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Laurits Andersen Høysgaard ( -1706). Borger og Handelsmand i Aarhus.

Han er født paa Østrupgaard i Haastrup Sogn paa Fyn og tog Borger

skab som Købmand i Aarhus den 13. December 1677. Borgerskabsafgiften 

var 3 Rdl.

I 1687 var han Byens Kæmner og benævnes da „velfornemme Handels- 

mand„. Kæmner-Embedet var den Gang eetaarigt. Kæmneren modtog af Rode

mestrene de opkrævede Byskatter, han udbetalte Byens Regninger efter 

Magistratens Anvisning, han vaagede over alle Reparationer og Bygnings

arbejders Udførelse, optraadte i Retten paa Byens Vegne og aflagde ande

lig til Magistraten et aarligt Regnskab, som revideredes af nogle af 

Magistraten udnævnte Mænd. Naar de nye Borgere skulde indskrives i Bor

gerskabsbogen, gøre deres Borgered og betale Borgerskabspenge, var Kæm

neren til Stede for at modtage disse. Kæmneren modtog ikke Løn for sit 

Arbejde, kun undtagelsesvis „forventer„ han i sit Regnskab „i Anledning 

af hans store hafte Umage at maatte blive befriet for„ en eller anden 

Skat.

Laurits Andersen Høysgaard var 1703 tillige Fuldmægtig for Stem

pelpapirforvalteren i Aarhus Chr. Braëm. Den 8. November 1704 skriver 

han under paa et Kautionsbrev for sin Svigersøn, kgl. Tolder i Randers 

Niels Jørgensen.

Laurits Høysgaard var gift to Gange. Hans første Hustru var Inge

borg Christensdatter Spliid, med hvem han maa have giftet sig ca. 1676. 

Hun var Enke efter den den 29/3 1675 afdøde Raadmand i Aarhus Laurits 

Thøgersen (Wegerslev), som var en stor og meget rig Købmand, der ejede 

Gaard med Boder igennem Borgporten, paa søndre Side øst for Maren Smeds 

Gyde og grænsende op her til. Paa Skiftet efter Laurits Thøgersen den 

27A 1676 vurderedes Gaarden til 1050 SIdir; Grundtaksten var 36 Rdl. 

Denne Købmandsgaard kom Laurits Høysgaard ved sitGiftermaal i Besid

delse af, men han maatte rigtignok tillige overtage en Børneflok paa
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ikke mindre end 5 i Alderen fra ca. 2 til ca. 11 Aar. Ingeborg Spliid 

døde den 29. Juni 1684 og blev begravet den 4. Juli i Aarhus Frue Kir

ke. Skifte efter hende blev holdt den 24. August 1685» og antagelig 

kort Tid efter har Laurits Høysgaard ægtet sin 2den Hustru Birgitte 

Olufsdatter Hofgaard.

Laurits Andersen Høysgaard havde altsaa sin Købmandshandel i Borg

porten paa den Grund, hvor nu Kosmorama ligger, og han har sikkert ef

ter den Tids Forhold haft en baade stor og indbringende Forretning. 

Han ejede tillige en „Hauge„ paa Graven søndre Side samt en „Boed med 

Adgang til Brønden, der ligger til de andre Boeder«. 11/L2 1703 mod

tog han Skøde af sin Svigersøn, Niels Jensen, paa „Østergaard„ i Farre, 

Htk. 12-5-2. Dat. Østergaard 1703 11/12, tinglæst 1704 23/L«

Han døde den 21. Marts 1706 som en meget velhavende Mand og blev 

begravet i Frue Kirke, hvor han den 29/9 1684 havde købt et „Lejested„ 

for 30 Sldlr. til sig og sin Familie. Ved Skiftet den 23* Februar 1707 

fik Datteren Ingeborg som sin Arvepart 515 Rdl. 4 Mk. 3 5>Æ Sk.

Allerede den 10. Maj 1707 giftede hans Enke Birgitte Hofgaard sig 

paany, nemlig med Raadmand Tønnes Mikkelsen i Aarhus; Vielsen fandt 

Sted i Frue Kirke. Han var selv nylig blevet Enkemand, idet hans 1ste 

Hustru Maren Gundersdatter var død i Maj 1706 (begr. 14/5 1706 fra Dom

kirken, 56 Aar gammel). Tønnes Mikkelsen var 1710 Stempelpapirforvalter 

i Aarhus, 1713 Raadmand og 1728 konstitueret Tolder. Han gav den øver

ste Lysekrone i søndre Gang til Domkirken. Den 8. Oktbr. 1728 døde Tøn

nes Mikkelsen og blev begravet i den søndre Gang i Domkirken.

Birgitte Hofgaard overlevede ogsaa sin 2den Mand og døde 1734 i 

Frue Sogn; hun blev begravet i Domkirken den 26. Januar under alle Frue 

Kirkes Klokkers Ringen, hvorfor maatte betales 1 Rd. 4 Mk. Købmandsgaar- 

den blev solgt 1741 af Arvingerne.
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Joohum Mastorph ( -1658). Kongelig Majestæts Brygger i København.

Hans Fødeaar eller Fødested kendes desværre ikke, men efter al Sand

synlighed stammer han fra Tyskland og er formodentlig af Kong Kristian 

den 4de blevet hentet til Danmark for at overtagd „Embedet,, som kongelig 

Majestæts Brygger i København (en Hans Masdorff, som var født i Pommern, 

fik 1652 Borgerbrev i Bergen).

Jochum Mastorph hørte saaledes til det „fine„ Borgerfolk i Køben

havn, thi Brygger blev regnet for en af de mest ansete Stillinger blandt 

Borgerskabet. I en Liste af 1584 over Københavnske Lav, paa hvilken de 

forskellige Fag er opført efter Rang, findes Bryggerlavet saaledes an

ført som Nummer 1.

Mastorph boede i Store LarsbJørnstræde og forekommer 1656 som Fadder 

i Frue Kirke ved sin Datterdatters Daab. Han er antagelig død 1658, idet 

et nu forsvundet Skiftebrev er dateret 24/5 1658. Han var gift to Gange; 

Navnet paa hans 1ste Hustru kendes ikke; hans 2den Hustru hed Margrethe 

Sirtsou, og hun har vist været meget ung, da hun blev gift. Hun levede 

endnu i Aaret 1697 og anføres da at være „nærmende sig de 60 Aar„. Hun 

sad ikke Enke ret længe, men blev gift 2den Gang 3. S. i Advent 1658 i 

Frue Kirke i København med Povl Meyer. Han var Bager og boede 1659 i Ny

boder mellem Balsamstræde og Salviestræde; 1660 fik han Bryggerbevilling 

og afløste saaledes Joohum Mastorph ikke alene i Ægteskabet, men tillige 

i hans borgerlige Erhverv. Efter Povl Meyers Død indgik Margrethe Sirtsou 

Ægteskab for Jdie Gang ifl. kgl. Bevilling af 2/5 1678 med Købmand Car

sten Roluf i København.

Jochum Mastorph havde en Søstersøn Joohum Waltz, der var Snedker i 

København og meget rig; ved hans Død 1696 blev Boet opgjort til 4246 Rdl. 

(* Gæld 795 Rdl.), og da hans Ægteskab var barnløst, gik en væsentlig 

Del af Arven til Joohum Mastorphs Børn og Børnebørn.'
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Thomas demensen Fisoher (1583- ). Kirurg og Læge i Skanderborg.

En gammel Slægtstavle siger om ham, at han er født i Königsberg 

1583 og „lærte Chirurgien i Frankfurt ved Oder; siden nedsat i Skander

borg*. Hvorvidt Thomas Fischers kirurgiske Kundskaber har strakt sig, 

hvad han lærte i Frankfurt, og hvor højt han hævede sig i Dygtighed 

over sine danske Kolleger, Bartskærerne, der i Reglen savnede al For

bindelse med det medicinske Fakultet i København, og hvis eneste ki

rurgiske Arbejde bestod i at bruge Ladejernet, ja, det maa staa hen i 

det uvisse.

Et Minde om hans Lægevirksomhed er dog bevaret, nemlig det Etui, 

hvori han opbevarede sine kirurgiske Instrumenter. Det er et smukt Læ

derhylster, som i den øverste Ende, paa Laaget, bærer den gamle Læges 

Vaaben - indgraveret i en Sølvplade - med en Fisker-Bredde og en Hav

frue, hvilket Vaaben endnu skal føres af Familien i Tyskland, om hvil

ken der florøvrigt intet vides. For over 100 Aar siden forespurgtes 

angaaende Slægten i Königsberg, men det viste sig, at den Kirkebog, 

som her maatte have kunnet give Oplysninger, ikke var bevaret. Hos 

Landsdommer Johan P. A. Fischer opbevares med smuk Omhu og Nænsomhed 

en Del skrevne Familie-Traditioner. I disse gættes der paa, at Thomas 

Fischer, hvis „Profession var egentlig Chirurg!*, kan være indkaldt 

her i Riget af Frederik den 2den, men ogsaa paa, at „han eller hans 

Forældre i de trüben Religions-Krigs Tider vare fordreven, men det er 

ikke tilforladelig eller bevislig„. Ligeledes formoder samme Overle

vering, at Thomas Fischer maaske kan være i Familie med „den i Histo

rien Kejserlig General Fischer, over hvilken i en vis Kirke i Tyskland 

endnu skal staa et berømmelig og courieux Epitaphium*.

Etuiet er altsaa egentlig den eneste paalidelige Overlevering om 

den gamle tyske Kirurg. Og det er da ogsaa med stor Pietet bevaret og 

har gaaet Slægten op yderligere smykket med Sølvplader paa Siderne af 

de forskellige Fischere, i hvis Eje det har befundet sig. For Tiden 

opbevares det af ovennævnte Landsdommer Johan Fischer.
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v En Gætning, som Forfatteren Edvard Egeberg i sin Bog „Silkeborg 

Slot„ og ikke Traditionen opstiller, er den, at den gamle Kirurg har 

slaaet sig net i Skanderborg, fordi Hoffet ofte blev forlagt her til. 

Og at det turde være højst sandsynligt, at baade Frederik den 2den og 

Kristian den 4de med Familie har benyttet Thomas Fischers Lægehjælp.

Thomas Fischer levede endnu i Aaret 1644.
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Rasmus Thomsen Tischer ( -1686). Godsejer til Allinggaard.

Han er født i Skanderborg som Søn af Kirurg og Læge Thomas demen

sen Fischer, men hans Fødeaar er ukendt. Han var oprindelig Skomager i 

København og en af Byens Rodemestre, og første Gang, der hører noget om 

ham, er da han 11/? 1659 modtog Skøde paa en Gaard i Østergade (Hjørnet 

af Østergade og Integade, Matr. Nr. 15), hvis Grundtaks var 500 Rdl.

1664 fik han anvist en Plads i København, hvor han kunde oprette 

et Garveri. Det kongelige Brev herom lyder saaledes: „Til Henrich Riise. 

F.5. Wor Gunst tilforn. Huad Jochum Wieland oc Rassmus Fischer for oss 

vnderdanigst haffuer ladet andrage, kand du af hosføyede supplication 

see oc erfare. Thi er woris etc....................  at du dendem en plads vdwjiser,

huor de jt garberj kand oprette i steden for dem, de mist haffuer; oc 

huis dend i bemeldte supplication specificerte plads icke till nogen 

anden allerede er vdwijst, ere wj naadigst tillfreds, at de damme plads 

bekommer, etc............ Dat. Hafniæ 16 decembris 1664„.

Derefter forekommer hans Navn 1668, da han den 22. November d. A. 

sammen med sin Svoger Henrik Allers underskriver som Vidne paa et Testa

mente, som en Bager Peder Thomsen i København havde oprettet.

1678 købte han af Kirsten sal. David Madsens en Begravelse i Nico

laj Kirke i København, Nr. 5 i det nordre Kapel.

I April 1677 døde Rasmus Fischers Broder, kgl. Mundskænk Christian 

de Fischer, der var Ejer af Silkeborg Slot med underliggende Gaarde og 

Gods. Rasmus Fischer blev nu ved Arvefordelingen Ejer af Allinggaard i 

Svostrup Sogn, og selv om han vel har været godt aflagt, maa det for

mentlig betragtes som en større Omvæltning i hans Liv, at han nu bliver 

Godsejer i Jylland.

