj 1703 i Spjellerup,
732

ane

2: Jacob Jørgensen Schioldann døbt 6.oktober 1706 i Spjellerup.
Han 1.januar 1778 i Løgtholt, Dronninglund sogn som gårdejer.
Han bliver ca. 1740 gift med Anne Cathrine Jensdatter Ellef.
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3: Margrethe Catharine Jørgensdatter Schioldann døbt 25.marts
1711 i Spjellerup.

•

Den skole, som Jørgen Madsen Hoflund bliver kaldet til, må være
Karen Krabbes Skole i Spjellerup Hospital. Den er blevet opret
tet i 1649, fordi der ikke er så mange fattige i sognet. Det be
stemmes ved oprettelsen af skolen, at skolemesteren skal oppe
bære 12 Rdlr.
Skolemesteren får overladt 2 fags stue i hospitalet til bolig og
her var det så efter al sandsynlighed, han underviste børnene.
I 1722 lader Prins Carl (Frederik d. IV's broder) bygge 3 fag til
skolemesterens bolig, så skolen bliver indrettet' som Prins Carls
andre skoler.

Da Jørgen Madsen Hoflund er død gifter Elisabeth Axelsdatter sig
med efterfølgeren i embedet. Det er almindelig praksis. Det er
en form foc "enkepension". Efterfølgeren i embedet er Hans Sier
sen. De bliver gift 3.juli 1712 i Spjellerup.

Kilde:

[37],[38], [39], [40], [41]

Ane 1470 Jep Jørgensen
Det vides ikke, hvornår Jep Jørgensen er født.
Han er identisk med ane 1118 i Nibelinien. Han er således båder
ane til ane 4 Jens Anker Tol'dbod og ane 5 Gudrun Frida Elstrøm. '
Hans kone er ukendt.

Ane 1471 NN
Det vides ikke, hvornår hun er født.
Hun er identisk med ane 1119 i Nibelinien. Hun er således både
ane til ane 4 Jens Anker Toldbod og ane 5 Gudrun Frida Elstrøm.
De får af børn bl.a.:
1: Johanne Jepsdatter, ane 735.
2: Jørgen Jepsen.
Lyngsøe.

Han bliver gift med Johanne Nielsdatter

3: Bodil Jepsdatter. Hun bliver gift med Peder Olufsen Lyngsågård. De er identiske med ane 558 og 559 i Nibelinien
4: ?
Jepsdatter. Hun bliver gift med Christen Søfrensen i
Falden.

190

5: Anne Jepsdatter. Hun bliver gift ijied Peder Andersen Sanden.
6: Karen Jepsdatter. Hun bliver gift med Jens Smed i Hørby sogn.

Ane 1472 Laurids Mortensen

Laurids Mortensen er født omkring 1670. Han fæster Riisegård un
der Lindenborg. Ved landmålingsmatrikuleringen ansættes gården
til 5 tdr. 3 skp. 1 fjdk. o alb. Hartkorn. Heraf står Laurids
Mortensen for halvdelen, da han kun fæster halvdelen. Ved matri
kuleringen i 1688 nævnes som hans medfæster i gården en Chri
stoffer Sørensen. Samme år brænder rålingshuset , og de to fattige
fæstere må ud i byerne i omegnen og tigge penge sammen til at
bygge for, i hvilket øjemed de tog tingsvidne på ulykken.
I 1699 dør Christoffer Sørensen så forarmet, at børnene er gla
' de
for at slippe helskindede fra derfra , imod at Laurids tager
også
deres halvdel i fæste. Hvilket han gør 15. februar 1700.
I 1716 er hans gård endnu ikke opbygget efter branden, hvilket
må være en ny brand. I 1707 f-æster en Gregers Jacobsen halvdelen
af Riisegård.

Den 22. juni 1710 er der skifte efter Gregers Jacobsens hustru
Maren Knudsdatter. I dette skifte nævnes hendes børn fra et tid
ligere ægteskab: Knud Pedersen, Christen Pedersen og Maren Pe
dersdatter. Laurids Mortensen Riise bliver værge for børnene,
og
i den forbindelse anføres:"min kone var den salig Peders sø
ster" .
Ane 1473 ukendt
Vi ved intet om hende bortset fra, at hendes„brodér hedder Ped
er.

I 1729 h'ar Laurids Mortensen 6 bæster,
får.
De får af børn bl.a.

1. Erik Lauridsen Riise, ane 736.
Kilde [7]
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2 køer,

4 ungnød og 10

Ane 1474 Peder Nielsen Winther

Peder Nielsen Winther er født ca. 1672 i Volsted. Han bliver
begravet 12. juni 1757 i Gunderup. Der er skifte efter ham 10.
januar 1757 under Restup Gods, G 141. 88.
Han bliver trolovet 19. januar 1702 og viet 5. marts 1702 til
Karen Gregersdatter.

Ane 1475 Karen Gregersdatter

Karen Gregersdatter er født 3. marts 1680 og døbt 13. april 1680
i Gunderup Kirke. Hun dør 27. april 1768 og bliver begravet 1.
maj 1768 i Gunderup 88 år gammel. Ved hendes død skriver præsten
1 kirkebogen:
var moder til 9 børn, 38 børnebørn og 18 børne
børns børn, til hobe 65.
Peder Nielsen Winther og hustru forsvinder efter deres vielse
fra
sognet, men kommer tilbage omkring 1711, da sønnen Poul døbes i
Gunderup Kirke. De er efter alt at dømme blevet kaldt hjem, da
svigerfaderen ikke mere kan klare gårdens drift.
*

Han får så 1719 fæstebrev på gården. Dette er indført i Restup
fæsteprotokol side 13 og lyder:
Christian Frederik Levetzau til Restup, hans kongelige majestæts
bestalter gen. major ved Cavalleriet gør vitterligt, at jeg har
stæd og fæst til Peder Winter af Flamsted den gård ibid: som han
påbor. Er efter nye landmålingsmatricul hartkorn 10 td. 2 sk.
2 fdk. 1 alb., af hvilken han årlig og i rette tid svarer alle
kongelige contributioner , skyld og landgilde efter jordebogen og
så længe han for arbejde fri' vorder til arbejdspenge 20 rdl. Når
han svarer og i alt holder sig kongelig majestæts allernådigste
lov og forordninger efterrettelig, skal den ham ej frafæstes,
men han den hans livs tid i fæste beholder.
Restup d. 22. juni 1719.
Til vitterlighed under min hånd
C.F.Levetzau.

De får følgende børn:
1. Gregers Pedersen født ca. 1705. Gårdfæster i Sønderholm. Han
kaldes ikke Winther. Han er stamfader til en stor slægt med
navnene Gregers og Gregersen.

2. Niels Pedersen født ca. 1708. Gårdfæster i Nørholm. Han kal
des ikke Winther, men hans efterkommere benytter hans kones

*
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slægtsnavn, Vestergård.

3. Kirsten Pedersdatter Winther døbt 14. maj 1702 i Gunderup, ane
737.
4. Poul Pedersen Winther 23. august 1711 Gunderup. Gårdfæster i
Flamsted efter faderen. Han bliver senere gift med Kirsten
Jensdatter. Poul Pedersen Winther er ejer af den halve konge
korn tiende i Gerding sogn
5. Søren Pedersen Winther døbt 25. marts 1714 i Gunderup. Død 2.
oktober 1740.
6. Ane Pedersdatter Winther 4.
Lars Pedersen i Håls.

juni 1716. Gift med gårdfæster

7. Lars Pedersen Winther døbt 26. november 1718 Gunderup. Bopæl
i Flamsted, ungkarl. Begravet 12. november 1780, 61 år gammel.

8. Maren Pedersdatter Winther døbt 2. april 1722 Gunderup. Gift
med Søren Pedersen i Håls.
Der findes skifte efter Peder Nielsen Winther, indført i Restup
skifteprotokol, G 141, 88. Det lyder:

Ar 1757 den 10. september skifte udi afgangne Peder Nielsen Win
thers gård i Flamsted for at skifte mellem enken Karen Gregersdatter på den ene side og deres i ægteskabet samavlede børn, og
deres børnebørn på den anden side. Nr. 1 Gregers Pedersen 52 år
gammel boende i Sønderholm, Niels Pedersen 49 år boende i Nørholm, Povel Pedersen 46 år og Lars Pedersen 39 år begge opholden
de sig i gården. Den ældste datter Kirsten Pedersdatter havde væ
ret i ægteskab med Erik Laursen og boende i Håls, begge er døde
og har efterladt sig børnene: Peder Eriksen 25 år, Lars Eriksen
23 år, begge tjenende i Håls på Lindenborg Gods, Povel Eriksen
22 år tjenende i Bunderup på Restup Göds. For disse er deres mor
broder, Gregers Pedersen Curator. Kirsten Eriksdatter i ægteskab
med Søren Jensen, skoleholder i Skovs trup i Guncïërup sogn, Maren
Eriksdatter 20 år tjenende i Flamsted, og Karen Eriksdatter 16
år tjenende i Håls, for disse 2 pigebørn bliver deres morbroder
Niels Pedersen i Nørholm formynder. Anne Pedersdatter i ægteskab
med Lars Pedersen boende i Håls på Lindenborg Gods, og Maren Pe
dersdatter har været i ægteskab med Søren Pedersen boende i Håls
ligeledes på Lindenborg Gods, men er død og har efterladt sig 2
børn: Peder Sørensen 6 år og Søren Sørensen 4 år for dem bliver
deres fader Søren Pedersen formynder efter loven. Til vurderings 
mand er udtagen Niels Pedersen Møller, Jens Jensen Buus og Anders
Nielsen alle 3 her af Flamsted, og Jens Christensen af Volsted.
Enken Karen Gregersdatter og hendes søn Poul Pedersen, som har
fæstet gården af sit høje grevelige herskab og til hvem hun nu
efterlader alle ting i gården, såvelsom den hendes salig mand
tilhørende anpart i konge tienden i Gierding sogn tilhørende an
part bestående af 2 td. 4 sk. hartkorn har tilbudt samtlige for
anstående arvinger 100 sietdaler til deling efter loven som arv
efter deres fader Peder Nielsen Winther, som og når hans enke,
Karen Gregersdatter ved døden afgår.

193

ir<.<

•i

•r

w.
, ■>» ■•«.

7

r.r

:»•*

•»

r

^.5

'___

..

•

•J X

fc

;4
iv
<•r.

*

t'

a

-,•

'M:-.

<
V

’»

>'

t
?..

. f

Skifte efter Peder Nielsen Winther. Ane 1474.
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Dette går de med til og de 100 sletdaler deles da sådan, at søn
nerne får hver 14 rdl. 4 mk og 14 1/2 sk., og døtrene får hver
7 rdl. 2 mk. 1 7/9 sk.. De afdøde børn deler moderens arvepart.
100 sietdaler eller 66 rdl. 4 mk. tilbydes betalt, når det for
langes. Hvortil arvingerne, som det tilforn er meddelt, erklærer
at være fuldkommen fornøjet og tilfredsstillet, ikke alene for
arven efter deres fader Peder Nielsen Winther, men også efter
hans hustru Karen Gregersdatter, når hun ved døden afgår, og de
forlanger ej videre arv her af gården.
Skiftet er således virkelig sluttet og afgjort, og når arven ud
betales, skal der gives fuldkommen kvittering.
Det må her bemærkes, at alle, dog ikke børnebørnene, har været
i stand til at skrive deres navne under med egen hånd. Det var
ganske usædvanligt på denne tid.

Ane 1476 Jens Lauridsen

Jens Lauridsen er gift med Maren Jensdatter.
Ane 1477 Maren Jensdatter
Maren Jensdatter er født ca. 1644. Hun dør i Sønder Tranders og
bliver begravet 2. februar 1700 i Sønder Tranders.
*

De får følgende børn:

1. Jens Jensen døbt 15. juli 1683 Sønder Tranders.
2. Maren Jensdatter døbt 1. januar 1684 Sønder Tranders.

3. Dora Jensdatter døbt november 1685 Sønder Tranders.
4. Laurs Jensen døbt 1. januar 1688 Sønder Tranders, ane 738.

5. Laurids Jensen døbt februar 1691 Sønder Tranders.
6. Niels Jensen døbt 1695 Sønder Tranders.

Ane 1478 Christen Christensen

Christen Christensen er født 1658, og han dør 1731 i Sejlstrup,
Fræer sogn og bliver begravet den 11. november.
Han er gift med:
Ane 1479 Johanne Christensdatter

Johanne Christensdatter er født 1664. Hun dør 1714 og begraves
den 21. december. Præsten skriver: "Konens nafn war Johane
Christensdatter"
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Christen Christensen får den 3. maj 1695 udstedt fæstebrev pâ
en gård i Sejlstrup under Lindenborg gods. Gården har tidligere
været fæstet af faderen. Hans broder Niels Christensen afstår
godvilligt gården til ham.

Kilde:

[2]

Ane 1484 Christian Laursen Munk
Christian Laursen Munk er formodentlig født i Sønderholm. Han
er nævnt i folke og familieskatten 1710 med en pige Maren.
Han er nævnt i Restup Jordebog den 11. oktober 1701 for at ha
ve øvet slagsmål mod Jens Bunderups pige på Restup mark. Her
for idømmes han en bod på 10 rigsdaler.

Han begraves 16. december 1724 i Sønderholm.
Han er formodentlig gift første gang med xx.
Ane 1485 XX

Christian Laursens første kones navn er ukendt. Hun dør inden
kirkebogens begyndelse. Hun er formodentlig død kort før 1710.
De får af børn bl.a.:

1. Niels Christensen Munk født ca. 1690, ane 742.
Christian Laursen Munk bliver igen gift med Margrethe Jensdatter
fra Nyrup. Det er samme Margrethe Jensdatter, der senere bliver
gift med Clemmen Christensen Munch. Hun er altså identisk med
ane
763.
De bliver gift ca.,1714. I skiftet efter Margrethe Jensdatter 9.
maj 1754 nævnes børnene fra dette ægteskab:

1. Peder Christensen Munk, 33 år, bor i Sønderholm.
2. Jens Christensen Munk, 40 år, gårdmand i Nyrup.
3. Anna Christensdatter Munk, 37 år.
f
4. Birgitte Christensdatter Munk, 29 år.
Christian Laursen Munk er fæster af mtr. 6 i Sønderholm. Hansfæ
stebrev er dateret 22. juni 1719. I fæstebrevet er angivet, at
han fæster den gård, han påbor. Han har formodentlig fæstet går
den fra 1710.

Efter hans død i 1724 bliver enken gift med Clemmen Christensen,
der overtager fæstet. Han kalder sig herefter Clemmen Christensen
Munch og er identisk med ane 762.
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Ane 1486 Jacob Christensen Nørgård

Jacob Christensen Nørgård er fæster af matrikel 11 i Sønderholm
1685 til 1707. Han er medunderskriver ved oprettelsen af Sønder
holm skole i 1690. Se ved ane 1524. Han er nævnt i jordebøgerne
fra 1696 til 1701. Hans landgilde var 1701 anført til: 6 skp.
rug, 1 td. byg, 12 skp. havre, 9 liter smør, 1 svin, 1 får, 1
gås, 1 par høns, og 8 ski. gjæsteripenge.

Han står i folke og familieçkatten 1699 anført med en søn Chre
sten. Hans hustru er ukendt.
Ane 1487 XX

Jacob Christensen Nørgårds hustrus navn er ukendt.
De får af børn bl.a.:
1. Christen Jacobsen født ca. 1666. Han overtager fæstet efter
faderen. Han begraves 10. maj 1722 i Sønderholm, 56 år gammel.
2. Maren Jacobsdatter, ane 743.

Ane 1492 Niels Pallesen

Niels Pallésen er født før 1655 i Klæstrup i Vokslev sogn som
søn af Palle Pedersen og hustru Anne Christensdatter.

Han synes at leve endnu 1696/1697, men dør før 1701 jfr. neden
nævnte jordbøger for Pandum og Aalborg Hospital.
Han bliver gift før 1699

med :

Ane 1493 Anne Sørensdatter

Anne Sørensdatter er født senest 1680 og hun dør efter 1701
hvor hun nævnes som han enke. Hun er af ukendt herkomst.

Niels Pallesen er fra før 1680 og til sin død fæster af sin
fødegård, gård nr. 8 i Klæstrup på 5 1/2 tdr. hartkorn. Af
gården, som sønnen Niels Nielsen, ane nr. 746, senere overtager
tilhørte 1/3 (herligheden) godskomplekset Lundbæk-Pandum, mens
2/3 (bondeskylden) tilhørte Aalborg Hospital.
Niels Pallesen har vel allerede overtaget fødegården, da han 24.
december 1677 sammen med brødrene Peder og Anders Pallesen lad
er 4 mænd stævne for herredstinget for gæld. (Hornum herreds
tingbog 1676-78, B40A, fol 127).

Matriklerne for Aalborghus 1680 og 1688 (Z6-3 fol 248 og Z9-4
fol. 55) oplyser, at Niels Pallesen før 1680 har efterfulgt
faderen Palle Pedersen som fæster af gård nr 8 i Klæstrup, hvi
s hartkorn i 1688 bliver forandret fra 5 1/2 til 3 tdr. 4 skpr.
3 fjkr. 1 alb.
Gården tilhører Ove

Juul

til

Pandum og
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Lundbæk samt

Aalborg

Hospital. Af omtale af gården i sønnen Niels Nielsen, kaldet
Pallesens, tid fremgår, at bondeskylden eller 2/3 af gården med
2 tdr. 3 skpr. 2 2/3 alb. tilhørte nævnte hospital, mens
herligheden eller 1/3 med 1 td. 1 skp. 2 fjkr. 1 1/3 alb. hørte
under Pandum. Juul-erne på Pandum skulle som herlighedsejere
udstede fæstebrev og afholde skifte efter famlien på gården.
I Aalborg Hospitals jordebog 1693 (Aalborg Hospitals jordebøge
r 1653-1872, C649-94) siges at Niels Pallesen er "ganske forarmet
og af Lundbæks ejer udpresset med arbejde". Ifølge Lundbæks
jordebøger 1696/97 og 1706/07' samt 1743 er Niels Pallesen både
1696 og 1706 fæster af gården, men 1743 afløst af sønnen Niels
Nielsen (Lundbæk, forskellige dokumenter 1696-1836- G139-16).

Af Aalborg Hospitals jordebøger 1673/01 og 1673/1701/1718 ses
at "salig Niels Pallesens enke Anne Sørensdatter" er fæster 1701
og "Niels Pallesens enke" fæster 1718. (Aalborg Hospitals "stol"
eller jordebog 1718, C649-95). Bondeskyldsafgiften nævnes 1701
som 1 skp. 1 otting 1 potte rug, 5 tdr. 7 skpr. 3 fjkr. havre og
1 svin, men denne afgift er uvis, formediest det pres af hoveri,
som stedet er udsat for af herlighedsejeren på Lundbæk.
Af børn kendes kun sønnen:
1: Niels Nielsen, kaldet Pallesen, født før 1699, se ane 746.

Kilde:[3]

Ane 1500 Christen Andersen Smed

Christen Andersen Smed er, efter alderen ved død, født o. 1676.
Hans herkomst er ukendt.

Han dør i 1763 i Hjeds i Veggerby sogn og bliver begravet 24.
juni, 87 år gammel.
Han er, efter fadderlisterne at dømme, bror til Laurs Andersen
Smed, ca 1693-1758, bosat i Byrsted i Veggerby åogn og gift med
Maren Andersdatter, der overlever ham (Lundbæk gods skiftepro
tokol 1741-80, G139-10, fol80b), samt Simon Andersen Smed, ca
1710-1785, gift o. 1730 med Kirsten Andersdatter, ca 1703-1799,
datter af Anders Simonsen i Hjeds (Torstedlund gods fæsteproto
kol 1722,-77, G142-3, fol 29b). Men noget bestemt kan ikke siges;
broderen Laurs fornavn kunne tyde på afstamning fra den Laurs
Sørensen, der jfr. martiklen 1688 er fæster af Christen Smeds
senere gård, nr. 2 i Hjeds .

Christen Smed eller hans hustru, der jo 1740 og 1743 lader bør
n døbe hhv. Marie og Vogn, er måske beslægtet med Vogn Laursen
Smed, 1713-1755, bosat i Bislev by og sogn, men hvordan vides
ikke. Vogn Laursen Smed er søn af Laurs Pedersen Smed og hustru
Maren Pedersdatter i Ferslev by og sogn, der fra giftermålet
1709 og til 1726 fik 6 børn.
Christen Andersen Smed, antages at være identisk med den Christen
Andersen, der 5. august 1739 får fæstebrev på en gård i Hjeds
under godset Lundbæk. Heraf skal han årligt svare en landgilde
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på 1 td. rug, 1 td. byg, 2 tdr. havre og 1 rdlr. i penge.
Christen Smeds fæsteforhold før 1739 kendes ikke, men han har
sandsynligvis allerede fra 1730 boet i Hjeds, og været smed der.

24. december 1757 udsteder Otto Heinrich Juul, friherre til
Rysensten, herre til Lundbæk, Pandum, Rammegaard og Udstrup
fæstebrev til Søren Christensen af Hjeds på gård nr 2 i Hjeds
med 4 tdr. 2 skpr. 1 alb. hartkorn, der hidtil har været beboet
af hans fader Christen Smed. Både faderen og moderen sikredes
aftægt på gården uden nærmere redegørelse (Lundbæk gods fæstep
rotokol 1739-1852, G139-5, fol 90)

Da Christen Smed er 27 år ældre end sin kone, har han vel varet
gift tidligere, men herom vides intet.
Han bliver- vel tidligst 1721- gift med:
Ane 1501 Anne Mielsdatter

Anne Nielsdatter er, efter alderen ved død, født o. 1703,
Hun, "afgangne Christen Smeds enke i Hjeds, Anne Nielsdatter",
døde 1785 og blev begravet 11. januar, 82 år gammel.
Hendes herkomst er ukendt, men ved børnenes dåb nævnes flere af
navnet Nielsen/Nielsdatter fra både Hjeds og Byrsted i Veggerby
sogn, formodentligt hendes søskende.

Der er mindst 9 børn i ægteskabet:
1: Laurs Christensen Smed, født 1709/30, se ane 750.

2: Anders Christensen, kaldet Vestergaard, født 1723/33, død
1794, fæster 1756 gård nr 10 i Vokslev, Vestergaard,
(Lundbæk fæsteprotokol 1739-1852, G139-5, fol 84) med 5 1/2
tdr hartkorn, og er før 1785 sognefoged. Gift 1. gang med
N.N, død 1775, 48 år gammel; hun er enke efter Mads Søren
sen, der er søn af gårdens tidligere fæster Søren Jensen.
Anders Christensen bliver 2. gang gift 1775 med Maren Peders
datter, født o. 1749. Anders Christensen Vestergaard er
formynder for broderen Laur*s yngste børn.

3: Anne Christensdatter, født ca. 1731/33 død 1819 i Hjeds, 64
(eller rettere 86) år gammel. Gift 1761 med enkemand Thomas
Nielsen (Vestergaard), ca. 1707/10-1789, gårdmand i Hjeds i
Veggerby sogn.
4: Maren Christensdatter, født ca 1733/34 (40?), død 1810, 70
år gammel. Gift 1. gang med Søren Sørensen, ca. 1723-1763,
gårdmand i Hjeds. Gift 2. gang 1763 med Niels Jensen, ca.
1731/32-1807, ligeledes gårdmand i Hjeds. I sine 2 ægte
skaber får hun 8 børn i årene 1759-69.
5: Søren Christensen Smed, født senest 1735, død efter 1765,
overtager fødegården i 1757, men synes at være flyttet fra
byen omkring 1770. Gift 1761 med Maren Laursdatter, der
1762 føder ham datteren Anne.
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6: Marie Christensdatter, født 1740. Gift 1758 med Laurs
Christensen.
7: Vogn (Woen) Christensen,
der gammel.

født 1743, død 1744, 1 àr 2 måne

8: Ellen(Elin) Christensdatter, født 1746. Gift 1771 med Morten
Nielsen Pindstrup af Bislev, faster af gården Pindstrup.
9: Vogn (Wogn)
gammel.

Kilde:

Christensen, født 1748,

død samme år

, 4 uger

[3J

Ane 1502 Bertel Poulsen, kaldet Smed
z

Bertel Poulsen, kaldet Smed er født o. 1700, hvor vides ej.
Det siges, at Bertel Poulsen er født i Tyrol og indvandret
til Danmark sammen med en broder ved navn Jens. Det skulle
vare to genstridige karle, der rømmede fra Tyrol for at
blive fri for at springe soldat.

Han dør mellem 1740 og 1761, efter alt at dømme i Vokslev, idé
t han i 1741 får fastebrev på et hus i Vokslev, hvilket bliver
overtaget af svigersønnen i 1761.

Bertel Poulsen bliver senest 1727med:

jfr.

børnenes alder,

gift

Ane 1503 N.N

Navnet på Bertel Poulsens kone kendes ikke. Hun er født før 1710,
men hendes herkomst og alder kendes ikke.

Hun lever 1761, da svigersønnen faster huset i Vokslev, og er
vel den Bertel Smeds enke, der dør 1774 i Vokslev, og bliver
begravet 16. Oktober (Dom. 20. post Trinit.) uden aldersangivel
se.
Hun er måske en søster til Peder Pallesen, .ca 1714-1800, og
Anders Pallesen, der bor henholdsvis i Vokslev og Taarup by i
Vokslev „sogn.
Fra senest 1732 til sin død bor Bertel Poulsen
i Vokslev by og sogn som faster under Lundbak.

(Smed)

i et hus

5. august 1740 får Bertel Poulsen fastebrev af Lundbaks ejer på
det hus (uden stedsangivelse), han ibor, og har besiddet i 8 år.
Arligt skal han svare 1 rdlr. i huspenge. (Lundbak fasteprotokol
1739-52, G139-5, fol 37b, 110b).

Det må antages, at han er død her før 1761, da Laurs Christensen
Smed af Hjeds 26. marts dette år får fastebrev på huset i Vokslev
by, som hans svigermoder, afgangne Bertel Poulsens enke har bebo
et og forlangst til hannem afstået.
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Fæstebrev 1740 til Bertel Poulsen, ane 1502.
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Der er mindst 6 børn i ægteskabet:
1: Lars/Laurs Bertelsen, ca. 1727-1770, bor i Vokslev til 1760,
da han fæster en gård i Bislev by og sogn, som sønnen Bertel
overtager 1782 (Lundbæk fæsteprotokol 1739-52, G139-5, fol
101b og 185, samt Lundbæk skifteprotokol 1781-1804, G139-11,
fol 13b, og 28b). Gift senest 1749/53 med Else Andersdatter,
der ved folketællingen 1787 bor hos sønnen Bertel i Bislev.
2: Anne Bertelsdatter, født senest 1724/29, se ane 751.

3: Dorthe Bertelsdatter, ca. 1731-1791. Hun dør barnløs, hvorfor
der i skiftet efter hende nævnes søskende. Hun nævnes 1763 som
pige i Gelstrup i Vokslev sogn, da hun står fadder hos brode
ren Lars i Bislev, men senere bliver hun gift med Christen
Andersen, kaldet Troelsen, der ved hendes død er indsidder hos
Jens Byrsteds enke i Bislev.

4: Palle Bertelsen, ca 1733-1808. Gift 1766 i Skivum med Karen
Christensdatter, ca 1739-1811. Hun har 1764 født parrets æld
ste barn i Skivum, men tjener da hos Poul Olufsen i Vokslev.
Ved giftermålet 1766 og ved det næste barns fødsel 1767 i Ski
vum tjener Palle i Lundbæk Mølle, men fra senest 1770 bor fa
milien i Bislev by som husmandsfolk- og sidst som almisselem
mer. ([16] Slægtsarkivet, Slægten Bach fra Himmerland, 1983,
s. 167).
5: Else Bertelsdatter, angives 1791 at tjene i København.
6: Sidsel Bertelsdatter, ca 1742-1777. Fra senest 1763 til sin
død bor hun i Bislev, hvor hun med Christen Nielsen får dat
teren Mette, 1763-1772.

Kilde:

[3]

Ane 1522 Niels Lauersen

Niels Lauersen er formodentlig far til Maren Nielsdatter, ane
761. Han er fæster af mtr. 4o til 1724, hvorefter fæstet over
går til svigersønnen, Jens Pedersen Smed, ane 760.
Niels Lauersen Smed begraves 24. maj 1724 i Sønderholm.

Han er fæster af stedet før 1719. Han har muligvis boet i huset
sammen med Chresten Smed. Der kunne godt være to fæstere i et
hus. I så tilfælde er det kun den ældste, der bliver nævnt i
jordebogen.
Niels Lauersen Smed er medunderskriver ved Sønderholm skoles op
rettelse. Se ved ane 1524.

Navnet på hans kone er ukendt.
Han får af børn bl.a.:

1. Maren Nielsdatter, ane 761.
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Ane 1524 Christen Clemmensen

Det vides ikke, hvornår Christen Clemmensen er født, eller
hvornår han dør.
Christen Clemmensen er nævnt som fæster, da Christian Frede
rik Levetzou køber ryttergårdene. Han er da fæster af matr.4,
gammelt no. I 1719 bliver matr. no.4 og 5 samlet i en gård, nu
værende matr. 14, Tjelevej 20 i Sønderholm.
Det er nærliggende at tro, at han er søn af forrige fæster af
matr.4, Clemmen Christensen.

Ane 1525 NN
Hendes navn er ukendt.
De får af børn bl.a.:
1: Clemmen Christensen. Ane 762.

Christen Clemmensen er medunderskriver af oprettelsesdokumentet
for Sønderholm skole den 25. oktober 1690.

Oprettelsesdokument for Sønderholm skole anno 1690.

Såsom Håhs Excellense Hr. Gehejmeråd og kongelig Majestæts Rid
der, højædle og velbårne Herre Hr. Generalmajor Levetzau af sær
Fromhed og gudelig Iver for at befordre Guds saliggørende Kund
skab og hellige Væxt i Herren hos sine Tjeneres opvoxende Ungdom
har overladt Kirkeladen som det bekvemmeste Sted i Byen eller
ved Kirken til et Skolehus og allerede gjort stor Omkostning på
dets fornødne Reperation, men og til at lønne og underholde en
Skolemester, som Vinter og Sommer forsvarligen skal undervise
Ungdommen i Guds Kundskab, Kristelige Sæder, at læse i Bøger, at
skrive, regne eet. har dertil kontribueret Renten af 200 Rdlr.s
Kapital, så er det vor Pligt'og Skyldighed, at vi, opmuntrede ved
den gode Herres så berømmelige og lovværdige Exempel, men først
og sidst til Taknemmelighed imod vor Gud, af hvem vi have alle
ting, ikke alene indviede og opofre Herren vore børn, men og en
Guds forlenede Velsignelse til deres Ære og Lære og éfter højeste
Samvittighed drage Omsorg for, at den, som herefter skal lære og
undervise vore Børn, så tilbørlig bliver underholdt af os, efter
som en Arbejder er sin Mad og Løn værd efter Kristi Ord, at han
uden hjerteædende Sorg med Lyst og Troskab må fyldestgøre samme
sit Kald, at de Børn, som betros ham under Hænderne, mærkelig og
kendelig forfremmes og til tage i JErbarhed, kristelige Sæder og
al god Undervisning.
Thi haver vi efterskrevne Mænd, nemlig:

Chresten Chrestensen Nørgård
Christen Laursen Smed
Laurs Christensen
Chresten Thomisøn
Sven Jensøn
Jep Simonsøn

Mette Sørensdatter
Søren Poulsen
Jens Nørgård
Jacob Nørgård
Lauest Nielsen Nørgård
Knud Hyllegård
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Karen Christensdatter
Christen Clemmensen
Poul Sørensen
Niels Christensøn
Christen Haubro
Maren Jensdatter
Niels- Bødker
Niels Mortensen
Tomas Jenssøn
Kirsten Jensdatter
Villads Sørensen
Mads Pedersen
Laurs Christensøn Smed
Olle Mogensøn
Tomas Soldat
Niels Nielsøn
Niels Laursøn Smed
Anders Degn
Anne Pedersdattei;
Søren Christensøn

Niels Christensen Frihed
Peder Christensen Hedgård
Peder Sørensen
Christen Poulsen
Jens Christensøn Hedgård
Peder Sørensen
Christen Poulsøn
Peder Sørensen
Christen Schønbech
Niels Skytt
Peder Otse
Niels Otsen Skræder
Jens Poulsen *
Jens Olstrup
Hans Thorsøe
Niels Pedersøn
Anders Christensøn
Christen Skjørup
Søren Jacobsen
Peder Bødker

Alle boende i Sønderholm Bye, med en god og kærlig Villie så
ledes med hinanden vedtaget, nemlig at af hver Gårds Mand, en
ten han har Børn eller ej, skal gives årligen til Skolemesteren
en Skæppe Rug og af en hver Halvgårdmand, enten han har Børn
eller ej, en Skæppe Byg, men af Gadehuusmændene skal gives af
hvert Ildsted, enten de have Børn eller ej, fra 8 Sk. til 1 Mk.,
dog er det at agte, at Præstén Arlig med tvende af sine Med
hjælpere samt 2 andre samvittige Mænd her af Byen skal efter hø
jeste Samvittighed moderere og lægge det efter enhvers Lejlighed
og Vilkår; men skulle nogen af Gadehuusmændene være så uformuen
de, at han ej formåer at give 8 Sk., da erbød Præsten sig at be
tale Skolemesteren for hver uformuende 8 Sk.. Herhos lover vi
for dette Ar, af hver hel eller halv Gård skal ydes et godt yde
fært læs Ildebrand, men i efterfølgende Aringer af grave og føre
ham Hjem hvert Ar af Gårdmændene 2 Læs, af Halvgårdmændene 1 Læs,
og af Huusmændene derimod skal gives et Børing Kål.
At alt det, som er indført, af os og vore Efterkommere ubrødelig
skal holdes, have vi dette med vore sædvanlige Bomærker og Hænder
bekreftet og i dybeste Ydmyghed embedet højbemeldte vor højgun
stige Husbonde med os til Vitterlighed og Stadfæstelse at under
skrive .

Actum Sønderholm den 25. Oktober 1690
(Aalborg Tingbog)

Ane 1526 Jens Thomsen
Det vides ikke nøjagtigt, hvornår Jens Thomsen er
sandemand ved Nørholm Birketing i 1676. Han er
Restrup i 1683. Det er en ryttergård, han fæster,
korn er 4-2-0-2. Han er ligeledes bruger af Jørgen
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født. Han er
fæster under
og dens hart
Laursens gård

af hartkorn 3-1-1-0.
1 jordebog og Inqvisitions Forretninger over Oberst Schack Broch
dorffs Rytter Regiment og Ryttergods i AAlborghuus Amt- Sønder
holm sogn-Nyrup i 1691.
Jens Thomsen angives her som Regimentskvartermester. In natura
4 tdr. hartkorn. Han benævnes som en midaldrende mand, der har
2 små børn.
Gården betegnes som:
Rollinghuset, 11 bindinger, deraf 4 brøst-fældig.
Laden, 7 gulve.
Fæhuus, 18 bindinger, deraf 6 brøstfældig.
Bondens seed, rug 3td., biug 4 td., avre 5 td..
Bondens aufl., rug 7 td., biug 4 1/2 td., avre 7 td..
qvæg, 4 bæster, 2 kiør, 2 ungnød, 8 faar.
Han er intet skyldig for årene 1690 og 1691.
Han har ingen rytter boende.
I 1717 køber Christian Frederik Levetzaus på auktion ryttergod
set
i Sønderholm sogn- Nyrup.
Matrikel nr. 7, Jens Thomsen takseres til 4-2-0-.2
Jens Thomsen dør 1718 eller 1719. I hvertfald fornyr Jens Thom
sens enke sit fæstebrev til matrikel nr. 7 den 22 juni 1719.