I Tingbøgerne begynder Skiftet efter Christian de Fischer med at 

oplyse, at Silkeborg Slot, Ladegaard med Enemærket', Herlighed og Fiske

ri overgaar til Rasmus Fischer og Broderen Daniel Fischer i Forening.
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Til at begynde med har Rasmus Fischer altsaa ogsaa været Medejer af Sil

keborg Slot, men han har dog næppe boet der; efter 20/? 1680 ved Skøde 

at have solgt sin Gaard paa Østergade i København flyttede han til Jyl

land for at tiltræde sin Arvepart i Lysgaard og Hids Herreder, og han 

tog da Ophold paa Allinggaard. Hans Broderiod var, som de andre Brødres, 

282 Tdr. 4 Skp. Hartkort.

Tingbogens Fordeling af Jordegodset er i Begyndelsen lidt uklar, 

idet den vrøvler Rasmus Fischers Broderiod og en Søsterlod sammen, saa 

man ikke bliver rigtig klar over Grænserne mellem disse. Men saa meget 

er klart, at begge Lodder er spredt over alle fire omliggende Herreder: 

Gjern, Vrads, Lysgaard og Hids Herreder samt Tvilum Birk. For GJerns 

Vedkommende nævnes Ellerup, for Vrads Herreds Vedkommende nævnes Vrads, 

Andsø Mølle, Andsøgaard, Naderup, Braarup, Løgager, Rustrup, GJessø. 

I Lysgaard-Hids Herreder nævnes Asmildgaarde, Grønbæk, Ilder og Riis. I 

Tvilum Birk nævnes Grølsted, Truust og Faarvang.

Herregaarden Allinggaard hørte altsaa oprindelig under Silkeborg 

Slot og blev af Kongen afhændet til Christian de Fischer i Aaret 1660, 

og den vedblev at være i Familiens Eje indtil Aar 1804, da den tillige 

med Grauballegaard samt flere Kirker og Gods solgtes til Kaptejn N. Se

cher til Trudsholm for 4J0ooo Rdl. Allinggaard kan for Bygning og Ej

endom passere for en lille Herregaard, men for Situationens Skønhed og 

i Mængde af Gods og Tiender overgaar den mange af de store Herregaarde. 

Den har alene Staldrettighed, men er for det øvrige fri. Gaarden ligger 

meget fornøjelig med Skov omkring neden for Alling Sø, hvorfra løber en 

Aa, der gaar igennem Haven. Bygningen er af Mur og Bindingsværk med 

skønne og vel anlagte Haver omkring, hvorudi et smukt Orangerihus fin

des. Allinggaards Hartkorn er 38 Td. 1 Sk. 1 Alb., men Bøndergodset, 

som hører dertil, - og til den underliggende Grauballegaard - er i alt 

623 Td. 4 Sk. 3 Fdk. 1| Alb. Skovskyld 20 Td. 1 Sk. Mølleskyld 10 Td.
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3 Fdk. Konge- og Kirketiender 254 Td. 6 Sk.

For Rasmus Fischer maa alle disse Herligheder jo have været som et 

Eventyr, men nogle Ubehageligheder maa let vel ogsaa have ført med sig. 

Vi ser f. Eks. saaledes, at han i 1680-erne indstævnede Herredsfoged 

Christian Knudsen for ulovlig Skovhugst i Allinggaards Skove, hvor den

ne var Skovfoged, og for ulovlig Dragning af Vaad i Gudenaa. Disse Ulov

ligheder i Forbindelse med nogle andre Sager imod Christian Knudsen be

virkede, at han ved Landstingsdom blev afsat fra sit Embede.

1679 modtog Rasmus Fischer af sin Broder Mathias Fischer Pant i 

sidstnævntes Anpart i Silkeborg Hovedgaard for et Beløb paa 400 Rdl., 

som førstnævnte havde tilgods hos Mathias Fischer. Pantebrevet er date

ret Hafniæ Ladegaard 11/6 1679«

I Aaret 1686 lod Rasmus Fischer opsætte en Kirkestol for sig og sin 

Hustru i Grønbæk Kirke; han maa saaledes have betragtet denne som sin 

rette Sognekirke, uagtet Allinggaard havde Kirketiende og øvrige Byrder 

fælles med Svostrup Sogn, til hvilken den ogsaa i al verdslig Henseende 

hørte. Det var imidlertid samme Præst og samme Degn, der betjente begge 

Sognes Kirker, og medens der til Svostrup Kirke var næsten en Mil, var 

der til Grønbæk Kirke næppe 1000 Alen.

Kronen over Prædikestolen i Grønbæk Kirke er af groft Arbejde fra 

1686 og bærer Bogstaverne R.T.F. - K.J.D.M. (altsaa Rasmus Thomsen Fis

cher og Kirsten Jochumsdatter Mastorphs Initialer). Paa de øverste Bjæl

ker i Bulpituret i Kirken er udskaaret Hjelme og Vaabenskjolde, hvorpaa 

der som Vaabenmærke blot er anbragt Bogstaverne R.F. - T.F. (Rasmus og 

Thomas Fischer) samt Aarstallet 1687. Dette Pulpitur blev fjernet ved en 

Hovedreparation af Kirken i 1862.

1657 var Rasmus Fischer blevet viet (antagelig i København) til 

Kirsten Jochumsdatter Mastorph. Hun var født i KSVenhavn den 12. August 

1’641 som Datter af kgl. Maj. Brygger Jochum Mastorph og var altsaa kun 
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ça. 16 Aar gammel, da hun indtraadte i Ægtestanden.

Rasmus Fischer døde paa Allinggaard den 19. Marts 1686, antagelig i 

en forholdsvis ung Alder, og han blev bisat i Grønbæk Kirke den 29. s.M.

Hans Hustru overlevede ham i 31 Aar og blev endnu i en lang Aarræk

ke boende paa Allinggaard. 1690 tilskødede hun nogle af sine „Herlighe

der* til sin Svigersøn Peder Rasmussen Liime. Dokumentet herom lyder: 

„Jeg Kirstine sal. Rasmus Fischers til Allinggaard, at kgl. Maj. Anpart 

Korntiende af Tem Sogn og Tem Kirke mig og mine Børn efter sal. Mand 

til Deling tilfalden.......................... og jeg i Steden for den Broderiod, mig

foruden min Hovedlod efter Loven tilfaldt, udj Løsøre lod mig fornøye 

med en Søsterlod, saa samme Stervboes Løsøre foruden min Hovedlod blev 

delt i 4 Lodder, saa jeg og min Datter Anna Fischer tog Arv lige ved en 

Broder, hvorefter vi efter Løche og Lods Kastelse tilfaldt den 3. Lod 

udj hvis som blev anset for Reede Midler efter samme Skiftes Formelding 

af Dato 1686 14/fe var 563 Rdl. 4 Mk. 13 Sk., hvorudj Tem Sogns Kongeti

ende og Kirche og Jord ....................... Part med min Datters arfeligen var

tilfalden, alt saa tilstaar jeg, at Peder Rasmussen Lyme efter dette mit 

......................... og skadesløs breff maa nyde der min halve Kongetiende 7 ør

ter Rug og 2 ørter Byg samt 13 Td. Kirkeaul til eveindelig arf og eje, 

han mig har betalt derfor til Nøye ....................... i hvis Løsøre han var til

falden paa samme Skifte af Dato 18/3 sidst. - Dat. Allinggaard 1690 12/5. 

Kirstine sal. Rasmus Fischers,,.

1699 oprettede hun Testamente, ifl. hvilket Datteren Anna skulde 

gaa i Arv lige med Sønnerne. Hendes Forskrivning lyder: „Kiendis jeg 

underskrevne Kirstine sal: Rasmus Fiskers, boendes paa Allinggaard udi 

Silkeborg Ambt, oc hermed vitterligtgiør, at saa som det haver behaget 

Gud allermsgtigste at bortkalde min sal: Mand, oc sat mig i dend bedrø

vede Enkestand med voris fælles Børn, trends Sønner oc een Datter, hvil

ken Daatter er i Egteskab med Assessor Peder Rasmussen Liijme; da som
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bemeldte min Daatter, Anna Fiskers, altiid haver været mig sær lÿdig oc 

tiensagtig, oc er min eeniste Daatter, som Gud haver velsignet med man

ge smukke Børn, haver jeg i Jesu Nafn besluttet efterskrevne Anstalt at 

giøre, at naar det behager Gud ved Døden at bortkalde mig herfra, at 

forbemeldte min Svoger oc Daatter eller deris Børn skal gaa lige i Arf 

med een af mine Sønner, oc udi min ringe efterladte Løsøre oc Jordegoeds 

arve oc nÿde een Broderiod i Henseende, at paa mine Sønner er giort sær 

Bekostning baade med Reiser oc deris Studeringers Fortsettelse, oc an

den Nøtte oc Indkomst, de oc diden deris sal: Faders Død paa en 14 Aars 

Tiid mesten haver haft deris Ophold hos mig, hvorimod min Sviger-Søn oc 

Daatter intet haver nøt, altsaa haver jeg dette saaleedis med velberaad 

Hue besluttet, hvoreffter mine Børn og Arvinger efter min Død sig haver 

at rette, samme holde oc efterkomme, dis til Forsickring haver jeg dotte 

mit velmeente Testamente med egen Haand underskreven oc min sal: Mands 

Signete hostrøkt, venligen ombedet ærværdige meget hæderlige oc vellær

de Mand Hr. Niels Friis, Sognepræst til Skaarup oc Tvilum Sogner, og 

Provst over Giern Herret, samt høiagtbar oc velfornemme Sr. Peder Jensen, 

Forvalter over Grevskabet Frisenborg, med mig til Stadfæstelse at under

skrive oc forseigle, formoder, som i dybeste Underdanighed begieris, den

ne min velmeente Villie oc billige Begiering af hans kongel: Majtts. min 

allernaadigste Arve-Konge og Herre allernaadigst vorder confirmeret. - 

Datum Allinggaard dend 12. Octbr: Anno 1699. Christina sal: Rasmus Fis

kers. w - Testamentet fik kgl. Konfirmation den 2?. Januar 1700.

4/L2 1715 forstrækker hun 3000 Rdl. til Børnene af hendes Datter 

Anna Fischer og dennes nu afdøde Mand Assessor Peder Rasmussen Liime.

Imidlertid havde hun i Aaret 1708 afhændet Allinggaard til sin Søn 

Thomas Fischer og var flyttet til sin Datter Anna paa Farregaard i Spo- 

rup Sogn. Her døde hun den 23. Juli 1717 og blevden 2. August bisat 

i Sporup Kirke, men kort Tid derefter blev hendes Lig flyttet til Grøn-
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bæk Kirke. I Kirken findes et Mindesmærke over hende med følgende Ind-' 

skrift: „Inden disse Fjæle er til Hvile nedlagt ædle og højfornemme Ma

trone Kirsten Mastorph, som i KJøbenhavn 1641 den 12 August af Fornemme 

Forældre kom til Verden, hvis gudfrygtige og kjærlige Omgang lod hende 

ikke fattes en Christelige og hendes Kiøn velanstændige Opdragelse. 

Hvilken ved Guds Forsyn skaffede hende et fornøjet Ægteskab med Ædle Hr. 

Rasmus Fischer til Allinggaard, hvilket varede udi 29i Aar. Velsignet 

med 6 Børn, af hvilke de 7 forud havde aflagt Verden, til de himmelske 

Boliger, et, det 6de Velædle Frue salig Assessor Lihmes, har den naadi- 

ge Gud ladet blive tilovers for at trøste og glæde sin kjære Moder i 

hendes 27 Aars sørgelige Enkesæde, indtil hun den 23. Juli 1717 tilluk- 

te Hendes af 76 Aars Alder trætte og matte Øjne, da hun paa Farregaard 

ved et sødt og saligt Endeligt til det Himmelske Liv forflyttet*. - 

Til sidst staar et lille fireliniet Vers om Gensynet i „Himlens Fryde

land*.
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Niels Torkilsen Lyme ( -1553)» Kannik i Ribe. Adlet 1520.

Han stammer sandsynligvis fra Jylland og forekommer 1513 aom Kri- 

stiern den 2dens Kapellan, da han fik kongelig Præsentation paa Thoreby 

Kirke paa Lolland. 1514 anbefalede Kongen ham til et Kanonikat i Ribe, 

som han dog først senere synes at have tiltraadt. 1517 nævnes han som 

Skriver paa Københavns Slot. 1520 kalder han sig selv Præst og Kannik i 

København, da han paa Kongens Vegne oppebærer et Laan af Abbeden i Aas 

Kloster; men han fik snart efter pavelig Tilladelse til at afstaa nævnte 

Kanonikat til en anden. 2/7 1520 optog Kongen ham i Adelstanden og 

skænkede ham Skjold og Hjælm „paa Grund af hans Fortjenester af Kongen 

og Riget„. Samme Aar forlenedes han med Sot. Jørgens Gaard vdd Grenaa. 

Hans Vaaben saa saaledes ud: Skjoldet blaat med en syvoddet Sølvstjerne, 

hvorudi en rød Rose; Hjælmtegn 2 blotte Arme hver holdende en rød Rose 

paa en grøn tornet Stilk. Dette Vaaben (dog uden Hjælm) blev sammen med 

mange andre adelige Familiers Vaaben malet i den store Hvælving over 

Midtergangen i Frue Kirke i København Aar 1560 til Minde om Kong Frede

rik den 2dens Kroning.

Før Niels Torkilsen blev optaget i Adelstanden, førte han i sit 

Segl et Andreaskors hvori en seksbladet Rose.

1521 træffes han som Kongens Tolder paa Falsterbo, da han fik Kvit

tering for oppebaaren Told, Sise, Sagefald m.m. Skønt han synes at have 

været meget indgaaet med Kong Kristiern den 2den, delte han dog ikke 

Skæbne med denne. 1525 mødte han forsynet med Anbefaling fra Kong Frede

rik den 1ste til „Protestats„ i Ribe Kapitel, hvilket var et Tdgn til, 

at han fremtidig vilde residere ved Domkirken som Kannik, hvad han ogsaa 

synes til Stadighed at have gjort, og 1528 købte han en anselig Ejendom 

i Ribe (det gamle Ribe Raadhus).

Dog fik han 1529 kongelig Præsentation paaret'Vikarie i Hellig tre 

Kongers Kapel i Roskilde med Tilladelse til at bo i København eller Ribe
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eller andet Steds mod at lade Tjenesten besørge af en anden. Siden boen

de han i mange Aar i Ribe, hvor han indtog en anselig Stilling og roses 

som en from og klog Mand. I et Dokument af 26/2 1530 nævnes han med sit 

Tilnavn Lyme.

Efter Reformationen 1536 indgik han Ægteskab med Kirsten ................ ..

som overlevede ham og senere blev gift med en Borger i Ribe ved Navn 

Knud Lassen. Hans Efterkommere kaldte sig Liime eller Lihme.

Niels Torkilsens Adelsbrev, der findes opbevaret i Rigsarkivet i 

København, har følgende Ordlyd:

„Wii Christiernn met Gudtz nåde Danmarckis, Norgis, Vendis och Gottis 

Koningh, vdwaldt Koningh thill Sverige, Hertug vtj Sleszwigh, Stormarn 

och Dytmerschen, Greffwe vtj Oldenborgh och Delmenhorst, giøre alle wid- 

terligt, ath wii aff synderlige gunst och naade swo och for troskaff och 

villige tieneste, som oss elskelige her Nielss Torckilsz, cannick vtj 

Køpnehaffn, vor schriffuere, oss och riget her till troligen giordt och 

bewiist haffuer och hereffter troligen giøre, bewisze maa och skall, 

haffwe vndt och giffuit och met thette wortt opne breff vndne och giffwse 

hannom och hans retthe arffwinge till ewig tidt fryhedt och frelszce, 

som andre riddere och riddermentzmendh haffue her vtj wort rige Danmarck, 

met skioldt och hielm, som er een siwoddet hvidt stierne met en rødht 

rosze mit paa stiemen i ith blaat feldt och till hielm teghen twe vpre- 

te blotte arme holdendis en rosze i hwer hand, ligerwisz som vtj thette 

wort breff malet stander, dogh at wort och kronens bondegoidz och kiøb- 

stede goitzs ther mett vforkrencket. Thj forbiwde wij aile, ehwo the 

helst ære eller være kwnne, och serdelis wore fogeder och embetzmendh 

oc alle andre hannom och hans retthe arffuinge till ewigh tiidh her 

emoidt paa forschreffne waben och fryhedt at hindre, hindre lade, dele, 

møde, platze, wmaghe eller hogher forfangh at giøre vndher wor koning- 

lige heffndt och wrede. Giffuit paa wort slott Køpnehaffnn wor ffrwe
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dag visitationis aar effter Gudtz byrdt twszinde femhwndrede pa thet tiw-

gende, wnder wortt seereto.”

- 15 -



Laurids Hansen Liime ( -1565,1592- ). Borgmester i Ribe.

Han er Søn af Kannik i Ribe Hans Nielsen Lyme og Sønnesøn af Kannik 

s. S. Niels Torkilsen Lym, der blev adlet 1520.
1565 blev hans Adelskab „formedelst hans Troskab, som han locj^e 

imod sin Herre og Konge, Kong Fridr. 2den udi den 7 Aars Fejde, igen re

noveret og confirmeret„. Han var Borgmester i Ribe, og vi træffer paa 

hans Navn nogle Gange i Tiden 1574—1592. 1574- skødede Peder Not 1er i

Ribe til Lars Hansen Liime sin Gaard, „som han kjøbte af Regel Skomager 

næst vesten op til Midtmøllen og østen op til Peder Baggesens Gaard„. 

17/2 1582 skødede atter Peder Notler „til sin Svoger Las Liime sin Stald 

paa vestre Side Nicolaigade„. Endnu 1592 levede Las Liime i Ribe.
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Peder Laggen Liime (ca.1583-1669). Sognepræst i Skibsted, Provst, Mag. -

Han er Søn af Borgmester i Pibe Laurids Hansen Liime og født ca. 

1583 i Ribe, hvorfor han da ogsaa benævnes med Tilnavnet Riber. Hans 

Navn skrives ellers ogsaa Limb og Lym. 1603 blev han Student fra sin 

Fødebys Latinskole, senere Magister og 1618 Sognepræst i Vejrum, hvor

fra han 1642 blev forflyttet som Sognepræst i Skibsted. 1661 blev han 

tillige Provst.

Paa Listen til Mandtal over Bønder i Skibsted Sogn 4/L2 1660 un

derskriver han sig Peder Lassøn Liimb.

Vejrum Sognekald havde ingen Annexgaard, men derimod en Del Men

salgods, som af „fromme„ Adelspersoner i fordums Tid var givet til Vej

rum Præstebord for en Sjælemesse at holde vedlige; efter Reformationen 

blev der i Stedet for disse Sjælemesser aarligen holdt en „Cathechismi 

Prædiken,, hver Fredag i Tiden fra Mortensdag til Fasten. Dette Mensal

gods bestod af: Halvgaarden „Lille Skikkild„, Helgaarden „Nørre Søller„, 

et Bol „Krumborg Dige„ alt beliggende i Vejrum Sogn, endvidere nogle 

Agre i Nabosognet Sire, hvorpaa Peder Lassen Liime lod opføre et Bol 

kaldet „Kongsgaard„ eller „Fiskerhus„, samt nogle „Stuvjorder„, paa hvil

ke Lûmes Svigersøn Niels Povlsen Astrup lod opføre et Bol kaldet „Klog- 

borg„. Desuden var der noget Kornskyld fra et Par Gaarde i Vejrum Sogn. 

Aar 1639 ansøgte Peder Liime om at faa en Del af dette Mensalgods, som 

han altsaa maa have betragtet som sin Ejendom, mageskiftet med noget 

Krongods i Asp Sogn, nemlig en Gaard og et Bol i Lind (Lindhie) samt en 

Gaard og et Bol i Berkild. 3/2 1639 faar Lensmanden paa Lundenæs Iver 

Wind Brev om Sagen. Det hedder heri: „Os elskelige ooh hæderlige och 

højlærde Mester Peder Lim, Sognepræst udi Værum, er underdanigst til 

Magelæg begærende effterskrevne vore og Cronens Gaarde och Boliger: 

1) først en Gaard og eet Boel i Lindhie, Jens Jespersen og Whr. Madsen 

paaboer. 2) Noch 1 Jordegen boel, Christen Midzersen paaboer. 3) Noch
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1 Gaard og et Boel „Berchild,,, Anders Pedersen og Michel Pedersen paaboer, 

alle i Asp Sogn. - Hr. Peder Lime erbyder: att udlægge effterschrevne boe- 

liger, som til Værum Præstebord i fordums tiid er lagt och fornævnte Mes

ter Peder Lim nu deraff giør uggetieneste: 1) En Gaard i Vejrum Sogn, Chr. 

Madsen og Per Knudsen paaboer, ved Navn „Nør Søller„. 2) Noch en Bolig, 

Morten Thorsagger i Brug haver. 3) Noch et Boel „Udj Siere Kirche,,, Jens 

Nipgaard paaboer. 4) Noch et Boel ved Navn „Utzeborig„ liggende udj Værum 

Sogn ved „Herredsdæmnet„ .............. og dersom Skylden af vor og Kronens Gods

løber sig højere end det, han underdanigst vil igen give, da det med Korn

skyld igen at ville udlægge. Lensmanden skal erk&ære sig om fornævnte 

Gods, om fornævnte Gaarde og Boliger, som Magister Liime til Mageskifte 

er begærende fra Lenet, for Belejlighed og anden Herligheds Skyld, saa og 

om det Gods, han underdanigst erbyder sig igen til os og Kronen, er saa 

godt, at det imod vores og Kronens Gods kan gaa i Skifte, og denne din 

underdanigste Erklæring udj vores Cancellie indskikke„. - Det ser dog ikke 

ud til, at Magelæget er gaaet i Orden, uagtet hans Ansøgning derom bærer 

Paategning „bevilges„. Lensmanden har muligvis ikke bifaldet det, og Bre

vet har da tabt sin Kraft. 1688 ejes Gaarden i Lindhi i Asp Sogn af Sogne

præst Christopher Rasmussen Liime i Fjaltring og Borgmester Claus Svane i 

VeJ^le.

Peder Lassen Liime synes at have været gift mindst to Gange. Hans 1. 

Hustru, som han maa have ægtet før 1624, var en Datter af Christen Oluf- 

sen og Hustru Maren Mogensdatter (Munk), som 13/*t 1624 skødede Avsumgaard 

i Vejrum Sogn til Ivar Juel til Volstrup og Kvistrup; Skødet underskrives 

af Peder Lassen Liime, der benævnes deres „Svoger„ (d.v.s. Svigersøn).

Hans 2den Hustru var Anna Poulsdatter Astrup, som levede endnu 1666. 

Hun var Datter af Sognepræst til Astrup-Rostrup-Storarden Poul Andersen.

1666 er der en Skrivelse fra Peder Lassen Lym, hvori han skriver om, 

at Præstegaarden i Skibsted brændte, „saa ieg med min fattige Hostfoe och
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Børn halvnøgen o.s.v.„. Samtidig omtaler han „min høye Alderdom* og an

søger om, at „min Stifsøn Niels Nielsen Riis efter min Død maa faa Embe

det* og „min Datter Karen Pedersdatter Lym ej fra samme Kald maatte ste

den. Niels Nielsen Riis, som blev gift med hans Datter Karen, maa altsaa 

være Søn af en af hans Hustruer i et tidligere Ægteskab. Derved fremkom 

altsaa et af den Tids mærkelige Familieforhold, at to „sammenbragte* 

Søskende blev Mand og Hustru, og at Stedsøn og Svigersøn blef forenet i 

een Person.

Peder Lassen Liime døde i Skibsted 26/12 1669.
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Rasmus Pedersen Liime (død efter 1664). Handelsmand i Horsens.