Ane 1527 XX
Det er uvist, hvad hun hedder, men hun fornyr sit fæstebrev den
22. juni 1719. Her angives hun som: Jens Thomsens enke.

I fæstet er angivet, at hun årlig og i rette tid skal svare alle
kongelige skatter og landgilder efter jordeloven, og så længe
hun af arbejde fri vorde, skal hun svare arbejdspenge, 4 rdl..
Hun skal holde hans kgl. majestæts allernådigste lov og forord
ninger efterrettelig, sålænge skal gården ej hende frafæstes,
men hun skal beholde den i livstid.
Restrup 22-6-1719
C.F.Levetzau.

Af børn har de:

1. Thomas Jensen. Han fæster mtr.2 i Nyrup. Han er ungkarl
1691.
2. Anders Jensen.
3. Christen Jensen. Han begraves 6. maj 1736 i Sønderholm.
4. Poul Jensen. Har tilnavnet Vestergård. Han fæster mtr. 1 i
Nyrup. Skifte efter ham 7. januar 1763.
5. Mads Jensen. Han er fæster i Nyrup. Skifte efter ham 29. maj
1754.
6. Margrethe Jensdatter, ane 763.

Det er muligt, der er flere børn.
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Ane 1528 Laurids Mortensen

Se ane 1472.
Ane 1529 Ukendt
Se ane 1473.

Ane 1530 Peder Nielsen Winther
Se ane 1474.

Ane 1531 Karen Greqersdatter
Se ane 1475.

Ane 1532 Jens Lauridsen

Se ane 1476.
Ane 1533 Maren Jensdatter

Se ane 1477.
Ane 1534 Christen Christensen

Se ane 1478.

Ane 1535 Johanne Christensdatter
Se ane 1479.
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Ane 2928 Mads Hoflund
Mads Hoflund kan være identisk med den Mads Jørgensen, der er
præst i Jydstrup, Ringsted herred. Han er født i Helsingør.

Han bliver ordineret 24.oktober 1647 og dør 1670 i Jydstrup.
Kilde: S.V. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie .
Navnet Mads Jørgensen passer
Sønnen Jørgen Madsen Hoflund
Jydstrup. Det er ganske vist
moderen kan være blevet gift
mindeligt .

med sønnens navn Jørgen Madsen.
bliver viet i Jydstrup 1690 i
20 år efter faderens død, men
med den næste præst. Det var al

Mads Hoflunds hustru er ukendt.

Ane 2929 NN
Der er ingen data på hende.

De får af børn:

1: Jørgen Madsen Hoflund, født ca. 1655. Ane 1464.
2: Henrich Madsen Hoflund, født ca. 1668. Han bliver student i
Ringsted 1686. Han bliver degn i Sønderup og Nordrup sogne i
Slagelse herred. Der er skifte efter ham 21.juli 1716.

211

Ane 2930 Axel Jacobsen Sandbye
Det vides ikke, hvornår Axel Jacobsen Sandbye er født. Han er
formodentlig født i Sandby, hvor hans far er præst. Han bliver
selv præst i Sandby og Vrangstrup i'Tybjerg herred i Præstø amt.

Han ordineres 5.august 1660 og er således præst i Sandby-Vrangstrup til sin død 1676.
Han bliver gift 28.oktober 1663 i Sandby med Karen Jørgensdatter.

Ane 2931 Karen Jørgensdatter

Karen Jørgensdatter er formodentlig født i Odense, hvor hendes
far er professor i theologi. Hun er omtalt i Erhard Qvistgaards
bog: Præstehustruer, der helt eller delvis mangler i Wibergs
Præstehistorie, side 76 nr.981,7
Hun dør omkring 1690 i Sandby.

De får af børn:
1: Jørgen Axelsen Sandbye er født i Sandby. Han bliver gift
26.juli 1698 med Margrethe Christensdatter Lind fra Rø på
Bornhôlm. Han bliver præst i Clemensker på Bornholm i 1704 til
sin død 1725.

2: Elisabeth Axelsdatter Sandbye født 1660-1676 i Sandby. Ane
1465.
Karen Jørgensdatter bliver efter Axel Jacobsen Sandbyes død igen
gift. Hun vies 13.august 1677 i Sandby til Morten Johansen Hylding, som er efterfølgeren i præsteembedet. Det var den tids en
kepension .

Kilde.:

[37] , [38]

Ane 2940 Jørgen NN
Han formodes, at være far til Jep Jørgensen.
Han er gift med Margrethe Jeps eller Ibsdatter.
Han er identisk med ane 2236 i Nibelinien.
Ane 2941 Margrethe Ibsdatter

Margrethe Ibsdatter er født ca. 1650. Hun bliver begravet 2.
pinsedag 1719 i Albæk, 69 år gammel.
Hun er identisk med ane 2237 i Nibelinien.
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Volsted Kirke.

Foto: Erik Horskjær: De danske Kirker, bind 11.

Ane 2948 Niels Pedersen Winther

Niels Pedersen Winther er født o. 1631 i Volsted, og han dør i
december 1699 i Volsted. Fæster 1656 faderens gård i Volsted
(Aalborghus lens regnskab 1656-57, stedsmål af 1 gård i Vol
sted, "hans fader Peder Winter oplod". Men i Sivert Brockenhuus’ skattemandtalsliste 1660 er faderen nævnt med 4 børn.)
Gift med:
Ane 2949 Kirsten Pedersdatter

Kirsten Pedersdatter er født o. 1657 i Volsted dg bliver begra
vet 31.11.1728 i Volsted.

Hun bliver efter Niels Pedersen Winthers død 5.3.1702 i Volsted
gift med Laurs Vognsen, født o. 1667, begravet 2.2.1713 i Vol
sted.
Niels Pedersen Winther nævnes 1676 som fæster i Volsted sammen
med Christen Justsen. Gårdens hartkorn er da 9 td. 0 sk. 1 1/2
fdk. 1 4/7 alb.. I 1682-1683 og i 1688 og 1689 ejes gården af
"de fattifes stafn, København". Under kop og ildstedsskatten
1692 er han fæster sammen med Christen Christensen.

Ifølge Fleskum herreds tingbog er til 13.7.1699 indstævnet bl.a.
Niels Vinter hans kone Kirsten Pedersdatter i Volsted.
Hun er datter af Peder Henriksen, Volsted. I matriklen 1688
beboes gård nr 6 i Volsted af Niels Winther og Henrich Pedersen.
Sidstnævnte er sandsynligvis en broder til førstnævntes kone. I
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Gård nr. 4 boede Peder Henrichsen. Efter Niels Pedersen Winthers
død bliver Kirsten Pedersdatter 3. søndag i advent år 1700 gift
med Laurids Vognsen, med hvem hun får en søn, Niels. Denne bliv
er døbt 29.9.1701 i Volsted og får navnet Niels (Larsen) Winther,
selv om han jo egentligt ikke er en Winther-efterkommer. Han
bliver begravet i Ferslev 30.10.1748.

I ægteskabet mellem Niels Pedersen Winther og Kirsten Peders
datter er der børnene:
1: Peder Nielsen Winther, født o. 1671, g. 5.3.1702 i Gunderup
kirke med Karen Gregersdatter af Flamsted, se ane 1474.
2: Kirsten Nielsdatter Winther, født o. 1674.

3: Anne Nielsdatter Winther, født ca. 1678.
4: Niels Nielsen Winther, født o. 1682.
5: Christen Nielsen Winther, født o. 1683.
6: Poul Nielsen Winther, født o. 1687, gift 11.5.. 1721 i Vol
sted med Boel Jensdatter.

7: Else Nielsdatter Winther, født o.
Volsted med Christen Troelsen.

1690, gift 24.3.1720 i

8: Kirsten Nielsdatter Winther, født. o. 1691, gift 1.1.1713 i
Volsted med Axel Christensen.
9: Johanne Nielsdatter Winther, døbt 22.1.1693, gift 30.4.1719
i Volsted med Anders Mortensen, skrædder i Volsted.

lo:Barn døbt 1.1.1695.

Kilde:

[2] og [8]

Ane 2950 Gregers Poulsen

Gregers Poulsen er født ca. 1629 i Flamsted, Gunderup sogn.
Han dør 8.juli 1708 i Flamsted og bliver begravet i Gunderup
15.juli 1708. Han bliver 17.juni 1666 viet i Blenstrup til
Anne Knudsdatter.

Ane 2951 Anne Knudsdatter

Anne Knudsdatter er født xxmaj 1640 Bienstrup. Hun bliver begra
vet 18. juni 1719 i Gunderup, 79 år gammel. Ved begravelsen angi
ves hun som enke.
Greger Poulsen køber i 1686 konge-korn tiende i Gerding. Han er
gårdfæster i Flamsted. Han fæster "Øster Flamstedgård" efter
farbroderen Peder Gregersen.
Ved Himmersyssel matrikel meddeles følgende om gården i Flamsted:
Flamsted enestegård, gammel hartkorn 19 td.3 sk. 3 fdk. 5/7 alb.,
nyt hartkorn 20 td. 5 sk. o fdk. 2 alb.. Den har 2 fæstere: Gre
gers Poulsen og Søren Nielsen.
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De får af børn:

1. Kirsten Gregersdatter døbt 26.juli 1668. Hun bliver gift med
Jens Pedersen i Sdr. Sundby.
2. Poul Gregersen døbt 2.august 1671. Gårdfæster af gård nr. 4
i Håls.
3. Maren Gregersdatter døbt 11.januar 1674. Hun bliver først
gift med Jens Mortensen i Flamsted og senere med Jens Jensen
Buus.
4. Karen Gregersdatter døbt 13. marts 1680 Gunderup. Ane 1475.
Kilde:[27] .
Ane 2956 Christen Christensen

Christen Christensen, der boedfe i Sejlstrup i Fræer sogn, nævnes
1695, da sønnen 3.maj får udstedt fæstebrev på faderens gård.
Som årsag angives faderens alderdom.
Det vider ikke, hvornår Christen Christensen er død, men han er
død 1701. Han er gift med :
Ane 2957 Anne Justdatter

Anne Justdatter er født
begraves den 29. maj.

1629.

Hun

dør

1706

i

Sejlstrup

og

Kilde:[2j

Ane 2968 Laurs Christensen Munk

Laurs Christensen Munk er nævnt i Sønderholm i perioden 1676
til 1699.Han er ikke nævnt i kirkebogen, så han må være død inden
1720. Hans hustru er ukendt. Ane 2969.

Ane 2969 NN
De får af børn:

1. Christian Laursen Munk. Ane 1484.
2. Niels, Laursen Munk. Han er soldat i 1711 i. fl. folkeskatsmandtal 24. juni 1711.
3. Maren Laursdatter Munk. Hun bliver gift med Christen Morten
sen Færch. Hun begraves 29. november 1726 i Sønderholm.
4. Else Laursdatter Munk. Hun bliver gift med Søren Poulsen. Hun
Begraves 17. december 1724 i Sønderholm.

Laurs Christensen Munk er måske identisk med den Laurs Christen
sen, der underskriver oprettelsesdokumentet for Sønderholm skole
i 1690. Se ved ane 1524.
Laurs Christensen Munk er også nævnt i Hornum Herreds tingbog
18.december 1676:
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"Mandagen den 18. December.
Otte mend Christen Søffrenssøn i Hornumb, Frans Pederssøn Fer
sløv, Christen Pederssøn i Molberg, Anders Christenssøn i Hornumb, Laurids Ibsøn i Bradsted, Thomas Jenssøn ibid, Niels Chri
stenssøn i Sønderholmb, Just Laurssøn i Hornom, Just Nielssøn
ibid.
For velbaarne och høyedle Christopher Lindenou til Restrup ved
sin fuldmægtig velforstandige Urban Andersen i Klitgaard frem
stiled her for retten Peder Madtsøn tienendes på Restrup och
Laust Stiesøn i Sønderholmb, som bestod ved Eed de i dag fiorten
dage steffnit och advarsel gaff Jens Jenssøn tienende Esper
Jenssøn i Nørholmb talde med ham self, Laust Munch i Sønderholmb
till Niels Christenssøns, talde med hans moder Karen Laursdatter.
Noch samme tid steffnit och varsel gaff Maren Nielsdatter, som
tiener hos Niels Christensøn i Sønderholmb, baade for hendis
Slegfreds och beskylding att give anlangendes det uegte barn hun
sidst haffuer faaed hendis rette barnefader att udligge ved sin
høyeste Eed, saa fremstod for tings domb for'ne Maren Nielsdat
ter, som møte med samme uegte barn paa armen och med sin høyeste
helgens ord efter ord endnu for hende er bleffen oplest, sigtede
och beskylte Jens Jenssøn nu tienendes Esper Jenssøn i Nørholm
att vere hendis rette barnefader til samme uegte barn, som for*ne qvinde skyld hannem paa, och Jens Jenssøn tilstod hand iche
haffver haf ft med hende att bestille siden paasche sidst forle
den første gang och vare samtlige indsteffnede personer med hver
andre til vedersmaals ting."

Laurs Christensen Munk er nævnt i konsumtions-, familie- og
folkeskatsmandtal 1. januar 1683 i Sønderholm sogn. Tjenende un
der Lindenov, der er ejer af Restrup gods.

Han er ligeledes nævnt i kop og kvægstatten 14. september 1683.
Sønderholm sogn:
Laurids Munk og hans hustru
1 dreng: Jens Poulsen
2 piger: Maren Christensdatter
Karen Knudsdatter -

)
)

5 mark 4 skilling
)

)

2 bæster, 2 plage, 2 kiøer, 3 ungnøder, 2 faar )
1 svin, 1 bistade
) 3 mark 8 skil.
Da Christian Lindenov sælger St. Restrup til Hans Frederik Levetzau 4. maj 1685 nævnes Laurids Munk som fæster af gård mtr. 2 i
Sønderholm by og sogn.
Den årlige tiende er 1 ørte rug, 1 skp. byg, 1 ørte havre, 18
lispd. smør, 1 svin, 1 får, 1 gås, 2 høns, 1 fårnød, 8 skp. gryn.

Laurids Munk er ligeledes nævnt i kop og kvægskatten 1687 i Søn
derholm, matriklen 1688 i Sønderholm, kop og ildstedsskat 1. no
vember 1689 i Sønderholm samt konsumtions-, familie- og folke
skatsmandtal 1. juli 1699 i Sønderholm.
Ane 2984 Palle Pedersen

Palle Pedersen er født før 1615, hvor vides ikke.
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Han er måske søn af den Peder Pallesen, som Jacobi dag 1627
navnes blandt de fæstegårdsmænd, som giver skat (Rigsarkivet,
Aalborghus Len, Skatteregister over den første termin pendingeskat korn, Vokslev sogn).

Han dør i Klæstrup et sted mellem 1673 og 1680 , måske senest
1677 jfr. nedennævnte jordbog 1673, matriklen 1680 og sønnernes
retssag 1677 i Klæstrup i Vokslev sogn.
Han bliver før 1640 - jfr børnenes alder - gift med :
Ane 2985 Anne Christensdatter

Ane Christensdatter er født før 1620 på faderens Christen Madsens
gård i Klæstrup i Vokslev sogn. Hun dør efter 1650, hvor hun
omtales i retssagen sammen med børnene Sophie, Peder og Maren.

Palle Pedersen overtager før 1640 - vel ved giftermålet - sviger
faderen Christen Madsens gård i Klæstrup.

Af gården, den senere nr 8, hører 2/3 eller bondeskylden under
Aalborg Hospital, mens 1/3 eller herligheden hører under Pandum,
der ejes af kongen til 1662, og derefter har fælles ejere med
Lundbæk.
Palle Pedersen nævnes første gang i forbindelse med gården i
Klæstrup 25.juli 1636, hvor han sammen med svigerfaderen Chri
sten Madsen på Hornum herreds ting nævnes i en sag om udpantning
for restancer.
Palle Pedersen bliver 10. juni 1650 stævnet til Hornum herreds
ting. Sagen drejer sig om skader på Klæstrup bys havreager
forvoldt af Palle Pedersen "øg, kvæg, får og andet fæmon".

Det synes som om, at Anders Jensen Møller i Huul Mølle havde
gennet kreaturerne ud i kornet.
Skaden synes af synsmænd i Klæstrup, og ridefogden på Aalborg
Slot pålægger Palle Pedersen at tage vare på.sifie dyr.
Sagen fortsættes 1. juli og 8. juli, hvor Palle Pedersen, hans
hustru Anne Christensdatter og børnene Zophie Pallesdatter og
Peder Pallesen stævnes. Datteren Maren Pallesdatter siges her
1. juli at være "en liden pige", der gik som hyrde med hendes
faders fæ.
Nogle år efter har Palle Pedersen fået sit gødede rug skadet. 30.
november 1663 ses fogden på Pandum således at have et par mænd
fra Lunden (Klæs truplund) til at syne den skade, som Palle
Pedersen i Klæstrup har fået på sin gødningsrug af svin; det
skønnedes at 5 skpr. rug var ødelagt
([6] Hans Gedsted, Hornum herreds tingbog)

Palle Pedersen i Klæstrup nævnes desuden i et tingsvidne af
Hornum herredsting dateret 23. august 1669 angående Juelstrup
Præstegård og Sørup Mark, begge dele i Buderup sogn (Viborg
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bispearkiv, Stiftsbogen 1690, Z2-101, fol 98)

Han synes død i 1670-erne; det er måske hans tilgodehavender,
som sønnerne, "velagte" Peder Pallesen, Niels Pallesen og Anders
Pallesen i Klæstrup 24. december 1677 fordrer hos 4 af egnens
mænd (Hornum herreds tingbog 1676-78, B40A, fol 127)
Gården i Klæstrup

1657 nævnes Palle Pedersen i Klæstrup som Pandums tjener eller
fæster i en halvgård( Viborg bispearkivs provstipakke for Hornum
herred 1647-1804, C2-201, samt Aalborghus amts matrikel 1664,
Z.5-1, fol 355). I matriklen 1664 ses han af gården at svare 9
skpr. rug (roug), 1 ørte byg 8buig), 3 pund smør og 1 fødnød til
Ove Juul til Pandum og Lundbæk, samt 4 skpr. havre (aure) til
Aalborg Hospital, alt omregnet til 5 1/2 tdr. hartkorn. Ove Juul
har 18. september 1662 købt Pandum med underliggende gods, bl.a.
denne gård i Klæstrup af kongen Frederik III.
Ydelsen til Aalborg Hospital på 4 skpr. havre er kun den sørge
lige rest af Hospitalets oprindelige krav på 1 skp. rug, 2 ørte
havre og 1 svin, som nævnes i Hospitalets egen jordebog (Aalborg
Hospital, diverse dok. vedr. bøndergodset 1585-1827, C549-122).
Hospitalets landgilde 1673 (bondeskylden) og Pandums landgilde
efter matriklen 1664 (herligheden) genfindes i mageskiftet 7. maj
1628 mellem kong Christian IV og adelsmanden Mogens Kaas, jfr
omtalen under ane 5970 og 5971.
♦

Palle Pedersen bliver før 1680 afløst af sønnen Niels Pallesen,
se ane nr 1492.
Der er mindst følgende børn i ægteskabet:
1: Sophie (Zophie), født før 1640, omtales i retssagen 1650
2: Peder Pallesen, født før 1642, nævnes i retssagerne 1650 og
1677, fæster gården i Klæstrup 12. december 1680 ifølge
retssagen 12. juni 1682 '(Hornum herreds tingbog 1682-84,
B40A-20, fol 40b), nævnes i 1688-matriklen som fæster af
gård nr. 2 i Klæstrup.

3: Maren Pallesdatter,
1650.

født senest 1642, omtales i retssagen

4: Niels Pallesen, født før 1655, se ane 1492.
5: Anders Pallesen, født før 1655, omtales i retssagen 1677
sammen med brødrene Peder og Niels, samt 1680 sammen med
broderen Peder, og er jfr 1688-matriklen fæster af gård nr
3 i Klæstrup.

Kilde:

[3]

Ane 3048 Clemmen Christensen
Det vides ikke hvornår Clemmen Christensen er født, men han er
fæster mtr 14, Tjelevej 20 i Sønderholm i årene 1685 til efter
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1701. Gl. mtr. no.4.
Han er fæster af stedet da Hans Frederik Levetzou køber Restrup
1685, og han er anført i matr. i 1688. Hans hartkorn er da 3-60-1. De 6 skepper er ryttergodt.
Clemmen Christensen er ligeledes anført i Restrup jordebøger i
1696 og 1701. Hans landgilde er da 1 skp. byg og 1 svin.
Han står i folke og familieskatten 1699 under ryttergodser,
folkehold. Ligeledes står han nævnt i oberst Schack Brockdorfs
inkvisition 1691.
Hans kone er ukendt.
Ane 3049 NN

Hendes navn er ukendt
De får af børn bl.a.:
1: Christen Clemmensen. Ane 1524.

Ane 3060 Niels Pedersen Winther

Se ane 2948.
Ane 3061 Kirsten Pedersdatter

Se ane 2949.
Ane 3062 Gregers Poulsen

Se ane 2950.
Ane 3063 Anne Knudsdatter

Se ane 2951.
Ane 3068 Christen Christensen

Se ane 2956.
Ane 3069 Anne Justdatter

Se ane 2,957.
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13 GENERATION
Ane 5860 Jacob Clemmensen

Jacob Clemmensen er født i Roskilde. Han bliver student i Ros
kilde 1613.

Jacob Clemmensen bliver ordineret til præst 5.juli 1615, hvor
efter han er præst i Sandby og Vrangstrup i Tybjerg herred i
Præstø amt, ifølge S.V.Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie .
Her er han præst til sin død 1660, hvor han efterfølges i embedet
af sin søn.
Han bliver gift med Karen NN.

Ane 5861 Karen NN.
Der er ingen data på hende.
De får af børn bl.a.:
1: Axel Jacobsen Sandbye. Ane 2930.

Ane 5862 Jørgen Jørgensen

Jørgen Jørgensen er født 28.maj 1601 i Stubbekøbing på Falster.
Han tager senere navnet Jørgen Jørgensen Falster. Han dør den
26.november 1662 i Odense og bliver begravet i St. Knuds kirke
i Odense den 4. december.
Jørgen Jørgensens far, Jørgen Nielsen dør 9 uger før Jørgen
Jørgensen bliver født. Hans moder dør ligeledes medens han er
lille, hvorfor han vokser op hos bedsteforældrene, der er ukend
te .
♦

I 1611 bliver han sat i Metropolitanskolen i København, herfra
bliver han 1619 eller 1620 student. Han var alumnus på Valkendorfs kollegium.

I 1621 bliver han rektor ved Faaborg skole. 1622 tager han Baccalaurgraden og bliver samme år rektor ved Assens skole. I 1625
eller 1626 tager Ellen Marsvin sig af ham, og hu# bekoster, at
han bliver sendt til Wittenberg for at studere teologi og filo
sofi. Han bliver indskreven 9.januar 1626 under navnet Georgius
Georgii Falstia Danus (Jørgen Jørgensen Falster Dansk).
I 1628 bliver han hjemkaldt og bliver beskikket til konrektor
ved Odense skole. 22.juli 1630 tager han magistergraden. Da
rektor ved skolen, Ingvar Nielsen Mulvad, i 1632 bliver afsat
bl.a. på grund af druk, bliver konrektor Jørgen Jørgensen Falster
beskikket og senere udnævnt til rektor.

Jørgen Jørgensen bliver karakteriseret som en meget hidsig mand,
hvad noget kunne tyde på. Biskop Hans Mikkelsen skriver nemlig
i sin dagbog under 24.juli 1634, at rektor Jørgen kom til ham
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og med gråd berettede, at han ved et bryllup havde såret med en
kniv en af skolens disciple Christen Harboe. Rektor får "forla
delse" af biskoppen, men rejser dog om natten til sine venner på
Falster og kommer først tilbage d. 20.august.
Han lover da "bedring" og bliver taget til nåde mod at underskri
ve en forpligtelse. Vi ved intet nærmere om forholdet mellem rek
tor og denne discipel, men kan blot konstatere, at Christen Har
boe tre år senere klager over rektor Falster og beder om biskoppens hjælp.
I 1635 dør professor Jacob Wolf ved Odense Gymnasium. Aret efter
dør professor Sven Pedersen ligeledes ved Odense Gymnasium. Det
vækker røre i den lærde verden, at to proxe&sorrater er ledige
på samme tid.
Ved gymnasiet var der fire professorrater. Gymnasiet blev op
rettet 18.februar 1621 som Odense katedralkollegium eller Odense
gymnasium. Baggrunden for oprettelsen heraf var, "at daglig for
farenhed viser, at ungdommens kristelige og gode optugtelse er
en vis og fast grund for alle lovlige regeringers velstand". Sam
tidig havde man noteret sig, at gejstlighedens faglige niveau og
moralske habitus lød en del tilbage at ønske, hvilket skyldtes,
"at ungdommen ilde funderede fra skolerne udi vort universitet
og højskole ankommer og siden til kald og gudstjeneste ikke nok
som forfremmede tilstede", hvorfor regeringen havde besluttet at
oprette et gymnasium i Odense for at afklare miseren.
Det øverste professorrat var i teologi. Professoren heri var end
videre læsemester ved Set. Knuds Kirke.
♦

Embedet efter Jacob Wolf besættes af en sjællandsk præstesøn Jens
Poulsen Vinding.
Man er meget omhyggelig med at besætte embedet efter Svend Peder
sen. Man holder sig til fundatsen, idet kongen, Christian d. IV,
skriver til universitetet, at han har erfaret, at flere er inte
resseret i at opnå professoratet, og derfor befaler han profes
sorerne ved universitetet at eksamenere ansøgerne og indstille
den bedste i latin og græsk til professor. Det viser sig, at der
er tre ansøgere, og skolens rektor Jørgen Jørgensen Falster får
stillingen. Han overtager det nederste professorat i filosofi og
matematik.

Odense Gymnasiums bygning fra 1623. Indtil 1755 havde huset 2 etager.
Foto: Anna Riising, Odense katedralskoles historie, 1283-1983
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I 1637 er Jørgen Jørgensen indblandet i nogle stridigheder om
stole i Set. Knuds kirke. Det er nemlig sådan, at man i kirken
sidder efter rang, således at de fornemme sidder først.
Otte år efter den 25.april 1644 kommer det til et voldsomt sam
menstød mellem Jørgen Jørgensen og biskop Hans Mikkelsen på Set.
Knuds kirkegård. Skolen og gymnasiet har denne dag "translatio
discipularum" og benefierne bliver uddelt i gymnasiet. 20 dis
ciple har ansøgt om stipendier, men kun 16 kan få. Man råder
ikke over flere penge. Det bliver da bestemt, at de 16 por
tioner skal deles lige mellem de 20 ansøgere, så de alle får
noget. Når man beslutter dette, skyldes det, at mange børn fra
Jylland under den svenske besættelse i Torstensonskrigen er kom
met i skole i Odense, og man føler sig forpligtet til at skaffe
dem nogen understøttelse "i den bedrøvelige tid", skolen kan
derfor ikke miste flere beneficier end de 16, og skal fire di
sciple rejse uden beneficier, så har de dog nogle penge til go
de, da det gilde, de plejer at afholde med stor bekostning, er
blevet forbudt.

Om eftermiddagen mødes professorerne og rektor atter med biskop
pen for at overvære uddelingen af beneficier i skolen. Jørgen
Jørgensen Falster kommer også, men på en noget opsigtsvækkende
måde, han kommer nemlig gående fra gymnasiet, ledsaget af en
stor skare disciple derfra. Da biskoppen ser dem, spørger han,
hvad der er på færde, siden han kommer med så stort følge.
Jørgen Jørgensen svarer, at disciplene har forlangt at beholde
"plena stipendia", altså hver 20 rdl. som sædvanligt. Biskoppen
svarer hertil, at nu må det blive ved det, det er vedtaget om
formiddagen, men professoren mener, at disciplene må kunne hjæl
pes med noget andet, hvortil bispen svarer, at der er ingen pen
ge uden kongens penge, men dem får de ikke, thi lensmanden og
nogle andre har for nogle år siden klaget over, at de disciple
på gymnasiet, der har fået kongens penge, (fri kost på hospi
talet) ikke gider lukke munden op og synge en dansk salme. Her
til svarer Jørgen Jørgensen, at de nuværende disciple vil opfø
re sig anderledes. Biskoppen, der nu er blevet vred, råber til
Jørgen Jørgensen: "I har intet med skolens beneficier at gøre,
og da jeg mærker, at I tilskynder disse disciple til opsætsig
hed, da vil jeg ikke have Eder udi skolen". Professoren spør
ger da, hvorfor han ikke må gå derind lige som de andre profes
sorer. "Fordi", siger biskoppen, "I vil turbere”det, som I selv
har væretrmed i dag at samtykke, derfor forbyder jeg Eder at
komme herind med os. Det er og mod fundatsen. I har her intet at
bestille, det jeg har begæret Eders overværelse, har jeg gjort
alenest honoris causa". Jørgen Jørgensen erklærer da, at han på
embeds vegne vil gå ind i skolen "han skal intet forbyde ham".
Da går den opbragte biskop hurtigt hen til skoledøren og råber:
"Tag mig hid den ferie" og stiller sig midt i døren med ferien
i hånden, da Jørgen Jørgensen ser dette løber han "hen på kir
kegården", tager en stor sten og truer biskoppen. Hans Mikkel
sen råber da: "Tager I sten til mig?" og siger, at det ikke er
det første "parlament" (trætte) han har gjort og forlanger, han
lægger stenen fra sig. Skænderiet fortsætter mellem dem, men så
tager rektor Henning Christensen Achton affære og siger til Jør
gen Jørgensen: "I må skamme Eder, I sætter Eder op mod Eders øv
righed", men da "dimitterer" biskoppen skolen og går hjem til
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bispegården. Efter biskoppens opfordring skriver de øvrige pro
fessorer en "bekendelse", hvorledes det er gået til på Set.
Knuds kirkegård. Mere synes der ikke at være kommet ud af den
sag, der formentlig er blevet et samtaleemne i lang tid på gym
nasiet og i skolen, og for borgerne må mangen lys forårsaften
være gået med muntre fortællinger om de lærdes skænderi på Set.
Knuds kirkegård.

Jørgen Jørgensens selvfølelse synes at være steget stærkt, dels
efter at han er blevet professor og dels ved, at han 29.oktober
1637 gifter sig med Barbara Nielsdatter Mule, hvorved han får
de rette forbindelser i byen.
I sommeren 1655 får den nye biskop Laurids Jacobsen Hindsholm
brev om, at Jørgen Jørgensen Falster skal være teologisk pro
fessor efter Jens Poulsen Vinding, og som filosofisk professor
afløses han af Jacob Jensen Bircherod. Med stillingen som pro
fessor i teologi følger stillingen som sognepræst i Aasum uden
for Odense. Her afløser han ligeledes Jens Poulsen Vinding, der
døde 21.juni 1655.
Jørgen Jørgensen har nu rang lige efter bispen. Det gælder også
i Tamperretten. En speciel dotmstol, der behandler ægteskabssager.

Under Carl Gustavkrigene har Jørgen Jørgensen nogle sammenstød
med svenskerne på Fyn, idet har fortsætter med .at køre fra Aa
sum til Odense hver dag for at passe sit arbejde.
Jørgen"Jørgensens hustru er ukendt.

Som tidligere nævnt dør Jørgen Jørgensen Falster 26.november
1662. Han efterfølges i embedet af Jacob Jensen Bircherod.
Jørgen Jørgensen får dette eftermæle, at han var meget nidkær i
embedet.
Jørgen Jørgensen Falster bliver som tidligere nævnt gift 29.
oktober 1637 med Barbara Nielsdatter Mule.

Ane 5963 Barbara Nielsdatter Mule
Barbara Nielsdatter Mule er født 24.december 1616 på Samsø,
hvor faderen var præst. Faderen er på samme måde som ved Jør
gen Jørgensen død før Barbara bliver født. Moderen flytter der
for til Odense, hvor Barbara vokser op.

Barbara Mule bliver meget gammel. Det fortælles, at hun samlede
sin mands ben op i en benkiste. Ligeledes fortælles det, at hun
var blind i de sidste 12 år. Og da hendes brodersøn i hendes
alders 84 år kom til hende og ønskede, at Gud snart ville forlø
se hende, blev hun vred og spurgte, hvad ondt hun havde gjort
ham. Hun døde 8.september 1703 i Odense. Pastor Jørgen Castesen
prædikede over hende.
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De får 8 børn, hvoraf de 2 er piger.

1: Karen Jørgensdatter, ane 2931.
2: Anne Christine Jørgensdatter født 24.marts 1654 i Odense.
Hun bliver gift med Éeder Jensen Lucoppidan, der er præst i
Landet og Bregninge på Tåsinge. Hun dør 27.marts 1714.

Kilde:

[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50]og[51].

De to billeder viser den rute, Carl Gustav d. 10 brugte, da han
i januar 1658 gik over de islagte bælter.

Billedet er fra Skjold Larsen: Vi ser billeder.
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Odense 1677.
Numrene henviser til: 1

Set Knuds Kirke, Gymnasium, Kloster.

2. Gråbrødre kirke, nu hospital.
3. Set. Hans Kirke, Odensegård.

4. Vor Frue Kirke.
m.m.
Billedet er fra Mogens Carstensen: Danske bybilleder 1580-1850.
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Ane 5896 Peder Nielsen Winther

Peder Nielsen Winther er født o.
1662 - 1672 i Volsted.

1607 i Ferslev og han dør ca.

Ane 5897 N.N
Peder Nielsen Winthers kones navn kendes ikke. Hun dør før 1660
(Ifølge
Sivert
Brockenhuus'
mandtalsliste
1660,
Militære
regnskaber IVd, nr 40e, Rigsarkivet, bor Peder Winther da på
gården med 4 børn.)
Peder Nielsen Winther er fra 1632 fæster af en af kronens gårde
i Volsted (Aalborghus lens regnskab 1632-33, stedsmål).

I Fleskum herreds tingbog omtales han 20.4.1640 som værge for
sine søskende Poul, Maren, Anne og Kirsten, idet han på egne og
sine søskendes vegne giver sin farbroder Peder Winther i Gunderup
afkald på deres arv efter "deres salige fader Niels Winther, som
boede og døde i Ferslev".

I Fleskum herreds tingbog 1654, fol 49 stævner Peder Winther i
Volsted på sine egne og medarvingers vegne Niels Nielsen i
Lundergaarde for landgilde-restancer. I samme tingbog fol 174a
lovbyder Peder Winther, Gunderup sin andel bondegods i Lundergaard til sine sønner og anden nærmeste slægt. Den bliver købt
af delefoged Poul Christensen i Nøvling.
I Fleskum herreds tingbog 1662, fol. 105 giver Peder Nielsen
Winther afkald på al arv, han var tilfalden efter sin salige
fader Niels Pedersen Winther, som boede og døde i Ferslev. Li
geledes giver han afkald på sin arv efter sin farmoder Kier
sten Jensdatter, som boede og døde i Nøtten.