Han er Søn af Sognepræst i Skibsted, Provst Peder Lassen Liime og 

dennes 1ste Hustru, hvis Navn ikke kendes. Han var Handelsmand i Hors

ens og nævnes paa Tingsvidne 17/11 1646, da han paa Horsens Byting af

gav Vidneforklaring angaaende Fjendens Hærgen i Torsted. Derefter næv

nes han i Horsens Skatteregnskab 1649-1650 (har en Pige), og 1653-1654 

yder han „godvillig,, en Andel til kgl. Maj. Skibsflaade. Han ejede
«

Gaard i Horsens samt et „Byggested med «Tord og Grund„ paa Søndergade, 

hvilket sidste han overtog i Aaret 1649 efter sin Svigermoder. I Hors

ens Matrikul 1661 finder vi følgende om ham: „Rasmus Pedersen Lûmes 

Gaard vurderet for 200 Dr., er pantsat til Anne si. Thomas Knudtzons, 

bruger fire Gaardo Aveil. Den 1. Aveli tilhører Anne Frandsdatter her 

ibid. v. f. ?0 Dir. Den 2, Aveil tilhører ham selff v. f. 70 Dir. Den 

3. Aveil tilhører Her Olle i Saxild v. f. 70 Dir. Den 4. Aveil tilhø

rer Peder Hansen Schriffuer paa Sorøe v. f. 70 Dir., og en liden hauge 

ved Slottedt for 15 Dir., hans Brug er Affling„. *

Rasmus Pedersen Liime synes at have været beslægtet med Familien 

Fischer, thi 1673 kaldes hans Søn Peder Rasmussen Liime for Fættelr til 

„de ædle Fischere paa Silkeborg„. Han var gift to Gange, men Navnet 

paa hans 1ste Hustru kendes ikke. Ca. 1648 blev han gift med Birgitte 

Christophersdatter Lylow; hun var født ca. 1630 og Datter af Handels

mand i Horsens Christopher Christensen Lylow og Hustru Magdalene Hen

richs datter .

Rasmus Liime levede altsaa endnu 1664, men han er antagelig død 

før 1683. Hans Enke døde 24/5 1699 i en Alder af 68 Aar 9 Mdr. 1 Uge 

og nogle Dage. De ligger begge begravede i Horsens Klosterkirke, hvil

ket fremgaar at nedenfor citdrede Uddrag af Skøde- & Panteprotokollen: 

„Vi underskrevne, jeg Anna Fisker, sal. AssessoTPeder Rasmussen Lih- 

mes til Farregaard, tilligemed min Søn Christian Lihme paa egne og
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samtlige mine Børns Vegne, og jeg Rasmus Pedersen Stagnoppidan paa Hus

true, Maren Rasmusdatter Lihme, og Børns Vegne (samtlige salig Rasmus 

Lûmes efterladte sande Arvinger) gjøre hermed vitterligt, at som voris 

kjære Broder og Svoger Christopher Liime, Sognepræst til Fjaltring Menig 

heder, forhen indeværende Aar af 26. Augusti hafver afstaaed sin Rettig

hed til den Arvebegravelse, hvorudi hans Sal. Fader SI. Rasmus Liime og 

Moder Berte Christophersdatter Lylou hviler, beliggende i Horsens Clo- 

sterkirkes mellemste Gang op til Mandstolene paa den ene Side og for En

derne støder til afgangne si. Christopher Basckers Begravelse paa den 

ene og Daaben paa den anden Ende, saa og hermed fra os og vore Børn gan

ske afstaar til vores kjære Svoger velfornemme Rasmus Hansen, Borger og 

Handelsmand i Horsens og Hustru Måren Christensdatter .....................................

Datum Farregaard, d. 22/12 1717. Sal. Peddr Rasmussen Lûmes

Anna Fisker Christian Lihme

(L.S.) (L.S.)

R.P.Stagnoppidan„
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Peder Rasmussen Liime (1651-1713). Godsejer til Farregaard i Sporup Sogn,. 

Kammerassessor.

Han var Søn af Handelsmand i Horsens Rasmus Pedersen Liime og Hustru 

Birgitte Christophersdatter Lylow, blev født i Horsens 1651 og gik i "dan

ske og latinske Skole" indtil 1664, da han kom til sin Morbroder i Viborg, 

den senere Amtsforvalter Henrich Lylow, som lod ham sætte i Skole hos en i 

det tyske Sprog velforfaren Skoleholder Mogens Trap.

1667 blev han Medhjælper hos Anders Pedersen, der var Forvalter over 

Saltø Slot i Karrebæk ved Næstved, og han blev senere dennes Efterfølger. 

Paa Saltø var han indtil 1675» da han efter Anmodning af sine Fætre "de 

ædle Fischere til Silkeborg" blev kaldet til Forvalter over Silkeborg Slot 

og Gods samt Ridefoged og Slotsskriver.

1681 træffer vi Peder Rasmussen Liime, da han i sin Egenskab af Fuld

mægtig og Skriver for Daniel Fischer paa Silkeborg paa dennes Vegne forhand

lede i en Retssag, som Daniel Fischer havde med sin Broderdatters Mand Ivar 

Knudsen.

1683 fratraadte Peder Liime sin Stilling paa Silkeborg Slot og forpag

tede Sjelleskovgaard (ogsaa kaldet Farrehovgaard) for 3 Aar. Samme Aar ud

stedte han paa Sjelleskovgaard et Pantebrev, der gik ud paa, at han havde 

laant 150 Rdl. af Landkommissær Thomas Friis’s Fuldmægtig Niels Jensen, og 

derfor pantsætter han de 4 Gaards Avl paa Horsens Bymark, som han havde faa- 

et paa Skifte efter sin Morbroder Henrich Lylow den 25/2 1680. Disse 4 

Gaards Avl solgte han senere ved Skøde af 23/12 1693 til Borgmester Stephan 

Rasmussen Hofgaard i Horsens.

I I November 1683 (1681 ?) blev Peder Rasmussen Liime viet i Grønbæk 

Kirke til Anna Rasmusdatter Fischer; hun var født ca. 1661 og Datter af 

Rasmus Thomsen Fischer paa Allinggaard og dennes Hustru Kirsten Jochums

datter Mastorph. Bryllupshøjtidelighederne stod^aa Allinggaard.

1686 købte han Farregaard i Landsbyen Farre i Spwrup Sogn ca. 4 km.
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syd for Hammel. Farregaard er en nu nedlagt og forsvundet mindre Herre- 

gaard, der i en Række Aar efter 1670 ejedes af Mathias Fischer. Gaardens 

Bygninger laa der, hvor Farre Bys nye Skole nu ligger, og Jordene, der 

laa imod Vest helt op til Sporup Kirke, ligger nu for Størstedelen under 

Gaarden Sporuplund.

I Tiden fra 1687 til 1708 erhvervede Peder Rasmussen Liime sig en Bel 

Gods, Gaarde, Jorder o.s.v. i følgende Sogne: Sporup, Gjern, Skanderup, 

Skaarup, Tem, Nørre Snede, Trans, Ramme, Asp og Naur.

1689 fik han Skøde paa jus patfonatus til følgende Kirker: Skanderup, 

Gjern og Tem (Kirkernes Anpart Konrtiende) samt Kaldsret til disse Kirker. 

1690 Anpart af Tem Sogn Kongetiende 7 Ørter Rug, 2 Ørter Byg, 13 Tdr. Kiike- 

avl. Og 1698 fik han jus patronatus til Alling Kirke.

1. Februar 1698 blev Peder Liime benaadet med Titel af Assessor i 

Kammer-Kollegiet "med Rang derfor". 1704 ansøger han, "der 1698 bekommet 

Karakter af Assessor i vor Kammercollegium, om Bevilling til sit Jordegods, 

saavel hans Gaard i Farre, som hvad han sig herefter kan tilforhandle, med 

Alle Privilegier, som Adelen Nyder, at besidde, hvilket i hans forrige 

Brev er forglemt at indføres". Dokumentet har i Marginen Kongens Paateg- 

nirijg: "Bevilges, om han det endelig forlanger".

1704 nævnes han tillige som Forpagter af Frijsenborg, men residerende 

i;Farre.

Peder Rasmussen Liime har rimeligvis været svagelig i de sidste Leve- 

aar, thi 9/12 1712 faar han og hans Hustru Bevilling paa, at den længst 

levende maa hensidde i uskiftet Bo. Hans døde den 23. Septbr. 1713 paa 

iFarregaard og blev bisat den 27. s. M. i Sporup Kirke. Stiftsprovsten i 

Aarhus, Magister L. Thura holdt Ligtalen over ham. Senere blev han flyttet 

til et Begravelsessted i Tem Kirke.

Assessor Lûmes Enke, Anna Rasmusdatter Fisoher, boede endnu i nogen 

Tid paa Farregaard, og 1716 ansøgte hun Kancelliet om Tilladelse til for
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sig og sine Børn at maatte lade sig betjene af en anden Præst end deres 

Sognepræst Søren Ottesen, da de af denne "skammelig fornærmes".

1718 maatte Anna Fischer i Anledning af Skanderborg Rytterdistrikts 

Indretning afhænde til Kronen Farregaard i Sporup Sogn tilligemed 10 an

dre Gaarde og 16 Huse i Farre By samt en Snes andre Gaarde, der laa me

get spredt. Da hun vist ikke fik den Betaling, som hun havde Krav paa, 

blev der givet hende Løfte om, at hendes Søn Christian Liime "desforme

delst skulde blive befordret". - Derefter bortsolgte hun vist det meste 

af sit øvrige Gods, saaledes gav hun 13/7 1722 Skøde til sin Søn Rasmus 

Liime paa 2 Gaarde i Tem Sogn, og 3/4 1728 solgte hun bl. a. 4 Gaarde i 

Tem Sogn til Justitsraad Jens Seerup.

Vist omkring 1727 købte hun Hovedgaarden "Ingvorstrup" i Vejlby i 

Søndet Herred, Randers Amt af sin Søn Jochum Liime, som havde købt Gaar

den med Gods - i alt 92 Tdr. Htk. - i 1724 for 4419 Rdl. Efter Anna Fis

chers Død blev Gaarden solgt paa Auktion 1737 for kun 2260 Rdl.

Anna Fischer synes ikke selv at have boet paa Ingvorstrup, i hvert 

Fald boede hun i Aarene 1728-30 i Ebeltoft, og i disse Aar gør hun Testa

mente paa Grund af "Alders tiltagelse" og "Kierligheds pligt jeg er mine 

børn forbunden". Hun har 6000 Rdl. staaende hos sin Fætter Christian Fis

cher paa Allinggaard; det er denne Sum og mere til, hun deler ud. Arvta

gerne er den afdøde Datter Johanne Kirstine Lûmes efterladte 3 Børn, Dat

teren Birgitte Liime paa Lyngsbækgaard samt Sønnerne Christian, Jochum og 

Rasmus Liime. Arven deles i 5 Parter og er hver paa 1600 Rdl.

1733 solgte hun Agri og Egense Kirketiender til Justitsraad Peder 

jFogh til Ryomgaard.

Sine sidste Leveaar tilbragte hun hos sin Datter Birgitte paa Lyngs

bækgaard, og her døde hun den 31. Marts 1735- Hun blev begravet den 15. 

April i Draaby, 74 Aar gml. Skifte efter hende bïev holdt 1738.
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Rasmus Pedersen Liime (1682-1747). Sognepræst til Tem.

Han er født den 24. September 1682 paa Sjelleskovgaard i Sjelle Sogn 

som Søn af Kammerassessor Peder Rasmussen Liime og Hustru Anna Fischer. 

1702 blev han privat dimitteret som Student og den 22. Maj s. A. immatri

kuleret ved Universitetet i København. Pen 15. Oktober 1704 blev han the- 

ologisk Kandidat med Karakteren n. cont.; den homile Prøve aflagde han 

den 16. Pecbr. 1704. Pen 25. Oktbr. 1707 blev han af sin Fader kaldet 

til Sognepræst til Tem, fik den 2. Pecbr. s. A. kongelig Stadfæstelse og 

blev den 17. Februar 1708 ordineret.

Pen 4. Septbr. 1709 blev han viet i Aarhus Frue Kirke til Ingeborg 

Lavridsdatter Høysgaard, født 1688 i Aarhus som Patter af Handelsmand 

Laurids Andersen Høysgaard og Hustru Birgitte Olufsdatter Hofgaard.

Rasmus Liime var en nidkær Herrens Tjener, der nøje vaagede over, 

at Søndagen blev helligholdt, og at Menigheden ikke forsømte Kirkegangen. 