I ægteskabet er der børnene:
1: Niels Pedersen Winther, født o. 1631 i Volstéd, død i
december 1699 i Volsted. Fæster 1656 gården i Volsted efter
faderen. Gift med Kirsten Pedersdatter, død 1728 i Volsted,
se ane 2948

2: De øvrige tre børn kendes ikke ved navn, men kun fra mandtal
1660.
Kilde:[2J og [8].

Ane 5898 Peder Henriksen

Peder Henriksen er født o. 1618 i Volsted og begraves samme sted
20.10 1704. Han bliver 86 år -nogle måneder.
Peder Henriksen er gårdfæster i Volsted.
Han bliver 16.11.1651 i Blenstrup kirke viet til:
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Ane 5899 Kirsten Knudsdatter

Kirsten Knudsdatter er født 1634 i Horsens i Bienstrup sogn, og
hun begraves 23.11.1697.

De får følgende børn:

1: Henrich Pedersen, født ca. 1651. Gärdfester i Volsted.
2: Johanne Pedersdatter,
1661.

født ca.

1652, begravet 11.

februar

3: Søren Pedersen, født ca. 1655.

4: Peder Pedersen, født ca. 1657. Bosat i Volsted.
5: Kirsten Pedersdatter, født ca. 1657. Ane 2949.

6: Johanne Pedersdatter, født ca. 1658. Hun bliver gift med
Lars Christensen, bosat i Volsted.
7: Niels Pedersen, født ca. 1661.

8: Kierstine Pedersdatter, født ca.
Niels Nielsen, bosat i Volsted.
9: Anne Pedersdatter, født ca.
Madsen, bosat i Volsted.

1662. Hun bliver gift med

1664. Hun bliver gift med Gunde

10:Knud Pedersen, født ca. 1669. Han dør 1726 på Lykkegård i
Freer. Han får krobevilling i fl. Aalborg Amts reg. 1711.
Han bliver gift med Ellen Sørensdatter født 1673 på Lykke
gård.

11:Karen Pedersdatter, født ca. 1672. Hun bliver gift med Jens
Madsen Nørgaard, bosat i Volsted.
12:Christen Pedersen, født 1673 senere bosat i Ellidshøj.
Kilde:

[2],

[8] og [30].

Ane 5900 Poul Gregersen

Poul Gregersen er født ca. 1601 i Håls, Gunderup sogn. Han bli
ver gårdmand i Håls. Han dør 26.september 1662 i Håls og bliver
begravet 29.september i Gunderup.
Poul Gregersen bliver senest 1627 gift med Maren Nielsdatter.
Ane 5901 Maren Nielsdatter
Maren Nielsdatter er født ca. 1605 i Håls. Hun bliver begravet
25.marts 1696 i Gunderup.

Poul Gregersen bliver nævnt i Himmersyssels matrikel 1664 som
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fester af gård nr.4 i Håls i Gunderup sogn. Gårdens hartkorn er
5 tdr. 3skp. 2 f jdk. 6/7 alb. Han er ligeledes fester af noget
kirkejord, hvoraf skyldes til Gunderup Kirke årligt 15 skp. byg
af hartkorn 2 tdr. 1 skp. 1 5/7 alb.
Poul Gregersen er altså fester i Håls under størstedelen af 30års krigen, hvor så meget blev ødelagt.
Poul Gregersen, eller Pofvel Gregersen var gårdfester under Me
ster Hans på Lindenborg, da hans enke 1.september 1687 overlader
gården til sønnen Jens Poulsen.

De får følgende børn:

1: Peder Poulsen, født ca. 1627, bosat i Gunderup sogn.
2: Jens Poulsen, født ca. 1628, bosat i Gunderup sogn.
3: Gregers Poulsen, født ca. 1629. Ane 2950.
4: Maren Poulsdatter, født ca. 1630. Hun bliver gift med Niels
Andersen, der er bonde i Vårst i Gunderup sogn.

5: Anna Poulsdatter, født ca. 1633. Hun bliver gift med Jens
Lauridsen, der er gårdmand i Vestergård i Fjellerad i Gun
derup sogn.
6: Laurids Poulsen, født ca. 1636. Bosat i Ferslev.

7: Jens Poulsen født ca. 1640 i Håls i Gunderup sogn. Han over
tager faderens gård 1.september 1687. Han bliver gift med
Maren Madsdatter ca. 1688. Han bliver begravet 31. januar
1731, 91 år gammel.
8: Gjertrud Poulsdatter, født ca. 1643. Hun bliver gift med Jens
Christensen, der er bonde i Volsted.
9: Niels Poulsen, født ca. 1646. Han bliver gårdfæster i Håls.
*

10:

?

Poulsen døbt 6.oktober 1648 i Gunderup Kirke.

11:Kirsten Poulsdatter, født ca. 1650. Hun bliver gift med Chri
sten Jensen, der er bonde i Fjellerad.

12:

?

Poulsen døbt 30.juli 1651.

13.Christen Poulsen, født ca. 1652. Han bliver begravet 7.januar
1720 Gunderup.

Da sønnen Jens Poulsen overtager foreldrenes fæstegård, bliver
der udfærdiget fæstebrev. Revers af fæstebrevet findes i Lindenborg Gods' fæsteprotokol 1719-1769, fol. 265, og lyder, som føl
ger:
Kendes jeg underskrevne Sofie Amalie Lindenow, Friherreinde til
Friherreskabet Lindenborg, at jeg haver stædt og fæstet, ligesom
jeg herved stæder og fæster, den Gaard udi Haels som sal. Pofuel
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Gregersens Enke paabor, til hendes søn Jens Poulsen tillige med
den Kirke jord, som der til samme Gaard i Brug haft haver, hvilken
Gaard og Kirke jord fornævnte Jens Poulsen skal nyde, bruge og be
holde sin Livstid, med al dens Tilliggende, som nu tilligger og
som hans Formand før ham nydt haver, dog af han udreder alle kgl.
Skatter, Skyld og Landgilde, Egt og Arbejde og ellers udi alle
Ting, sig haver at forholde sin Gaard at bruge og forbedre.
Dette til Bekræftelse med min egen Haand.
Lindenborg d. 1. September 1687.
Sofie Amalie Lindenow.
Ovenskrevne Fæstebrev paa de deri meldte Konditioner har jeg mod
taget i Original efter hvilke jeg har antaget bemeldte Gaard og
anhæftet mig Lindenborgs Stavn, med den forsikring, af jeg som
en lydig og hørsom Tjener altid og i alle Maader skal efterleve
samme og holde mig det efterrettelig.
Jens Poulsen.

Kilde:

[31]

Ane 5902 Knud Jensen

Knud Jenseii er født ca. 1594 i Horsens i Blenstrup sogn. Han dør
16.marts 1655 i Horsens og begraves 20. marts i Blenstrup. Han
bliver 61 är gammel.
Knud Jensen .er gårdfæster i Horsens. Han bliver gift med Karen
Christensdatter ca. 1630.
Ane 5903 Karen Christensdatter
Karen Christensdatter er født ca. 1610. Hun bliver begravet 17.
september 1678 i Blenstrup.
Knud Jensens bror Niels Jensen er Herredsfoged i Helium Herred
i Horsens. Han er ligeledes tiptip-oldefar til præsten og forfat
teren St.St. Blicher.
Af denne broder fæster Knud Jensen noget jord i 1631. Denne jord
mageskiftes imidlertid i 1647 mellem Lensmanden og Fru Margrete
Marsvin. Lensmanden forbyder ved denne lejlighed Niels Jensen at
gøre len af len. Margrete Marsvin tager nu jorden fra Niels Jen
sen og giver den i fæste til sine tjenere, hvoriblandt Niels Jen
sens broder er.
Niels Jensen klager i et brev til kongen, Frederik d.3., hvor
efter han har beholdt en del af sin jord.

De får følgende børn:

1: Kirsten Knudsdatter, født ca. 1634. Ane 5899.
2: Kirsten Knudsdatter, født ca 1635. Hun bliver senere gift med
Niels Poulsen.
3: Christen Knudsen, født ca. 1638.

4: Anne Knudsdatter, født ca. 1640. Ane 2951.
5: Jens Knudsen, født ca. 1643. Han bliver begravet 3.juni 1652
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i Bienstrup.

6: Poul Knudsen, døbt 14.januar 1647 i Blenstrup.
7: Johanne Knudsdatter, døbt 21.april 1650 i Blenstrup. Hun bli
ver gift med Gunde Hansen.

Kilde:

[32] og [33].

Ane 5936 Christen Pedersen Munk
Det er uvidst, hvornår Christen Pedersen Munk bliver født, men
han dør i Sønderholm i 1661, idet han lever ved hovedskattens
inddrivelse i november 1660, men ifølge jordebogen 1661 er det
hans enke, der står for gården.
Christen Pedersen Munk er gift med Karen Laursdatter.
Ane 5937 Karen Laursdatter
Det er ligeledes uvidst, hvornår Karen Laursdatter er født, men
hun er død efter 18. december 1676, hvor hun sidste gang er
nævnt hos sønnen Niels.

Christen Pedersen Munk er fæster af matrikel nr. 6 i Sønderholm.
Det er en gård med følgende hartkorn 5-3-2-1-1.

Christen Pedersen Munk er nævnt flere gange i Hornum Herreds
tingbøger. F.eks.:

25.oktober 1641 stævner han Mads Pedersen Munk i Tostrup for at
have overfalder sin gravide kone, Karen Laursdatter.
12.maj 1645, hvor han er nævnt sammen med sine brødre, Jens Pe
dersen Munk i Sønderholm og Niels Pedersen Munk i Støvring.

29.januar 1655, hvor han sagsøger Simon Christensen Aand i Søn
derholm for 2 mark, som han er ham skyldig, men ikke vil betale
med et gode.
7.maj 1655 sagsøger han på sin kones vegne Maren Madsdatter,
Niels Lauridsens kone i Sønderholm for 1 rigsdaler, som hun har
lånt, hvilket Karen Laursdatter har vidner på.

Efter Christian Pedersen Munks død overtager Karen Laursdatter
fæstet. Hendes landgilde er fra Philip Jacobi dag 1661 anført
til 1 ørte rug, 1 ørte havre, 1 pund smør, 1 svin, 1 fødnød,
1 lam, 1 gås, 1 par høns og 15 ski. gjæsteripenge.
Hustruen Karen Laursdatter optræder efter Christen Pedersen
Munks død ligeledes i Hornum Herreds tingbøger. F.eks.:
2.marts 1663 rykker hun flere for gæld til sin afdøde mand,
Christen Pedersen Munk.

13.april 1663 rykker Clement Nielsen imidlertid Karen Laursdatter
for gæld.
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13.april 1663 rykker hun Chr. Christensen i Nyrup for gæld.

4. maj 1663 rykker hun både Clement Nielsen og Chr. Christensen
for gæld.
De får følgende børn:

1:

Niels Christensen Munk

2:

Laurs Christensen Munk. Ane 2968.

3:

Maren Christensen Munk.

Kilde:

[4] og [6] .

Ane 5970 Christen Madsen

Christen Madsen er født senest 1580 og han dør efter 1636.
Christen Madsen bor allerede 1610 i Kl es trup, og han er da fester
under kronen, jfr Aalborghus Lens ekstraskattemandtal 1610-21.
Ved Pendingeskatten Skt. Mortensdag 1610 betaler han i 1 rdlr
ligesom de to andre festere under kronen, Hans Nielsen og Michel
Andersen, i Aalborghus lens jordebog 1604-05 ses Michel Andersen,
Søfren Nielsen og Thomas Andersen, og det kan derfor antages at
Christen*Madsen har fået festet mellem 1605 og 1610.
Han nevnes på samme måde ved ekstraskatten 1612, 1618, 1620,

1615 nevnes han også i Klestrup i Vokslev sogn, hvilket fremgår
af et par sager behandlet på Viborg* landsting 20. januar 1616.
([24] Viborg landstings dombøger 1616 ved Poul Rasmussen, s.124,
1616B s.133, 1617B og C s.79)
Det fremgår også heraf at han 1615 fungerer i dommers sted ved
Nibe birketing, så han må have veret en anset mand.
Christen Madsen er fra før 1628 fester af den gård som Mogens
Kaas til Støvringgaard afhender ved mageskifte 7. maj 1628, jfr.
afskrift fra 22. januar 1724 af mageskiftet 1628 i Aalborg
Hospitals diverse dokumenter vedrørende bøndergodset 1585-1827,
C649-122. Kongen, Christian IV får, til at legge under godset
Pandum, herligheden eller 1/3 af gården, nemlig en årlig afgift
eller landgilde på 9 skpr; rug, 1 ørte byg, 3 pd. smør og 1
fødenød, mens Aalborg Hospital får bondeskylden eller 2/3 af
gården med en årlig afgift på 1 skp. rug, 2 ørte havre og 1 svin.

Gården synes at have varet den gård i Klæstrup, som Mogens Kaas
12. december 1626, tinglest på Viborg landsting 20. januar 1627,
får tilskødet af Niels Friis til Krastrup, som 23. januar 1626,
tinglast 28. januar har købt gården af Jens Juel til Lindbjerggaard i Vestjylland ([9], Jens Holmegaard, Viborg landstings
skøde- og pantebøger, s. 52 og 76.)
Gården må således på et tidspunkt mellem 1620 og 1626 vare afhæn
det fra krongodset.
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Af sager behandlet pä Viborg landsting 17. februar 1616 og 16.
august 1617 ses Christen Madsen at have repræsenteret den skånske
adelsdame Fru Birgitte Brahe til Turebygaard i en drabssag, dels
på birketinget i Nibe og dels på landstinget i Viborg.

Bette er dog ophørt 11. juli 1636, hvor Anders Rasmussen Vodskov
på Sophie Braches vegne stævner Svend Lauridsen for at have slået
vinduer ud hos Peder Jensen i Lere.
14. februar 1618 tilbageviser landstinget en sag til Nibe birke
ting, i hvilken sag Christen Madsen er blevet stævnet til lands
tinget 23. september 1615, men da sagsøgeren ikke møder, bliver
Christen Madsen tilkendt ret til erstatning for kost og tæring
for turen til Viborg. ( [24] Poul Rasmussen, Viborg landstings
dombøger 1618A, Bog C, s. 148).
25. april 1636 stævnes Christen Madsen, Klæstrup af fogden på
Torstedlund, Knud Jensen, på Hornum herreds ting for en gæld fra
1630 på 4 slette daler.

Christen Madsen og hans svigersøn, Palle Pedersen, bliver 25.
juli 1636 udpantet p.g.a. restancer af Chresten Jacobsen som
foged for Aalborg Hospital.
15. maj 1637 rejser kongens foged, Chr. Mortensen en sag om
vurdering for landgilde mod Chr. Madsen, Klæstrup. [6] Hans
Gjedsted, Hornum herreds tingbøger.

Efter Christen Madsens død bliver gården overtaget af svigersøn
nen Palle Pedersen, formodentlig o. 1640.

Af datteren Anne Christensdatters fødselstidspunkt, 1620,
at Christen Madsen før dette tidspunkt er blevet gift med:
Ane 5971 N.N
som der intet vides om.
♦

Kilde:

[3]

Ane 6120 Peder Nielsen Vinther
Se ane 5896.

Ane 6121 NN.
Se ane 5897.

Ane 6122 Peder Henriksen
Se ane 5898.
Ane 6123 Kirsten Knudsdatter

Se ane 5899.
Ane 6124 Poul Gregersen
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ses

Se ane 5900
Ane 6125 Maren Nielsdatter

Se ane 5901.
Ane 6126 Knud Jensen

Se ane 5902.

Ane 6127 Karen Christensdatter

Se ane 5903.

14 GENERATION

Ane 11724 Jørgen Nielsen
Det vides ikke, hvor Jørgen Nielsen er født.
Han er borger i Stubbekøbing. Han dør i marts 1601 i Stubbekø
bing.

Han bliver gift med Karen Pedersdatter.

Ane 11725 Karen Pedersdatter
Det vides ikke, hvor Karen Pedersdatter er født.
Hun dør medens sønnen Jørgen er lille.

De får af børn bl.a.:
1: Jørgen Jørgensen født 28.marts 1601 i Stubbekøbing.

Ane 11726 Niels Hansen Mule
Niels Hansen Mule er født ca. 1574 i Odense. Hans alder nævnes
både i 1599 og i 1601 ved indskrivningen ved universitetet i
Leyden. Han dør som sognepræst i Onsbjerg og Besser på Samsø
3.juli 1616.

Niels Mule er ud af en adelig købmandsslægt i Odense. Hans navn
mangler dog i tre vigtige kilder nemlig i den yngre Cornilius
Hamsforts stamtavle - fra 1570erne - over slægten Mule,, samt i
gældssagen 27.oktober 1606 efter faderen Hans Mule og endelig i
arvesagen efter efter broderen Laurids 16Ö7.
Slægtssammenhængen bekræftes dog af Niels Mules sønnesøn Rasmus
Mules testamente 1717-18, hvor denne kalder Niels's broder Jør
gens sønnesøn sin "fætter". Niels Mule i Onsbjerg siges også at
være af adel i herredsbogen 1661 for Samsø, endvidere meddeler
Peder Hansen Resen adelsbrevet for Muleslægten fra 1444 under
omtalen af præsten Niels Mule.
Niels Mule bliver indskrevet ved Københavns universitet 1590.
Nogle år efter drager han udenlands og bliver indskrevet ved
Luthers gamle universitet i Wittenberg 24.februar 1596 under
sit latinske navn Nicolaus Mullejus Danus. I 1599 bliver han
indskrevet ved universitetet i Franeker i Holland. I 1599 og
i 1601 bliver han som før nævnt indskrevet ved universitet i
Leyden ligeledes med det latiniserede navn. Hans alder angives
her til henholdsvis 25 år og 27 år.
23.december 1602 får magister Niels Mule kongebrev på præsteem
bedet i "Hiøge" (Høve og Flakkebjerg på Sjælland) efter hr. Pe
der Vinter, da magister Niels er "noksom duelig til præstekald".
Dette embede får han imidlertid ikke, da Peder Christensen Vinter
lever til ca. 1609.

Men 10.september får magister Niels Mule kongebrev til biskoppen
i Aarhus med ordre til at hjælpe ham til provsteembedet på Samsø.
Samme år overtager han så embedet i Onsbjerg og Besser.
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Dette kald hører til de fedeste i landet. Selve præstegården i
Bisgaard.i Onsbjerg er stor og til embedet hører 10 gårde i Øs
terby, 2 i Ågerup og 2 i Onsbjerg. Dengang var Onsbjerg hoved
sognet, først i 1688 bliver det Besser. Som tegn på Samsøembe
dets tiltrækningskraft kan nævnes, at de første 10 præster efter
Reformationen og frem til 1735 alle er magistre.
28.juni 1609 får magister Niels Mule, provst på Samsø og sogne
præst til Onsbjerg og Besser sogne, stadfæstelsesbrev for livstid
på kronens og kirkens parter af korntienden af Onsbjerg sogn.
Niels Hansen Mule dør som før nævnt 3.juli 1616 i Bisgaard i Ons
bjerg sogn. Han bliver begravet i Onsbjerg kirke. På en forsvun
det tavle var malet tvende adelige vaabener og derhos kunne læ
ses :

<o«r ligget begrovet SErlig, Velbyrdige og^ylarbe tHcnb, VHcfter
Niels Mule, fovdiun Sognetene til UJønøbirrg og 25cficrZxirte, og
JLanb^Provft ber paa Somføe, neften ubi 13. 2Ury fom bøbeog fog«
telig Ijenfov ubi £ »Erren ben 3. julii 1616.

Niels Hansen Mule bliver gift 16.september 1604 i København med
Barbara» Michelsdatter.
Ane 11727 Barbara Mikkelsdatter Møller
Barbara Mikkelsdatter er født 1575/86 i København.
Hun dør 1643 i Odense og bliver begravet i Set. Knuds Kirke i
Odense.

De får af børn:

1: Mette Nielsdatter Mule født ca. 1607. Hun dør ugift 1677.
2: Else Nielsdatter Mule født ca. .1608 i Bisgaard i Onsbjerg
sogn. Hun bliver gift med Hans Rasmussen Backer, der er rek
tor ved latinskolen i Ærøskøbing. Senere bliver han-sognepræst
i Herlufmagie og de sidste år sognepræst ved Næstved Set.
Petri Kirke samt provst i Tybjerg Herred. Samme herred, hvor
Axel Jacobsen Sandbye, ane 2930, er præst. Else Nielsdatter
Mule dør oktober 1670 og bliver begravet i Næstved Set. Petri
Kirke.

3: Mikkel Nielsen Mule er født 25.januar 1609. Han bliver student
1628 i Odense, magister 1637 og samme år rektor i Næstved. Fra
1645 er han sognepræst i Vejlby.
Han bliver 1646 gift med Pernille Bacher, der er datter af
rådmand Rasmus Hansen Bacher i Ærøskøbing.
Af parrets børn skal nævnes Rasmus Mule født 1649, død 1718
i Hamburg på vej mod Danmark. Han er krigssekretær ved de
danske tropper i Flandern 1695-97 og bliver fyrsten i Wyrtembergs kammerråd. Ved testamentet dateret Neustadt an der
Kocker eller Køcker i Wyrtemberg 10.september 1717 og 13.
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marts 1718 stiller han midler til rådighed for skolearbejdet
i Odense og indsætter sin "fætter (næstsøskendebarn) professor
Erik Mule, sønnesøn af præsten Niels Mules broder Jørgen, som
eksekutor i boet. Af disse midler bliver Mulernes Legatskole
i Odense grundlagt.
Mikkel Nielsen Mule dør 7.april 1653 i Vejlby på Fyn.
4: Hans Nielsen Mule er født 1610. Han bliver student i Odense,
tager magistergraden i København og bliver 1636 indskrevet
ved universitetet i Leyden. Han dør efter 1636 i Polen.

5: Anne Nielsdatter Mule er født 1612. Hun bliver gift med enke
mand Laurids Gorm i 1629. Han er sognepræst i Ringe og Her
ringe. Hun dør 1676.
6: Jens Nielsen Mule er født senest 1615. Han bliver magister.
Han dør uden børn i Frankrig.
7: Birgitte Nielsdatter Mule er født senest 1615. Hun dør ugift.

8: Barbare Nielsdatter Mule er født 1616. Ane 5863.

Ret hurtigt efter at Niels Hansen Mule er død i 1616 flytter Bar
bara Mikkelsdatter Møller til Odense. Her nævnes hun i 1621.
Hun - ærlig og gudfrygtig kvinde Barbara, salig mester Niels Mu
les, boende udi Odense, får 29.august 1625 skøde af salig Jacob
Høgs børn repræsenteret ved Jbst Høg til Bjørnholm på deres arvegård i Vestergade i Odense, beboet af Rasmus Kock og Hendrich
Kandestøffuer, for 2000 sldlr.- Ifølge påtegning bliver der sam
me dag afbetalt 500 rdlr. in specie, 4.december 1625 yderligere
200 rdlr. og 19.januar 1626 endnu 300 rdlr. in specie.
7.februar 1628 klager hun til kongen over, at øvrigheden i Odense
har forfulgt hende med nye pålæg imod præsteenkers privilegier.

Barbara har åbenbart ejendomme til udlejning i Odense, for 20.
maj 1633 kræver hun husleje inddrevet ad rett.ené' vej.
Den 29.november 1635 bliver Barbara, Mester Niels Mules, sammen
med Johanne, Claus Guldsmeds, Barbara Villum Lucassens, Anne Hans
Mikkelsens, Cathrine Henrik Bogbinders, Anne udi Adelens gård og
Matthis Snedkers kone tilsagt af magistraten i Odense til at mø
de om mandagen hos livlægen og med ham besigtige liget af et
barn, som den 24-årige adelsjomfru Sibylla Gjøe eller Gøye havde
født og ombragt på Jerstrup.
Sibylla Gjøe bliver dømt fra livet ved halshugning. Kongen, Chri
stian d. IV, er med til domsafsigelsen og er meget ivriv efter
at få executionen afsluttet.
Magistraten i Odense har svært ved at skaffe en skarpretter. Kon
gen truer nu borgmester Hans Nielsen Chulenbrun med at han selv
må gøre tjeneste, hvis de ikke kan skaffe en bøddel. Borgmesteren
må da selv rejse til Flensborg for at hente en. Henrettelsen fo
regår 7.december i kongens gård i Odense. Kongen overværer selv
henrettelsen fra sit vindue.
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Da datteren Barbara i 1637 bliver gift med professor Jørgen Jør
gensen Falster får moderen 24.maj 1637 kongelig bevilling til at
holde brylluppet på rådhuset, skænke vin og byde flere gæster til
festen, end loven ellers tillader.

Ved skøde at 18.marts 1643 sælger hun til Jørgen Brahe ”alle vo
res jorder liggende udenfor Assens" samt i Melby Vænge og Egerup.
Barbara Mikkelsdatter Møller dør som sagt i 1643 i Odense og bli
ver begravet i Set. Knuds Kirke.

Kilder:

[45], [48],[51],[52],[53],[54] og [55].

Set. Knuds Kirke i Odense, hvor Barbara Mikkelsdatter Müller

er begravet. Foto efter Trap Danmark, 2. udg.,1873.

f
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Ane 11792 Niels Pedersen Winther

Niels Pedersen Winther er født næppe før 1580 og han dør o. 1630
i Ferslev.
Han er gift med :
Ane
11793 Berete Poulsdatter
-----------------------------------------------------------------,-----------------------------------

Hendes fødetidspunkt og fødested er ukendt. Hun dør efter 1660
jfr nedensående.
Niels Pedersen Winther er fra o. 1605 fæster af en af kronens
gårde i Ferslev. .1 Aalborghus lens regnskab for 1607-08 findes
et tingsvidne nr. 17 om øde gods og det fremgår heraf "at den
16. marts sidst forgangen opstod der brand i den øde gaard i
Ferslev, som Niels Wynther nu nyeligen haffuer tilfløth"

Berete Poulsdatter bliver anden gang gift med Anders Nielsen fra
Sejlflod. Ifølge Aalborghus lens regnskab 1632-33, stedsmål,
fæster Anders Nielsen, Sejlstrup den gård i Ferslev, som Niels
Winther påboede.
I Fleskum tingbog 1657 fol 107a ff. findes skifte efter "ærlig
og gudfrygtige
kvinde Berete Poulsdatter sal. Anders Nielsens
efterleverske i Ferslev". Hendes søn Peder Winther i Volsted er
hendes lavværge.

Efter mandtalslisten til Sivert Brockenhuus' indbetalte hoved
skat til jul lever hun endnu 1660 hvor hun sidder som enke på
gården (Rigsarkivet, Militære regnskaber IV d, nr 40 e).
I ægteskabet mellem Niels Pedersen Winther og Berete Poulsdatter
er der børnene:
1: Peder Nielsen Winther, født o. 1607 i Ferslev^ død o. 1662 i
Volsted. Fæster af krongård i Volsted fra 1662. Hans kones
navn kendes ikke, se ane nr. 5896.
2: Poul Nielsen Winther, født efter 1607 i Ferslev, død senere
end 1662. Bor 1660 ved sin moder på gården i Ferslev. Brode
ren Peder er værge for ham. Det er muligvis den Poul Nielsen,
der står som fæster af en gård på godt 9 tdr hartkorn i
Volsted 1664 og 1688 (sidstnævnte år med anmærkningen: øde)
Ifølge Fleskum herreds tingbog 1662 fol.72b, giver han sin
broder (ane 5896) afkald på arv efter sin fader Niels Peder
sen Winther, som boede og døde i Ferslev, samt efter sin
sal. farmoder Kirsten Jensdatter, som boede og døde i Nøtten.
3: Maren Nielsdatter Winther, født senere end 1607 i Ferslev.
Kendes kun fra arveafkald, se ovenstående.
4: Anne Nielsdatter Winther, født senere end 1607 i Ferslev.
Kendes kun fra arveafkald, se ovenstående.

238

5: Kirsten Nielsdatter Winther, født senere end 1607 i Ferslev.
Kendes kun fra arveafkald, se ovenstående.
Kilde:

[8]
■j

Ane 11796 Henrik Nielsen

Henrik Nielsen er født ca. 1574 i Horsens i Blenstrup sogn.
Han dør 30.oktober 1650 i Horsens i Blenstrup sogn, 76 år
gammel. Han bliver begravet 2.november 1650 i Blenstrup.
Hans kone er ukendt.
Ane 11797 NN.
Hun er født ca. 1538.
Henrik Nielsen er gårdfaster i Volsted.

De får børnene:

1: Peder Henriksen, født ca. 1618 i Volsted. Ane 5898.
2: Hans Henriksen, født ca. 1623. Han begraves 18.marts 1694.
Han bliver viet til Maren Lauridsdatter 11.marts 1655.
3: Søren ftenriksen, født ca. 1625. Han bliver gift med Anne
Hansdatter.
Ane 11798 Knud Jensen

Se ane 5902.

Ane 11799 Karen Christensdatter
Se ane 5903.

Ane 11800 Gregers Pedersen
Der er ukendt, hvornår han er født. Gregers Pedersen dør ca.
1629 i Håls i Gunderup sogn.

Hans kone er ukendt.
Ane 11801 NN.

Der vides intet om hende.
De får følgende børn:

1: Peder Gregersen. Han er navnt som medunderskriver af et
bankebrev den 25.juni 1635 i Ferslev.
2: Poul Gregersen, født ca. 1601 i Håls, Gunderup sogn. Ane 5900.
3: Kirsten Gregersdatter.

Hun bliver gift med Jep Pedersen
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Winther, der er bror til ane 11798.
Kilde:

[34]

Ane 11804 Jens Pedersen
Han er i fl. Aalborghus Lens Jordebog 1617 og 1618 faster af den
store gård i Horsens i Bienstrup sogn. Gården er på ca. 12 td.
hartkorn.

Jens Pedersen er gift med Kirsten Madsdatter.
Ane 11805 Kirsten Madsdatter
Det er ukendt hvornår hun er født og død.

De er formentlig foraldre til følgende børn:

1: Niels Jensen, født ca. 1593. Han bliver en anselig mand, der
1633 til sin død 1667 er Herredsfoged i Helium Herred. Han overtager gården efter Jens Pedersen og er derfor sikkert en
søn. Niels Jensen bliver stamfader til forfatteren og prasten
Steen Steensen Blicher og fatteren Laurids Blicher. Den sidste
bliver prast i Sønderholm, idet det er hans tiptip-oldebørn.
2: Knud Jensen,
5902.

født ca. 1594 i Horsens i Biens trup sogn. Ane

3: Inger Jensdatter. Hun optrader som fadder i 1650 ved Knud Jen
sens datter, Johanne's dåb. Hun er derfor formodentlig en sø
ster.

4: Mads Jensen, født ca. 1607 og død 1688 som gårdmand i Horsens.
Han er formodentlig en broder til de andre børn.
Ane 12240 Niels Pedersen Winther
Se ane 11792.
Ane 12241 Berete Poulsdatter

Se ane 11793.

Ane 12244 Henrik Nielsen
Se ane 11796.

Ane 12245 NN.
Se ane 11797.

Ane 12246 Knud Jensen
Se ane 5902.

Ane 12247 Karen Christensdatter
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Se ane 5903.

Ane 12248 Gregers Pedersen
Se ane 11800.
Ane 12249 NN.

Se ane 11801.

Ane 12252 Jens Pedersen
Se ane 11804.

Ane 12253 Kirsten Madsdatter
i

Se ane 11805.

15 GENERATION
Ane 23452 Hans Mikkelsen Mule

Hans Mikkelsen Mule er født senest 1525 i Odense. Han dør 25.
september 1602 enten på Nislevgård eller i Odense af pest.
Han er adelig storkøbmand i Odense. Han er ligeledes opkøber
og eksportør af kreaturer.
1571 - 1580 er han forlenet med Sanderumgård i Davinde sogn. I
årené efter 1580 skaber han hovedgården Nislevgård i Otterup
sogn, Lunde Herred. Her nedsætter han sig som adelig godsejer,
og i 1584 på en lignende gård i Hjorslev i samme sogn.

Hans Mule er storkøbmand, kreatureksportør (øksenhandler) og
skibsreder i Odense. Han besegier i 1556 et dokument, der endnu
findes i Odense Rådstuearkiv, med Mulernes adelige ulve-våben.
Hans liv og levned er skildret af bl.a. landsarkivar G.L. Wad
i artiklen "To odensiske munumenter" i Fra Fyens Fortid, bind 1,
side 38 - 125. Her betegnes han som voldsom, stridbar, myndig
og hård. I samme bog gøres opmærksom på, at han aldrig har været
borgmester, hvilket undertiden påstås. Misforståelsen grunder på,
at Thyge Brahes datter Magdalene i 1599 stiler et brev fra Benatki i Bøhmen til "Ærlig velbyrdig Fru Mette Kotte, Hans Mulis,
Borgemester i Othense". Det er en fejltagelse, som er let for
klarlig fra den i udlandet levende Jomfrus side. Han kaldes ikke
borgmester andre steder, hverken på sin gravsten i Set. Knuds
Kirke eller i andre bevarede" aktsstykker.
,
Hans Mule har givetvis været en voldsom person; utallige er hans
stridigheder og processer med de kongelige lensmænd Ejler Bry
ske, Hak Ulfstand og Aksel Urup, med byens magistrat i alminde
lighed og med borgmester Mogens Henriksen Rosenvinge i særdeles
hed. Disse stridigheder strækker sig over en lang række år, og
mange gange bliver Hans Mule dømt, men slipper dog helskindet fra
sine overgreb, vel nok ofte på grund af sine forretningsforbin 
delser, han handler bl.a. meget med Kronen.
♦

Hans Mule nævnes første
befaling til at deltage
søn) Jørgen Clausen, der
ger efter faderen Claus
brodereij Christen Mule.

gang 1552 blandt de adelsmænd, der får
i arveskiftet mellem (fætteren, mosters
er borger i Bogense og dennes medarvin
Eriksen. Hans Mule nævnes da lige efter

Af kongen, Frederik d. II. får Hans Mule 26.juni
den såkaldte Biskopsjord syd for Gaaseholmen ved
til gengæld at tjene riget med en "gerust" hest.
Laurids og Claus efterfølger faderen og hinanden,
af den tydeligt nok værdifulde jord.

1560 overladt
Odense, imod
Hans sønner
som besiddere

Den 5. maj 1561 kommer Hans Mule for skade at ihjelslå en borger
ved navn Mogens Hansen. Kongen, Frederik d. II blander sig heri
med et par kongebreve. Den 26.maj får Odenses magistrat nemlig
brev om, at da Hans Mules slægt og venner har berettet, at han
er kommet for skade at ihjelslå en borger i Odense og nu for
følges med sandemænd fra bytinget, skønt hans forfædre har
fået adelsfrihed af kong Christian I (fejl for Christoffer
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af Bayern), befales det hermed borgmestre og råd ikke at tilste
de nogen forfølgning i sagen, men at henvise den til kongen og
rigsrådet.
Den 2.juli eftergiver kongen Hans Mule, der har slået Mogens
Hansen ihjel, den bøde for manddrab, han var idømt, da Hans Mu
le havde stillet.den dræbtes slægt og venner tilfredse. - Men
23. juli samme år nævnes det, at den dræbtes enke, Mette Pouls
datter alligevel ikke er blevet stillet tilfreds af Hans Mule.
Der kommer da en skarp kongelig befaling til Hans Mule om at
opfylde sit løfte til Enken med trussel om, at sagen ellers
vil blive forfulgt ved retten.
2.januar får Hans Mule fornyet sit livsbrev på Biskopsjorden.
24. februar giver kongen tolderen i Assens besked om at lade Jør
gen Hansen Friis og Hans Mule i Odense udføre 1000 øksne told
frit ad den sædvanlige rute over Assens, Aarø og Haderslev. Den
12.juni kvitterer kongen lensmanden på Frederiksborg slot for
4000 rdl., som Hans Mule og Jørgen Hansen har betalt for kongens
øksne (fedestude).

Den l.juni 1566 overdrager Christen Poulsen, forstander i Set.
Knuds Kloster i Odense, til Hans Mule og hustru Mette og deres
arvinger klosterets gård i Odense i Østergade (Overgade) på den
søndre side_ for en årlig leje eller jordskyld på 6 mk. danske.
Hans Mule skal selv svare til Niels Bøckers arvingers eventuelle
krav på gården.
Kun qtte*år efter drabet på Mogens Hansen kommer han atter i
klammeri. Denne gang med adelsslægten Bryske, idet Hans Mule
overfalder og med en daggert sårer en af kongens hofsinder, Ejler
Bryske til Dallund. Den overfaldne klager straks til kongen, der
befaler lensmanden på Odensegård straks at lade Hans Mule gribe
og under sikker bevogtning sende til Københavns slot (8.juni
1569).
Hans Mule foretrækker at flygte. Den 6.september 1569 udsteder
kongen så et frit lejde gældende indtil påske 1570 for Hans Mule,
der er rømt af landet. Dette må være lykkedes, da der ikke høres
mere til sagen.

Hans Mules problemer med temperamentet kommer ofte til udtryk.
Således har lensmanden, Arild Urup, i begyndelsen af 1560erne få
et besked på at mønstre borgerskabet. Hans Mule og Jørgen Hansen
Friis møder frem uden harnisk. På lensmandens forespørgsel, hvor
for de ikke er mødt i deres harnisk, svarer Jørgen høfligt, at
den var blevet ham for stram, så hans karl havde den på. Han be
viser straks, ved at iføre sig den, at udsagnet er sandt. Hans
Mule derimod bliver grov, bander og erklærer, at hans karl går
med den, og at dette kan være nok. Dette mener lensmanden ikke,
og det kommer til et hæftigt skænderi. Til sidst bliver optrinet
yderst ubehageligt for lensmanden, da en mand ved navn Thomas
Pommer, borgernes fører, kommer til med et slagsværd, og befaler
borgerne, at slå kugler i deres bøsser. Der sker ikke videre.
Ved en anden lejlighed er det magistraten, det går ud over. Hans
Mule har i brugelig pant en del af den byen tilhørende St. Gjertrudsholm i åen ovenfor Odense. Dette og lignende panter ønsker
magistraten at indløse. De sender Mortensdag 1569 fire borgere
ud til panthaverne med penge, men ingen af dem vil indlade sig
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derpå. Hos Hans Mule træffer de kun hans døtre hjemme. De kan
selvfølgelig ikke handle for deres far, som under de senere for
handlinger om indløsningen bruger så mange ukvemsord mod borg
mester Christopher Sørensen, at magistraten finder det nødven
digt at udvirke en kongelig befaling 9.maj 1570 til lensmanden
på Odensegård, Erik Rosenkrantz samt en anden lensmand, Erik
Rud, om at undersøge og dømme i sagen. Erik Rosenkrantz skal
tage borgen af dem (sikkerhed og kaution). Hans Mule vægrer
sig under påskud af, at han ikke vil give lensmanden kaution,
men borgmester og råd - og dem er han i trætte med, så han kan
ikke så godt stille borgen. Sagen trækker hen i sommeren uden
afgørelse. Hans Mule hævder besiddelsen af St. Gjertrudsholm
så vidt, at han lader sine bønder slå og bortføre dens afgrøder,
også en anden panthavers del. Herom lader magistraten tage
tingsvidne, og den 25.september bliver sagen behandlet på bytin
get .
Det passerende bliver oplæst af tingbogen og vidnerne adspurgt,
om de anerkender rigtigheden af tingsvidnet. Oluf Bager (byens
rigeste mand) bekræfter, men Hans Mule svarer, at han vil bevise
med et halvt hundrede mand, at sagen ikke forholder sig som be
skrevet. Hvis Hans Mule kan bevise det, siger Oluf Bager, så vil
han lade sig hænge uden for byen.
Hans Mules udflugter hjælper ikke, sandemændene sværger på, at
tingsbogens udsagn er rigtig. Der falder ingen dom, men Hans
Mule må underskrive et forlig med magistraten, hvori han må love
ikke siden at ribbe op i sagen.
23.maj 1570 får tolder i Assens, Poul Bang, kongelig ordre til
at Hans Mule har lov til at uddrive 238 øksne uden told. 5.no
vember 1570 ses det, at Hans Mule skal betale Christopher
Guldsmed, der er borger i Kerteminde, 100 daler af den sum, han
skylder kongen.
12.maj 1571 udsteder Frederik d. II en kvittering til lensman
den på Frederiksborg på 1633 1/2 daler for nogle staldøksne,
han har oppebåren af Hans Mule.
I forbindelse med kreaturhandel mangler Hans Mule jord, kongen
udsteder i den forbindelse et forleningsbrev 29.december 1571
på Sanderumgård, herregård i Davinde sogn øst för Odense mod,
at Hans Mule svarer den sædvanlige landgilde. Forleningen op
hører 1580, da kongen afhænder gården.
23.maj 1572 udsteder kongen igen en befaling, om at tillade Hans
Mule, at drive sit kvæg på græs på Sanderumgårds jorder. Samme
dag skal tolder Poul Bang i Assens afkorte Hans Mule told for
100 øksne, som kongen har tilladt ham at uddrive toldfrit.
11.juni 1773 udsteder kongen en kvittering til Hans Mule på
800 daler af købesummen for 130 øksne, der er købt på Frede
riksborg, og samme dag får han bevilling på at udføre nævnte
kreaturer toldfrit fra Assens.
Lensmanden på Odensegård, Hak Holgersen Ulfstand, der siden bli
ver rigsråd og medlem af regeringsrådet under Christian d.IV's
mindreårighed og ender som rigsmarsk, har i årene 1572 - 1575
en ejendommelig kontrovers med Hans Mule, der i dette tilfælde
optræder så roligt og medgørligt, at sagen kan ende i mindelig
hed. Sagen kendes kun fra udskrift af rådsstuebogen, udfærdiget
på lensmandens begæring:
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Frantz Briigßen, Christoffer Seffrenßen, borgemester
y Otthenße, Christiern Mule, Niels Mule, lens lepßen,
Knud Iørgenfien, Oluff Bager, Michel Bager oc Mons
Henrickßen, raadmend ibidem, wy giøre witterliig for
alle vdj thette wortt opne breff, ad aar effther gudtz
byrd 1573 fredagen then
dag wore wy paa Otthenße
raadhuß forsamlit nogen sager ad høre tiil rette, nerwerendis erlig oc welbyrdiig mandt Hack Ulstand tiil
Heckebiere kon. mtt. beffallingsmand paa Otthenße gord,
oc effther ad andre sager oc leyliighett wor forhør«,
gaff then gode mand oß nogen leylighett tiil kiende, ad
hannom wor tiil widendis worden, adtt hand schulle werre
beclagit for kon. mtt. vdj saa maade, at nar hans naadis
bud eller folck korne ther tiil hans mtt. gordt om for
dring eller vnderholling, tha schulle the foruiißes therfra
aff hans fogitt oc scriffuer oc tiil Hans Mule oc ther fore
hagde nu syn fogit oc scriffuer her hoes sig tiilstede oc
tiilspurde, om nogen aff oß wiiste, ad saa woore scheed
oc tilgangen, tha wille hånd ther fore holle thennom tiil
rette, thi thet icke wor scheed met hans wiidschafft eller
beffalling, huor tiil en huer aff oß suoritt, ad wij siett,
inthet hagde hørt eller fornommit tiil sliig leylighett før
nu. Ther effther adspurde Hack Hans Mule, som nerwerendis tiilstede stod, oc sagde: end y, Hans Mule,
wiide y nogit om sliig ord oc leyliighett, oc ieg haffuer
■ nogen mening medett, ad ieg spørger etther adt. Tha
suoritt Hans Mule, ad hand viste ther inthet aff oc icke
heller hagde hørt før nu om slig ord oc tale. Saa fremlagde Hack ett kon. mtt. breff1) oc lod lesse lydendis,
ad hans mtt. wor kommen y forfaring, ad nor hans
naadis folck oc bud korne ther tiil hans naadis gordtt,
tha kunde the ingen fordring eller vnderholling ther faa,
men foruißes tiil Hans Mules, oc Hack Vlstandt méentte,
ad ther som enthen Hans Mule eller nogen anden hagde
saa forclagit hannom eller hans folck for syn herre oc
konning, ad then hagde giort hannom stor vrett, huor
tiil Hans Mule suoritt, ad hand icke lenge siiden wor
hoes kon. mtt., tha hørtte hand icke Hackis naffn om
sliig ord oc tale bleff neffned for hans naade, oc vndschyllit siig mangfoldeliige, ad hand thet icke hagde giortt,
thj Hack hagde thet icke forschyltt, men altiid werit hans
’) Kongebrevet, der ikke findes i Kane. Brevb., lyder efter en vedliggende Afskrift saaledes:
Friderich den Anden o. s. v.

Vor Gunst tilforn.

Vid, at Vi for

fare, at naar Nogen Vore Tjenere eller Bude affærdiges med vore Pas
bord der til Odense eller der igjennem og de komme der for Gaarden

og begjære Underholding eller Fordelse, da vil din Foged og Tjenere
Intet vide dennoin til Villie, men forvise dennom til Hans Mule, at han
skal dennom underholde.

Nu er det Os fast underligt og vide ikke,

hvor Vi det skulle forstaa, at sligt sker, Du est jo Vor Lensmand der

sammesteds og Hans Mule haver Intet at svare Vore Bude eller Tjenere
enten til al fordre eller underholde, thi bede Vi Dig og ville, at Du
tiltænker at gjore den Forordning, at hvilke Vore Tjenere eller Bude,

der Dig paa Vor Gaard der sammesteds besøger med Vort Pasbord,
som skulle underholdes, at Du dennom forskaffer Underholding og ikke

lader dennom til Andre forvise, saa fremt dersom videre Klage i saa

Maade kommer. Vi ikke da skulle foraarsages anderledes derom at til
tænke, herved Dig efter at rette.

den 12. Dag Juni Aar etc. 1573.

Skrevet paa Vort Slot Skanderborg

Under vort Singnet.
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Friderich

gode wen oc giortt hannom møgit gott oc wille well
haffue sytt schutzmoll til! kon. mtt. selff; hans naade
schulle selff vndschylle hannom, ad hand icke sliigt hagde
sagd eller beclagit for hans naade, oc ther som hand
hagde saa sagd oc beclagit hannom for hans kon. mtt.,
tha hagde hand giort hannom vrett oc giort som ingen
erlüg mandtt. Huilche Hans Mules ord och vnschylling
Hack Vlstandt begerit aff oß ad dragis tiil mynde oc
vnde hannom beschreffuit, om behoff giordis, huilchett
wy icke wiste ad kunde necthe hannom met rette effther
begge then's tiiltall oc giensuor, som formelt er, huilchet
wy bekiende met wor stadtz secrett neden paa thette
wortt opne breff vt supra.

Hans Mules segl 1556. - Efter C.T.Engelstoft:
Odense Byes Historie, 1880.

Mette Kottes slægtsvåben. — Efter Slægtsarkivet:

Slægten Siemsen.
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18.marts 1574 får Hans Mule lov til frit at udføre 82 øksne
gennem Assens og Kolding.
2.marts 1575 siger man, at Hans Mule har købt alle kongens staldøksne på Sjælland ialt 934 øksne og 3 stude, foruden de ved
Dragsholm stående øksne. Alle disse kreaturer må han udføre told
frit fra landet. 27.april 1575 kvitterer kongen lensmanden på
Frederiksborg for 500 gi. dir. oppebåret af Hans Mule for øksne.

Hans Mules manglende samarbejdsvilje med Odenses magistrat ses
af et bytingsvidne af 26.juli 1574. Man vil indkræve en skat
til Møglebros bygning, men der er nogle, der er vrangvillige til
at betale heriblandt Hans Mule. Han møder frem og erklærer, at
når han hører regnskabet på broens bekostning, så skal hans pen
ge ikke blive de sidste.
5.maj får Hans Mule igen lov til toldfrit at udføre øksne, der
er købt på kongens ladegårde på Sjælland. 8.marts kvitterer kon
gen for 10.183 daler for øksne købt på Københavns Slot, Drags
holm og Frederiksborg. Det samme sker 6.januar 1577 med 9.050
gi.dir. for 905 staldøksne købt 1576 af kronen.
19.oktober fører Hans Mule sag mod Laurids Lunde, i Assens. Han
kræver bl.a. udlagt en gård i Assens, som har tilhørt hans mor
far, Jens B_ang, og som hans mormor, Else Bangs, har pantsat til
Claus Eriksen i Bogense. Han er gift med Hans Mules moster, Ma
ren Bangsdatter.

Da den sønderjyske hertug Hans den ældre i sommeren 1577 pas
serer Odense på hjemrejse fra København, har Lensmanden fået
ordre til at indlogere ham og hans følge på passende steder hos
rige borgere. Hans Mule får to af de hertugelige hof sinder i
kvarter. Samtidig får han pålæg gennem øvrigheden om ikke at tage
betaling, det skal kongen nok ordne.
Hofsinderne får imidlertid besøg af nogle herremænd og sammen
drikker de stærkt, så Hans Mules folk finder sig foranlediget
til at afkræve dem 12 dir. Da lensmanden næste dag hører dette,
godtgør han dem beløbet. Senere lader han byfogeden tiltale
Hans Mule, der undskylder si'g med, at det er uden hans vidende.
Hans Mule beklager sig for kongen, og sagen bliver eftergivet
28.februar 1578.
En anden gang mødes hertugerne Hans og Adolf samt kongens broder,
Hans den yngre i Haderslev med en stor del af den holstenske
adel. De beslutter at sætte over til Assens, hvor de modtages af
Frederik d.II's rigsråder, junkere og svende. Samlet rider de til
Odense. Det bliver et tog på omkring 3000 heste. Kongen selv, som
kommer til Odense 27.april bor naturligvis på St.Hans Kloster.
Hertugerne.får anvist kvarter hos de fornemme borgerfamilier:
Hans den ældre hos Karen Kottes, ane 47707, Adolf hos Hans Mule
og Hans den yngre hos Oluf Bager - alle tre bor i Overgade.

28.oktober 1582 er det nævnt, at der er berettet for kongen, at
Hans Mule skulle vide noget om de Ejler Brockenhuus tillagte for
brydelser mod søsteren og moderen. Hans Mule skal straks give
kongen skriftlig besked. Den gale Ejler Brockenhuus til Sønder
gårde i Rørup sogn bliver for bl.a. blodskamsforhold til sine sø
stre sat i livsvarigt fængsel på Dragsholm 1584.
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Som Herren er, så følger hans svende. Den 5.februar 1584 bliver
Hans Mules Købsvend Rasmus henrettet på Det store torv i Odense,
fordi han- har dræbt en mand, Johan Grot.
17.juni kvitterer kongen igen for 461 dlr.lmk. for øksne købt af
kronen og modtaget i Rendsborg.
9.september 1581 siges Hans Mule at have opført sig meget util
børligt og have undsagt borgmester Mogens Henriksen Rosenvinge.
Lehsmanden får ordre til enten straks at tage borgen af Hans Mu
le eller sætte ham i god forvaring på Odensegård. Sagen afgøres
i mindelighed kort efter, thi den 24.oktober eftergives Hans Mu
le al tiltale for ulydighed mod kongens lensmand på Odensegård,
borgmestre og råd i Odense. Hans Mule skal betale 500 dir. til
kongen samt bede borgmestre og råd om forladelse. Det trækker imidlertid ud med betalingen, for 1.januar oplyses det, at fri
sten nu er udløben, så pengene nu skal indkræves.

Baggrunden for striden med Mogens Henriksen er uenighed om, hvem
der skal have en af byens haver (vænger eller løkker). Haven var
tidligere ejet af Peder Mule, hvis slægtsskab med Hans Mule ikke
kan påvises. Peder Mule dør 1585. Nogle år forinden har Peder Mu
le og Hans Mule aftalt, at haven efter Peders død skal overgå til
Hans Mule. Aftalen er kun mundtlig og er ikke blevet konfirmeret
på rådhuset, hvilket var skik.
Efter Peder Mules død begærer Mogens Henriksen haven, hvilket ma
gistraten ensstemmigt bevilger 24. juli 1585., Hans Mule kommer nu
på rådhuset og meddeler, at han har handlet med Peder Mule om ha
ven og tilføjer han spotteli’gen, at hvis de vil give ham deres
brev derpå, da vil han betale for det store segl 8 sk. og for det
lille 4, sådan skulle hans far, borgmester Mikkel Mule, have
gjort i sin tid. Magistraten beder om at se det brev, hvori det
står, at Peder Mule må overgive haven til andre. Det brev vil
Hans Mule straks hente, men kom ikke tilbage.
Selv om Mogens Henriksen nu er i sin ret til haven, sætter Hans
Mule lås og lukke for den, og der er ikke første gang Hans Mule
tilholder sig nogen af byens haver. Ovenikøbet mener Hans Mule,
at magistraten ikke har myndighed til uden hans råd og samtykke
at forlene nogen med byens haver eller grunde. Han bagtaler ma
gistraten med mange utilbørlige ord og borgmester Mogens Henrik
sen i særdeleshed. Magistraten mener, at det går dens embede og
ære for nær.
Man har på fornemmelsen, at besiddelsen af denne have er en livs
sag for Hans Mule og hustru. En søndag morgen går Mette Kotte hen
til Oluf Bager, der er rådmand, og til hvem Hans Mule fra gammel
tid har et godt øje. Hun råber ind ad døren: "Hvor går det nu
til? Gud give, at der bliver ikke døde folk af derfor!" - En an
den gang går hun helt ind i Olufs stue og truer ham bl.a. med,
at hun har 7 sønner, og 'en af dem kan nok blive så vildelig
(dygtig) og kunne leve den dag, at de det må det fortryde. Man
forfærdes over den vildskab i en kvindes tankegang at true magi
straten på livet for en jordlods skyld.
En dag har Oluf Bager fremmede til middag, deriblandt byens anden
borgmester, Sivert Pedersen, og sin ældste søn Niels, da Hans Mu
le kommer ind og sætter sig ved bordet med et stykke papir i hån
den. Med dette brev vil jeg tvinge Mogens Henriksen til at afstå
haven, siger han, men tilføjer han, jeg kan ingen få, der vil bæ
re ham det. Jo det vil så Oluf Bager, der tager brevet til sig.
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"Jeg ved vel, du siger ham det", siger Hans Mule. Selskabet til~
råder ham at afstå fra den have, som han ingen ret har til. Her
til erklærer Hans Mule, at det vil han aldrig gøre. "Jeg har
ingen af byens haver, uagtet jeg er den højeste skatteyder, men
andre, som har været her i byen en føje tid, de kan få det af
borgmester og råd". Her sigter han til Mogens Henriksen, der kom
mer fra Helsingør. "Ja, Sivert Pedersen selv har tre af byens ho
vedhaver", fortsætter Hans Mule. "Hvad er det for nogle"? spørger
Sivert Pedersen. Da Hans Mule blandt dem anfører Herman Mikkelsens have udenfor Vesterport, oplyser Sivert Pedersen, at han al
deles ikke har den af Odense by, som i sin tid solgte den til
Oluf Bager, der solgte ham den. Hans Mule bliver bare mere ophid
set og spørger: " Er det ejendom? For dette og andet mere skal
Mogens Henriksen vride sine hænder; jeg har opskrevet et register
med ham, det er så langt" - Og han viser på bordet med sin hånd.

Så lader tilfældet selve de tvende parter mødes på St. Hans Klo
ster hos lensmanden Axel Brahe. Hans Mule ypper straks kiv. Mo
gens beder lensmanden, om han må svare; "ja vel", siger denné.
"Kære hr. Lensmand", sagde borgmesteren, "jeg kender Eder for min
Lensmand og forsvar på kongelig majestæts vegne, begærendes der
for, at I for Guds skyld vil på kongelig majestæ-ts vegne også
forsvare mig for uret". "Vi har ingen forsvar", afbryder Hans Mu
le, "uden kpngelig majestæt". En ytring, der højlig irriterer Axel Brahe, som taler Hans Mule hårdt til for den. "Jeg kender
denne gode mand Axel Brahe", siger borgmesteren, "for min øvrig
hed at være-på kongelig majestæts vegne. Jeg mente, at borgme
stre og fåd her udi Odense havde jo den magt og myndighed at
forlene byens ejendom og haver, hvem de vilde af deres medborge
re". "Hør, hvor næsvis han er", afbryder Hans Mule, idet han ta
ger et brev frem, som han viser lensmanden, "der må I se, hvor
jeg er kommen til den have". "Det er et skønt brev at lægge udi
rette", siger Mogens Henriksen. "I mener, at det er ikke beseg
let", svarer Hans Mule, "som Guds død, jeg skal have det af dem
alle beseglet inden aften solen ganger ned, om jeg vil være no
gen ærlig mand, uden I forbyder dem det at besegle; jeg skal vel
sige'1', tilføjer han henvendende sig til lensmanden, "hvad han er
for en mand. Jeg ved fem eller seks stykker med ham, som intet
duer, hvorledes han har forhandlet sig imod sin borgmester-ed og
underganget med Christopher Skriver, fordum borgmester, og taget
af byens jord fra byen; for sligt og andet mere skal jeg så
handle med ham, at han skal sidde et trin neder bedre". At der
med dette udtryk må menes noget meget nedsættende, er tydeligt.
Alle de grove beskyldninger Hans Mule her er kommet med, vil han
aldrig kunne fragå, da optrinet overværes både.af fogeden og
skriveren på slottet samt en anset borger, Arent Pedersen, der
tilfældigvis kommer til stede. Optrinet overværes også af Hans
Mules døtre Else og Kirstine, Christopher Bangs (beslægtet med
Mette Kotte), der har mange ord med lensmanden efter Hans Mules
bortgang.

Således overfuser Hans Mule borgmesteren hver gang de mødes. En
dag er rådmændene Hans Nielsen og Hans Friis, Niels Bager og
flere borgere samlet hos en mand ved navn Peder Christensen for
at bringe forlig i stand mellem ham og Hans Mule i en gældssag.
Under forhandlingerne om nogle ejendomme, som Hans Mule skal ta
ge for gælden, taler Mogens Henriksen, der også er tilstede,
nogle ord, der er sagen til bedste. Herover bliver Hans Mule ude
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af sig selv og bebrejder ham, at han altid er imod ham i hans
sager. "Jeg skal engang handle med dig, at det skal spørges til
Helsingør", siger han.
Disse trusler om vold og drab, der falder såvel Hans Mule som
Mette Kotte så let på tungen. Disse antydninger af, at det gælder
modpartens liv, hvis man ikke får sin vilje, bliver endnu mere
iøjnefaldende og uhyggelige, hvis de ses på baggrund af den i 0dense herskende jammer og sorg, som pesten, der i årene 1584 og
1585 bortriver ca. 1300 af byens 5000 indbyggere.

Det følger af sig selv, at magistraten på ingen måde vil finde
sig i, at Hans Mule med urette hævder besiddelsen af den omstrid
te have og tilmed håner øvrigheden ved enhver lejlighed. Ligeså
lidt vil Mogens Henriksen lade de ærerørige beskyldninger sidde
på sig, samt gå i stadig frygt for Hans Mules håndgribeligheder.
Magistrat og lensmand har derfor ikke anden mulighed, end at hen
vende sig til kongen, og resultatet deraf bliver først, at Axel
Brahe i slutningen af juli eller begyndelsen af august 1585 kongebrevets dato og ordlyd kendes ikke - får befaling til som
kongens embedsmand at stævne begge parter - borgmester og råd
samt Mogens Henriksen mod Hans Mule - dels om haven, men også om
Hans Mules trussel og undsigelse mod magistraten.
Den 29.september 1585 sætter fire adelsmænd retten på Odense råd
hus. Nu er Hans Mule ikke så kry som forhen. Den omtalte have me
ner han bør tilfalde ham i kraft af Peder Mules overdragelse. For
resten vidste han ikke, at han havde truet borgmestre og råd med
hug eller slag, men at han havde talt et hastmodigt og ubesindigt
ord og ikke angrebet dem på Hæder, ære eller godt rygte eller overfaldet dem i deres råds sæde udi dåd og ret, så håbede han,
at det måtte til det mildeste aftages, efterdi han ikke vidste
sig imod dem i nogen måde at have forgrebet.
Da hans injurier mod Mogens Henriksen bliver ham forelagt med den
forespørgsel, om han ville sige, om Mogens Henriksen var en ærlig
mand. Ja, så vidste han intet om ham andet, end det som ærligt
og godt var på alle måder. Han vidste ikke det mindste om, at Mo
gens havde undergangen med Christopher Skriver eller om nogen
jord, han skulle have taget eller fået uden at have gjort skel
og fyldest for. Han vidste heller ikke årsag, til noget,' hvorfra
han burde sidde et trin neder bedre.
Hans Mule beder nu om, at alt hvad han har sagt, må ham på det
mildeste aftages, og at Mogens Henriksen vil være hans ven og gø
re ham godt. Kort sagt, Hans Mule løber fra alt.
Efter indgående afhøring af parterne og vidner bliver dommen, at
haven tilhører Mogens Henriksen Rosenvinge, da magistraten alene
har myndighed til at unde borgerne byens jorder og haver. Hvad
trætten mellem Hans Mule og Mogens Henriksen, samt trætten mellem
Hans Mule og borgmestre og råd angår, ja, så optager dommerne den
på kongelig majestæts behag til et godt forligsmål dem imellem.

Hans Mule slipper således billigt fra sine sager, men den alvor
ligste står tilbage. Da nu Hans Brahe har modtaget den kongelige
befaling til at kalde parterne til sig, sender han 5.august ved
fire borgere besked til Hans Mule, at han skal møde den følgende
mandag på rådhuset for ham og magistraten. Dette har Hans Mule
ikke lyst til, hvorfor han vægrer sig derved. Først siger han,
at han ikke er hjemme på den tid, da han har brev fra kongen om,
at han skal levere noget klæde på Rentekammeret, men han kan

250

komme samme dag klokken 12. Denne besked medbringer de fire til
lensmanden, der sender dem tilbage til Hans Mule med anmodning
om at møde næste dag, fredag klokken 1. Det kan Hans Mule heller
ikke, da han skal hen og "fuldgøre sit brev og segl hos kongelig
majestæt", dvs. han skal gøre sit regnskab med kongen i orden,
inden han rejser til København med det.
Hans Mules hustru, Mette Kotte, finder dog denne opsætsighed mod
lensmanden betænkelig, hvorfor hun anmoder byens tre sognepræ
ster og læsemesteren om et møde fredag klokken 1 i Set. Knuds
Kirke. De indfinder sig til tiden. Selv kommer hun med sine døtre
Maren og Else samt en slægtning, Kirstine Christopher Bangs. Til
stede er endvidere nogle af rådmændene og den tidligere omtalte
borger Arent Pedersen. Hun fortæller nu sagens sammenhæng og for
mår de fire "prædikanter", som alt om onsdagen efter gudstjeneten har talt med lensmanden på Set. Knuds Kirkegård om midler til
at bilægge striden, til endelig at gå til Axel Brahe for at få
en fredelig udgang af sagen. Det hjælper nu ikke, lensmanden kan
ikke foretage den før mandagen, da han har andre forretninger.
Forresten er det hans hensigt, at anmode nogle mænd (adelsmænd)
om at overvære forhandlingerne. Til sidst spørger han prædikan
terne, om Hans Mule ved noget om dette møde i kirken, hvortil de
kun kan svare, at Mette på deres spørgsmål, om det var Hans's
vilje og begæring, havde erklæret, "at han ikke havde gjort hen
de ordeløs _udi andet, der større var. Han skulle ikke gøre hende
ordeløs i dette" (han skulle ikke blive skyld i, at hendes ord
blev brudt) .
Det er dog bedst, mener lensmanden, at høre Hans's egne ord, for
at han iKke siden skal kunne sige, at det var ham ubevidst og imod hans vilje. Prædikanterne vandrer derfor hen til Hans Mule,
som ikke ved noget af, hvad kvinderne har sat i scene, dog vil
han ikke gøre dem ordeløse, var det end højere på at gøre. Han
vil gerne rette sig efter den gode lensmand og bie til næste dag
lørdag, når det ringer til aftensang. Længere kan han ikke, men
han vil ikke møde for andre gode mænd end lensmanden.

Hans Mule må nu have haft en fornemmelse af, at han er ved at
drive sin modstand for vidt; thi om lørdagen formår han den ene
af prædikanterne, mester Bertel Lang, og sin brodersøn, Mikkel
Christensen Mule, til at gå til lensmanden med den besked, at han
efter sine venners råd nok vil blive til om mandagen og møde for
ham i borgmestres, råds og sognepræsternes nærværelse, men ikke
hvis lensmanden tager herremænd til sig i sagen. Dertil svarer Axel Brahe, at efterdi der var trætte ikke alene mellem Mogens
Henriksen og Hans Mule, men også mellem magistraten og ham, da
vil han have godtfolk (herremænd) derhos, ikke at de skal dømme
noget i denne sag, men sidde derhos og høre, hvad ord med tilta
le og gensvar, der kan disse vederparter imellem falde. Til gen
gæld tilbydes Hans Mule at medtage hvem af sine venner, han vil,
men de skal naturligvis ikke dømme - dertil kender Axel Brahe sig
selv myndig nok. Da sendemændene bringer Hans Mule denne besked,
erklærer han, at hvis lensmanden vil tage herremænd til sig i sa
gen, så vil han vandre bort på sin forhvervning (erhverv) , og
hver kan så gøre sit bedste.

Derved bliver det om søndagen rejser Hans Mule ind for at klare
sine sager i Rentekammeret. Dette opfatter Axel Brahe med føje
som foragt for ham på kongens vegne; havde han kunnet møde om
mandagen, når der ingen herremænd var tilstede, kunne han vel og-
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så være mødt, om sådanne havde været der. Da det ikke er første
gang, Hans Mule er "opstudsig" mod sin lensmand, kan denne ikke
andet end gå til kongen med klage over ham. Dertil kommer Hans
Mules undsigelse af Mogens Henriksen og hans hånlige adfærd over
for magistraten, ikke alene i sagerne om Set. Gertrudsholm og
haven, men også ved andre lejligheder, f.eks. da hans søn Mikkel
har gjort gæld, hvad denne naturligvis hellere skulle have und
ladt, om ikke for sin egen skyld, så for sin kreditors, en ham
borger-skipper ved navn Hans Nymand. Denne kommer til Odense og
stævner Hans Hule på rådhuset, om han vil svare til sin søns
gæld, hvorved de enes om, at skipperen skal tøve til Set. Knuds
marked; hvis sønnen (Mikkel) forinden kommer hjem, vil hans far
forhjælpe kreditor til sine penge. Da så markedet er ovre, møder
skipperen Hans Mule på gaden og spørger ham, hvilken fortrøst
ning, han vil give ham til gengæld. Herover bliver Hans Mule høj
ligt fornærnet. Skipperen svarer: "Så må the Druss (djævelen) få
sytt guotz ther på vdt". Inden ham ved af det, slår Mule ham på
munden, idet han siger, at han ved nok, hvad et mundslag koster,
og skipperen skal ikke overløbe ham på gaden og give ham onde
ord, og med det samme trækker han sin daggert og slår efter
skipperen, der kun ved godtfolks mellemkomst redder sig ind i en
gadedør.

Hamborgeren klager for rådstueretten, hvor borgmester Mogens Hen
riksen forlanger af Hans Mule, at han skal stille borgen for, at
han ikke vil forulempe ham med ord eller gerning. Hans Mule sva
rer rent ud nej, han har råd til at bøde, og det hjælper ikke,
at en af rådmændene, Sivert Lauritsen indstændig fraråder at
stille sig således an mod fremmede, hvis en af vores borgere, ytrer.han, kommer en anden tid til Hamborg kan de nyde sådant ondt
ad; han skal bede Gud om nåde; hvis han havde slået skipperen
ihjel, det Gud forbyde, da var det ikke så snarlig stillet igen.
Men Hans Mule, der ikke synes at have haft nogen forestilling om
det umoralske i et drab, pukker kun på sine penge, og svarer, at
havde han slået ham ihjel, så havde han at bøde med og kunne al
ligevel bo i Odense. Da borgmesteren igen beder ham stille bor
gen, svarer Hans Mule atter trodseligen og erklærer: "Nej han vil
ingen borgen sætte, thi han har at bøde med". For sådan foragt
må de bryde (hæve) retten og gå ned og tage borgén af skipperen.
Siden påstår Hans Mule, at han bød borgmesteren, inden denne gik
ned af rådhuset, hånden på, at han intet vil gøre hamborgeren;
men de tilstedeværende rådmænd erklærer alle som een, at det
først er sket, efter at retten er hævet. Alt dette passerer i overværelse af en skare af byens borgere, som er interesserede i
at høre, hvorledes en matador som Hans Mule vil klare for sig;
at magistraten ved sin myndighed så åbenlyst ringeagtet føler
sig i højeste grad fornærmet, siger sig selv.
Endnu en prøve på Hans Mules ubændighed. En morgen møder han på
gaden en borger ved navn Oluf Hansen. Oluf siger til ham, jeg
forstår, at I holder på både hænder; jeg skal betale Eder og Eders stedfar Sivert Lauritsen og Eders mor og Laurits Paaske by
foged til sin tid derfor. - Hvad hans udestående med disse per
soner er, vides ikke; i dette tilfælde benægter han dog siden
ikke faktum.
Det ser ud til, at Axel Brahe personligt har været i København
for at opregne hele dette synderegister for kongen og ved denne
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lejlighed er kommen under vejr med, at Hans Mule har ført kongen
bag lyset ved at forelægge ham et den 5.august dateret brev i de
fire prædikanters navn. Det lyder på, at han kærligen har anmodet
dem om at gå til Axel Brahe og magistraten og melde, at han gerne
vil møde i retten om den have, striden står om, og hvis så er,
at den gode lensmand synes, at haven med rette burde tilhøre Mo
gens Henriksen, da vil han gerne dermed lade sig nøje og ikke
derom forføje nogen videre trætte. Dette lyder overmåde frede
ligt, mén - brevet er falsk! Det er hverken underskrevet .eller
beseglet af prædikanterne, hvad disse senere beediger. Først ef
ter sin hjemkomst til Odense, forsøger Hans Mule at få dem til
at underskrive. Han har altså, som Axel Brahe ytrer, opsat dette
brev for dermed at bedække og besmykke sin overmod og foragt for
ham på kongelig majestæts vegne.