Af hans Angivelser om Gudstjenestens Forsømmelse og Helligdagens Overtræ

delse haves følgende Extrakt fra Aaret 1738: "Pen 6. April kjørte 8 Vogne 

af Byen til Hviddingdahl at afhente Een Hyrde. Resolution; Pa Mændene 

havde tilstaaet Angivelsen, dog saaledes, at de vare udkjørte om Natten, 

og hjemkomne mod Morgenstunden og havde søgt Kirke med de Andre, aldt saa 

befries de for Straf for denne Gang". - "Pend 27. Pitto gjorte Niels Po- 

vélsen og Hans Sørensen Hjul baade for, under og efter Prædiken. Resolu

tion: Pem Begge Pardonneres denne Gang for Hellig Brøde, i Henseende til 

deres armelig og Fattig Tilstand, men allene for Kierkens Forsømmelse 

Straffes med 4 Sk; eller i det Sted at staae een Time i Gabestokken".

i Rasmus Liime nærede dertil stor Kærlighed til sin Kirke, som han 

forærede en ny Klokke. Men nogen "stor Profet" har han ikke været, hvil

ket vil ses af Biskop Peder Hygums Visitatsindberetning 23/4 1742: "For 

Themb Sogn prædikede Sognepræsten Rasmus Liime d^tbedste hannem mueligt 

var. Thi hand er en aldrende Mand og har ikke de beste enten Naturens
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eller Naadens Gaver at kalde Menniskene ud fra Mørket til Guds forunder- ' 
lige Lys. I hans Meenighed saae det derfore meget mørkt og jammerligt ud". 

I en senere Indberetning skriver Biskop Hygum, at der herskede stor Van

kundighed i Tem Sogn i Rasmus Pedersen Lûmes Tid.

Ved sit Giftermaal kom han i Besiddelse af en Have og nogle Boder 

paa Graven i Aarhus, som han imidlertid solgte 1741.

Efter sine Forældre havde han arvet en Del Gods i Tem og Vrads Sog

ne, saaledes bl. a. nogle Gaarde i Tem, Søe Mølle i Vrads Sogn og Tem 

Kirke med jus patronatus. Af dette Gods solgte han 1732 Tem Kirke til 

Chr. Fischer til Vinderslevgaard; samme Aar solgte han Søe Mølle til Møl

ler Chr. Jensen i Hammel; og allerede 1730 havde han afhændet Gods i Tem 

Sogn for 732 Rdl. 6 Sk. til Peder Møller i Velling.

1740 androg han Kancelliet: "Han har paa Grund af Omlægning af Tien

der i hans Sogn mærket en Nedgang i sine Indtægter. Nu er han desuden dra

get i Proces angaaende Aarhus Domkirkes Regnskaber, fordi hans Hustrues 

Stiffader, afg. Tønnes Michelsen var Raadmand der i Byen og maa nu betale 

269 Rdl., som han slet ikke kan. Beder om Frihed derfor". Sagen blev hen

vist til Lands Lov og Ret.

Rasmus Pedersen Liime har antagelig været syg i sine sidste Leve asp, 

thi han blev entlediget fra sit Embede 1743, og hans Svigersøn Poul Jen

sen Spliid succederede ham den 26. April s. A. Han levede da heller ikke 

ret mange Aar derefter, men døde 2. Marts 1747 og blev begravet i Tem den 

7. Marts. Hans Enke Ingeborg Høysgaard døde i Tem 1762 og blev begravet 

den 10. September, 74 Aar gml.
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Christopher Christensen Lylow ( -1633- )• Handelsmand i Horsens.

Desværre kendes hverken hans Fødsels- eller Dødsaar, kun vides det, 

at han var Borger og Handelsmand i Horsens og ejede Gaard paa Sønderga

des nordre Side samt et Byggested med Jord og Grund.

Af Skanderborg Købstads Regnskaber 1631-1633 fremgaar det, at han 

havde leveret 2 Møllesten, for hvifc Betaling hans Hustru kvitterede. An

tegningen lyder saaledes: „Christopher Lylov i Horsens for 2 Møllestene 

til Fillerup Mølle. Min Husbonds Fraværelse Magdalene«.

Hustruen hed Magdalene Henrichsdatter, og efter hans Død, der ind

traf før 1642, kom hun i Gæld paa Grund af Fjendens stadige Indfald i 

Horsens og maatte gaa fra sin Næring. Herom foreligger der en Attest af 

3/4 1649 fra Byens Præster saalydende: „Attett fra Gjord Pedersen og 

Poul Brun, Præster i Horsens, for Magdalene Henrichsdatter, Indvaanerske 

ibid., om hendes Forhold og Tilstand. - Gjord har kendt hende i 25 Aar i 

to Fejdetider, Capelianen paa 8de Aar i en Fejdetid; - hun har altid 

skikket sig vel; efter sin Husbonds Død faaet stor Gæld og ved sidste 

Indfald kommet fra sin Næring og Bjerring. - Gæld kan ej betales af Boet«.

Det før omtalte Byggested paa Søndergade afstod hun i 1649 til sin 

Svigersøn Rasmus Pedersen Liime vel nok fordi, hun var kommet i for stor 

Gæld. Det hedder herom saaledes i Skøde- og Pantebogen: „1649 Ons. e. Paa- 

ske. Magdalene Henrichsdatter afstaar til Svigersønnen Rasmus Pedersen 

Liime hans Hustru Birgitte Christophersdatter og Arvinger hendes Bygge

sted, Jord og Grund i Horsens paa nordre Side af Søndergade næst vesten 

ved forne. Magd. Henrichsdatters Gaard, hun self iboer, og næst østen 

mod den Gaard, Jørgen Sadelmager tilhører og iboer«.

Om hende findes endvidere i de gamle Arkivalier: «Magdalene Henrichs

datter 1 Gaard v. f. 180 Dr. - 1 Gaards Affel, tilhørende Jacob Ulfeldt 

paa Kor8tofft, v. f. 70 Dir. och haffer ingen Brug«.

Hendes Dødsaar kendes ikke.
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Gert Gertsen von Netten (1629-1703). Kirurg og Bartskær i Aarhus.

Han er født 1629 i Oldenborg og kom som ung Mand til Danmark, hvor 

han den k. Juli 1661 løste Borgerskab i Aarhus som Kirurg og Bartskær. 

Borgerskabs-Afgiften var 3 Dl. Navnet skrivet ogsaa von Nichten, hvil

ken Skrivemaade sikkert er den oprindelige.

Gert von Netten findes nogle Gange i Kristian den 5tes Tid at være 

blevet brugt ved offentlige Forretninger og Undersøgelser, som han fik 

Ordre til at deltage i, og han har sikkert været en Mand, der var dygti

gere i sit Fag end de fleste af den Tids Bartskærer.

Den 11. April 1667 var han beskikket som Kæmner og Thinghører i Mi- 

chel Michelsens Sted, og det ses heraf, at han altsaa har indtaget en 

vis Position i Byen.

1666 betalte han 1 Rdl. i Krigsskat. 1672 betalte han i Formueskat 

(af „Eye og Medel„) 2 Mark for 1/^- Aar. Han boede paa Brobjerg, hvor 

han 1682 nævnes som Ejer af „en liden Hauge„ paa Østre Side; denne stod 

i Grundtakst 1 Rdl.

Angaaende Gert von Nettens Virksomhed i Aarhus haves følgende ret 

morsomme Beretninger: „Aar 1687 den 19« Marts. Mester Eilert Bartscher 

mødte for Retten og med Ed bekræftede, at det ikke var Pocher, Mette 

Jensdatter, Christen Mikkelsens Hustru (Datter af Jens Sørensen Pande- 

rup), havde, den Tid han kom til hende og tog hende under Kur. Mester 

Gert von Netten blev for Retten tilspurgt, om han havde seet den Skade, 

Christen Mikkelsens Hustru havde, om det var Pocher ? hvortil han sva

rede, han havde ikke selv seet den, men han havde forordnet Mercurial- 

vand, som hans Hustru havde brugt til hende. Gerts Kone (der roste sig 

af at have cureret i mere end 30 Aar) havde i 3 Uger behandlet Mette 

Jensdatter for et Halsonde, hvorpaa man afskedigede hende og gav hende 

1 Rdr. istedetfor 2, som hun fordrede. Hun tilbad alligevel sin Tjene

ste ved Nat og Dag; men da man nu antog Mester Eilert, slap hun sin
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Tunge løs, sagde at Sygdommen var Franzoser o.s.v., og derpaa opstod 

Proces. Ved den Synsforretning, som Dr. Küster og Greg. Beaufin fore

toge over den Syge, udspurgte Doctoren hende først, saae hende i Hal

sen, erklærede et Udslet ved Munden for en erysipelas, lod hende aare- 

lade, og efter nogen Tids Forløb undersøgte han Blodet og fandt det at 

være sundt og godt Blod„.

Samme Aar ni en Sag Gregorius Beaufin, Regimentsfeldscher, contra 

Jacobus Gesius,1 Apoteker, bleve Mester Gert von Nichten, Bartscher, og 

Henrich Grønneberg, Krydenerer, af Magistraten beordrede til i Edle 

Herr Doet. Andreas Christerum M.P. samt Parternes Overværelse at tage 

Recepterne for sig og sammenligne dem med Apothekertaxtenw.

Og 1693 «Dr. Andr. Küster Medicus, Gert von Nichten, Herman von 

Barve og Jacob Davidsen Bartskjerere vare alle med at syne en druknet 

Lods paa den Stattinske Galliot, som laae her for Reisen til Stattin. 

Greg. Beaufin og Mester Albert Tideman havde erklæret, at den Døde, 

der i alle sine Klæder blev funden medio Mai, 5 Uger efter hans Død, 

var opsvulmet i Hovedet og havde en Streg sortebrun af Farve omkring 

Halsen, Tungen udrakt og Tænderne derigjennem, item hans Skrotum stort 

og opblæst, som er deraf, at de vara spermatica er strax forstoppet og 

aldeles intet Vand var i hannem, formedelst at de Spiritus vitales og 

Naturales var forfløien og borte, førend hand kom i vandet....................... ..

heraf dømte de, at han var qvalt og derpfter kastet ud; Dr. Ebling 

commenterer herover, efterat have givet Barbererne en Reprimande for 

den Dristighed at give sig til at forklare Dødens Aarsager. Forøvrigt 

er han af samme Mening og forklarer dette om spiritus vitalis m. m. 

Dr. Küster og de førstnævnte Barberer erklærede herimod, at Liget var 

forraadnet, og at der intet var at sige derom med Bestemthed, hvorpaa 

de Stattinske Matroser bleve frikjendte.„ --

• Gert von Netten, der ogsaa synes at have practiseret i Horsens,
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blev paa sine gamle Dage for svagelig til at varetage sin Gerning, og 

han antog derfor sin Svigersøn Oluf Hansen Ravn som Medhjælper. Det si** 

ges derom i en af Aarhus Magistrat til Stiftamtmanden den 22/9 1703 af

givet Erklæring over i Aarhus værende Kirurger saaledes: . .......... en gam

mel bedaget velforfaren Mand, Gjert von Nichten, kan formedelst Alder

dom ikke nære sig af Kunsten, holder en Svend: Oluf Rafn, der nylig har 

giftet sig med hans Datter............. „

Gert von Netten døde i Aarhus Domsogn 1703 omtrent samtidig med, 

at forannævnte Erklæring blev afgivet, og han blev begravet den 27/9 i 

en Alder af 74 Aar.

Hans Hustru Malene Hansdatter, der ogsaa gav sig af med Lægekunsten, 

og som 1687 Aoste sig af at have kureret i mere end 30 Aar, var født ca. 

1633 og døde 1712 i Aarhus Domsogn; hun blev begravet den 9. September, 

77 Aar 3 Maaneder 3 Uger og 6 Dage gml.
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Ole Hansen Ravn (1668-1735). Kirurg, og Parykmager i Aarhus.

Han er født den 27. Marts 1668 i Frederiksstad i Norge og er mulig

vis Søn af den Hans Ravn i Frederiksstad, efter hvem der var Boregistre

ring og Vurdering 22/2 1688, men desværre er Børnene ikke anført paa 

Skiftet, fordi der ikke blev noget at arve. Boets Registrering udgjorde 

48 Rdl., men Gælden beløb sig til 316 Rdl., hvorfor Boet blev behandlet 

som Fallitbo. Der findes et Indlæg fra Enken Karen sal. Ravns, hvori bl. 

a. anføres: „.............. eftersee, hvis som kunde findes til hendes Kredito

rers Afbetaling, og ellers om noget kunde blive hende og hendes kiære 

Børn til Arv og Dele ..............„.