Det falder da næppe vanskeligt at udvirke en kongelig befaling
til fire fynske herremænd at indstævne for sig Axel Brahe på
kongelig majestæts og på borgmestres og råds vegne på den ene
side og Hans Mule på den anden side og dømme, om denne lovlig
kan undskylde, at han ikke er mødt for lensmanden i rette med
magistraten, og om hans andre modvilligheder mod disse sine øv
righeder, og om han har handlet mod sin forpligtelse af 1570.
For denne ret må nu den stolte Hans Mule møde på rådhuset samme
dag, som sagen om haven blev foretaget, 25.september 1585. En
dag, der aldrig vil gå ham af minde. Efter endeløse afhøringer
og forhandlinger dømmer commissairerne: Hans Mule har ved sin
nægtelse af.at møde for Axel Brahe og ved sin modvillighed og
opstudsi§hed mod andre fremfarende lensmænd forset sig imod
kongelig majestæts højhed og bør derfor at stande hans maje
stæt til rette, og da det noksom er bevist, at han med trussel,
ubekvemmelige ord så og med modvillighed har bevist sig imod
sine borgmestre og rådmænd, kan de ikke kende andet, end at han
har brudt sine forpligtelser og burde derfor at lide efter sam
me indhold.
Dommen er fældende for Hans Mule, som en slagen mand vandrer han
den aften hjem fra rådhuset. Men han taber ikke modet, og det
lykkes ham nogenlunde at afvende stormen, formodentlig ved per
sonligt at ydmyge sig for kongen, som den 24.oktober lader Axel
Brahe tilskrive, at, skønt han efter den af ham indsendte dom
har al grund til at søge den højeste ret imod Hans Mule, har han
dog eftergivet ham al tiltale på den betingelse, at han betaler
kongen 500 dir., beder borgmestre og rådmænd om forladelse for
sin utilbørlige optræden mod dem og forpligter sig til for frem
tiden at skikke sig som en lydig borger både mod kongens lens
mand og mod dem.
Axel Brahe skal foreholde ham dette, lade ham gøre afbigt, tage
forpligtelsesbrev af ham om god opførsel og forskrivning af ham
på de 500 dir. at betale til en bestemt termin og derefter lade
ham være fri for al videre tiltale samt levere ham et medfølgen
de, samme dag udstedt tilgivelsesbrev, hvori kongen udtaler, at
han af den gunst og nåde, hvormed han ellers har været Hans Mule
bevågen, tilgiver ham al den tiltale, han for denne sag kunne
have til ham.

I selve kongens kanslers overværelse må han da‘, så nødig han
vil, underskrive følgende forpligtelse:
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Effthersom Hanns Mulle y Otthenße haffuer nogle
aar forledenn sidenn giffuitt sytt breff oc forplichtt till
borgemestere och raadt her samestedtz, huor wdj handt
haffuer loffuit, beplicthet oc tilsagdt, ad handt aldrig
wille eller skulle epther then dag wprippe the sager,
borgemestere oc raadmendt oc hannem haffde weret
emellom, men met bequemeiig och tilbørlige ordt oc
nogactig beuißning thet ad giøre till tinge eller raadhuß,
oc thersom saa skeede, adt handt ther emodt giorde oc
thet kunde giøris beuißeligtt, tha skulle alle lougmaall
stande allesamen oben, ligge som sagen aldrig war forligtt etc., som same forplicht och forligelsemaall y sig
sielff ydermere formelder, huilchen forplichtt ehr aff
godemendt paa kongelig maiestets wegne kendt och sagdt
paa, adt Hans Mulle haffuer opbrott, oc bør therfore adt
liide effther hans breff oc forplichts indholdt, huilckitt
Hans Mulle wor begerindis paa thet mildiste adt maatthe
affskaffis, tha haffuer borgemestre oc raadt endnu for de
gode herrer, erlige oc welbyrdige mendtz Niels Kaaß till
Torupgaardt, kongelig maiestets cantzlers, Axell Brade
till Eluidt, kongelig maiestets befallingsmandt paa Otthenßegaardt, therïs forbøn skyldt affstaaedt och efftherladitt
aldt retthergang, brøde oc faldzmaall oc forßeelße, som
Hans Mulle kunde epther same sin forplichtt oc affsagde
dom werre falden fore, bode paa theris egne och Otthenße
byeß wegne. Thesligeste hues thrette oc wennighet, som
wor emellom erlig mandt Mogens Henricksen borgemester
oc Hans Mulle, som bleff optagen till gott forliggelßemaall thennom emellom, paa kongelig maiestets naadhigste
beuellingh forligtt och fordragen, saa ad forschreffne Mo
gens Henricksen haffuer och y ligge maade for forbemelte gode herrer theris forbøn skyldt affstaaed hueß
tiltall oc retthergang hand til forschreffne Hans Mulle
kunde haffue y the maade, dogh saa ad forschreffne
Hans Mulle aldrig effther thenne dag skall wprippe nogen
de sagger thenom emellom werrit haffuer till thene dag,
ey heller vdj nogen maade opßetthe sig emodt sin borge
mestere och raadt eller lade sig befinde modtuiligh eller
wlydig emodt sin borgemestere och raadt enthen met
wtilbørlig wbequemske ordt eller talle y nogen maade
oc ey heller emodt forschreffne Mogens Henricksen, meo
.thersom thet worder befunden oc skeligen kandt hannom
offuerbeuißis, adt handt i nogen maade sig forgribber oc
forßeer emodt borgemestere, raadt och forschreffne Mogens
Henricksen enthen met ordt, gierning eller talle, wdenn
hueß handt kandt met loug och retten och thet met beskeedelig ordt och talle adt giøre, tha skall alle sager oc
lougmaall, nye oc gamble, stande oben och wforligtt
offuer hannem oc hand tha adt werre forplicthet ad liide
oc stande till retthe effther hans forige gamble forplicht
och effther de goude mendz affsagde doms oc optagne
sagers lydelße, oc skall hand acthe och ære sin borge
mestere oc raadt y alle maade och the hannom thet
same wdj ligge maade igienn. Datum Otthenße thenn
29 dag octobris anno 1585.
Nils Kaaß mett
egen handh

Axell
Brahe '""™ ha"

Hans
m eg hann.
Mule
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Kongen er stadig tålmodig med Hans Mule, men han køber også mange
af kongens stude. Hans Mule får således 8.december 1586 kvitte
ring på 461 dlr.lmk. af de penge, som han det sidste år har købt
stude for til modtagelse i Rendsborg.
Som en af Odenses matadorer ses Hans Mules kone, Mette, i 1588
at have båret biskop Jacob Madsens søn, Oluf til dåben.

Striden med slægten Bryske blusser op igen i 1589. Idet Ejlers
yngre broder, Carl Bryske til Langesø søndag den 6.april 1589
klokken 9 om natten efter et bryllup laver hærværk hos Hans Mule.
Brylluppet er formedentlig mellem Frederik Qvitzow til Sandagergård og Qvitzowsholm og Jomfru Pernille Rud. Hans Mule ligger i
sin seng, da Carl Bryske kommer til hans dør med sine folk. Da
de ikke kan komme ind, har de slået 54 vinduer ud og slået vin
dueskarmene ind med spyd og værge, hvorefter de bombarderer hu
set med sten og sårer Hans Mule på den ene arm. Derefter slår de
løs på husgerådet, overfuser Hans Mule, hustru og børn og råber
skældsord efter ham. Belejringen samler selvfølgelig opløb af
bryllupsgæsterne.
Opbragt over dette brutale overfald klager Hans„Mule til rege
ringsrådet . (Det er jo i Christian d.IV's umyndige år). Regeringsrådet.pålægger lensmanden på Odensegård at tiltale volds
manden på det strengeste med lov og ret, hvis sådant får lov
til stiltiende at passere, vil mange mene, at det er til for
klejnelse for kongen i hans umyndige år. Det lykkes at bringe et
forlig i*stand og den 3.juni samme år udfærdiges en kontrakt
mellem Hans Mule og Bryskerne. Alligevel kommer det igen i 1596
til en konflikt.
21.november bliver Hans Mule sagsøgt for gæld, som sønnen, Lau
rids har stiftet under sit studie i universitetsbyen Tybingen i
1580.
25.maj 1590 får Hans Mule lOOdlr. for 2 heste, som hoffet skal
bruge til en rejse til hertugdømmet Braunschweig.
2.januar 1591 får lensmanden brev om, at Hans Mule, der en tid
(fra omkring 1550) har holdt hus og bod i Odense, nu på sine
gamle dage ikke længere kan gøre købmandsskab, handel og van
del. Derfor ansøger han om at blive fritaget for al borgerlig
og bys tynge og frit at måtte drage ud af byen og bo i rolighed
på sin gård Nislevgård, og her nyde samme privilegier som andre
af adelen, hvilke kongen også har bevilget. Hans Mule tilbyder
herefter ikke at drive yderligere handel, end der tilstedes
fremmede her i riget, når undtages hvad han behøver til sin og
sin hustrus underhold. Lensmanden skal derfor lade Hans Mule
uhindret drage til Nislevgård, så han ikke skal have noget at
klage over, men den, der bor i Hans Mules hus og gård i Odense,
skal gøre borgerlig og bys tynge deraf efter sin formue og lej
lighed.

Hans Mule bliver dog boende noget i Odense, hvilket bl.a. ses af,
at han med sønnen Laurids som fuldmægtig sagsøger Ejler Bryske
til Dallund. Sammen med Knud Rud til Vedbygård har Ejler ladet
Hans Mule sagsøge for 17 øksne, som han købte 1571 af afgangne
Jørgen Ruds tjener (fæstebonde) for 13 dir. parret. Da Ejler Bry-
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ske er den egentlige bagmand, mener Hans Mule, at forliget af
1589 er overtrådt. Rettertinget frifinder imidlertid Ejler Bry
ske .

Hans Mule bliver gift senest 1553 med Mette Lauridsdatter Kotte.
Ane 23453 Mette Lauridsdatter Kotte

Mette Lauridsdatter Kotte er født mellem 1524 og 1534 i Odense
som datter af Laurids- Nielsen Kotte og Karen Lauridsdatter.
Oplysningerne i forskellige stamtavler er forskellige, men "Met
te, Hans Mules" nævnes 1591 blandt arvingerne efter "Karen Kot
tes", altså Laurids Nielsen Kottes enke.

Mette Kotte dør 20.marts 1613 i Odense. Hun bliver begravet lige
ledes i Set. Knuds Kirke i Odense.
Hans Mule lader hugge en stor ligsten til koret i Vor Frue Kirke
i Odense med sig selv og sin hustru i legemsstørrelse. Under fi
re anevåbener repræsenterer han sin fædrene slægt Mule og sin
mødrene slægt Bang, samt sin hustrus fædrene slægt Kotte og hen
des mødrene ukendte slægt med en trekvistet eller trebladet plan
te og på hjelmen to vesselhorn. Stenens øverste del findes endnu
i museet. Møntergården i Odense. Den er blevet aftegnet i hel til
stand af Bircherod og Brandt. Stenen bar indskriften: "Her ligger
begraven ærlig og velbyrdig mand Hans Mule til Nislevgaard, som
døde anno ... den ... (ikke udfyldt), med sin kære hustru, ærlig
og velbyrdig Mette Kotte, som døde anno ... den ... (ikke ud
fyldt)', hvis sjæle Gud haver. Salige ere de døde, som dø hen i
Herren.
Hans Mule flyttede imidlertid kirke, men stenen blev liggende,
og en ny sten blev hugget til familiens grav i Set Knuds Kirke
i Odense. Stenen, hvis udseende ikke kendes, bar efter Bircherods afskrift teksten:
Her ligger begrafven erlig og velbyrdig mand Hans Mule, som
døde den 29 Septemb. Anno 1602 med sin kiere Hustru erlig og
velbyrdig Mette Kotte, som døde den 20 Martii Anno 1613 og
trende deres elskelig Børn, Lauritz Mule, som døde den 24 Martii
Anno 1603, Maren Mule, som døde den 15 Juli Anno 1607, Else
Mule, som døde den 25 Januar Anno 1605. Gud give Dennern alle
en glædelig og ærefuld Opstandelse.

De får af børn:
1: Mikkel Hansen Mule, han dør ung 1599.
2: Maren Hansen Mule, hun er født senest 1553. Hun dør 15.juli
1607 og bliver begravet hos forældrene i Set. Knuds Kirke i
Odense.Hun bliver gift første gang 23.juli 1570 med slægtnin
gen Casper Mule, der er født senest 1525 og død 1581. Han
studerede i Wittenberg og blev 1553 indformator for Christian
Ill's sønner, hertugerne Hans (den yngre) og Magnus. Samme år
blev han kannik i Ribe og 1556 domprovst i Ribe.
Maren Hansen Mule bliver ander gang 23.februar 1606 gift med
Mads Knudsen Skriver, der dog forlod hende.
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3: Else Hansen Mule er født senest 1556. Hun dør 25.januar 1605
og bliver begravet ved forældrene i Set. Knuds Kirke i Odense.
Hun bliver gift første gang 1573 med Iver Bertelsen. Han lever
ca. 1530 - til 28.september 1583, hvor han bliver begravet i
Ringsted Kirke. Han er fiskersøn fra Middelfart. Han studerer
1556 i Wittenberg, hvor han bliver magister 1557. Han studerer
1558 i København, hvor han er professor 1559 - 1563. Han stu
derer atter i Wittenberg et par år, hvorpå han bliver sogne
præst i Stege. Han bliver afsat og fængslet, men senere benå
det. 1571 - 1572 er han abbed eller forstander for Ringsted
Kloster, 1572 - 1580 forstander for Sorø Kloster og 1580 1583 forstander for Ringsted Kloster - tillige med er han kan
nik i Aarhus.’
Else Mule bliver anden gang 22.august 1591 gift med Dr. jur.
Niels Krag, der er fraskilt. Han er født i Ribe 1550 og dør
14.maj 1602. Han var søn af Peder Krag og hustru Karina Sø
rensdatter Kl.yne i Ribe. Niels bliver gift første gang med
Kønne Mikkelsdatter, 2.februar 1578, men som sagt skilt 1588.
Han studerer i København og Wittenberg, hvor han bliver magi
ster. Senere studerer han ved udenlandske universiteter og
bliver dr. jur. i Frankrig. Fra 1589 ekstraordinær professor
i historie ved Københavns Universitet, kannik-i Roskilde, or
dinær professor i græsk 1592 og kongelig historiograf 1594.
Han er dipl.omat og fra 1601 forstander for adelsskolen i So
rø.
4: Barbara Hansen Hule er født senest 1560. Hun dør 1591. Hun
bliveY gift 1577 med Willum Bang, der er født før 1560 og
dør 1603 - 1607. Han er tolder i Assens efter faderen 1578,
samt tillige borgmester fra 1580. Han er søn af Poul Bang,
der ligeledes er tolder og borgmester i Assens, og hustru
Birgitte.

5: Laurids Hansen Mule er født ca. 1560. Han bliver dræbt
14.marts 1603 i København enten i duel eller ved en mis
forståelse, idet A. Thiset i Personalhistorisk tidsskrift 5
VI anfører at han bliver ihjelstukken, da han en aften står
og lader sit vand, thi cTen, der gjorde det, siger straks:
"Om forladelse, jeg tænkte ikke, det var jer".
Hans portræt findes i N. Brobye Præstegård. Han bliver be
gravet hos forældrene i Set. Knuds Kirke i Odense.
Han kommer sammen med broderen Jørgen Hansen Mule til privat
undervisning ved biskop Peder Jensen Hegelund, barnebarn af
ane 93822. I 1530 bliver han immatrikuleret ved universitetet
i Tybingen, hvor hans gæld endnu ikke er betalt 1589. I 1588
får han et vikariat ved domkapitlet i Lund og i 1595 et i 0dense. 1590 - 1601 er han sekretær i kancelliet i København,
hvilket bliver forlenet med et kannikedømme i Oslo.
Han bliver gift 23.august 1601 i Odense med Mette Jacobsdatter. Hun dør 1607. Hun er datter af Jacob. Madsen (Vejle), der
er biskop i Odense, og hustru Karen Baggesdatter•

6: Jens Hansen Mule er født 15.september 1564 i Odense. Han dør
26.maj 1633 og bliver begravet 4.juni samme år.
Han kommer 1575 til Sorø til sin svoger magister Iver Bertel
sen. 1581 kommer han til Herlufsholm, hvorfra han bliver stu
dent 1586. Han rejser nu udenlands og er 1593 og 1594 i Hei
delberg, vist i Leyden 1594, 1595 i Padua, 1596 i Siena, 1596
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igen i Padua og 1597 - 1598 i Basel, hvorfra han bliver dr.
med. . Som hovmester for Axel Brahe bliver han 1600 immatri
kuleret i Geneve, 1601 både i Lyon og Orleans.
I 1602 bliver han hjemkaldt for som læge at ledsage Christian
d. IV's yngre broder, hertug Hans til Moskva. I 1603 får han
brev på det efter broderen, Laurids Mule, ledige kannikedømme
i Oslo. Fra 1605 er han til sin død praktiserende læge i Oden
se, fortrinsvis for adelen.
Han bliver gift første gang 26.maj 1605 med sit næstsøskendebarn, enken Else Hansdatter. Hun lever 1560 til 30.maj 1623.
Hun er datter af rådmand i Odense Hans Dinesen' og hustru Karen
Clausdatter, som igen er datter af Claus Eriksen i Bogense og
hustru Maren Bang, der er søster til Anne Bang, ane 46905.
Else Hansdatter er enke efter først Niels Jespersen, biskop
i Odense, dernæst Diderik Fuiren, der er guldsmed. Han lavede
bl.a. kronen til Christian d. IV i 1596.
Jens Hansen Mule bliver gift anden gang 14.november 1624 med
Anne Willumsdatter. Hun lever 1602 til 6.oktober 1652.
Hun er datter af rådmand Willum Lucassen og hustru Barbara
Arntsdatter.
De bliver alle begravet i Set. Knuds Kirke i Odense.
Jens Hansen Mule tilhører Odenseadelen, og han ansættes 1625
til 112 tdr. hartkorn.
7: Marcus Hansen Mule er født før 1575. Han dør 1626 i Odense.
Efter stridigheder indgår han forlig med faderen i 1597.
Han er formodentlig handelsmand i Odense
Han får 1600 pas til at rejse til Sverige. 1606 bliver han
overfaldet på gaden i Odehse.
Han dør ugift, men han havde været forlovet med en datter
af borgmester i Odense, Mogens Henriksen Rosenvinge. Det var
måske datteren Karen Mogensdatter, der er født 1575 og dør
ugift 1602 - vel af pest.

8: Jørgen Hansen Mule er født 1569. Han dør 1634 i Odense.
Han har i sine unge dage tjent i kongen af Frankrigs garde.
Fra 1602 er han købmand i Odense. Han nævnes som rådmand
fra 1605 og bliver borgmester i Odense 1632 - 1634.
Han takseres 1625 blandt den fynske adel,.meh kun til 20
tdr. hartkorn. .
Senest 1604 gift med Barbara Mogensdatter Rosenvinge, der er
født 21.september 1578 og døf 1634. Hun er-datter af borg
mester Mogens Henriksen Rosenvinge og hustru Karen Friis Jørgensetatter.
Børnebørn af Jørgen Hansen Mule: Anne Mule og Erik Mule skæn
ker henholdsvis 20 og 35 tdr. hartkorn til oprettelse af tre
danske eller kateketiske skoler i Odense, nu ”Mulernes Legat
skole". Begyndelsen hertil er de midler, som Rasmus Mule, der
er søn at deres farfader Jørgens broder, Niels Mule (ane
11726), havde efterladt sig.
9: Niels Hansen Hule, ane 11726.

10:Claus Hansen Mule er født ca. 1575 og dør 1647.
Han bliver student 1595. Han studerer 1599 i Wittenberg. Sam
me år besøger han Thyge Brahe i Bøhmen. 1602 bliver han ind
skrevet ved universitetet i Prag. 1611 bliver han indkaldt
sammen med andre adelsmænd til krigstjeneste. Han bor i Oden-
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se til sin død. Han takseres blandt den fynske adel til 39
tdr. hartkorn. 1628 får han bevilling på at brænde potaske i
Norge. Ernærer sig ellers som købmand. Han arver Nislevgård
efter sin fader.
Claus Mule bliver gift senest 1620 med Birgitte Mogensdatter
Rosenvinge. Hun lever 1590 til 1623. Hun er datter af borgmest.er Mogens Henriksen Rosenvinge og hustru Karen Friis
Jørgensdatter. Hun er altså søster til broderen Jørgens kone
samt broderen Marcus's eventuelle forlovede.
Claus Hansen Mule bliver gift anden gang senest 1627 med In
geborg Jensdatter Svane. Hun dør 1654. Hun er datter af råd
mand Jens Laugesen i Ribe og hustru Dorthe Hansdatter Svane.
Hans Mule og Mette Kotte bor vist nok først i den Røde Gård på
Overgade - nr. 64 - på den østlige side af Præstestrædet til
Vor Frue Præstegård. Gården overtages senere af sønnen Jens.
De flytter derefter til Set. Knuds sogn nær bytinget på Fiske
torvet. Her er det Hans Mule dør af pesten 25.september 1602.
Fire dage før døde den anden store købmand i Odense Oluf Bager
ligeledes af pesten.

Efter Hans Mules død bliver der formodentlig et .bedre forhold
til borgmester Mogens Henriksen Rosenvinges familie, idet to
af sønnerne Jørgen Mule og Claus Mule bliver gift med hver
sin datter af Mogens Henriksen, og Marcus Mule på et tids
punkt bliver forlovet med en tredje datter. Hun dør dog alle
rede 1602. .
A

Mette Kotte bliver som enke sagsøgt 27.oktober 1606 af Marine
Knudsdatter Seeblad, Niels Bagers enke i Odense for knap 340
dir., som Hans.Mule skyldte Niels Bager.- De indstævnede er
Mette Kotte Mules, dr. Jens Mule, Marcus Mule, Jørgen Mule,
Claus Mule, Marine Mule med Jacob Madsen (fejl for Jacob, Jacobseb Wolf, der er gift med en datter af Hans Mules datter
Else), læsemester, med hans børn Iver Jacobsen og Hans Jacobsen,
(nemlig) afgangne Hans Mules hustru, børn og arvinger.- Af Met
te og Hans Mules børn, der endnu lever, nævnes præsten Niels Mu
le, ane 11926, mærkeligt nok ikke.
Kilder:

[43] , [47], [48], [51], [52],[53] , [57]og[58].

*

Ligstenen over Hans Mule og Mette Kotte fra Vor Frue Kirke,

brudstykke findes nu i Møntergår^en, Odense. Fra Fyens For
tid 1916.
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Bircherods skitse af stenen med de fire anevåbener, efter
Personalhistorisk Tidsskrift 100, 1980.
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Ane 23454 ■Michel Muller eller Möller

Michel Müller eller (Möller eller Møller) er født tør 1540 formo
dentlig i Prøjsen - og nærmere betegnet Koningsbera.
Han dør l.decemner 1607 i København og bliver begravet 4.decem
ber. Han angives her som Mester Michel Müller, kongelig majestæts
bartskær, oa det angives, at han døde ganske hastig oa lettelia.

Han Kommer som nævnt tra Köningsberg, der dengang var hovedstad
1 hertuadømmet Preüsen. Preusens hersker Älbrecnt I var fra 1526
gift med den danske konge Frederik I's datter Dorothea. Hos hende
bliver hendes yngre halvbroder, hertug Hans den ældre af SlesvigHolsten-Haderslev opdraget fra ca. 1537 til 1542. Dorothea bevar
er forbindelsen med slægten hjemme i Danmark. Det er måske bag
grunden for. at Michel Müller 1564 bliver kongelig bartskær hos
Dorotheas brodersøn, den unge dansk-norske konge Frederik II.
22. juli 1564 udgår der kongelig befaling om at udlevere kongens
bartskær hans formands redskaber.- Befalingen bliver givet til
byfogeden i København og lyder på., at han skal lade hans konge
lige majestæts nartskær (barsker), mester Michel-(uden efter
navn) følge alt, nvis boskab, husgeråd, senaeklæder, skårne
klæder og aJt andet, så og alt det oartskær-redskab , kongelig
majestæt kunne tilkomme efter mester Hans Barcskær og hans hu
stru Karme, mester Jørgens udi Højbrostræde i København, så at
hannem på in-tet deraf gjordes forhindring.
5.feoruar* 1566 bliver der så udstedt et åbent brev om, at "Mic
hel Møllere, Kongens Vundartz" (sårlæge), må bo i København,
bruae sit håndværk som andre bartskærere, der har borgerskab,
men skal være fri for skat^ vagt, landsknægtehold og al anden
borgerlig tynge, sålænge han er i kongens daglige tjeneste.
Det er nok ikke nok ikke denne her Michel Müller, der 1568 bli
ver fjernet frå sin stilling på flåden på Holmen. - Den 14. ju
li omtales denne som "meget ulyksom" i»sit embede, hvorfor kon
gen beder Peder Oxe ansætte en anden. Kongen vil under Den Nor
diske Syvårskrig nødig, at nogen såret kommer i ulykke ved for
sømmelighed .

23. august 1573 nævner et kongebrev, at Michel Bartskær, der nar
påtaget sia på egen bekostning at forbinde og helbrede alle de
syge og sårede mennesker, der bliver henvist til ham fra kon
gens skibe og Holmen, årligt skal have i løn 100 mk. gældende
mønt og en sædvanlig hofklædning af rentemesteren, samt 1 okse,
2 svin, 2 pund rug, 2 pund malt, 1/2 tønde smør og en tønde
sild af Københavns Slot. Endvidere skal han være fri for skat
og al anden kongelig og borgerlig tynge. Alt sammen så længe,
han er i denne tjeneste.

Mester Michel Müller ejer forskellige ejendomme i København.
Før 1581 ejer han blandt haver og boder udenfor portene en
større ejendom øst før Nørreport. Af den svarer han 22 sk. i
jordskyld.
Før 1584 har han en ejendom i Klosterstræde, gi matrnr. 63.
Hertil køber han af magistraten gi. matrnr. 19, der ligger
mellem Klosterstræde og Helligåndskirken.- Michel Müller bor
nær Fisketorvet, den del af strøget, der ligger mellem Klo-
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sterstræde og Stenboderne. (Vimmelskaftet og Amagertorv).
Ejendommen sælger hans enke igen l.maj 1620.
20.juli gør byens magistrat vitterligt, at fordi de høker
boder, der nogen tid har stået på byens jord vest for Hellig
Gejstes Kirke (Helligåndskirken) til afbræk og skade for by
ens borgerskab, så får ærlig og velforstandig mand mester Michel
Møller, bartskær, borger samme sted, hans hustru Birgitte Jørgensdatter, begge deres børn og arvinger nu skøde på en part af
jord og samme grund som fri ejendom. Grunden (mtrnr. 19) ligger
næst østen op til hans egen gård (mtrnr. 63) ud til det gamle
Fisketorv og vesten langs med byens gang og stræde, som løber
mellem samme jord og den byens våning, Frands Christensen iboede
(gi, mtrnr. 18). Grunden er i længden fra Adelgaden, som kaldes
det gamle Fisketorv, i sønder og nord indtil Frantz Bagers nord
øst hjørnestolpe - 71 1/2 alen 1 kvarter. I bredden ud til Adel
gaden eller gi. Fisketorv fra mester Michels eget hushjørne og
mod øst 8 1/2 alen 1 kvarter. Bredden på den nordre ende af samme
jord fra Frantz Bagers nordre hjørnestolpe og til midt på strædet
7 alen 1 kvarter.
Michel Müller bliver forpligtet til at opsætte et muret hus ud
til gaden med en muret hvælving over de tre alen jord, som magi
straten har forbeholdt sig som stræde langs med Frantz Christen
sens våning (mtrnr. 18).

Michel Müller omtales også i forbindelse med naboers skøder. F.
eks. i Klosterstræde, hvor han er nabo til Jens Wibe, der 24. juni
1593 lejer sin iboende gård af Københavns Universitet (mtrnr.
20). Ligeledes da Daniel Lüdersen 12.december 1595 får skøde på
en ejendom vest for Helligåndskirken.
Michel Müller er bartskær eller badskær som det også kaldes. Det
er det samme som barber. Men denne gang var det også en slags
læge, idet en bartskær satte blodkopper, igler lavement, som var
vigtige elementer i den tids sundhedspleje. Som sårlæge forbandt
han sårede og duellanter m.m., ligesom han satte brækkede arme
og ben sammen. En bartskær var altså en slags læge i dagligdagen.
Nogle steder er Michel Müller angivet som kongens livlæge, men
han har dog ikke gennemgået nogen akademisk .lægeuddannelse.
20.juni nævnes mester Michel Müller Badsker blandt de i København
bosatte, der har erhvervet kongelig frihed for både skatter og
borgerlig tynge, men som desuagtet driver borgerlig næring. Kon
gen giver nu ordre til, at såfremt de fortsat vil blive boende
i byen, må de herefter betale skat og skylde som andre borgere.

Endnu i 1590'erne er Michel Müller tilknyttet hoffet. 14.december
1593 befaler Christian d. IV, at Mikkel Bartskær skal have denne
ene gang et læs korn af Københavns Slot. 24.maj skal han have et
læs rug for en rejse, han har foretaget forrige år med kongen ind
i hertugdømmet Slesvig - Holsten.

Han har også forbindelse med adelen. For 7.oktober 1596 skriver
kongen til fru Tale Ulfstand, at mester Michel Müller har beret
tet, at hendes afdøde broder Hack Ulfstand kort før sin død har
lovet Michel Müller 100 dir. for den tjeneste, han gjorde brode
ren under dennes sygdom og skrøbelighed, idet Michel Müller var
der både nat og dag og hjalp efter yderste evne. Disse 100 dir.
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er også indført i Hack Ulfstands testamente, men alligevel har
hun gentagne gange, hvor Michel Müller har krævet dem, holdt ham
hen under, forskellige påskud. Han anmodede derfor kongen om at
få ham til at hjælpe med at få pengene udbetalt, da han har brug
for dem.
Den 27.juni 1597 får proviantskriver på Holmen, Niels Paaske, or
dre til at yde Michel Müller følgende årsfetalje: 1 okse, 8 lis
pund flæsk, 1/2 tønde smør, 2 tønder sild, 2pund rug og 2 pund
malt. Dette viser, at Michel Müller fortsat er tilknyttet Holmen.

I foråret 1600 dør Michel Müllers kones fætter, sognepræst i Da
rum ved Ribe Jacob Jensen Hegelund. Arvingerne fragår sig arv og
gæld, men Michel Müller har penge tilgode hos ham, efter at denne
i fire år under sit studie i København boede hos Michel Müller.
I den anledning skriver kongen 8.december til lensmanden på Riberhus, Albret Friis, og beder denne undersøge sagen og hjælpe
Michel Müller til sin betaling, da arven er større end gælden.
Aret efter får den nye lensmand på Riberhus, Albret Skeel, et
lignende brev.
5.november 1606 sender kongen bud til magistraten i Odense om at
hjælpe*Michel Müller til rette i en trætte med Poul Nielsen, råd
mand i Odense, om penge, som rådmanden med sin underskrift skyl
der Michel"Müller.

En anden fætter til Michel Müllers hustru, Birgitte Jørgensdatter, er biskop i Ribe.Peder Jensen Hegelund. Denne sætter sin
søn Jørgen i kost hos Michel Müller, da denne læser i København.
Denne biskop nævner 27.april 1605 og 18.juni 1606, at Birgitte
er i Ribe. Han omtaler ligeledes Michel Müllers død 1607 i sine
almanakoptegnelsen.

Michel Müller bliver som nævnt gift 2.januar 1575 med Birgitte
Jørgensdatter.
Ane ^3455 Birgitte Jørgensdatter

Birgitte Jørgensdatter er født senest 1550 i Ribe.
Hun dør 2.maj 1621 i Odense. Hun bliver begravet i Set. Knuds
Kirke 14.maj, hvor der bliver betalt for ringning med storm
klokken .

Før giftermålet med Michel Müller har Birgitte to gange været
trolovet. 20.december 1570 bliver hun trolovet med Tue Christen
sen, men ”parternes tilbøjelighed for hinanden er forsvundet 7.
juli 1571", hvorfor de efter besvær 6.december hæver trolovelsen,
der skulle have resulteret i bryllup i Aalborg 10.august 1572.
Næste gang er hun trolovet med bartskær Morten Sørensen, men ef
ter en strid 21.november 1574 bliver også denne trolovelse hævet.

De får mindst tre børn:

1: Barbara Michelsdatter Müller født 1575 - 1586. Ane 11727.

2: Anne Michelsdatter Müller er født 1575 - 1590. Hun bliver gift
1609 i København med Johannes Kordieng. Johannes Kordieng er
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ejer af en bod ved GI. Fisketorv ved Helligåndskirken i Køben
havn 1620.

(V

”
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3: Agnethe Michelsdatter Müller lever ugift i København 1613. Hun
fører sag 1.oktober 1613 i rådstueretten i Ribe mod Helle
Hansdatter, der er svigermoder til Thomas Jørgensen, som e
Agnethes barnløse morbroder. I denne sag nævnes de tre døtr
af Michel Müller.

Af Ribebispen, Peder Jensen Hegelunds, optegnelser kan ses, at
Michel Müller og hustru 15.september 1576 kommer til Ribe, og at
de samme år sammen med Birgittes moder, Anne Jørgens, drager ti±
København, hvor Anne Jørgens dør 1578.
Peder Jensen Hegelund skriver flere gange til Michel Müller i Kø
benhavn, således både 26.april og 7.juli 1584 samt 7.juli 1585
om danske ordsprog (udtaget for børn af bibelen, trykt 1588)
Efter at Birgitte Jørgensdatter i 1607 bliver enke flytter hun
til Odense. Hertil flytter også datteren Barbara, da hun i 1616
bliver enke.
Birgitte dør som sagt 2.maj 1621 og bliver begravet i Set. Knuds
Kirke. Hendes gravsten er forsvundet, men den bar indskriften:

Her ligger begraven hæderlig og gudfrygtig matrone Birgitte,
mester Michel Müllers hustru af København, som døde her i Oden
se den 11. (fejl for 2.) maj 16.. (udslidt); derhos hendes kære
datter, hæderlig og gudfrygtig kvinde Barbara, salig mester
Niels Mulis, som døde anno .. (ikke tilføjet).

Kilder:

[47],[52],[59],[60],[61],[62],[63], [64]og[65].

Vest for kirken ses Michel Miiller ejendomme nr 63 og 19.
Kort over området ved Helliggeist Kirke (Helligåndskirken).

2(54

København 1611. Michel Müllers bolig lå lige til venstre for
Helligåndskirken, der er skråt under englen.

Billedet er fra Mogens Carstensen: Danske bybilleder 1580-1850.
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København 1587. Samtidig med Michel Muller.
Øverste billede er fra vest. Nederste er fra Amager.

Billedet er fra Mogens Carstensen: Danske bybilleder 1580-1850.
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Ane 23584 Peder Winther

Peder Winther kendes kun indirekte gennem hustruen og børnene.
Han dør sandsynligvis o. 1590 Han er gift med:
Ane 23585

Kirsten Jensdatter

Kirsten Jensdatter er født formodentlig senest 1560 og hun dør
1633 i Nøtten.

Efter Peder Winthers død bliver Kirsten Jensdatter gift med Peder
Munk i Nøtten. Dette fremgår bl.a. af Fleskum herreds tingbog
1629 fol.32a. At denne er fader til børnene Christen, Maren, Vogn
og Poul fremgår af Fleskum herreds tingbog 21.7 1634. Her nevnes
Vogn Piersen og Hans Hendrichsen, gift med Maren Pedersdatter
Munk vedr. "hvad gald, som deres sal. fader og hustrufader Peder
Munk, som boede og døde i Nøtten, til godtfolk havde bortskyldig
varet" I 1641 under d. 1.3. navnes salig Peder Munk og hans
sønner Poul Piersen og Christen Piersen.
Peder Munk faster 14.10.1591 to gårde i Nøtten. Det er gård nr.
1 og 4 (efter nummereringen ved 1688-matriklen). 13.3.1606 får
han stadfastelsesbrev på livstid på kirkens part af korntiende
af Nøvling sogn. Han har også selvejergods i Lundergaard. Dette
selveje går ved hans død i arv til hans kone, Kirsten Jensdatter
Winthers og efter hendes død arver hendes børn bl.a. selvejeran
dele i Lundergaard. Peder Munk er endvidere delefoged i Fleskum
herred, og han fungerer i perioder som herredsfoged. Han dør o.
1629, men der er ikke bevaret noget skiftebrev.
Kirsten Jensdatter Winthers dør formodentligt i slutningen af
1633 efter et skifte, der er indført i Fleskum herreds tingbog
16.12.1633. Heri navnes samtlige hendes børn af begge kuld som
arvinger.
I Peder Winthers agteskab med Kirsten Jensdatter er der børnene:

1: Niels Pedersen Winther, født nappe før 1580, død o. 1630 i
Ferslev. Gift med Berete Poulsdatter, se ane nr. 11792
2: Christen Pedersen Winther, født nappe før 1580, død o. 1630
i Søndertranders . Faster af krongård i Søndertranders. Hans
kones navn kendes ikke. Efter mandens død driver hun den til
syneladende videre indtil o. 1650, hvor hun oplod den til sin
søn.
3: Jep Pedersen Winther, født nappe før 1580, død 0. 1629 i
Nøtten. Faster af krongård nr. 2 i Nøtten fra 1621 og navnes
som sandemand i Fleskum herred. Gift med Kirsten Gregersdatter, sandsynligvis datter af Gregers Pedersen i Håls og
søster til Peder Gregersen i Flamsted. Hun bliver 2. gang gift
med Christen Andersen. Hun bor endnu 1660 på denne gård i Nøt-
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ten.

4: Peder Pedersen Winther, født o. 1590, død 1660, begravet
9.februar i Gunderup. Bor fra 1622 på krongård i Gunderup by,
er desuden ejer af en gård samme sted. Gift med Karen Jens
datter, død 1660, begravet 2.4.
I Kirsten Jensdatters ægteskab med Peder Munk er der børnene:

5: Poul Pedersen Munk er antagelig født 1590-1600 og er død
før 18.3.1630 idet han ikke nævnes i skiftet efter broderen,
se nedenfor.
6: Christen Pedersen Munk, død barnløs i Aalborg 1630. Skiftet
efter ham findes i Aalborg byfoged skifteprotokol 18.3.1630
Det er hans søskende Vogn Pedersen og Maren Pedersen, der ar
vede efter ham, broderen Poul Pedersen er åbenbart død på det
te tidspunkt.
7: Vogn Pedersen Munk er antagelig født 1590-1600. Han lever 18.
marts 1630, hvor han nævnes i skiftet efter broderen, se oven
for .
8: Maren Pedersdatter Munk er antagelig født 1590-1600. Hun lever
18. marts 1630, hvor hun nævnes i skiftet efter broderen, se
ovenfor.

Der kan gisnes en del over, hvem Peder Winther er?
I Aalborghus Lens ældste bevarede jordebog 1562 nævnes ingen Win
ther i Østhimmerland, men nok i Vesthimmerland. Så måske er Kir
sten Jensdatter i begyndelsen af 1590*erne som enke med fire børn
flyttet til Nøtten fra en anden, måske en vesthimmerlandsk egn?
Tingbogen for Fleskum herred giver i et tingsvidne fra 1641 et
lille holdepunkt: da det skal afgøres, om beboerne i den ene gård
i Nøtten har hævd på en bestemt kirkestol på kvindesiden i Fer
slev kirke, da taler gamle folk om, at Kirsten Jensdatter havde
siddet i den "siden hun kom til Nøtten, når hun'var i kirken".
"Siden hun kom til Nøtten"- ja, men hvorfra? Måske fra Beltoft,
i Lundby sogn i Slet herred, hvor der iflg. Carl Klitgård i året
1578 boede en Niels Winther, gift med Bolde Pedersdatter Munk,
fra Haubro.

I denne retning peger også følgende fra Fleskum herreds tingbog
2. marts 1646 fol. 29b.
Med ærlige og velagte Christen Nielsen Winther barnefødt i
Beltoft.
At eftersom form Christen Nielsen havde ladet indstævne nogle sin
slægt ______ svoger og frænder her i herredet anlangende bod, de
til ham skulle betale og udgive, efter slægt og frænders skrift
lige samtykke, i dag er læst og påskrevet, for en karl form Chri
sten Nielsen desværre for nogen tid siden dræbt og ihjelslagen
har, eftersom han sin fred_____
haver underdanigst______
så fremkom efterskrevne personer og tog i form Christen Nielsens
håndog lovede ham at betale som følger:
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Niels Winther i Søndertranders 3 sietdaler
Niels Nielsen i Ferslev 3 sietdaler
Gunderup Peder Winther 5 daler
og for hans søn 3 daler
Peder Winther i Nøtten for sig
og sin broder Christen Ibsen 6 daler
Christen Andersen ibm for sin stedsøn Poul Ibsen 3 daler
Peder Jensen på sin søn Just Persens vegne 1 daler
Niels Christensen i Volsted 3 daler
Christen Nielsen ibm 3 daler
Item for hans tvende sønner 2 daler

og form penge at udgive til form Christen Nielsen inden i dag 14
dage, næstkommende, og dersom det ikke efterkommes, da enhver at
lade dele uden varsel osv.

Fol.30a.
bestod Poul Pedersen i Dal og Anders Pedersen ibm, at de i dag
3 uger stævnede og varsel gav
Knud Erichsen i Nøtten
Christen Laursen i Miels
ung Christen Christensen i Volsted
enhver til sin hus og bopæl, anlangende bod at betale, udgive til
Christen Nielsen Winther barnefødt i
desværre dræbt og ihjelslagen har.

Beltoft for en karl han

*

Den karl Christen Nielsen Winther ihjelslår i Barmer er Christen
Christensen fra Hersom (Rinds Herred). For dette mord får Chri
sten Nielsen Winther sin fred igen af kong Christian d.IV den
24.september 1642.( Kancelliets breve).

Efter Jÿske Lov skulle frænder indtil fjerde mand (næstnæstsøskendebørn) betale mandebod, fjernere slægtninge kun, hvis de
ville.
Da ikke alle "Winthere" i Østhimmerland har betalt, må slægt
skabet mellem Christen Niels'en Winther og de østhimmerlandske
Winthere (i hvertfald disses 2. generation) være fjernere end
næstnæstsøskendebørn .
Christen Nielsen Winther er søn af Niels Nielsen Winther og
Bodil Pedersdatter Munk.

Kilde:

[8],[85].

Ane 23596 Jens Pedersen

Se ane 11804.
Ane 23597 Kirsten Madsdatter

Se ane 11805.

,

Ane 24480 Peder Winther
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Se ane 23584.
Ane 24481 Kirsten Jensdatter

Se ane 23585.
Ane 24492 Jens Pedersen

Se ane 11804.
Ane 24493 Kirsten Madsdatter

Se ane 11805.
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16 Generation
Ane 46904 Mikkel Christensen Mule

Mikkel Christensen er født senest 1485 i Odense.
Han dør 1.november 1537 i Odense og bliver begravet i Vor Frue
Kirke i Odense.
Den 9.december eller 26.juli 1509 afhænder Peder Christensen
Mule, der er præst og forstander for Helliggejsthuset i Odense
al den rettighed, som han på arvs vegne er tilfalden efter sin
far og mor i den gård, som han (vel Mikkel) besad og iboede, til
sin broder Mikkel Mule.

Mikkel Mule er fra før 1509 og til sin død købmand i Odense, og
11.juli besegier rådmand Mikkel Mule med sit adelige segl et do
kument, der endnu er bevaret. Han bliver borgmester i Odense før
1528 og er det .til sin død.
Før 1528 bliver han kirkeværge ved Vor Frue Kirke, og den gamle
latinskole sydligst på Vor Frue Kirkegård bærer endnu - som et
minde om en større istandsættelse gennemført af rentemester
Anders Glob_- en tavle med de to værgers navne og skjolde (Mikkel
Mule og Anders Nielsen).
I et kongebrev 1531 nævnes Hans Friis og Mikkel Mule som Odenses
borgmestre. Det er således bl.a. Mikkel Mule, der er borgmester
under Grevens Fejde.

Midt i marts 1535 går Christian d.III's tropper i land på Helnæs,
og efter træfningen ved Favrskov banker finder Odenses magistrat
og andre fynske byer det klogest at hylde ham. Det er således
Mikkel Mule med flere, der 22.marts 1535 på Odenses borgeres veg
ne lover Christian d.III, Frederik d.I's søn troskab. Idet han
indfinder sig i den kongelige krigslejr i Barløse.
Dette skridt skåner dog ikke Odense for mere ødelæggelse og plyn
dring, idet der allerede i april bliver landsat grevelige tropper
på Fyn. De plyndrer og besætter Odense, nu som straf for over
gangen til Christian d.III.
Til slut bliver Odense for tredje gang plyndret, denne gang igen
af Christian d.III's tropper. Efter slaget ved Øksnebjerg 11.juni
1535 hersker Christian d.III uanfægtet på Fyn. Byen rejser sig
dog hurtigt efter ødelæggelserne på grund af 1500-tallets almin
delige højkonjunktur.
Mikkel Christensen Mule bliver gift før 1509 med Anne Jensdatter
Bang.
Ane 46905 Anne Jensdatter Bang
Anne Jensdatter Bang er født senest 1490 i Assens. En søn af hen
de, Hans Mule, oplyser i en retssag 19.oktober 1577, at han er
dattersøn af Else og Jens Bang.
Hun dør 20.april 1569 i Odense og bliver begravet i Vor Frue Kir
ke i Odense.
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De fàr af børn:

1: Christen Mikkelsen Mule er født før 1523. Han dør efter 1586.
Han er 1548 Erik Krabbes foged på Aastrup og indkræver 1550
og 1551 fordringer efter sin hustrus far. Han er rådmand i
Odense 1561. 1572 er han foged på Rugård. Han handler i 1573
om sin fædrene arv med broderen Mikkel. Han kaldes i 1568
for "ærlig og velbyrdig".
2: Hans Mikkelsen Mule er født er født senest 1525. Ane 23452.
3: Maren Mikkelsdatter Mule er født senest 1527. Hun er død i
september 1545. Hun bliver 1544 gift med den senere rådmand
Knud Jørgensen Seeblad. Hun er begravet i Albani Kirke i Odense.
4: Marcus Mikkelsen Mule om ham vides intet.

5: Jens Mikkelsen Mule er født senest 1530. Han er død ugift
2.september 1565 og bliver begravet i Vor Frue Kirke i Odense.
Han bor 1552 i Fåborg.

Til børnene hører formodentlig også:
6: Oluf Mikkelsen Mule født senest 1510. Han er Erik Hardenbergs
foged på Mattrup.
7: Laurids Mikkelsen Mule er født 1510. Han er 1534 borger i Kø
benhavn. 1553 er han rådmand samme sted. 1549 - 1550 er han
foged på Island. 1553 er han atter rådmand i København og en
delig 1562 forstander for Almindeligt Hospital i København.
Han dør 25.juni 1567.

3; Anne Mikkelsdatter Mule er født før 1535. Hun dør 1568 og bli
ver begravet i Vor Frue Kirke i Odense. Hun er gift først med
Tønnes Mikkelsen og derefter Med Peder Skriver.
9: Jørgen Mikkelsen Mule er født senest 1520 og dør efter 1546.
Han nævnes 1546 som borger i Odense.

Ifølge Bircherods tegning lød teksten på deres gravsten i Vor
Frue Kirke således:
Anno 1537 Alle Helgensdag, som er den 1. dag november, døde ær
lig og velbyrdig mand Mikkel Mule, borgmester udi Odense.
Anno Domini 1569 den 20.april døde ærlig og velbyrdig kvinde
Anne, Mikkel'Mules.
Anno 1565 den l.septemoer døde ærlig og velbyrdig Jens Mule.

Mikkel Mule må have boet i den store ejendom Overgade 28, som
allerede hans farfar havde haft. Sønnerne Christen og Hans synes
at have været uenige om arven, for ifølge ifølge byens protokol
ler fra 12.februar 1581 indgår de forlig 26.juni 1571. Ifølge
forliget skal Hans Mule af sin broder Christens lod have en bon-
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degàrd i Hjorslev (Otterup sogn) , en ejenaomsjord og en gård ved
Assensr en ejendom i Odense og Jørgen Kottes pantebrev. Hans Mule
skal afstå til sin broder deres fædrene gård i Overgade, en bryg
gepande i gården og en enghave udenfor Møllebro.

Mikkel Mules segl 1523 med slægtens adelsvåben.

Thiset: Danske adelige segiller.

ra-

Mindetavle i muren på Vor Frue

Tegning af mindetavlen af Jacob

Kirkes ligkapel.

Bircherod. Neders på stenen er

Foto: Odense bys historie.

anført kirkeværgerne, Mikkel
Mule og Anders Nielsen.
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Den nu forsvundne gravsten over Mikkel Mule og Anne Bang, samt
sønnen Jens Mule. Stik efter Bircherods tegning.
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Ane 46906 Laurids Nielsen Kotte
Laurids Nielsen Kotte er født mellem 1487 og 1507. Han dør for
modentlig 1542.
Laurids Kotte eller Laurs Kotti nævnes første gang i et tings
vidne 23.september 1532 angående en ejendomshandel mellem Set.
Anne Gilde og Knud Andersen i Anderup. Laurids Kotte er fra før
1532 til sin død købmand i Odense, samt kreatureksportør (øksen
handler) .

Laurids Kotte nævnes sammen med sin bror Jørgen Kotte 1535 blandt
de adelsmænd. der skal udruste een hest. Det samme skal han i
1539 og helt op til 1558 ligeledes sammen med broderen Jørgen
Kotte. Det sidste hænger ikke sammen med, at han er død 1542, men
det kan jo være hustruen, forpligtelsen her hænger på.
Han nævnes ligeledes 1552 for sammen med fætteren Knud Jørgensen
Seeblad mandag efter Set. Hans, at have tilskødet Peder Remsnider
en gård. Det passer ikke sammen med, at hans enke og hendes anden
mand før 1550 får sønnen Christen Friis.
Han er nævnt som eksportør af 135 okser i 1539. I 1540 får Lau
rids Kotte og hans arvinger brev på et stykke jord ved Hellig
ge jstes hovedgård i Odense.

Han skal have ejet gods i Dalby på Hindsholm
*

Laurids Nielsen Kotte bliver gift før 1534 med Karen Lauridsdatter.

Ane 4-6907 Karen Lauridsdatter

Karen Lauridsdatter er født før 1515 i Kerteminde. Hun dør 1590
eller 1591 i Odense.
De får af børn:
1: Mette Lauridsdatter Kotte født mellem 1524 og 1534. Ané 23453.

2: Marcus Lauridsen Kotte født før 1535. Han dør 1590. Han er fra
senest 1560 rådmand i Odense. Hans enke nævnes 1591 sammen med
børnene Laurids og Niels Kotte blandt arvingerne efter Karen
Kottes.
3: Karine Lauridsdatter Kotte født ca. 1524. Hun bliver gift med
Claus Michelsen. Han er født ca. 1520. Han er borger i Odense.

Karen Lauridsdatter bliver efter Laurids Kottes død gift igen med
et medlem af slægten Friis, men der vides intet om ham.
Af dette ægteskab er der:
1: Christiern eller Christen Friis født før 1550. Han dør ca.
1584. Han og hans hustru Boel lejer Set. Knuds Klosters jord
i Munkeris. Noget jord, som Karen Kottes tidligere havde. Han
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er kort tid byfoged i Odense. Fra senest 1581 er han rådmand
og han dør som borgmester.
Han bliver gift senest 1568 med Boel, der tidligere var gift
med Peiter. Hun nævnes blandt Karen Kottes arvinger med døtre
ne Mette, Margrethe og Kirstine Friisdøtre.

Karen Lauridsdatter bliver nu gift for tredje gang. Denne gang
med Claus Mikkelsen, der er født før 1520 i Odense som søn af
Christian d.II's tilhænger Mikkel Clausen.
Claus Mikkelsen nævnes i en herredagsdom af 4.november 1541, da
han far Gert Bryske af Dallund dømt til at betale gæld til fade
ren. Claus Mikkelsen skal have været rådmand og senere borgme
ster i Odense.

Af dette ægteskab er der:

1: Marine Clausdatter født før 1565. Hun er død ’før 1591. Hun
bliver gift med Jørgen Andersen, der er søn af rådmand Anders
Iversen og hustru Gertrud. Han dør før 1591.
2: Kirstine Clausdatter født før 1565. Hun dør 1624. Hun bliver
gift med Christoffer Nielsen Bang, der er født ca. 1599. Han
studerer 1556 i Wittenberg. Han nævnes 1560-1568 som skriver
på Øm Kloster og Skanderborg Slot. Senere bliver han stifts
skriver i Odense, hvor han også bliver storkøbmand.
3: Anne Clausdatter født før 1565. Hun dør ugift ca.1617.

Karen Lauridsdatter nævnes flere gange i sin enkestand, men hun
benævnes Karen Kottes efter sin første mænd.
•

Da hertug Ulrik af Mecklenborg i anledning af datterens bryllup
med Frederik d.II den 20.juli 1572 drager til Danmark bliver
han indlogeret hos Karen Kottes i Odense. Det var skik og brug,
at standspersoner blev indkvarteret hos de rigeste borgere. Ka
ren Kottes får herfor 9 mk. 6 1/2 skilling. Ligeledes 7.januar
1578, da lensmanden i Odense får ordre til at afregne med Karen
Kottes for hertug Hans's fortæring.
10.januar får borger Hans Friis livsbrev på kirkens part af korn
tienden af Lyngby (Rynkeby) og Marslev, hvis han overlever fru
Karen Kgttes, der har livsbrev herpå.

I forbindelse med hyldningen af prins Christian (den senere Chri
stian den IV) som tronfølger i Norge og Danmark den 1. maj i Odensé, bliver hertug Hans den ældre af Slesvig indlogeret ved
Karen Kottes.
Karen Kottes hovedejendom er i Overgaden. Den bliver i 1880 af
C.T. Engelstoft identificeret som nuværende nummer 12. Det bli
ver svigersønnen Christoffer Bang, der overtager ejendommen.
Han har dog nogen strid med arvingerne.
Kilder:

[43] , [48] , [52] , [67], [68]og[69] .
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Ane 4-6910 Jørgen Pedersen Rentemester

Jørgen Pedersen er født i Ribe før 1510. Han dør 22.februar 1554
og bliver begravet i Ribe Domkirke.
Han er rentemester (en slags finansminister for Jylland), køb
mand og handelsmand i Ribe. Han ejede bl.a. den nuværende ejen
dom Nederdammen 31 tæt indenfor Nørreport. Det skulle være Dan
marks ældste bindingsværksbygning.
Om hans fødselsår, ungdom og uddannelse vides intet, men det må
formodes, at han har fået en lærd opdragelse, for han går for
mentlig tidligt ind i centraladministrationen. Han er vistnok al
lerede fra Frederik d.I's tid kongelig skriver. Han er måske identisk med den Jørgen Skriver, kanslerens svend, der 1532 får
ordre til at køre til Hindsgavl med en vogn.
Han bliver af den katolske biskop Iver Munk forlenet med Darum
kirke ved Ribe. Han har dog næppe resideret her.

Vi finder ham senere i Christian d.III's kancelli.
Under Grevens Fejde ser vi ham rosende omtalt af .førstesekretæ
ren, Jesper Brochmand, som giver ham dette skudsmål, at han
hverken spa_rede sig nat eller dag. I et kongebrev til Ribe da
teret 10.januar 1536 benævnes han som "vor sekretær" Jørgen
Pedersen.
Efter reformationen får han den højt betroede stilling som rente
mester for Jylland efter Christen Hvid. Under reorganisationen
af finansforvaltningen har han dog næppe udfoldet selvstændigt
initiativ, men blot været den redebonne hjælper. Hans virksomhed
består væsentligt i at oppebære de kongelige indtægter, men sam
tidig udfører ham forretninger for kongen i Holland og Hamborg.
Han var sin tids eneste højtståépde embedsmand af borgerlig af
stamning og i øvrigt den sidste føt enevældens indførelse 1660.

Som jysk rentemester fra 1536 til sin død 1554 bliver han lønnet
ud af den faste løn på 250 mark danske årligt, plus indtægter af
en række gejstlige embeder. Allerede fra 1536 har han et provsti
ved domkapitlet i Bergen, og 27.januar 1538.får han Hornum præbende og kannikedømme ved Viborg domkapitel mod at gøre tilbør
lig tjeneste. 1541 får han et kaninokat i Ribe, hvor han bliver
kantor ved domkapitlet.
I 1538 synes mønten i Ribe, at være blevet nedlagt. I "Tegneiser
over alle lande" findes nemlig en kongelig befaling til Claus
Sehested og Jørgen Rentemester om at modtage af møntmesteren
i Ribe alle hans stempler og i fremtidem forbyde ham at lave møn
ter .
I 1543 bliver han som en anset mand optaget i Guds Legems Lav i
Aalborg.

Han ejer en gård på Mellemdammen i Ribe, som han har arvet efter
sin far. 25.april 1544 udsteder Christian d.III ejendomsbrev til
ham på gården Segeberg, som ligger i Farum sogn nordøst for Mejlby. Hertil føjer bystyret söm gave et hus, der har været ganske
anseligt, hvis det er identisk med det, der bliver nedrevet på
Segeberg i 1561. Da beskrives det som et "korshus" i to etager,
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bygget i mursten og hugne sten. 15.juni samme år får han hertil
en eng. Gården kommer dog senere atter.i kongens besiddelse
Jørgen Pedersen køber før 13.juni 1541 to bondegårde i Kærbølling i Farum sogn af adelsmanden Erik Høg til Klarupgård ved
Aalborg. Den ene af disse gårde overdrager han med "min kære
hustru Anne Heggelundsdatters" vilje til Ribe by 21.december
1542.
Nærmere byen får Jørgen Pedersen overdraget det katolske domka
pitels tidligere ejendom Kieldstoft mellem Frue Kirke og Ribe A.
På jordstykket udsteder han 28.december 1545 kvittering på papir
og dagen efter på pergament. Begge dokumenter bliver forsynet
med Jørgen Pedersens bomætkeskjold, højre halvdel af en pil for
synet med 2 tværstregér.

De to erklæringer lyder:
Jeg Jørgen Pedersen, kongelig majestæts rentemester, gør vitterligt med dette mit åbne brev, at
ærlig og forstandig mand mester Jens Viborg, ærkedegn udi Ribe, haver nu selv overantvortet mig
på Riber kapitels vegne halvanden hundrede tyvefire daler. Dertil haver jeg annammet af borgme
ster og råd udi Ribe og på Riber kapitels vegne et hundrede fyrretyve jochimsdaler. Derforuden
haver jeg Jørgen Pedersen selv udlagt og på fornævnte Riber kapitels vegne firsindstyve seks
daler. De halvfjerdsindstyve daler var for Kiildstofft, som jeg købte fornævnte Riber kapitel af,
og de ... daler haver jeg ellers udlagt på ... på kapitels vegne. Så er ... tilsammen fire hundrede,
som er på regnskab af den hjælp, Riber kapitel var taget for at skulle komme kongelig majestæt
til hjælp med.
Til vidnedsbyrd trykker jeg mit signet neder på dette mit åbne brev. - Skrevet udi Ribe manda
gen næst efter juledag år MDXL på det femte.

Jørgen Pedersen
med egen hånd

Jeg Jørgen Pedersen, kantor i Ribe gør alle vitterligt i dette
mit åbne brev, at efterdi at hæderlig kapitel i Ribe haver nu
solgt og skødet mig og mine arvinger den toft liggende her uden for Ribe imellem Frue Kloster og Riber A, som kaldes Kieldstofft, som det brev, de mig derpå givet haver, ydermere udviser
og indeholder. Da der om så sker, at Thomas Olufsens (Thames Oluffssens) arvinger, som undte og gav samme toft til fornævnte
Riber kapitel på ret genkøb, om de udi fremtiden ville det igen
købe, da forpligter jeg mig og mine arvinger at gange imellem
dennem og fornævnte kapitel til minde eller ret og holde for
nævnte kapitel det aldeles skadesløs.
Til vidnesbyrd lader jeg hænge mit indsegl neden for dette mit
åbne brev, som givet er udi Ribe tirsdagen næst efter juledag år
MDXL (på det femte).
Fra tiden lige efter Reformationen ses ofte; at personer forsøger
at generhverve gods, som deres forfædre har overdraget gejstlige
instututioner i den katolske tid. Det er nærliggende at anse Jør
gen Pedersens far, Peder Thomsen, for at være søn af den i brevet
nævnte Thomas Olufsen. Endvidere er Jørgen Pedersens våben på
hans gravsten forsynet med et hjelmtegn, der ligner den lyngbusk,
som Thomas Oluf sens svigerfar Terman eller Torben Jepsen blev ad
let med i 1459. Skjoldet på Jørgen Pedersen Re.ntemesters gravsten
er desværre så slidt, at mindelser om den eventuelle oldefars vå
ben fra 1459 med tre ål i skjoldet er væk.
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De sidste år af sit liv får han også et kannikedømme ved Aarhus
Domkapitel.
Det fra 1546 bevarede rentemesterskab fra hans hånd er desværre
ikke præget af samme regnskabsdygtighed som Eskil Oxes fra 1550'
erne. Disse mangler er måske forklaringen på den gæld, der findes
i hans kassebeholdning ved hans død. En gæld, som enken først får
dækket efter et par år med god støtte af hans adelige embedskol
leger, hvilket viser, at han har haft et yderst godt forhold til
sine adelige kolleger.

Det var pålagt Jørgen Pedersen som rentemester og som selvstændig
handlende at skaffe visse fornødenheder til hoffet. Af indførsler
i kancelliets brevbøger ses, at han skulle .skaffe bl.a. øl, fe
talje, kød, smør, fisk, korn, lærred, urter m.m..
Jørgen Pedersen Rentemester gifter sig i årene 1533 og 1537 ind
i en af Ribes store slægter, nemlig Hegelund'erne. Hans kone bli
ver Anne Christensdatter Hegelund.
•

Ane 46911 Anne Christensdatter Hegelund

Anne Christensdatter Hegelund er født mellem 1492 og 1510 i Vi
borg. Hun dør 7.oktober 1578 i København hos datteren Birgitte
Jørgensdatter .Hun er første gang gift før 1530 med Iver Stub, der er borger i
Ribe. Han er død omkring 1532 til 1537 i Ribe. Han er født om
kring 1500 måske i Viborg, hvor der er en borgmester Peder Stub,
der holder med Christian d.II og derfor må rømme riget, da Fre
derik d.I overtager styret. Det nævnes dog også i 1532, at hans
forældre og hans mors søster har skænket en gård i Fårup og fem
boder i Ribe til Set. Lamberti alter i Vor Frue Kirke i Ribe. Iver Stub søger i 1532 at få-disse ejendomme i forlening.
Første gang vi møder ham er 9.september 1527 i et kongebrev. Han
er da i trætte med en landsknægt. 19.juni 1530 er han blandt de
borgere, der er i strid med mester Oluf Munk, der er kantor i Ri
be .
20.november 1532 bliver det nævnt, at der er en strid mellem hr.
Christen Sørensen i Ribe og borgeren Iver Stub om et vikarie til
Set. Lamberti alter i Vor Frue Kirke. Striden drejer sig om
brugsretten over noget jordegods, som hans forældre og moster har
skænket.
Iver Stub dør kort tid efter.
De får af børn:
1: Peder Iversen Stub født senest 1530. Han bliver kongelig maje
stæts tolder i Aalborg. Han optages 1562 i Guds Legems Lav i
Aalborg. Han bliver 1569 regnskabsprovst eller stiftsskriver,
men afgår 1570, da han bliver borger i Aalborg. Sine sidste
år lever han vist i Nibe.
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2: Sophie Iversdatter Stub er født ca. 1531. Hun dør 1591 i Ribe.
Her bliver hun begravet i Set. Katharina Kirke. Hun er først
gift med Søren Svendsen, der er stiftsskriver i Ribe. Han dør
1564 - 1566.
Hun bliver så gift med Laurids Ægidiussen, der er født 1531.
Han bliver magister i Wittenberg 1566 og derefter skolemester
ved Ribe Domkirke. I 1569 bliver han lektor ved Domkirken og
sognepræst i Vester Vedsted. 1580 til 1596 er han sognepræst
i Set. Katharina Kirke i Ribe.

I årene 1533 til 1537 bliver hun som sagt gift med Jørgen Peder
sen Rentemester.
De får af børn:
1: Peder Jørgensen født 1533 til 1537. Han dør i Ribe 1572. Hvor
efter hans kone Mette Jensdatter med deres tre børn går fra
arv og gæld. Peder Jørgensen er allerede 3.september 1557 myn
dig og tilstede i Ribe rådstueret på moderens vegne.
2: Thomas Jørgensen er født februar 1542. Han dør 11.april 1606
i Ribe. Han bliver 1562 optaget i Guds Legems Lav i Aalborg,
som Peder Stubs broder. Før l.maj 1576 er han slotsskriver på
Vordingborg Slot. Herefter flytter han til Ribe, hvor han næv
nes som slotsskriver på Riberhus i 1582. I årene 1584 til 1589
er han tolder i Ribe. Fra 1588 til sin død er han Rådmand i
Ribe. I 15 år er han formarid for Gilden, dvs. byens fattigkas
se. Han er kirkeværge for Set. Katharinæ Kirke i årene 1587
til 1592.
I 1601 udarbejder Thomas Jørgensen en kopibog med afskrif
ter eller uddrag af Ribe bys privilegier, kongebreve, vedrø
rende dels købstæderne i almindelighed, dels Ribe alene, skø
der og adkomstbreve m.m.. Han bliver gift 9.februar 1589 med
Marine Hansdatt'er, der dør 1602.

3: Birgitte Jørgensdatter er født senest 1550. Ane 23455.
*

For nylig er det konstateret, at Jørgen Pedersen i Ribes ældst
bevarede skatteliste 1545 er ejer af den nuværende ejendom Nederdammen 31. Den fjerde ejendom på gadens nordside inden for
den i 18,43 nedrevne Nørreport. Den endnu bevarede kærne i dette
hus er bindingsværk, som af dendrokronologisk vej er aldersbe
stemt til 1486.
Ejendommen er altså ældre end fra Jørgen Pedersens tid, men om
bygherren skal søges i Jørgen Pedersens egen slægt eller blandt
slægtninge til hans forgænger i ægteskabet Iver Stub står hen i
det uvisse.
Det er fra denne ejendoip Jørgen Pedersen lader bygge sin helt
private vindebro over Ribe A til sine grunde uden for byen. En
bro, der - så at sige’ - fører uden om bytolden. Der kan næppe
herske tvivl om, at en mand, der kan tillade sig sådanne fri
heder over for sin by, må have besiddet overordentlig stor magt.
Jørgen Pedersen bebor denne gård til sin død, hvorefter enken
og sidst Thomas Jørgensen ejer den til 1577.
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14. december 1577 lovbyder Thomas Jørgensen, salig Jørgen Peder
sen Rentemesters søn, sin salig faders hus, gård og ejendom, og
3.december samme år sælger han ejendommen til Mourids Podebusk.

Jørgen Pedersen ejer flere ejendomme i byen, hvorom Ribe byting
bog giver god besked, l.juli 1561 skøder Anne Christensdatter,
salig Jørgen Pedersens efterleverske, med sin søn Peder Jørgen
sen som lavværge til Niels Lange til Kærgård, ridder, det hus i
Ribe, som Simon Sørensen Iboede, og som Anne Jørgens var "til
vurderet udi hendes betaling" og beliggende inden Nørreport på
Nederdammen mellem Niels Munk og Lambert Ibsens hus næst inden
porten.
Den nævnte Simon Sørensen er gift med Jørgen Pedersens søster,
og med ham har Anne Christensdatter ført retssag 1557.
15. maj 1568 tager Jens Mortensen tingsvidne om, at Thomas Jør
gensen, salig Jørgen Pedersen Rentemesters søn, har solgt og
skødet ham det "hans hus i Storegade, som Jens Mortensen selv
iboede" på østre side fra Skibsbroen mellem Hans Jensens og
Poul Hansens hus på den ene og Mads Davids hus på den anden si
de .
27.november 1568 udsteder Peder Jørgensen, fuldmyndig, på sin
moder Anne_ Christensdatter, sa-lig Jørgen Pedersen Rentemesters
efterleverske, Thomas Jørgensen og Birgitte Jørgensdatter, for
nævnte Jørgen Pedersens børn og arvinger, skøde til Peder Mor
tensen Hegelund på dennes iboende hus og gård i Ribe, som har
tilhørt deres "oldefar" (farfar) Peder Thomsen, fordum borgmester
udi Ribe. Ejendommen er beliggende på Mellemdammens søndre side
næst østen op til Hans Pedersen Fannings iboende hus og vesten
op til Anne, salig Peder Ibsens iboende hus. Huset er en del af
det nuværende Mellemdammen 16.

Bytingbogen giver også andre oplysninger om familien. Således
lader Niels Christensen 9.marts 1570 tinglæse Anne Christens
datter, salig Jørgen Pedersen Rentemesters efterleverskes brev
om, at han har tjent hende og hendes salig husbond som en god,
tro og ærlig dreng fra hans første barndom, og indtil han for
mange år siden kom til Peder Stub i Aalborg, hendes søn.
Jørgen Pedersen dør som sagt 22. februar 1554 og bliver begravet
i Ribe Domkirke, hvor hans slidte gravsten endnu findes. Af ste
nens tekst kan læses:
.... obiit vir præstans Georgius P...
I øverste venstre hjørne ses hans udslidte våben, hvoraf hjelm
tegnet dog synes at være et kornneg eller lyngbusk. I højre hjør
ne konens mærke, et kristuslam og hendes forbogstaver A.H.

Da Jørgen Pedersen dør efterlader han sig en stor gæld på sit
regnskab med kongen.
Kassemanglen bliver indledningen til en lang og indviklet arve
sag, som i virkeligheden først ender 20 år efter med enkens fal
lit .
Til at begynde med er alt godt. 21.oktober 1554 får Anne, Jørgen
Rentemesters efterleverske, kvittering på alt, hvad hendes mand
er kronen skyldig. Fordi - som tidligere nævnt- hans adelige
kolleger: Korfitz Ulfeld, Eskild Oxe, Jørgen Marsvin og Kristof
fer Walkendorff indskyder de resterende summer. Også kongen
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hjælper: 5.april 1554 får hun lov til at bruge til "hendes gård
Segeberg" kronens ladegårds agre udenfor Ribe, ligesom han giver
hende brev på kronens fiskeri i Ribe A, "fra hendes egen bro til
byens bro", mod at hun giver halvdelen af fangsten til Riberhus,
og endelig låner han hende 600 dir., som hun har svært ved sene
re at få betalt tilbage.
Tilbagegangen går dog hurtig og der bliver hyppige
tilbagebetaling af lån. Allerede i mandens dødsår
I 1564 rykker kongen hende kraftigt for de 600 dir.
på tilbagegang er, at Segeberg i 1559 går tilbage

retssager om
begynder de.
Et andet tegn
til kronen.