Ole Ravn var i hvert Fald fra Aar 1694 bosiddende i Aarhus, idet 

han dette Aar blev trolovet med sin tilkommende Hustru. Den 7. Februar 

1701 løste han Borgerskab i Aarhus som „Parykmager og anden Husnæring„. 

Han har en Tid hjulpet sin Svigerfader, Kirurgen Gert Gertsen von Netten, 

og efter dennes Død i 1703 selv overtaget hans kirurgiske Forretninger. 

I en Erklæring af 22/3 1703 fra Aarhus Magistrat til Stiftamtmanden an- 

gaaende daværende Kirurger anføres bl.a.: „En gammel Bedaget velforfaren 

Mand Gjert von Nichten, kan formedelst Alderdom ikke nære sig af Kunsten, 

holderen Svend: Oluf Rafn, der nylig har giftet sig med hans Datter og 

betjener den Gamles schier Gjæster og hvad der ellers kan forefalde at 

ernære de gamle Forældre, sig, Kone og Børn med. Den samme gjør og un

dertiden Paruquer„.

I 1707 var Ole Ravn i Norge igen for nogle Aar, men han kom tilba

ge til Aarhus og løste nyt Borgerskab den 3. Juli I713. Borgerskabsaf

giften var 1 Rdl.

I en Aarrække havde ole Hansen Ravn boet paa Brobjerg, og vi træf

fer ofte hans Navn i Skatteregnskaberne. Til Parykskatten 17IO har han 

selv opgivet følgende: „Andgifuer ieg underschrefne mig sielf, har en 

sort Parych, min Kone bær en Hamburger Hue med en Slyfue bond paa. 2

- 31



Børn bruger sit eget haar. Testerer Oluf Hansen Rafuen, Paryohmager„. I 

Kopskat betaler han 1711 for sig selv 1 Rdl., for Hustruen 1 Rdl. og for 

1 Barn 2 Mark. I 1713 betaler han i alt 2 Rdl. 3 Mark, i 1717 betaler 

han for sig selv 2 Rdl., fon Hustruen 2 Rdl., for 2 Børn 2 Rdl. og for 1 

Pige 3 Mark.

Aar 1725 blev Borgmester Chr. J. Basballe i Aarhus beskyldt for at 

have hjulpet Ole Ravn til en Understøttelse af Indkvarteringskassen, 

imod at Ole Ravn, der boede i en af Basballes Ejendomme paa Brobjerg, 

skulde betale sin Husleje med et saa meget højere Beløb, som Understøt

telsen androg.

1733 købte Ole Ravn de to Tredjedele af Sognepræstens Residens paa 

Skolegade (nuværende Nr. 11). Grundtaksten stod til 25 Rdl. 3 Ort 6 Sk. 

Han synes saaledes at være blevet ret velhavende paa sine gamle Dage. I 

1740 ejedes Gaarden af hans Søn Gert Olesen Ravn, men 1742 tilhørte den 

en Søren Gjellerup. Den gamle Gaard er nu forlængst nedrevet, men det 

er ganske kuriøst, at der saa sent som i 1925 endnu boede en Parykmager 

paa dette Sted.

Ole Ravn synes ogsaa efterhaanden at have vundet sig en vis Positi

on inden for Borgerskabet, saaledes at han blev betragtet som en af de 

Borgere, der maatte regnes med. Vi træffer saaledes paa hans Navn i 1734, 

da en Købmand Buchtrup anlagde en Proves imod Aarhus Magistrat i Anled

ning af en Byggeri-Affære. Til Brug i denne Sag fik Buchtrup 196 af By

ens Borgere til at underskrive paa, at „hans Bygning er ingen af dem til 

Skade i deres Næring eller i anden Maade„, og disse 196 Mænd maatte alle 

op paa Raadhuset for at beedige deres Underskrifts Rigtighed. Blandt dis

se Borgere var ogsaa Ole Ravn fra Skolegade.

Den 31 Oktbr. 1694 var Ole Ravn blevet trolovet og senere gift med 

Anna Margrethe Gertsdatter von Netten, en Datter'af Kirurg i Aarhus Gert 

Gertsen von Netten og Malene Hansdatter. Han selv døde 1735 i Aarhus Dom- 
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sogn og blev begravet den 2. Maj i en Alder af 67 Aar 1 Maaned og 5 Dage

Hans Hustru overlevede ham i 3 Aar og blev begravet fra Aarhus Domkirke 

den 16. Maj 1738.
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Hans Olsen Ravn (17O7-176I). Sognepræst i Hinge og Vinderslev.

Han er født i Aarhus 1707 og døbt i Domkirken den 19. Oktober s.A.

Hans Forældre var Kirurg og Parykmager i Aarhus Ole Hansen Ravn og Anna 

Margrethe Gettsdatter von Netten. Han blev Student 1725 (privat dim.) 

og immatrikuleredes ved Københavns Universitet 26/6 1725» cand, theol. 

25/11 1729 med Karakteren haud, Sognedegn i Tem 16/5 1734 (kgl. Konfirm. 

23/5 s. A.). Den 21. Decbr. 1736 blev han kaldet til Sognepræst for Høj

bjerg og Elsborg Menigheder og ordineret den 3. Maj 1737« Her var han 

kun i ca. 3 Aar, idet han den 25. September 1739 erholdt det bedre Em

bede som Sognepræst for Hinge og Vinderslev.

Den 9. August 1737 var han blevet viet i Tem Kirke til Anna Birgit

te Rasmusdatter Liime, som var Datter af Sognepræsten der Rasmus Peder

sen Liime og Hustru Ingeborg Lavridsdatter Høysgaard. Hun var født I7IO 

og blev døbt den 23» September s. A. i Tem Kirke.

Hans Olsen Ravn døde i Hinge den 7. Maj 1761. Enken, der fik Tilla

delse til at hensidde i uskiftet Bo, flyttede efter sin Mands Død til Vi

borg, men da Datteren Charlotte Amalie i 1763 blev gift med Pastor Bagge 

Friis, rejste hun med hende til Daugbjerg Præstegaard, hvor hun henlevede 

sine sidste Dage indtil sin Død den 18. Januar 1768.

Den 18. Februar 1768 blev der paabegyndt Skifte mellem Børnene. Ar

ven var, efter at Gæld var fradraget, paa 2451 Rdl. 3 Mk. 10£ Sk., som 

blev delt mellem de 5 Sønner og den ugifte Datter Elisabeth Dorothea. 

De andre 2 Døtre har formodentlig faaet deres Arvepart udbetalt, da de 

indtraadte i Ægtestanden.
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Biels Raamussen Bramstrup (1550-1630). Sognepræst i Todbjerg-Mejlby.
Han er født ca. 1550 og var omkring 40 Aar gammel, da han ca. 1590 

blev Sognepræst i Todbjerg og Mejlby. Hvor han har været, eller hvad 

han har foretaget sig, før han kom til Todbjerg, vides intet om.

Hans 1ste Hustru Magdalin Michelsdatter var født i Skivholme og 

døde 1596. Hans 2den Hustru Dorete Pedersdatter var født 154? i Skjød- 

strup Præstegaard som Datter af Sognepræst Peder Andersen (død 15 A 

1605)• Hun døde 1611 i en Alder af 64 Aar.

Det vides, at Niels Rasmussen Bramstrup var i Ægteskab i 37 Aar;

af hans Børn kendes kun disse to:

1. Anne Nielsdatter, født ca. 1610, død 21/12 1685, gift med Mogens 

Hansen Trige, Sognepræst i Todbjerg-Mejlby.

2. Rasmus Nielsen, født ca. 1600, Student 1620, Sognepræst i Rimsø-K. 

1626, levede endnu 1661.

Dersom man kan stole paa de ovenfor anførte Aarstal, maa Niels 

Rasmussen Bramstrup have været gift tre Gange og Dorete Pedersdatter 

saa have været hans tredje Hustru, thi Datteren Anne Nielsdatter kan 

ikke være født i sin Moders 63de Aar.

Han døde i Embedet 25/9 1630. Der findes Gravsten over ham i Gul

vet i Todbjerg Kirke samt et Epitaphium paa Væggen i Skibet i samme 

Kirke. Inskriptionen paa Epitaphiet er affattet paa Latin og lyder i 

Oversættelse saaledes:

„Jak. 1. Al god Gave og al fuldkommen Gave er ovenfra, og kommer ned 

fra Lysenes Fader, hos hvem ikke er Forandring o.s.v. - Gud er trofast, 

som ikke skal lade Eder fristes over Eders Evne. 1. Kor. 10. - En Sva

nesang af Niels Rasmussen, Guds Ords Tjener baade i dette Tempel og i 

det, som er i Mejlby, forfattet og afsunget, da han var JBECK 70-aarig 

1620. Det vil ofte synes som om jeg var ganske fældet, men jeg er ikke 

besejret, ej heller vil jeg blive overvunden. Herren er mit Haab, min 



store Magt, Dyd, Styrke og Hjælp, min Beskærmer og min Skygge. Jeg vil 

derfor evindelig vedblive at love dig, KristuB, efterdi jeg besidder 

disse Goder i dit Navn. Der er en almægtig Fader, som styrer Himlen og 

Jorden, fra hvem alle disae Goder nedstiger til mig, ham lover jeg og

saa hyppigt med frydefuldt Hjærte, ham som ikke nægter mig uværdige 

saadanne Goder. Ham være Lov, ham lover jeg og vil love i al Evighed, 

denne Lov være altid i min Mund. Ære være Faderen og Sønnen og den Hel- 

ligaand, som var i Begyndelsen, og nu og altid er i Evigheders Evighed, 

Amen. - Aar 1627. - Lovet være Herren fra Dag til Dag; Gud lægger vel 

en Byrde paa os, men han er dog vor Frelse. Gud er os en Gud til Frelse 

og en Gud, der udriver os fra Døden. Psal.68. - Den afdødes Symbol: Al

le Ting tjene dem til Gode, der dyrke Herren. Rom.S. Jeg tror paa Syn

dernes Forladelse, Kødets Opstandelse og det evige Liv.„
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Hans Jensen Smidstrup ( -1666). Provst, Sognepræst i Trige og Ølsted.

Hans Tilnavn kunde tyde paa, at han er født i Landsbyen Smidstrup, 

men noget Hjemmel herfor haves ikke. Der fortælles, at han havde tjent 

som Gaardskarl hos Sognepræsten i Trige-Ølsted, Provst Lavrids Hansen 

Fynbos, der tillige var Kannik i Aarhus Domkapitel og residerede i Aar

hus. Det er da muligt, at det er denne, som har hjulpet ham til at stu

dere .

Hans Jensen omidstrup gik i Aarhus Kathedralskole og blev Student 

derfra. Den 9. Juni 1601 blev han Lavrids Hansen Fynboes Eftermand som 

Sognepræst for Trige og Ølsted Menigheder, og omkring Aar 1625 blev han 

tillige Provst for Vester Lisbjerg Herred.

I Aaret 1651 fik han en Kapellan til Hjælp i Embedet, nemlig Hans 

Nielsen Brantzon, der senere blev - eller maaske allerede paa dette 

Tidspunkt var - hans Svigersøn. Brantzon blev den 30. November nævnte 

Aar kaldet til succederende Sognepræst, men førdt i 1660 tog Smidstrup 

sin Afsked efter at have været Sjælehyrde for Trige og Ølsted Menighe

der i 59 Aar, og han opnaaede saaledes at blive Jubellærer.

Den 25. Marts 1666 døde Hans Jensen Smidstrup; hvem, hans Hustru 

var, vides ikke, men han levede i Ægteskab sammen med hende i 58 Aar.
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Mogens Hansen Trige (1607-1659). Sognepræst i Todbjerg og Mejlby.

Han er født ca. 1607 rimeligvis i Trige Præstegaard, hvor hans Fa

der, Provst Hans Jensen Smidstrup, residerede som Sognepræst for Trige 

og Ølsted Menigheder.

Mogens Hansen Trige blev sat i Aarhus Kathrdralskole, hvorfra han 

blev Student 1627, og den 16. April s. A. blev han immatrikuleret ved 

Universitetet i København. 1630 blev han Sognepræst for Todbjerg og 

Mejlby Menigheder, i hvilket Embede han blev til sin Død 1659. Han 

ligger begravet i Todbjerg.