I 1568 fører hendes bror, borgmester Jens Christensen Hegelund,
sag mod hende og sønnerne. Det ender i et mærkeligt forlig. Jens
Hegelund skal tilfredsstille Claus Sehested for 500 mark lybsk,
som hans søster skylder, og som Jens Hegelund har kautioneret
for. Desuden skal han give hende 50 dir.. Til gengæld herfor skal
hun så holde ham fri for hans kautioner til Erik Rud, Hans Stygge
og andre! Borgmesteren må have været temmelig desperat for at
indgå på en så ufordelagtig aftale. Man må håbe, at hun overholdt
sine forpligtelser, så det ikke er hendes skyld, at Jens's arvin
ger ved hans død fragår arv og gæld.

Kreditorerne presser på. Der er ingen kreditorer blandt hendes
bysbørn. Det kan være, hun har sørget for at betale dem. Familien
er tvunget til at skille sig af med de fleste faste ejendomme.
1588 sælger Thomas Jørgensen Sin gård på Storegades sydside. Sam
me år sælger Jørgen Pedersens arvinger den gård på Mellemdmmen,
som de arvede efter Peder Thomsen.
Af de ovennævnte kreditorer er ikke mindst Erik Rud ikke blevet
tilfredsstillet ved disse ejendomshandler. I 1565 går den
velbyrdige Anne, Erik Ruds, rettens vej for at få tilbagebetalt
45 dlr.. I 1571 har Erik Rud stadig penge tilgode, og de få ord
i retsprotokollerne Viser, hvor fortvivlet situationen er blevet:
"...da hun måtte drage ind i Ole Pedersen borgmesters hus, og
ikke udat komme inden hun havde fuldgjort hendes håndskrift".
*

Dette er ensbetydende med den form for gældsfængsel, som datiden
kaldte "indlager". Princippet er, at en debitor, som ikke formår,
at indfri sin gæld til rette tid, efter forudgående skriftlig
varsel s,kal begive sig til et nærmere aftalt sted og bo der på
egen bekostning, indtil gælden er betalt. Hvis men i dette stykke
ikke overholder sine forpligtelser, har man sin ære fortabt. Den
ne form for retsforfølgelse, som var mere almindelig blandt ade
len, kendes kun fra Ribe i to tilfælde.
Hvis det kun er de usle 45 dir., der er tale om, så er det sande
lig ikke meget at risikere at miste sin ære for! I hvert tilfælde
synes det klart, at den engang så velstående Anne Rentemesters
har nået grænsen for sin økonomiske formåen.
Men Anne Hegelunds sorger er ikke ovre. I 1572 dør jo hendes søn
Peder Jørgensen. Han er insolvent, og svigerdatteren, Mette Jens
datter må gå fra huset med tre små børn.
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I 1576 drager Anne til København med datteren og svigersønnen,
Birgitte Jørgensdatter og Michel Müller.
I biskop Peder Jensen Hegelunds almanak er noteret 1578: ’ Anne,
salig Iver Stubs og siden Jørgen Pedersens efterleverske, hensov
udi Herren i København, d. 9.oktober". Samtidig giver han hende
den knappe og fine gravskrift, at hun var "mæt af år og lidelse".
Mere rammende kan det næppe siges.
Kilder:

[50] , [52] , [59] , [60] , [63], [64], [65], [70]

I

Gravsten i Ribe Domkirke over Jørgen Pedersen Rentemester,

død 1554. Efter Chr. Axel Jensen: Danske adelige gravsten, 1953.
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Jørgen Pedersen Rentemesters egenhændige underskrevne kvittering

1545 på Kieldstoft. Fra Slægtaarkivet: Slægten Siemsen.

Matrikelkort over Nederdammen med Nørreports plaoering.
Efter Bencards artikel.
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Ribe ca. år 1588. Samtidig med Jørgen Pedersen Rentemester.

Midt i billedet ses Domkirken, hvor han blev begravet.
Billedet er fra Mogens Carstensen: Danske bybilleder 1580-1850.
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Ribe 1838. Vi kan stadig se, hvor Jørgen Pedersen Rentemester
havde sin bolig, Niederdammen .
Øvérst til venstre ses Set. Catharine kirke.

Billedet er fra Mogens Carstensen: Danske bybilleder 1580-1850.
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Ane 47168 NN Nielsen Winther

NN Nielsen Winther er født ca. 1520. Han omtales i 1534 at være
umyndig. Ellers vides intet om ham bortset fra, af han formo
dentlig bor i Beltoft.
Han er gift med NN.

Ane 47169 NN
Hendes navn og data er ukendt.

De får af børn:

1: Peder Winther født omkring 1555. Ane 23584.
Kilder:

[8]og[85].

17 GENERATION
Ane 938Q8 Christen Jensen Mule

Christen Jensen Mule er født senest 1460 Odense. Han dør i Odense
mellem 1505 og 1509.
Han er købmand i Odense. Han nævnes 27.juli 1486 sammen med bro
deren Marcus i et tingsvidne fra Skam Herredsting som "tinghø
ringe" for ridderen Bent Bille til Søholm.
Han nævnes 14.november 1491 og 6.maj 1494 som rådmand i Odense.
1493 er han kirkeværge for Vor Frue Kirke i Odense ligeledes i
1495. Som borgmester i Odense nævnes han 6.marts, 14.juni og 18.
oktober 1496, samt 14.juni 1505. I 1497 betegnes han som væbner.
Hans adelige segl er bevaret fra 14.november 1491 og 14.juni
1496.
Han bliver gift senest 1485, men hans kones navn kendes ikke.

Ane 93809

nn

’

Hendes navn er ukendt, men hun er død senest 1509.
De får af børn:

1: Mikkel Christensen Mule er født senest 1485. Ane 4690A-.

2: Peder Christensen Mule er født senest 1490. Han er død efter
1509. I 1509 overdrager han sin fædrene arv til sin broder
Mikkel og dennes hustru Anne. Han er på dette tidspunkt præst
og forstander for Helliggejsthuset i Odense.
3: Hans Christensen Mule er født før 1495. Han drukner 24.septem
ber 1524 ud for Vestervig på nedrejse til Danmark fra Norge.
Han tager magistergrad i Køln og studerer senere i Rostok. Han
bliver skriver i Kancelliet og fra 1516 høvedsmand på Akershus
i Oslo. 1521 bliver han biskop i Oslo. Han er ilde lidt for
sit uordentlige levned. Han opsiger sin troskab til Christian
d.II 1523 og slutter sig til Frederik d.I. Han efterlader sig
en uægte søn, Christen Mule.
4: Lydeke Christensen Mule er født før 1495. Han dør efter 1527.
Han opholder sig 1518 hos broderen i Norge og betegnes som
væbner. I 1527 benævnes han lensmand over Nedernæs len.

5: Gregers Christensen Mule kendes kun fra Cornelius Hamsforts
optegnelser.

Christen Mules segl 1491 og 1496

Thiset: Danske adelige sigiller.
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Ane 93810 Jens Bang

Jens Bang er født senest 1465. Han dør 11.juli 1531
Jens Bang tilhører en slægt, der gennem lange tider
og borgmestre i de nordlige fynske byer Middelfart,
Assens. Slægten menes at stamme fra Skjalm Hvide, det
bevist, men derom senere.

i Assens.
var rådmænd
Bogense og
er dog ikke

Jens Bang lader en søn døbe Jørgen, og da mindst en af hans døtre
ligeledes kalder en søn således, kan det tyde på, at Jørgen er
et gammelt navn i slægten. Det kan også tyde på en forbindelse
til Jens's samtidige borgmestre i Middelfart Hans og Oluf Bang,
idet Oluf Bang ligeledes lader en søn døbe Jørgen. Denne søn dør
forøvrigt som borgmester i Assens 1579.
I Carl Langholz's bog: Anetavler for berømte danskere første sam
ling: digtere og forfattere, 1989, nævnes, at Jens. Bang stammer
fra Niels Bang i Ascelbo.

Jens Bang er købmand, samt fra før 1511 kreatureksportør. I årene
1496-1515 nævnes han som deltager i administrationen af Assens
Kirke. Jens Bang er rådmand i Assens fra senest 1511 - 1514, hvor
han afløser den adelige Beril Pedersen som borgmester i Assens.
I 1521 udsender regeringen et nyt lovkompleks, der skal bryde
herrestændernes magt og hæve borgerne til politisk ligeberetti
gelse. Lovens hovedforfattere er sikkert moder Sigbrit og Hans
Mikkelsen. Øvrigheden skal herefter repræsenteres ved en kongelig
udnævnt Skultus. Det er en sammenlægning af borgmesterembedet og
byfogedembedet efter hollandsk mønster. Jens Bang bliver udnævt
til iSkultus i Assens. Han får 7.marts 1522 kongelig bestalling
på embedet efter at have aflagt den befalede skultus-ed.
Skultus skal være "en ærlig mand af godt rygte, god omgængelig
og ærlig afkom". Han skal ordne alle sager i byen, som vedrører
kongen. Han har magt til at straffe på liv og lemmer, ligesom han
har benådningsret i livssager. Under sig har han 4-8 svende, der
skal bære egen dragt for at være kendelige. Han får overdraget
en hvid stav, der skal bæres i retten, og som er et symbol på
hans magt. Endvidere skal det i byen være fire borgmestre og syv
rådmænd.
Efter Christian d.II's flugt 1523 kommer bystyret tilbage i den
gamle gænge, og Jens Bang bliver igen byens borgmester. Hvilket
han er til sin død.
Jens Bang nævnes 20.november 1508 sammen med rådmand Hans Lang
i Assens som lovhøringe for Karl Bryske på Flintholm.
I et regnskab over kongens eller kronens indtægter 1523 til 1524
er han anført med 6 mark og 6 skilling. Dette tyder på, at han
har adelig status.

I 1530 den 19. juli befaler kongen ham at tage Set. Gertruds Alter
i Vor Frue Kirke i Assens i forsvar og gøre årligt regnskab af
det gods og den rente, der hidtil har ligget til Set. Gertruds
Alter. Han skal ligeledes gøre særligt forsvar for den gård, Knud
Pedersen i "Abaardt" (Aborg i Gamtofte sogn) beboer og som hidtil
har ligget til samme alter. Messerne blev ikke længere afholdt
for alteret, og Jens Bang skal nu gøre regnskab for provsten.

Efter Jens Bangs død overgår alteret til byfoged Esbern Smed i
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Assens og derefter 1542 videre til borgmester Hans Guldsmed.
Jens Bang bliver gift før med Else N.N.

Ane 93811 Else NN

Else NN's herkomst er ukendt, men hendes slægtsvåber - ifølge
datteren Maren Bangs ligsten i Bogense - består af et vandret
delt skjold med en halv løve i øverste og en roset?) i nederste
felt. Dette kan tyde på, at hun er ud af adelsslægten Grott.
Hun er født senest 1470. Else er død efter 1532.
De får af børn:
1: Anne Jensdatter Bang født senest 1490. Ane 46905 .
2: Maren Jensdatter Bang født før 1505. Hun dør 1540.
Hun bliver gift senest 1525 med adelsmanden Claus Eriksen
(med en halv bjørn i våbenet). Han er født senest 1490 og
dør som rådmand i Bogense 1550.

3: Jørgen Jensen Bang er født før 1520. Han dør efter 1563.
Han er bosat i Assens, hvor han nævnes 1558 til 1563.
Til søskende flokken hører formodentlig også:

4: Johanne Bang. Hun bor 1549 i Odense.

5: Niels Bang. Han dør før 1558, da hans enke Margrethe da bor
i Assens.
Straks efter at Jens Bang dør i 1531 får Else Bang, Jens Bangs
efterleverske, forleningsbrev på tre haver udenfor Assens, som
også'manden havde haft.
I 1532 nævnes det, at Else Bangs udi Assens og hendes medarvin
ger har en trætte med Hans Lang, borger i Assens, om "Naxstrup"
mark, som ikke er lovlig rebet.
Else Bangs pantsætter en gård i Assens til svigersønnen Claus
Eriksen i Bogense.
Fra årene 1514 til 1526 er der bevaret mange breve fra Baag her
red i lensmand på Hagenskov, Elge Billes privatarkiv. En del her
af bærer borgmester Jens Bangs bomærkeskjold, et skjold med en
lodret pil forsynet med en tværstreg.
Men begge Jens Bangs døtre, Anne og Maren, forsyner deres grav
stene med adelige våbener, et skjold med tre stjerner over en
halvmåne, samt på hjælmen to vesselhorn. Dette er den adelige
Bangslægts våben. Endvidere ses på Marens grav et mødrene våben,
et tværdelt skjold med en halv løve foroven samt en rose (?)
forneden. Dette er som tidligere nævnt måske adelsslægten Grott's
våben. Denne slægt der er en patricierslægt fra fra Lûbech sendte
linier ind i Danmark især til Fyn. Hvor de i disse år beklædte
rådmands og borgmesterposter i Odense.

Ane 93812 Niels Lauridsen Kotte

Niels Lauridsen Kotte er født ca. 1460. Han er død omkring 1518
i Odense.
Niels Kotte ejer Hallegård. Han er nævnt som rådmand i Odense
1516. Der findes et adeligt seal efter ham. Han mister dog sit
adelsskab på grund af sit borgerlige giftermål med Marine Thors
datter .

Ane_93813 Marine Thorsdatter
Marine Thorsdatter er født ca. 1470. Hun dør i 15...
Marine Thorsdatter er først gift med Marcus Jensen Mule, der er
søn af Jens Hansen Mule, ane 187616. Markus Mule er født senest
1460. Han dør efter 1486, hvor han er nævnt i et tingsvidne sam
men med broderen Christian Jensen Mule, ane 93808.

De får en datter:

1: Mette Marcusdatter Mule. Hun bliver gift med Jørgen Bune. An
den gancf bliver hun gift med Herman Vale.
Marine Thorsdatter bliver derefter gift med Niels Lauridsen Kot
te .

De får af børn:
1: Laurids Nielsen Kotte født i årene 1487 til 1507. Ane 46906.

Kilde:

[52] , [ [53] , [57] , [58] og [76] .

Niels Kottes segl

Efter Thiset: Danske adelige sigiller
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Adelsslægten Skinkels våbenskjold
Efter Dansk Adels Årbog.
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Ane 93814 Laurids Poulsen Skinkel

Laurids Poulsen Skinkel er født ca. 1460.
Han er ud af adelsslægten Skinkel, men hans forældre er
fundet. Han er rådmand og senere borgmester i Kerteminde.

ikke

Han er nævnt i et "Orfejdebrev" (edelig bekræftet forlig) mellem
arvingerne efter en Odenseborger og borgerne i Kerteminde, som
dræbte manden på Broløkke.
Laurids Skinkel indtræder 1515 i Guds Legems Lav i Aalborg. Han
må vel på dette tidspunkt have været i Aalborg - formodentlig som
købmand.
Han bliver gift med Kirsten Lauridsdatter Kotte.
Ane __93815 Kirsten Lauridsdatter Kotte

Kirsten Lauridsdatter Kotte er født i årene 1460 til 1470. Hun
er søster til Niels Lauridsen Kotte, ane 93812. Hun dør 1546.

De får af børn bl.a.:
1: Karen Lauridsdatter, der er født før 1515. Ane 46907.

Kilder: 152],[76] og[78].

Ane 93820 Peder Thomsen
Det vides ikke hvornår Peder Thomsen er født, men han bliver ihjelskudt 1536 i Ribe. Man ved dog ikke nærmere herom.

Han bliver rådmand i Ribe ,'hvilket han bliver nævnt som i 1516
og 1518. Han bliver derefter borgmester. Borgmestertavlen i Ri
be sætter ham død 1514, men det er en fejl, thi han er i embe
det endnu i 1530. Hvor han nævnes i følgende "sørøverhistorie":

I august 1531 strander en af den landflygtige Christian d.II's
kapere, Jens Teckeler, ved den sydlige kyst af Norge.
De fleste af mandskabet bliver straks henrettet, da de kommer i
land - efter befaling af lensmanden på Akershus, Mogens Gylden
stjerne.
Det lykkes Jens Teckeler og hans skipper, Peder Andersen af Ribe,
at undslippe til Karlsborg.
Ifølge et kongebrev, af Frederik d.I dateret 27.januar 1532, i
Ribe Rådstuearkiv slipper Peder Andersen for videre tiltale, da
biskop Iver Munk og borgmester Peder Thomsen i Ribe beviser, at
Peder Andersen er blevet tvunget med til Norge mod sin vilje.

Konklusionen heraf er, at borgmester Peder Thomsen altså lever
endnu. Det falder også sammen med, at han bliver skudt 1536.
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Peder.Thomsen skulle ikke være særlig vellidt - på trods af den
lille solstrålehistorie med Peder Andersen -, thi i Rådstuedombogen findes følgende bemærkning om ham, da han dør 1536: ”et
fuit durns homo", (han var en hård mand).
Det sidste er nok et udslag af hans arbejde. Idet rådmand og
borgmestre sammen med de kongelige fogeder udgjorde den dømmen
de magt.
Ribe ret havde ord for at være en hård ret. Vi kender ordspro
get: "Min søn tak du din Gud og skaber, at du ikke kom for Ribe
ret", som moderen sagde, da hun så sin søn hængt i Varde.

Efter Ribe ret straffedes med livsstraf:

Den der dræber sagesløs mand.
Bortfører anden mands kone og ejendom.
Laver falske mønter eller sedler.
Gribes med forfalsket honning.
Lægger baghold fur andre og berøver ham hans ejendom.
Stjæler mere’end 1/2 marks værdi.

Straffen var i nogle tilfælde halshugning i andre hængning.
Kvinder skulle dog for sømmelighedens skyld ikke hænges, men
levende begraves. I enkelte tilfælde er kvinder blevet begravet
med en balje over hovedet, for at tage lidt af råheden af.

Han bliver gift med Kirstine NN.
Ane 93821 Kirstine NN

Om hende vides intet.

De får af børn:
1: Jørgen Pedersen,. der er født før 1510. Ane 46910 .
2: NN Pedersdatter. Hun bliver gift med Simon Sørensen i Ribe.
Han fører sag mod Anne Christensdatter Hegelund i 1557. Se
under ane 47711.
.
*

Kilder:

[52],[60],[65],[71]og[79].

Ane 93822 Christen Hegelund

Christen Hegelund er formodentlig identisk med Christen Mortensen
Hegelund. Det vides ikke, hvornår han er født eller, hvornår han
er død.

Han er nævnt som borger i Viborg. Han bliver også borgmester i
Viborg. Han er muligvis broder til den Morten Mortensen Hegelund,
der er meget virksom ved reformationens gennemførelse i Viborg.
I 1528 bliver Hans Tausen, da. han er munk i Antvorskov Kloster
på Sjælland, sendt til Viborg på grund af sin mistænkelige lære.
Her ophidser han befolkningen, der gerne vil høre, hans lære. Han
må nu holde sig skjult i Set. Hans Brødrenes Kloster i Viborg.
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Viborg bispen Jørgen Friis befaler ham at tie. Borgerne, som bare
bliver mere ophidsede, går nu bevæbnede hen for at høre Hans Tau
sen og for at forsvare ham mod Viborgbispen. Ved denne lejlighed
spærrer byens borgmester, Christen Hegelund, passagen gennem ga
derne ved lænker, så bispens livvagt, der består af 60 ryttere
i panser og plade, ikke kan komme frem.
Viborgbispen, Jørgen Friis, lader bygge et nyt fængsel i borgen
Hald for at holde reformatorerne fangen her, med ikke lænae efter
bliver han nødt til selv som en af de første af gå derind som
fange.

Christen Hegelund er giff med Offens Pedersdatter.
Ane 93823 pffens Pedersdatter

Det vides ikke, hvornår Offens Pedersdatter eller Ovens Peders
datter, som hun.også kaldes, er født. Ligeledes er hendes døds
dag ukendt.
De får af børn:
1: Morten Christensen Hegelund. Han bliver rådmand i Viborg. Han
nævnes 1526, 1536, 1542, 1545, 1548, 1552 og 1559 i Diplomata
rium for. Viborg. Han dør 15. juli 1574 i Viborg.
2: Peder Christensen Hegelund. Han bliver borgmester i Viborg i
årene 1550 til 1589, hvor han formodentlig dør.
Han bliver gift med Karen Pedersdatter. Hun er datter af borg
mester Peder Jensen Trane.
3: Søren Christensen Hegelund. Han er borger i Viborg. Han giver
1537 noget jord til messers opholdelse for Alle Helgens Alter
i Viborg Domkirke.
4: Jens Christensen Hegelund er født i Viborg, men han flytter
vel engang i sine unge år til Ribe, hvor han bliver en drif
tig købmand. I 1544 er han rådmand og i årene 1554 til sin
død, 18.marts 1571, er hån borgmester.
Han bliver gift første gang med Anne Pedersdatter, der er
datter af en velstående ribeborger Peder Ibsen. Efter hendes
død 6.april 1562 bliver han igen gift med Marine Klynes. Hun
er enke efter Jens Klyne. Hun er datter af Kristen Pedersen
i Aalborg, så hendes rigtige navn må være Marine Kristensdatter. Han får flere børn heriblandt den senere biskop Peder
Jensen Hegelund. Peder Jensen Hegelund skriver om sin far, da
denne dør: "Min fader, Jens Hegelund, døde meget rolig i tro
på og brændende påkaldelse af Guds Søn, af terat han havde haft
en vekslende skæbne i livet, nu ked af dette liv og af sit
ganske hjerte higende mod det himmelske fædreneland".
Efter hans død frasiger hans børn sig arv og gæld, da hans
formueforhold de sidste år er meget dårlige. Måske på grund
af de byrder, der bliver lagt på borgerne i Ribe under Den
nordiske Syvårskrig.

5: Anne Christensdatter Hegelund født 1492 til 1510. Ane 46911.

Kilder:

[50], [52] , [59], [60], [63],[65]og[80].
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Ane 94336 Niels Winther

Niels Winther er formentlig født omkring 1485. Han lever endnu
i 1569 i Næsborg, hvor han oprindelig var selvejer.

Niels Winther får sin gård forbrudt 1534, da han ikke kan bevise
at have taget afstand fra Skipper Clementsoprøret. Hans bror An
ders indløser gården, så Niels bliver boende i den.
Spørgsmålet om ejerskabet til denne gård fører til en retssag
mellem Niels og hans søn Niels Nielsen på den ene side og An
ders's børn på den anden. Den kommer for Landstinget i Viborg og
ender med, at sønnen Niels, der nu har skødet på gården, må flyt
te til Beltoft.
Det vides ikke, hvem Niels Winthers hustru er.
Ane 94337 NN

Hendes Navn og data er ukendt.

De får af børn:

1: Niels Nielsen Winther. Han er født ca.1510. Han er død efter
1569. Niels Nielsen Winther optræder på faderens vegne i en
sag ved Viborg Landsting 1569. Sagen er vedrørende gyldigheden
af et skøde på en gård i Næsborg, som faderen har overdraget
Niels. Skødet kendes ugyldigt ved landstingsdommen 1569.
Herefter flytter Niels Nielsen Winther til Beltoft. Her er
det usikkert om han eller først hans søn, der også hedder
Niels, bliver fæster.
Det er uvidst hvem Niels Nielsen Winther bliver gift
De får af børn:
1: Niels Nielsen Winther er bosat i Beltoft. Han har halvdelen
af gården i fæste af Sebberkloster. Han bliver gift 3.au
gust 1578 i Haubro med Bodil Pedersdatter Munk af Haubro.
Han synes at have levet indtil ca. 1625. Bodil nogle år
længere.
»
De får af børn:
A: Niels Nielsen Winther fæster sammen med sin søster Gjer
trud hovedgården Beltoftgård af Sebberkloster. Fungerer
,som skriver ved Slet Herredsting. Han er ofte sagfører
for sin husbond på Sebberkloster, Jørgen Brockenhuus til
1634, derefter for dennes enke Margrethe von der Lühe.
Han dør i juli 1639 i Beltoft. Han er gift med Maren
Lauridsdatter. Hun er endnu i 1641 i Beltoft, men 1644
i Mariager sammen med to af døtrene.

B: Peder Nielsen Winther er 1633 foged på Enggård (det
senere Gyldensteen) på Fyn. Fra 1640.er han skriver i
Middelfart. Det er måske en søn af ham, der 1679 bliver
by- og rådstueskriver i Middelfart, nemlig en Niels Pe
dersen Winther.

296

C:

Peder Nielsen Munk (benævnes undertiden også Peder
Nielsen Winther) bor 1632 i Bygum ligeledes i 16411644. Bygum er formentlig i Øster Bølle sogn, Rinds
Herred.

D: Christen Nielsen Winther bor hos sin broder. (Af ukendt
årsag betegnes han enkelte gange i tingbøgerne som
Christen Pedersen). Det er ham der i Barmer ihjelslår
Christen Christensen fra Hersom (Rinds Herred). Sagen
er omtalt under ane 23584.
E: Karin Nielsdatter Winther bor senest 1632 i St. Torup
(formentlig Ulbjerg sogn, Rinds Herred). Hun dør 1642.
Hun er gift med Poul Pedersen? Gættet efter ældste søns
navn.
F: Mette Nielsdatter Winther kaldes også Mette Munksdatter.
Hun er gift med Anders Andersen Broen i Munkgård (Sebber
sogn. Slet Herred). Hun lever 1642.

G: Gjertrud Nielsdatter Winther i Beltoft. Hun har selv
stændig stedsmålsbrev på en del af hovedgården Beltoftgård. Hun bor 1644 i Nibe. Hendes lavværge i 1642 er
Christen Andersen, der måske er søn af hendes søster
Mette i Munkgård.

2: NN Nielsen- Winther. Han er formentlig far til Peder Winther,
der er “gift med Kirsten Jensdatter i Nøtten.
Noget der taler herfor er, at hans broder, Niels, i sagen
1569 omtaler, at han havde umyndige søskende i 1534.
Ane 47168.
3: NN Nielsen/Nielsdatter Winther. Der stod umyndige søskende i
sagen i 1569, derfor flere.

Den Bodil Pedersdatter Munk, som sønnen Niels Nielsen Winther er
gift med, er datter af Peder Munk og Mette Benderup i Haubro.
Det er en adelig slægt, som "Wintherne" ofte er gift med, derfor
omtales de kort her.
Peder Munk er født omkring 1500 og lever endnu 1556. Han er søn
af Søren Munk til Haubrogård.
Mette Benderup er datter af Jep Andersen Benderup til Hvidsten
Hovgård.
Søren Munk nævnes 1502 på Haubrogård. Han er søn af Peder Gundesen Munk.
Jep Andersen Benderup nævnes 1499-1525 til Hvidsten Hovgård i
Gassum.
Peder Gundesen Munk nævnes 1468, 1471 Og 1475. Han er søn af
Gunde Munk og Karen Nielsdatter Skadeland.
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Gunde Munk er født ca. 1410. Han lever endnu 1468. Ejer af Haubrogård. Søn af Lille Niels Nielsen Munk.
Karen Nielsdatter Skadeland er datter af Niels Lauridsen Skade
land .
Lille Niels Nielsen Munk besegier et vidne i 1391. Af Haubrogård. Søn af Niels Nielsen Munk.
Niels Lauridsen Skadeland er søn af Las Skadeland.
Niels Nielsen Munk nævnes 1366 og 1486. Han er søn af Niels
Munk.
Las Skadeland. Bor i Restrup. Han er søn af Niels Jensen Skade
land .
Niels Munk besegier et vidne i 1344. Han er søn af Niels Jon
sen.
Niels Jensen Skadeland er nærværende på kongens retterting i
Ørum i 1408. Han er søn af Jens (Skadeland).

Niels Jonsen er søn af Jon NN.

Kilder:

[8],[85], [86]og[87].

i
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18 GENERATION
Ane 1^7616 Jens Hansen Hule
Jens Hansen blule er født senest 1425. Han lever endnu 16.marts
1487 .
Jens eller Jes Hansen Hule, son; nan oftest benævnes er købmand
i Odense. Han bliver fra ca. 1460 til sin død rådmand.
Jens Mule sKøder ifølge tingsvidne af 3C.marts 1450 sin iboende
gård til adelsmanden Eggert Frille. Ejendommen siges at ligge i
Nørregade sønden næst det stræde, der går op til Skulxenbcrg i
Set.Mikkels sogn.

Han nævnes 24.november 1451 i et latinsk brev som borger i Oden
se. 1455 bliver der taget tingsvidne på bytinget om, at der ingen
skel er gjort md^em Set.Jørgens jord og Jens Mules jord.
8.maj 1458 modtager beskeden mand "Jes Mule" bymand i Odense,
skøde af Jess Clausen, rådmand i Odense, på Eggert Frilles vegne
på Jens Clausens gård i Nørregade sønden for Eggerts egen gård.
12.april 1460 nævnes Jens Hule, bymand i Odense, som vitterlig
hedsvidne i et andet skøde til Eggert Frille.

21.marts 1464 nævnes Jes Hule første gang som rådmand. Det siges
da, at hans kålgård er nabo til Skulkenborg i Odense, som Eggert
Frille har lejet af prædikebrødrehloster. Han nævnes også som
rådmand 7.maj 1466.
24.marts 1468 og 4.marts.1471 underskriver han til vitterlighed
søsteren Johanne Jensdatters breve. Hun er enke efter rådmand
Jens Hagensen (Jes Haysen). I andre breve af 15.maj 1463 , 28.
december 1469, 16.februar og 16.marts 1471 benævnes han som Jes
Mule, rådmand, eller Johannes Mule, consul, alt efter .om teksten
er dansk eller latin.
I 1478 deltager Jens Mule i stiftelsen af et Helliggejsthus (Hel
ligåndshus) i Odense.
♦

1484 ses Jens Hule, rådmand, i Odense, at have tilskødet Set.
Hans Kloster i Odense noget gods i Fløng eller Flyng i Vissen
bjerg sogn.

Jens Muxc nævnes sidste gang i et tingsvidne 16.marts 1437. Da
det drejer sig om et ældre vidne, kan Jens Mule godt være død
i ør.

Hans segl ir.ee det adelige ulvevåben findes bevaret under seks
breve fra årene 1466 til 1482.
Jens Han
ukendt.

Jens Mules segl

Efter: Thiset: Danske adelige sigiller.
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Ane... 187617. NN

Hendes navn og data er ukendte.

De får af børn:

1: Christen Jensen Mule født senest 1460. Ane 93808.
2: Marcus Jensen Mule født senest 1460. Han dør efter 1486, hvor
han nævnes i et tingsvidne sammen med broderen Christen.
Marcus Mule er gift med Marine Thorsdatter. De har sammen dat
teren Mette, der bliver gift første gang med Jørgen Bun-e og
anden gang med Herman Vale.
Marine Thorsdatter bliver gift anden gang med Niels Lauridsen
Kotte, ane 93812 og 93813.
Til søskendeflokken hører måske også:

3: Mikkel Mule. Han er borgmester i Odense 1479.
Hvis han er søn af Jens Hansen Mule, må dennes fødselsår sik
kert rykkes 5 til 10 år længere tilgage til omkring 1415, da
Mikkel Mule er født senest 1445.'

Kilder:

[52]og[53].
»

»

Ane 187620 N i el s .Bang
Niels Bang er født ca. 1440. Det vides ikke, hvor han er født.

Det er noget uvist om Niels Bang er far til Jens Bang. Det an
føres dog i Carl Langholz: Anetavle for berømte danskere, første
samling, digte og forfattere, 1989. '
Niels Bang er bonde, i Astelbo i Rørup sogn. Han nævnes i 1474.

Hans hustru er ukendt

Ane._1876_21_.NN

Navn og data er ukendt.
De får af børn:

1: Hans Bang. Han bliver senere rådmand i Bogense. Han dør 1560.
2: Jens Bang født senest 1465. Ane 93810.
Kilder:

[72],[73]og[76].

«
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Ane 187624 Laurids Nielsen„Kotte

Laurids Nielsen Kotte er født ca. 1430.

Han er væbner i Dalby. Han er nævnt 1473. Han bliver gift med
Margrethe Kjeldsdatter.
Ane 187625 Margrethe Kjeldsdatter

Margrethe Kjeldsdatter er født ca. 1430.

De får af børn:

1:.Niels Lauridsen Kotte født ca. 1460. Ane 93821.
2: Kirsten Lauridsdatter Kotte født 1460 til 1470. Hun bliver
gift med Laurids P'oulsen Skinkel, der er borgmester i Ker
teminde. Se ane 93814 og 93815.
Kilder:

{67]og[76].

Ane 187626 Thord Ibsen

Thord Lbsen er født ca. 1430. Han er borger i Svendborg.
Hans hustru er ukendt.'

Ane 187627 NN

Hendes navn og date er ukendt.
De får af børn:

1: Marine Thorsdatter født ca. 1470. Ane 93813.

Kilder:

[67]og[76],

Ane 187630 Laurids Nielsen Kotte

Laurids Nielsen Kotte er født ca. 1430.
Haner væbner i Dalby. Han ér nævnt 1473. Han bliver gift med
Margrethe Kjeldsdatter.

Ane 187631 Margrethe Kjeldsdatter

Margrethe Kjeldsdatter er født ca. 1430.
De får af børn:
1: Niels Lauridsen Kotte født ca. 1460. Han bliver gift med
Marine Thorsdatter. Se ane 93812 og 93813.
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2: Kirsten Lauridsdatter Kotte født 1460 til 1470. Ane 93815.
Kilder:

[67]og[76] .

Ane 18 7 640 Thomas Olufsen
Thomas Olufsens fødsels-og dødsdata er ukendte.

Thomas Olufsen er rådmand i Ribe i årene 1486 til 1513.
Han nævnes i et testamente efter Peder Madsen, hvor han sammen
med kanniken magister Niels Markvardsen er testamentets ekseku
tor. Her benævnes Thomas Olufsen som rådmand.
Han nævnes ligeledes i 1499, da Set. Peders Gilde i Ribe har
lånt Darum Kirke penge og får dem tilbage. I den forbindelse
kvitterer Lawe Persen (Lavr. Pedersen Bagge) borgmester og Tho
mas Olsen (Olufsen) og Lave Jenssen Rådmænd som Gildets older
mænd .

Thomas Olufsen er gift med NN. Torbensdatter.

Ane 187641 NN Torbensdatter
Om hende vides intet bortset fra, at vi kender faderen Torben
Jepsen, borgmester i Ribe.
De får af børn:
A

1: Peder Thomsen. Ane 93820.

Kilder:

[60]og[71].

Ane 187644 Morten Christensen Hegelund

Morten Christensen Hegelund er født ca. 1460.

Han er borger i Viborg.
Hans hustru er ukendt.
Ane .1.87645 NN
Hendes navn og data er ukendte.