Hans Hustru Anne Nielsdatter var født ca. 1610 i Todbjerg som Dat

ter af Sognepræst Niels Rasmussen Bramstrup, der var hendes Mands For

gænger i Embedet. Hun blev efter Mandens Død boende i Todbjerg Præste

gaard, idet Sønnen Niels Mogensen Todberg blev sin Faders Eftermand i 

Embedet, men senere flyttede hun til sin Datter Kirsten i Skjoldelev 

Præstegaard, og her døde hun den 21. December 1685 i en Alder af 75 Aar. 

Hun blev bisat i Sabro Kirke og derefter ført til Todbjerg, hvor hun 

blev begravet ved sin Mands Side.
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Jens Espensen Balle ( -1590). Provst, Sognepræst i Lading-Faarup-Sabro.
v *

Efterretningerne om denne Mand er saa sparsomme, som de vel kan være.

Navnet tyder paa, at han er født i en af Byerne Balle. Han blev Sognepræst 

i Lading, Faarup og Sabro (Præstegaarden laa i Skjoldelev), men hvornaar 

han tiltraadte Embedet, vide* ikke. 1584 nævnes han som Provst i Sabro 

Herred. Han døde 1590.

Hans Hustrus Navn er ukendt, og af hans Børn kendes kun efternævnte:

1. Espen Jensen, som 1584 nævnes som Kapellan hos Faderen.

2. Maren Jensdatter, født ca. 1569, død 2/1 1649, gift med Faderens Ef

termand i Kaldet, Niels Sørensen Thorup.

Embedet som Sognepræst for Lading med Annexer bevaredes for Slægten 

i 5 Generationer og i næsten 200 Aar.
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Niels Sørensen Thorup ( -1625)» Provst, Sognepræst i Leding, Faarup

og Sabro.

Familien Thorup synes at stamme fra Viborg, hvor en Søren Thorup 

1590 var Hospitalsforstander. Han kan muligvis være Fader til Niels Sø

rensen Thorup, men noget Bevis eller nærmere Støttepunkt for Sandsyn

ligheden heraf haves ikke.

Hvornaar eller hvor, Niels Sørensen Thorup blev født, vides ikke, 

men hans Moder hed Gertrud Sørensdatter og døde den 12. April 1597. 

Han blev Sognepræst for Lading, Faarup og Sabro Menigheder i Aaret 1591» 

og senere blev han tillige Provst for Sabro Herred. Han boede i Landsby

en Skjoldelev, hvor Præstegaarden laa med omtrent lige lang Afstand fra 

de 3 Sognekirker. I Aaret 1524 nævnes en Kirke i Skjoldelev, men den 

var nedbrudt, før Thorup blev Præst her, antagelig er denne Kirke ble

vet nedlagt kort efter Reformationen.

I Aaret 1619, da Niels Sørensen Thorup var blevet svagelig og ikke 

længere følte sig i Stand til paa en forsvarlig Maade at bestride det 

store Embede, hjemkaldte han en ung Aarhusianer, som paa det Tidspunkt 

studerede i Tyskland, for at denne skulde overtage Posten som hans Med

tjener i Embedet. Denne unge Mand var Niels Povlsen Brantzon, der hav

de gaaet i Aarhus Kathedralskole sammen med Thorups Søn Hans, og maaske 

derigennem havde haft Forbindelse med Skjoldelev-Præsten, muligt er det 

ogsaa, at han fra sine sidste Skoleaar i Aarhus i Egenskab af Løbedegn 

er kommet i Forbindelse med Skjoldelev Præstegaard, men i hvert Fald 

var det den unge Brantzon, hvem Thorups Valg faldt paa, og allerede den 

8de Søndag efter Trinitatis samme Aar blev han valgt til succederende 

Præst og den 4. August 1620 ordineret og indsat som Sognepræst. Thorup 

vedblev dog at være Provst for Sabro Herred og gik Brantzon, som den 

11. Juni 1620 var blevet gift med Thorups Datter Karen, til Haande i 

Præs t e ge rn i nge n.
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Niels Sørensen Thorup var gift med sin Formands Datter Maren Jens

datter, født ca. 1569 som Datter af Sognepræst i Lading-Faarup-Sabro 

Jens Espensen Balle.

Den 2. Februar 1625 døde Niels Sørensen Thorup i Skjoldelev Præste

gaard, og han blev begravet i Lading Kirke den 6. Februar. Sognepræsten 

i Skivholme Christen Nielsen holdt Ligtalen. Enken biet boende i Skjol

delev til sin Død den 2. Januar 1649; hun blev begravet i Lading Kirke 

den 9« Januar, og hendes Alder var 79 Aar. Sognepræsten i Søften Rasmus 

Rasmussen Samsing holdt Ligprædikenen over Teksten fra 42. Salme.

Niels Sørensen Thorup har efterladt sig nogle Dagbogsoptegnelser, 

hvoraf nedenstaaende er et lille Uddrag:

„1597> 12. April hensov min kære Moder, Gertrud Sørensdatter, i Jesu 

Christi Tro.„

„1604, 10. Novbr. udfriedes af dette Livs besværlige Fængsel velb. Mov- 

rit8 Stygge til Holbækgaard, en Miand, som jeg skylder stor Taknemmelig

hed • „

„1619> 4. Aug. blev Hr. Niels Povlsen Brantzon fra Aarhus indviet til 

det hellige Præsteembede„.

„1623, 4. April Thorropius senior i Skjoldelev skriver til Biskop Jens 

Gødesen i Aarhus, at han efter det givne Paalæg med Flid har eftersøgt 

Oldsager i sine Sogne, men uden at finde saadanne. Forøvrigt beklager 

han smertelig Tabet af sin eneste Søn hans Alders Kjep og Støttestav, 

hans Øjnes Lys og hans Fremtids Haab.„

„1624, 20. Marts fødte min Dt. Karen et velskabt Drengebarn, som fik 

Navnet Hans Nielsen, Vor Herre Jesus Christus bevare ham. Han blev sam

me Dag indpodet i Christus ved den hellige Daab.„
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Hiels Marche ( -1576- ). Borger i Aarhus.

Allerede 1514 træffer vi paa Familien Marche i Aarhus, og den flore

rede dér i Byen i flere hundrede Aar. Saavel Familien Marche fra Aarhus 

som Familien af samme Navn fra Aalborg menes at nedstamme fra den gamle 

danske Adelslægt Marche, der mistede sit Adelskab under Skipper Klement- 

Fejden. Begge Familier skal have fart det samme Vaaben som den gamle 

Slægt.

Om Niels Marche vides iavrigt intet ud over, at hans Hustru hed Kir 

sten og var dad far 1621.

Af deres Barn kendes efternævnte:

1. Anne Nielsdatter Marche, gift l.Gang med Povl Pedersen Brantzon, Bor

ger i Aarhus, dad 1602, gift 2.0. med Jens Sarensen Stigsen, dad far 

1644, Kabmand i Aarhus.

2. Jens Nielsen Marche, fadt 1576, dad 1/7 1627, Kabmand i Aarhus. Lig

sten i Aarhus Domkirke.
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Povl Pedersen Brantzon ( -1602). Borger i Aarhus.

Navnet, der ogsaa skrives Brandtson, er muligvis udledt af Mands

navnet Brand. Senere Generationer forandrede Navnet til Brandt.

Povl Pedersen Brantzon løste Borgerskab i Aarhus 1576, og 1588 næv

nes han som staaende ved Borgervæbningen. Han døde 1602.

Han var gift med Anne Nielsdatter Mørche, der var en Borgerdatter 

fra Aarhus. Efter Brantzons Død giftede hun sig med Aarhus-Borgeren Jens 

Sørensen Stigsen, der var Købmand og nævnes som Raadmand 1620-1639. Han 

var tillige Oldermand for Kræmmerlavet, 1608 en af „de 24 Mænd„, 1617 

Byens Kæmner, 1626 Borgmester. Han ejede Gaard og Boder i Studsgade, men 

1635-36 var han fallit og boede derefter i Mejlgade.

Anne Nielsdatter Mørohe døde vist før 1619 og hendes 2den Mand før 

1644.
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Niels Povlsen Brantzon (1595-1664). Provst, Sognepræst i Lading, Faarup 

og Sabro.

Han blev født i Aarhus den 10. Marts 1595 og var Søn af Borger der

i Byen Povl Pedersen Brantzon og Hustru Anne Nielsdatter Mørohe. Kun 7 

Aar gammel mistede han sin Fader, hvorefter han fik Raadmand Jens Søren

sen Stigsen til Stedfader. Samme Aar, 1602, blev han sat i Aarhus Kathe- 

dralskole, hvor han modtog Undervisning af de lærde og berømmelige Sko

lemestre Magister Peder Olufsen, Magister Jens Lavridsen Søften, Licent, 

med. Christen Lavridsen Bording og Magister Jens Jacobsen Krog. 1616 af

gik han til Universitetet i København, hvor han blev immatrikuleret den 

8. April; han kom i Kost hos Magister Hans Jensen Alanus, men erholdt s. 

A. Kommunitetet. Den 21. April 1616 tog han Baccalaurgraten under den 

berømmelige Mand Magister Christen Lombergs Decanat. Samme Aar begav han 

sig til Wittenberg, hvor han tilbragte et Semester og nogle Maaneder ef

ter forud at have beset adskillige Akademier, Gymnasier og Byer i Tysk

land.

1619 blev han kaldt hjem til Danmark af Sognepræsten for Lading, Faa

rup og babro menigheder, provst Miels børensen Thorup, for at indtræde 

som dennes Medhjælper i Embedet. Samme Aar 8de Søndag efter Trinitatis 

blev han valgt til succederende Præst. Den 4. August 1619 blev han præ

steviet, og den 13de Søndag efter Trinitatis sang han sin første Messe i 

Sabro og Faarup Kirker. Den 23. Januar 1640 blev han i Lading Kirke ind

sat som Provst for Sabro Herred af Biskop i Aarhus Dr. Morten Madsen.

Den 11. Juni 1620 var Niels Povlsen Brantzon blevet viet til sin 

Formands Datter Karen Nielsdatter Thorup, der var født den 15. Juli 1603 

i Skjoldelev Præstegaard. Vielsen blev foretaget i Lading Kirke af Kan

nik i Aarhus Magister Christen Nielsen Foss. I Ægteskabet fødtet 10 

Børn.

Niels Povlsen Brantzon har efterladt sig en Del Dagbogsoptegnelser,
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der giver et godt Billede af Levefoden og Familielivet i Skjoldelev Præ- 

stegaard. Heraf et lille Uddrag:

„Anno 1622, den 5. Octobris, visiterit Bispen Sabro Kirche, da haff- 

de ieg til giest disse effterneffndte: M. Jens Giødissøn, Superint;, H. 

Niels Thorrup, Præpos:, Hr. Thomes i Liunge, H. Gregers i Witthen, H. 