De får af børn:
1: Morten Mortensen Hegelund født ca.1490. Han dør 1565.
Han er aktiv i Viborg under reformationens indførelse.
Han bliver sognepræst i Budolfi Kirke i Aalborg. Han bli
ver gift med Marine ....f.

2: Christen Hegelund. Ane 93822.
Christen Hegelund er formodentlig søn af ovennævnte Morten
Christensen Hegelund. Han har i så tilfælde heddet Christen
Mortensen Hegelund. Det passer godt nok med navnene og Chri
sten får senere en søn med navnet Morten Christensen Hegelund.
Kilde:

[76].
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Ane 188672 Niels Winther

Niels Winther, således hedder formodentlig faderen til Anders og
Niels Winther i Næsborg. Han lever i anden halvdel af 1400-årene,
sandsynligvis i Næsborg i Slet Herred.

Det eneste bevis på hans navn og opholdssted er et åbent brev af
1526 vedrørende sønnen Anders's adkomst til Busk-eng i Næsborg,
hvor 11 dannemænd med lang hukommelse bevidner, at en mand i
Vindblæs har "lejet den eng af Niels Winther i Næsborg". Sønnen
Anders må altså have overtaget engen efter en Niels Winther, der
næppe kan have været hans broder, da der er lagt vægt på, at vid
nernes humommelse går langt tilbage. Derfor er det sandsynligvis
hans far, men teoretisk kan der være tale om en anden slægtning.

Trap anfører, at en adelsmand ved navn Jens Nielsen i 1404 nævnes
i "Neesborg", og da Wintherslægten har lavadelige relationer, er
en forbindelse med denne sandsynlig.

Det vides ikke, hvem Niels Winther bliver gift med.
Ane 188673 NN

Hendes navn og data er ukendt.

De får af børn:

1: Anders Winther. Han dør i Næsborg ca. 1565, hvor har er selv
ejer. Han bliver i 1515 optaget i Guds Legems Lav i Aalborg.
Han er formodentlig født ca. 1485.
Købebrevet til hans gård i Næsborg, Rossgård, er dateret 1508.
Han får 1520 kongebrev af Frederik d.I på en Ålegård ved Kiels
A mod, at han svarer kronen 60,13 kg ål.
Han tager offentlig afstand fra Skipper element oprøret, hvor
for han belønnes af kong Christian d.III 1.september 1543.
Han ejer i 1543 mindst 9 gårde. Han skænker Næsborg Kirke et
bol.
I skiftet 1565 er der anført fast ejendom, dér ikke findes i
kongebrevet.
Han bliver gift med Anne Jensdatter. Han ligger i sine sidste
9 til 10 leveår i "sotte og sygeseng", og-i sine-sidste år
skal han have været berøvet sin fornufts brug.
De får af børn:

A: Lars Andersen Winther. Han får 24.maj 1568 livsbrev på kro
nens gård Vår (Kancelliets brevbøger), hvor han opholder
sig 1569. Han arver efter sin far den gård i Næsborg, som
hans onkel Niels havde forbrudt.
Gården hedder dog op i næste århundrede "Lass Winthers
gård i Næsborg. Efter sin far arver han også Bundgård i
Gersbøl.

B: Niels ndersen Winther er 1569 i Næsborg. I faderens skifte
opgives både Næsborg og Kornum som opholdssted. Han arver
efter sin far en gård i Brøndum og en i Løgstør.
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C: Christen Andersen Winther er i 1569 i Ørbæk. Han arver ef
ter sin far to gårde i Øster Ørbæk samt enge ved Næsborg.
Han sælger senere den ene gård til sin broder Søren.
Han er gift med en søster til Laurids Gied i Aalborg.
D: Jens Andersen Winther er 1569 i Næsborg. Han er 1572 også
i Næsborg. Om det er ham, der i Aalborghus lens jordebøger
i 1600 og 1606 kaldes "Jens Winther" ved den ene af slæg
tens gårde i Øster Ørbæk, er uvist.

E: Søren Andersen Winther er 1565 i Næsborg. Han er gift med
(Gjertrud?) Pedersdatter Munk af Haubro. Hun er datter af
Peder Munk. Han arver faderens gård i Næsborg. Han skænker
kirken i Næsborg noget jord.
F: Ane Andersdatter Winther er gift med Erik Andersen i 1569
i Knudstrup.

2: Niels Winther. Ane 94336.

WinthersTægten fra Næsborg siges at være af Nandrup på Mors, eventuelt på mødrene side.
Den først kendte her er en Peder Vinter 1449 og 1460, så kommer
en Adser Vinter 1481 og 1502 og en Niels Vinter i 1540 og 1542.
Vi ser, at navnene Peder og Niels også optræder her, så måske er
der en tidligere forbindelse.

Kilder:

[8],[85],[88],[89]og[90]
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19 GENERATION

Ane 375232 Hans Hansen Mule

Hans Hansen Hule er født senest 1395. Om patronymikonet er
Hansen er lidt usikkert. Ifølge adelsårbogen 1904 er det
rigtigt nok. Han dør 1459 og bliver begravet i Vor Frue Kirke
i Odense.

Hans Mule har været storkøbmand i Odense. Han nævnes som råd
mand fra 1433 og senere omkring 1440 til sin død 1459 er han
borgmester. Han bliver adlet af kong Christoffer på Kalmar slot
18.august 1444.

10. juni 1433 kundgør kong Erik af Pommern, at han har tildømt
Hans Mule af Odense den gård, som han selv iboede, - og som rakte
fra den almindelige gade og til Sortebrødrekloster for østen næst
Sortebrødreklosters stræde med stenhus og træhus.... - Ejendommen
er identisk med nuværende Overgade 28.
11. juni 1433 og 10.maj 1438 nævnes Hans Mule som rådmand i Oden-,
se, mærkeligt nok findes der a.llerede i juli 1435 oplysning cm,
at han er borgmester, men det er sikkert en fejl.
Han nævnes dog 8.december 1440 og 14.maj 1442 som borgmester.
16.juni 1442 ses det, at han har beseglet et dokument med et våb
en med et kors.
Som tidligere nævnt får Hans Mule af kong Christoffer af Bayern
på Kalmar Slot den 14.august'1444 følgende adelsbrev:

Vi Christoffer med Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, ven
ders og goters konning, pfalzgreve på Rhinen og hertug i Bayern
gøre vitterligt alle mænd af for troskab og villig tjeneste,
som denne brevviser Hans Mule, vor elskelige borgmester i Oden
se, os og vort rige Danmark hertil gjort haver, og hans og hans
rette ægte afkom os vore efterkommere konger og krone i Danmark
herefter troliggøre og bevise skulle, sålænge han og de leve,
da have vi undt og givet og unde og give med dette vort åbne
brev hannem og rette ægte afkom frihed og frelsS som andre rid
dere og svende i vort rige Danmark til evig tid med skjold og
hjælm, såsom i skjoldet en halv hvid ulv udi et rødt feldt og
på hjelmen en halv hvid ulv efter det, som her malet står.
Tag vor og kronens frihed uskadt og uforsynet op på hendes (de
res) fri bondegods og købstadsgods. Thi forbyder vi alle vore
fogeder og embedsmænd og alle andre, ihvo det helst er, forbemeldte Hans Mule og hans rette afkom herudi nogen måde at hin
dre eller hindre lade møde eller uforrettet under vor kongelig
hævd og vrede.
Datum in castro nostro Calmernensi feria tertia octavas Assumtionis beatæ Virginis, nostro sub secreto precentibus opposito
impendenti anno Domini (1444).

4
30.marts besegier Hans Mule et tingsvidne som borgmester. Sønnen
Jens nævnes heri. 27.april, l.maj og 18.maj 1451 nævnes borgme
ster Hans Mule i dokumenter, heraf er et par forsynet med hans
segl.
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Han nævnes ligeledes helt fren: til 20.april *145r som ^orgnies tc^ .
Det er blevet hævdet, at han besegier et dokument helt frem til
17.januar. 1466, men arstal —et er sikKerr iejl for 1456.

Hans Mule bliver gift senest 1420 med Edele NN.

Ane 375233
Edele NN -r født

før år 1400

og hun dør for 1468

i Odense.

De far af børn:
i: NN mule. Hun ci rødt senest 1420. Han Driver gift med ngg^rt
Jensen eller Hansen Satzlef. Han er rådmand i Odense. Eggert
Satzlcf underskriver skrå-n for Elende gilde 14.februar 1435.
De far en søn Jens tiggertsen r der biiver præst og ociensebis —
p«=ns oiricial. Han far overdraget ejendomme ar sin moster Jo —
hanne.

: Jonanne nansaatter 11 u x e d Lødt før x 4 5. Hun dør efter x 4 / x .
Hun bliver gift ned Jes Haysen (Jens Hagensen), der er rådi . Je nse. nan uør rør 1468, da en/ien med sønnernes, Chri~
stepher Haysen (præst) og Knud Haysen, samtykke overdrager no
get gods* til søstersønnen Jens Eggertsen.
Ane 187616 •

3:

Jens Hansen vlule født senest 1425.

4:

*
Kiels bule. Han bliver 1457 ærkedegn i Aabo
lever endnu i 1473, hvor han nævnes.

i Finland.

Han

Hans Kure dpr sem sagt i 145S og bliver begavet i Vor Frue Kirke
i Odense. Stenen, der bliver lagt over graven, er desværre for
svundet. Ifølge Bircherods tegning bar den indskriften:

Hic. jacet Johannes Mule, proconcul Othonie
dni hCZCCLlÄ, et uxor ei (us) dna............

(?),

qvi obiit anno

På dansk :

Kilder:

?mui;£r3U^Qo

Her hviler Hans hule, borgmester i Odense , som døde det Herrens
år 1453, og hans hustru, fru............

i47( , jol] , i 52] , [53j , [57]og[5ô] .

Gravsten over Hans Mule, død 1459
Stik efter tegning af Bircherod.

Hans Mules segl 1450
Efter Thiset: Danske adelige sigiller.
306

i ouu?

:ub

Christoffer af Bayerns adelsbrev 1444 for Hans Mule

Slægtsarkivet: Slægten Siemsen

Mule af Odense

Efter: Dansk adels årbog.
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Ane 375240 Hans Bang

Hans Bang er født ca. 1410.
Han er formodentlig søn af Niels Bang i Vends Herred. Hans Bang
er bonde i Indslev. Han er nævnt 1461 Og 1470.
Hans hustru er ukendt.
375241

Hendes navn og .data er ukendt,.

De får af børn:
1 : Niels Bang• Ane 187620 •

Kilder:

[72]og[76].

Ane 37525O Kjeld Tuesen
Kjeld Tuesen er født ca. 1390.
Han er ejer af And<=rupgård og Eskelund. Han er nævnt i 1423 som
væbner. Hans adelige segl er kendt.
Han er broder til væbneren Tyge Tuesen, der er nævnt 1419.
Han er gift med NN Ottesdatter Rantzau.

Ane 37525I Ni; Ottesdatter Rantzau."

NN Ottesdatter Rantzau er født ca. 1395.
Hun er formodentlig datter af Otto Rantzau, som er stamfar til
den fynske linie af slægten.Rantzau.

De får af børn:
1: idargrethe Kjeldsdatter født ca 1430. Ane 187625 •

Kilder:

Ane

[57], [58], [67], [76]og[81].

375262

Kjeld Tuesen

Anesammenfaid. Se ane 375^50.

Ane 375263 NN Ottesdatter Rantzau
Anesammenfaid. Se ane 375251.

Kjeld Tuesens segl

Efter: Thiset: Danske a. sig
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Ane 375282

Torben Jepsen

er ukendt

er nan nævnt s c ri
ox
rian nævnes 14ol sori lâùïLànù i Ribe. I
Torben Jepsen adles i 1459 af e ur i s 11 an u « x . n a n s a u. c x
Lester
a . en xvnqmsn sa.ut tie
lUæ X k c; ?1 t H G OS. u é C indeholder 1skjoldet.
Han e r ru c. d u d s t e c*, e r af et dokor.;cnt uds t eu■ toi'SuSQên c i “ c r n a t n x æ
or to processionerV i
dag 1464 om Anders Berks gave pa 3G0 KiK
Rite Domkirke •
r: r X x -L x e OG Li U X. ~
DoKumentet uistedes ar DisKoppen
X X C* Ci - 1
vig Niels*n Rosenkrantz, lensruander på Riberh US x VæbnéXe/ tOl'Q“
niestéx ToïCcii uepsen og radiiænoene des redersen og hlS r c Û c I S c xO .

er maske broder til Olup Jepsen
. n •* .

nan bliver gift mec*,.

-- 375283
■—
rxiic
-s 1 -s
A41'4
Hendes navn og data er ukendt

af ccrn

ue
1:

u jl.

. a

NN Torbensdatter

Kiluci:

L o7]

r

• — -,

t

I o U j

,

Ane 187641
i

L / x j

Torben Jepsens segl
Efter Thiset: Danske adelige sigiller.
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20 GENERATION
Ane 750464 Hans Mule

Hans Müle skal være født 1368. Han er død 1439 i Odense.
Han angives som borgermester (borgmester), ellers vides der intet
om ham.

En af hans forfædre kan være den Nicholaus Mulæ, der nævnes i
et tingsvidne af Fynbo Landsting 1394. Det kan være Hans Mules
far eller farfar.

Hans Mules hustru er ukendt.

•

Ane_ 7504 65 NN

Der vides intet om hende.
De får af børn:
1: Hans Hansen Mule født ca.1387. Ane 375232.

Om andre "Muler".
Endnu tidligere optræder der en Niels Mule. Han er staldmester
og bliver* begravet i Sorø. Han er gift med Margrethe, som har
en strid med Sorø Kloster om noget gods i Bringstrup og Øslevøstre. som hendes søn Esbern Snerling eller Esbern Mule havde te
stamenteret til klostret.

Denne Niels Mule er søn af Esbern Snare og Ingeborg.
Esbern Snare er søn af Asser Rig og Inger Eriksdatter.
Asset Rig er søn af Skjalm Hvide og Signe.
Inger Eriksdatter er datter af Erik Jarl af Falster og Cæcilia
Knudsdatter af Danmark.

Cæcilie Knudsdatter er datter af Knud den Hellige gift med Edele
af Flandern.
Knud den Hellige er søn af Svend Estridsen og Gunhild.
Edele af Flandern er datter af Robert af Flandern og Gertrud af
Sachsen.

Svend Estridsen er søn af Ulf Jarl og Estrid Svendsdatter.
Gunhild er datter af J. Svein Håkonsson af Norge.
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Ulf Jarl er søn af Trugils Sprakaleg i England.
Estrid Svendsdatter er datter af Svend Tveskæg og Sigrid Storråde.

Svend Tveskæg er søn af HaralçL Blåtand og Tove.
Sigrid Storråde er enke.efter den svenske konge Erik Sejrsæl.

Harald Blåtand er søn af Gorm den Gamle og Tyra Danebod.
Tove er datter af Mistivoj af Venden.
Gorm den Gamle siges at være søn af Hardeknud.
Kilder:

[52],[53], [82], |83]og[84].

Ane 750480 Niels Bang
Niels Bang er født ca. 1380.

Niels Bang er bonde i Vends Herred. Han er nævnt 24.maj 1435 i
Vends Herreds Ting.
Det er uvist, hvem han bliver gift med.
Ane 750481 NN

Hendes navn og data er ukendt.

De far af børn:

1: Hans Bang født ca.1410. Ane 375240.
2: Mathias Bang. Han er præst i Asperup og official i Vends Her
red. Han er nævnt 1461. 1470 og 1484.
3: Claus Bang. Han er formodentlig far til Hans Sang, borgmester
i Middelfart, og Oluf Bang, borgmester i Middelfart.

Det fortælles,
land.

at slægten Bang stammer fra Skjalm Bang på Sjæl

Denne Skjalm Bang lever 1158. Han får af børn:

1: Peder Bang, der 1252 er biskop i Roskilde. Han er tilhænger
af sin oprørste "morbroder” Erkebisp Jacob Erlandsen, hvorfor
han i 1259 må forlade sit stift og flygte til udlandet. Sene/ re forliger han sig med kongen, Erik Klipping, og vender til
bage. Han dør 23.juni 1277.
2: Anders Skalmsen.

3:. Niels Skalmsen.
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4: Skälm Litle.

5: Cecilie, der bliver gift med Torbern. I dette ægteskab fødes
den senere Erkebisp Jens Grand.
Hun bliver gift anden gang med Olaf Thorkildsen.

6: Ingefred, der bliver gift med Niels Mogensen.
7: Gyde, der bliver gift med Esbern Karlsen.

Skalm Bang er søn af Toke Skalmsen. Denne angives, at have boet
på Eskebjerg på Hindsholm. Han giver sin hovedlod og 16 mark guld
til Sorø Klosters opførelse. Han er død 1161.
Toke Skalmsen er først gift med Ragnhild, anden gang med Gyde.
Med den sidste har han børnene:
1: Stig Tokesen. Han grundlagde Essenbæk Kloster. Han faldt på
Svend Grates side i slaget ved Viborg 1151. Han er først gift
med Knud Lavards datter, Margrethe, anden gang med, Christine.

2: Skalm Bang. Omtalt ovenfor.
3: Gert Tokesen. Han nævnes 1259 og 1268. Han bliver begravet i
Sorø.

4: Ingefred,-der bliver gift med kammermester Tyge Rost.

Toke Skalmsen er søn af Skalm Hvide. Denne angives, at være hø
vedsmand på Sjælland. Han bliver såret og fanget 1062 i slaget
ved Niså. Han er ligeledes høvedsmand på Rügen., Han er Knud
Lavards fosterfader. Han dør 1113 og bliver begravet i Fjenneslev
Kirke, men siden af Bisp Absalon flyttet til Sorø. Han er gift
med Signe. Med hvilken han har børnene:
1: Toke Skalmsen. Omtalt ovenfor.
2: Ebbe Skalmsen. Han er stamfar til slægten Galen.
3: Asser Rig. Han bor i Fjenneslev. Han giver ligesom sine brødre
meget gods til Sorøs Klosters stiftelse. Han dør 1151. Han er
gift med-Inger Eriksdatter. Hun er datterdatter af Kong Knud
den Hellige. Se ved ane 763264. De får børnene Esbern Snare,
Absalon og Ingefred.

Skalm Hvides far er ifølge Sorø Klosters gavebog en ukendt Toke
Trylle, der siges at være den første kristne i sin slægt.

Slægten Hvide siges også at nedstamme fra sagnhelten Palnatoke.

Kilder:. [50] , [72] , [73] , [76] , [82] , [83]og[84] .
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Slægten Hvides Våbenskjold

Efter: Dansk adels årbog.
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Ane 750502Otto Rantz au.

Otto Rantzau må formodes at være far .til NN Ottesdatter Rantzau,
ane 381651.
Det vides ikke, hvornår Otto Rantzau er født eller død, men han
møder på Skovby Herredsting 6.marts 1387 og skriver da "de Rakyl"
efter sit navn. "De Rakyl" er en nu forsvunden hovedgård i Haarslev sogn.
Han optræder også på Skovby Herredsting 7.januar 1392,
1402 til vitterlighed.
Hans segl er bevaret.

samt i

Det vides ikke, hvem han bliver gift med.
Ane.750503 NN

Hendes navn og data er ukendt.

De får af børn:
1: Eler Ottesen Rantzau. Han bilægger en trætte 1412 i Nyborg i
Kong Eriks nærværelse. Han er 1418 og 1419 til vitterlighed
på Salling- Herredsting.
»

2: Godske Ottesen Rantzau. Han er 1412 sammen med Henrik Rantzau
blandt dem. der besegier Hermann Schryddes kvittebog til hr.
Erik Krummedige o.fl..

3: Henrik Ottesen Rantzau nævnes 1412 (se ovenfor). Han er 1432
i Ribe. 1433 er han høvedsmand på Vardøhus. Han har før 1442
borgen Trøjborg i værge.

4: Claus Ottesen Rantzau. Han skænker 1430 gods til Sortebrødreklostret i Odense. Han er '1433 på Fyns Landsting. Han har
1439 gods i leje af prædikebrødrene i Villestofte. Han ud
steder en kvittebog af hr. Otto Skinkel til Rugård. Han er
gift med NN. Skarpenberg.
5: Johan Ottesen Rantzau er 1442 høvedsmand på Nyborg Slot. Han
skrives da til Hellerup. Han besegier 1447 med Johan Brockenhuus på Fyns Landsting. Han lever 1472. Han er gift med Thale.

Samt 2 døtre, der bliver gift med henholdsvis Kjeld Tuesen, ane
375250 og Eggert Tuesen.
Kilder:

[57]og[81J.

Ane 7 50526 01to Rantzau og Ane 750527

Anesammenfaid, se ane 750502 og 750503.
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Otto Rantzaus segl 1386- 1387
Efter Thiset: Danske adelige sigiller.

Slægten Rantzaus Våbenskjold
Efter Dansk adels årbog.

Otto Rantzaus segl 1391-1392.

Efter Thiset: Danske adelige sigiller.
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21 GENERATION
Ane 1501004 Eier Rantzau

Eler Rantzau formodes at være stamfar til den fynske gren af
slægten Rantzau. Denne gren gennemfører konsekvent gennem flere
slægtled navneskifte mellem Eler og Otto, hvorfor denne linie
også kaldes Eler - Otto linien.

Han er med til sammen med sin broder Johan Rantzau og deres mor
Fru Christine de Rantzau at indgå et forlig om møllen i Sieversdorf i 1326.
Det er uvist, hvem han er gift med.

Ane 1501005 NN
Hendes navn og data er ukendte.

De får af børn:

1: Otto Rantzau. Ane 750502.
Kilde:

[84].

Ane 1501052 Eler Rantzau
♦

*

Anesammenfaid se ane 1501004.
Ane _1501053 NN

Anesammenfaid se ane 1501005.
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22 GENERATION
Ane 3002008 og ane 3002104 Cai de Rantzau
Cai de Rantzau formodes at være far til brødrene Johan og Eler
Rantzau, thi Johans ældste søn kaldes Cai. Det må deraf slut
tes. at han er opkaldt efter sin farfar.

Cai de Rantzau forekommer kun bekendt en gang, nemlig da der
1303 af væbnerne Sivert og Otto af Pløns udstedes forpligt om
at komme Lübeckerne til undsætning. Ved denne forpligtelse fo
rekommer en Cai de Rantzau.
Cai de Rantzau er formodentlig død 1326. Se nedenfor.

Denne Cai de Rantzau må være gift med Fru Christine de Rantzau.

Ane_30 02009 og ane 3 00210 5 F ru C hr i s ti ne de_ R an t z a u

Fru Christine de Rantzau nævnes sammen
Eler. da de med den biskoppelige lybske
Oldenburg indgår forlig i 1326 om møllen
må formøde, at deres far er død på dette

med sønnerne Johan og
prokurator Nicolaus af
i Sieversdorf. Vi
tidspunkt.

De får af børn:
1: Johan Rantzau. Han er 1315 og 1318 blandt medloverne for gre
verne Gerhard (Den Kullede Greve) og Henneke af Holstens
fredsslutninger med grev Johan og staden Kiel. Han forekommer
endnu i 1326 sammen med moderen.

2: Eler Rantzau. Ane 1501004 og ane 1501052.
Den tidligst påviselige mand af slægten Rantzau er en Johannes
de Rantzau. Han er i 1226 blandt de væbnere, der bekræfter grev
Adolf af Holstens Fundats for Klostret Preetz. I 1232 er han med
lover for Grevens stadfæstelse af rettigheden fSr byen Kiel til
at bruge den Lybske Ret. I 1235 er han ridder, da han igen nævnes
som medlover for Grevens bekræftelse af samme forret for byen Ol
denburg og 1236 for Plønn.
I 1284 vjed man fra bispen af Tralau, at denne i 1257 efter mange
overenskomster nøder brødrene Rantzau til fuldstændigt at overla
de kirken i Neukirchen 2 boel i Malkwitz og Møllen samt al ret
hertil, som de selv mente at have, men som de i voldgift blev
dømt til at erstatte kirken. Dette afkald bliver udstedt ved Møllén i Schwartau (Rensefeld sogn). Malkwitz, der altså også var
Rantzau'sk eje nævnes allerede 1215.
Slægtens stamsæde ligger altså i sognet Neukirchen. Slægten Rant
zau menes at være beslægtet med andre holstenske adelsslægter:
de Vissow og Split.

Kilde:

[84].
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ANEFÆLLESSKAB

For siovs skyld er Carl Langholtz bog: Anetavler for berømte
danskere, første samling 1989, gennemgået. Bogen indeholder
digtere og forfattere. Denne gennemgang gav følgende:

Gennem ane 11804. Jens Pedersen
og 11805, Kirsten Madsdatter, er der fælles aner med
Steen Steensen Blicker.
Gennem ane 23452. Hans Mikkelsen Mule
og 23453. Mette Lauridsd. Kotte, er der fælles aner med
F.C.Balslev
Vilhelm Bergsøe
Poul la Cour
Agnes Henningsen
Lauge Koch
Otto Rung
Viggo Stuckenberg
Sigrid Undset
À. S.Ørsted
H.C.Ørsted

Gennem ane 46906. Laurids Nielsen Kotte
og 46907, Karen Lauridsdatter, er'der fælles aner med
N.F.S.Grundtvig
Gennem ane 93814, Laurids Poulsen Skinkel
og 93815, Kirsten Lauridsd. Kotte, er der fælles aner med
N. F ..S . Grundtvig

Gennem ane 93822, Christen Hegelund
og 93823, NN, er der fælles aner med
Steen Steensen Blicker
H.V.Kaalund
Hans Hartvig Seedorf
.
Gennem ane 750480, Niels Bang
og 750481, NN, er der fælles aner medHerman Bang
JSteen Steensen Blicker
Poul la Cour
Aage Dons
N.F.S.Grundtvig
Henrik Steffens.
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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 sä tænke sig til,
at de har levet i de to generationer, der ligger lige efter i
tidsregning.

1.

3.

Generation:

Tiden efter ungdomsoprøret og Vietnamkrigen.
Dannelsen af EF. Kommunismen bryder sammen i
Østeuropa. Margrethe d.II dansk dronning.

Generation :

Den kolde krig efter 2. Verdenskrig.
Rumkapløb. Mennesker pä Mänen.
Velfærdsstaten Grundlægges.

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 Sønderjylland. Telefo
nen opfindes. Livingstone i Afrika. Borgerkrig
i Amerika.

6.

Generation:

Steen Steensen Blicker dør. Guldfeber i Califor
nien. Danmark får Grundloven af 1849. Treårskri
gen 1848-1851.

7.

Generation:

Napoleonskrigene raser i Europa. Danmark mister
Norge. Guldhornene stjæles. Aggertangen gennem
brydes og Nibefiskerien går meget tilbage.

8.

Generation:

Christiansborg brænder. Den franske Revolution.
Struensee henrettes i København. Aalborg Stifts
tidende 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 ero
brer Gibreltar. Carl d. XII slås af russerne ved
Poltava.

11. Generation:

Carl Gustav går over Storebælt. København stor
mes. Rembrandt laver sine malerier. Enevælden
indføres.

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 byg
ger sit hus i Aalborg 1620. Thyge Brahe gør sine
observationer. Den spanske Armade slåes.
14. Generation: Henrik d. VIII er konge i England. Christian d.
III ' s bibel udkommer . Ditmarsken erobres . Hertuadømmerne deles.
15. Generation: Reformationen indføres i 1536. Skipper Clementoprøret og Grevens Fejde. Slaget ved Svendstrup
1534.

16. Generation: Kong Hans dør i Aalborg. Amerika opdages af Co
lumbus. Bogtrykkerkunsten indføres af Gutenberg
i Tyskland.
17. Generation: Det østromerske Rige går til grunde. Kong Erik
af Pommern bliver sørøver. Hundredårskrigen slut
ter .
18. Generation: Øresundstolden indføres af Erik af Pommern. Jean
ne d'Arc slår englænderne. Johan Hus brændes i
Bøhmen.

19. Generation: Dronning Margrethe forsøger at samle Norden med
Den nordiske Union. Kong Sigismund af Ungarn for
søger at standse osmannerne.
20. Generation: Hundredårskrigen starter. Prinsesse Margrethe vi
es til kong Håkon i Norge. Valdemar Atterdag op
når fred med Hansaforbundet.

21. Generation: Den sorte Død hærger Eurdpa.-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 grund,
lægger Litauen. Marco Polo i Kina.
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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: Slægtsforske
rens opslagsbog samt forskellige ordbøger og leksika.
Actum: betyder sket eller udfærdiget. Det anvendes i slutningen
af dokumenter i forbindelse med datering og angivelse af udste
delsesstedet .

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 aftægtskon
trakt .
Arvelod : en persons tilfaldende arv.

Arveregler : Indtil 1857 arvede døtre kun halvt så meget som søn
ner, 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.

Blårlærréd: groft lærred vævet af det affald, der fremkommer
ved skætning og hegling af hør eller hamp. Det benævnes også
blårlærred.
Bol : en sønderjysk betegnelse på en gård. En bolsmand var en.
gårdmand i Sønderjylland. I kongeriget var bol et landbrug, der
var større end et hus men mindre end en halvgård. Her kaldes ejeren eller brugeren for bolsmand.

Bonderytter.: 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 : viet.

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 su
pra": givet som ovenfor, dvs. udstedt på den tid og det sted,
som ovenfor anført.

Enestegård: en gård, der allerede i fællesskabets tid, før ud
skiftningen, lå uden for landsbyen og havde sin jord for sig
selv.
Fag : rummet mellem to bindinger i et hus af bindingsværk og mel
lem to par spær i tagrummet.
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Fattiggård : en offentlig bygning, hvor fattige fik frit ophold.
Også kaldt fattighus.

Fjerding : ældre dansk mål for øl= 32,848 1. Det anvendes oså for
smør= 28 kg.
F jerdingkar : ældre dansk kornmål= 1/4 skæppe= 4,348 1. Anvendes
også som markmål= 172,38 kvadratmeter.

Forlovere : vidner ved trolovelse.
Formynder : en person,
hold.”'”

der tager sig af en umyndig persons for

Fæstensgave: forlovelsesgave. Det blev senere afløst af trolovel
sesringe .
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 forskel
lige 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 sol
dater 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 tøn
der 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 korn" dvs. rug og byg modsat havre,
der betegnes som "blødt korn". Hartkorn var en fællesbetegnelse
for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til
godserne. De forskellige afgifter blev i jordebøgerne angivet i
forhold til 1 td. rug eller byg.
Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for
den almindelige beregning var følgende:
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1 td. rug 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
Efter enevældens indførelse 166Ô indkaldtes jordebøgerne, 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 (boni
tet) .
I årene 1806 - 1822 udarbejdedes Danmarks sidste matrikel. Den
kom dog først til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang
meget mere omhyggelig.
Hartkornsskatten blev senere utidssvarende, hvorfor den i 1903
blev afløst af loven om ejendomsskyld.

Herred : en retskreds omkring herredstinget. 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.
*

Hjemmedåb: 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 bar
nets liv.

Hjemstedsret : forsørgelsessted.
Hospital : fattiggård eller alderdomshjem.

Hovedgård : herregård, hvorun'der der hører andre gårde (fæstegår
de) .

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 landbefolknin
gen (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 arbejdsydelse til herremanden. Pligtarbejde.
I begyndelsen af 1700 tallet til tider mere end 100 dage om året.
Først i slutningen af 1700 tallet med landboreformerne blev hove
riet mere rimeligt. Af husmændene kunne der dog fortsat kræves
ubegrænset hoveri indtil loven af 1850, som forbød fremtidige
kontrakter herom. Først omkring 1900 vår hoveriet helt forsvun
det .
Ibid: forkortelse for ibidem, der betyder samme steds.
Ildstedsskat : skat efter antal ildsteder ( skorstene, kakkelovne,
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bageovne o.1.).

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.

Indfæstning: pengeydelse,
delse .

som fæstere betalte ved fæstetiltræ

Indsidder : se inderste.

Introduktion : en kvindes første kirkegang efter en fødsel.
Jordebog: fortegnelse over samtlige ejendomme under et gods. An
vendtes ved ansættelse af skat til kronen og ved fastsættelse af
landgilde til ejeren.

■ Jordskyld: fast årlig afgift, den 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 forud
gående lysning fra prædikestolen eller meddeler tilladelse til
hjemmevielse. Tillader også vielse mellem slægtninge i forbudte
led.
Kongetiende : afgift af fast ejendom, tilhørende kongen (kronen).
Kopulation : vielse.

.

* •

Kronbonde: en selvejerbonde.
Kronetjener : 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 landmilits-tjeneste i 6 år.

Lavværge : en værge, som en enke efter eget ønske kunne antage,
eller som blev hende beskikket af øvrigheden.
Lejeinderste : husmand, der boede til leje i et hus tilhørende
en gårdmand.
Lejermål: samleje udenfor ægteskab.

k®£LS£ulle: register over værnepligtigt mandskab i et lægd.
Mark : møntenhed = 16 skilling.

( 0.33 kr.) .

Matrikel: fortegnelse over landets ejendomme. Den første udarbej
dedes i 1662.
Med ført pen: hjælp til en person, der ikke kan skrive.

IJat ionel soldat: soldat udskrevet til de nationale regimenter.
Nød : et skykke kvæg.

Offentligt skrifte: bekendelse af synd i hele menighedens påhør.
Oldermand : leder af en landsby. Formand for et håndværkerlaug.
Olmerdug: stof med høi^ 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 admi
nistration .

Rigsbankdaler : møntenhed = 6 mark.

(2kr.),

Rolling : se rålænge.

Rytterbonde : fæstebonde på et ryttergods, der havde pligt til at
stille en fuldt udrustet rytter.
Ryttergård: en gård under ryttergodset.

Råling: se rålænge.
Rålænge : stuehus, stuelænge i en gård.
Selvejer : landbruger, der selv ejede sin gård, betegnes også som
kronbonde.

Skilling: møntenhed = 1/16 mark.

(. 2 øre).

Skudsmål : tjenestefolk skulle have skudsmål af deres sognepræst,
når de forlod sognet. Indført 1682 afskaffet 1921.

Skervbo: se stervbo.

332

Skæppe : rummål for korn = 4 fjerdingkar.
Sietdaler : møntenhed = 4 mark.

( 1,33 Kr.).

Spanddage : dage, hvor bønderne skulle stille til hoveri med et
spand heste.
Sprinkler : plettyfus.

Stavnsbånd: lovbestemmelse
bønderkarle inden for visse
hvor de var født.
1733-1742
fra 14. til 36.
1742-1764 fra 9. til 40.
fra 4. til 40.
1764-1788

Stervbo

fra tiden 1733 - 1788, der hindrede
aldersgrænser, i at forlade det gods,

år,
år.
år.

dødsbo.

Styr : ældre betegnelse for skat.

Styver : hollandsk møntenhed. I danmark betegnelse for en toskil
ling .

Sædegård: stor gård, hvor ejeren boede. Modsat ladegård, der kun
tjente landbrugsmæssige formål.

Sølimit : område ved kysten, hvor der blev udskrevet værnepligtige
til flåden.
Sørulle : indført 1802. Heri optoges alle søfolk og fiskere.

Søsterlod : se broderlod.
Tiende : en kirkeafgift, der påhvilede landbruget. Afskaffet 1916.

Til- og afganqslister: 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 og jorden 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.
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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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2. Knud Rygaard: Slægtsforskerens opslagsbog.
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