Christen i Skiffholm, H. Rasmus i Søffton, Jens Stissøn och hans Hustru, 

Peder Nielssøn her i byen, Karen D. Matthis Jacobsens datter. Thil samme 

gilde haffde ieg indkiøfft, som effterfølger : 1 thønde Randersøl, 8 Kan

der och 1 pot miød, 1 Kande Rinschvin, 1 færsoh ørret och nogle færsche 

helt ..................... i alt for 14 Dir. 3| Mk. 2 Sk.„

n0m min Søns, Povel Nielsens, bardtzøl, som stod Dominica Remini- 

scere Anno 1626. Bleff slactet dertil, som effterfølger : Et stort Galt

svin, en liden Stud, 3 gieid lamb, 12 høns. Bleff fordruckit 4 tønder 

øl, foruden det, kiøresvendene drak. Samme øl var aff Jens Stigsøns och 

gansche got. Barnets Faddere vare: Otthe Kruse, som gaff Kr. Her Chri

sten Nielssøn i Skiffholm 1 dl. rix. Hir Rasmus Samsing, som haffde tien- 

nisten, 1 Kr. Margret Her Christens i Liungaa li Kr. Jens Stigsen, Borge

mester i Aarhus, 1 Rosenobel. Summa 40 slette dl. li mk.„

Niels Povlsen Brantzons Hustru døde den 12. Decbr. 1658 i Skjoldelev 

Præstegaard, og hun blev begravet den 20. December i Sabro Kirke; herom 

skriver Brantzon selv i sin Dagbog: „1658, 12. Decbr., døde min kiere Hu

stru Karen Nielsdatter, da hun var 55 Aar, 4 monater, 3 vgger, 5 dage og 

13 timer. 2O.Decembris nest derefter blef hindis lig hederligen begraff- 

uet vdi Sabro Kirche af hederlig oc wellerd Mand Her Søren Matthssøn, 

Sognepræst til Løngaa oc Skøds kircher. Texten, hand forklaret, var af 

Ezech. 24 cap. v. 15-18. - Til ligkistens beslag kom noget ner 3 pund 

Stange Jern. Store fortinnet Søm 750. Smaa fortinnet Spindsøm 1500. Taff- 

tis sorte baand 2i alne. Suertehuse 4. Fin lerret 3 alne. 3i alne Siøer 

for 5 mk. 4 sk....................„

- 45 -



Niels Povlsen Brantzon selv døde Paaskeaften den 9. April 1664 i 

Skjoldelev Præstegaard og blev begravet den 19« April i Sabro Kirke. I 

Sønnen Peder Nielsen Brandts Dagbog anføres følgende om Begravelsen: 

„Anno 1664, paa Paasche afften, som var den 9. Aprilis, ved 6 slet, dø

de hed. och veil. Mand, Hr. Niels Povlsen Brandtzon, Sognepræst til Lad- 

ding, Sabro och Forrup Sogne, och Prowst i Sabro Herridt, da han var 69 

Aar 4 Uger och 2 Dage gammel. Hand hafde veret Sognepræst til bemeldte
t 

trende Sogner 42 Aar, og Proust 24 Aar. Thiisdagen den 19. Aprilis der 

effter blef hans liig hederligen begrafuen i Sabro Kirche af hed. och 

veil. Mand Her Søren Matthsøn Ørsted i Lyngaa. Texten, hand til liig- 

prædiken forklarede, var ex Apoc. 22, v. 20 et 21. Gud gifve hannem en 

giedelig och ærefuld opstandelse. - Omkostningerne ved Begravelsen: 

For 12 Hjørne Jern, 6 andre Jern och 6 Hancher med deres behør, som kom 

paa Kisten, 6 Dir. Anders Othsøn i Aars før beslaget at gjøre, som kom 

paa logget, af tind, 18 mk. N.B. thil samme beslag kom 1 pund thin, 200 

store fortinnet Søm, som Jernene bleff slaget paa med, 2 Mk., 5 Kien- 

rughuse 15 sk. 4 pd. harpix 24 sk. Hornliim 6 sk. 12^ alln lerrit til 

en schiort, 10 Dir. 3 Mk. 12 sk. 4 alln och 1 qvorter Kammerdug til 

Krafue, lindhat och tørklede, for 6 Dir. 3 mk. 1£ qvorter stächet flos 

til en hue, 5 mk. 4 sk. 1£ qvorter Sardug, 1 qvorter lerrit 1 alln 

schousnarer, Silche for 2 sk. tilhobe 17 sk. For huen at sy, 10 sk. For 

krafn, schiorten etc. at sy, 5 mk. 9 alln lerrit i en liiglaggen 9 mk. 

Thil 2 puder 3 alln for 6 mk. 3 bøgger papir, 2 mk. 4 sk. Soert Lach 

2 sk. Virach 4 sk. For Voexliusene, 24 sk. 6 alln soert tafftes baand 

2 mk. 4 sk. Gifuet 4 Degne, 4 Rdlr. Kocherqvonen, 2 Slet Dlr.„. Alle 

Omkostningerne ved Begravelsen beløb sig til 48 Rdl. 1 Mk. 10 Sk.
I Sabro Kirke findes et Epitafium med Maleri afrids Povlsen Brant - 

son og Hustru. Indskriften lyder: „Se det Guds Lamaom bærer Verdens 

Synd„. - „Herunder hviler Sognepræst Niels Poulsen døde 1664, 69 Aar 

gamel. Og Hustrue Karen Nielsdatter døde 1658. Levede med hinanden i 38£
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Peder Nielsen Brandt (1636-1699)« Provst, Sognepræst i Lading, Faarup 

og Sabro.

Han er født i Skjoldelev Præstegaard den 25« Februar 1636 og er 

Søn af Provst Niels Povlsen Brantzon og Hustru Karen Nielsdatter Tho

rup. Angaaende hans Fødsel og Daab skriver Faderen i sine Dagbogsopteg

nelser: „Anno 1636 den 25« Februarii, die Matthis, bleff min Søn Peder 

Nielsen fød. Dominica invocavit stod hans bardtzøl. Fadderne: Erlig oc 

welb. Herlow Axelssøn Giedde 1 Kr. Erlig oc welb. Achim von BredoW paa 

Restrup 1 Rosenobel. Hr. Rasmus Samsing i Søften, som Christnede bar

net, 2 sl. D. Hr. Jens Jacobsen i Skiffholme 2 Dl.r. Margret Hansdat

ter i Løngaa oc hindis Søster Anne 3 sl. D. Maren Monk i Fuolby, som 

bar barnet, 1 Dr. r.......................... Summa 37å slette Dl. 12 Sk.„

Den 26. Oktober 1646 blev Peder Nielsen Brandt sat i Aarhus Kathe- 

dralskole under Svend Christensen Nimb, og han blev her, indtil han den 

14. November 1657 blev immatrikuleret ved Københavns Universitet. Rek

tor var paa den Tid Professor, Dr. med. Chr. Ostenfeld og Dekanus Pro

fessor Bartholin. Til Privatpræceptor fik han Magister Rasmus Vinding, 

Professor i det græske Sprog. Efter at være blevet theologisk Kandidat 

tog han tilbage til Faderen i Skjoldelev for at overtage Kapellaniet 

hos denne, og han blev ordineret den 13« Maj 1661 og valgt til succede

rende Præst for Lading, Faatowp og Sabro Menigheder. Da Faderen døde den 

9« April 1664, blev han Sognepræst. Senere blev han tillige beskikket 

til Provst for Sabro Herret, vist nok fra Aar 1684 efter Provst Søren 

Madsen Ørsted i Lyngaa, og han beklædte dette Embede til sin Død.

Peder Nielsen Brandt døde den 2. Oktober 1699 og har vist paa det 

sidste været syg og ude af Stand til at passe sit Embdde, thi hans Ef

termand, Svigersønnen Peder Jensen Panderup, blev allerede kongelig ud

nævnt den 5« September 1699« '

Brandts Hustru var Kirsten Mogensdatter, født 1645 som Datter af
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Sognepræst i Todbjerg og Mejlby Mogens Hansen Trige og Hustru Anne Ni- 

elsdatter. Der var blevet lyst for dem første Gang den 28. Maj 1661, og 

den 20. Oktober s. A. blev de viet i Todbjerg Kirke. Vielsen foretoges 

af hendes Broder Niels Mogensen Todberg. I Ægteskabet fødtes 10 Børn. 

Efter Mandens Død blev hun boende i Skjoldelev Præstegaard til sin Død 

1726. Hun blev begravet den 20. September i Lading, 81 Aar gml. Præsten 

i Lyngaa Jørgen Hjersing holdt Ligtalen over Teksten fra Gen. 15 v. 15.
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Eskild Sørensen Ørum (1601-1656). Sognepræst i Hjortshøj.

Om hans Afstamning kan oplyses, at hans Morfader fra før 1584 var 

Sognepræst i Ørum-Daugaard ved Vejle, hvor han døde 159?. Han efter

fulgtes samme Aar af sin Svigersøn Søren Nielsen (Eskild Sørensen Ørums 

Fader), der imidlertid blev afsat fra Embedet i Aaret 1610 paa Grund af 

nogle vist nok usandfærdige Beskyldninger mod ham for uanstændigt Levned. 

Søren Nielsen har vist derefter taget Ophold i Aarhus, hvor han synes at 

have ejet nogle Boder og Vaaninger.

Eskild Sørensen Ørum, der er født ca. 1601 i Ørum ved Vejle, blev 

sat i Aarhus Kathedralskole, hvorfra han blev Student 1620. Han blev da 

immatrikuleret ved Universitetet i København den 11. Maj 1620, erholdt 

s. A. Kommunitetet og tog 2?/*5 1622 Baccalaurgraden. Han blev Sognepræst 

i Hjortshøj ca. 1626 og døde ca. 1656 efter i 30 Aar at have været Sjæ

lehyrde for Sognets Menighed. Hans Søn Knud Eskildsen fulgte ham i Em

bedet .

I Aarhus ejede han Bryggerhus, Gaardsrum, Haverum, Havejord og til

liggende Boder syd for Smøgen, som er imellem P. R. Halkiers Ejendom og 

langs ud med Adelgaden mod Latinskolen paa den anden Side og fra Adelga

den ud mod Havet. Tillige ejede han 5 Boder med Have i Fiskergade nordre 

Side (106 2/3 Rdl. - 13 1/3 Rdl. - 0 Rdl. 2 Ort 16 Sk.) Alt dette har 

han sandsynligvis arvet efter sin Fader.

Han havde en Del Børn, af hvilke Datteren Johanne Eskildsdatter 

blev gift med Borger i Aarhus Jens Sørensen Panderup.
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Søren Christensen Panderup (ca.1610-ca.1688). Borger og Skipper i Aarhus.

Han er født i Landsbyen Panderup, Trige Sogn, Lisbjerg Herred, og 

har taget sit Tilnavn efter sin Fødeby, hvilket jo var saare almindeligt 

paa den Tid.

Søren Christensen Panderup har først, antagelig i en længere Aarræk- 

ke, været bosiddende i sin Fødeby, og i hvert Fald er en Søn af ham født 

der. Den 25. Februar 1651 løste han Borgerskab i Horsens, men heller ikke 

der fandt han blivende Sted, thi den 17. Juni 1675 ses han at have taget 

Borgerskab i Aarhus som Skipper.

I 1679 boede han paa Mejlgade Nr. 47 hos sin Svigerdatter Johanne 

Eskildsdatter Hjortshøj, som paa dette Tidspunkt synes at have været Fn** 

ke. Den 11. November 1686 opsagde han sit Borgerskab, fordi „Udgifterne 

var ham for store„. Han synes da at have været meget gammel - vist nær 

de 80 Aar - og er antagelig død et af de nærmeste Aar derefter.

Af hans Børn kendes kun Sønnen Jens Sørensen Panderup, der var gift 

med ovennævnte Johanne Eskildsdatter Hjortshøj.
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Jens Sørensen Panderup (ca.1637~ca.1677)• Borger i Aarhus. Købmand.

Han er født omkring 1637 i Landsbyen Panderup i Trige Sogn ved Aar- 
f

hus og er Søn af senere Borger og Skipper i Aarhus Søren Christensen 

Panderup.

Den 4. Juni 1663 tog han Borgerskab i Aarhus, formodentlig som Han

delsmand. Derefter forekommer hans Navn i 1666, hvilket Aar han betalte 

6 Rdl. i Krigsskat. 1670 betalte han i Formueskat (af „Eye og Medel„) 

2 Rdl. og 12 Sk. Samme Aar nævnes han som Ejer og Beboer af Gaarden 

Nr. 47 paa Mejlgade i Aarhus. Den laa paa vestre Side paa Hjørnet af 

Fægyden (sydlige Hjørne) og betegnes udtrykkelig „Handelsmand Jens Pan- 

derups egen iboende Gaard med en Boed, som udi Gaarden er inoorporered„, 

(138 2/3 Rdl. - 17i Rdl. - 0 Rdl. 3 Ort 12 Sk.).

Endnu i 1675 beboede han den nævnte Gaard, men i Aarene 1679» 1682, 

1685 og 1693 nævnes „Jens Panderups Enke„ som Ejer og Beboer af Gaarden, 

saa han maa være død mellem 1675 og 1679> antagelig i en Alder af omkring 

40 Aar. Enken maa da i nogle Aar have siddet i uskiftet Bo, thi først 

den 23« August 1686 blev der holdt Skifte efter ham, formodentlig fordi 

Datteren Mette skulde giftes. Ved Skiftet blev Gaarden paa Mejlgade vur

deret til 400 Sid.

1685 nævnes Enken tillige som Ejer af en Gaard med tilliggende Have 

paa Brobjerg østre Side (66 2/3 Rdl. - 8 1/3 Rdl. - 0 Rdl. 1 Ort 16 Sk.).

Jens Sørensen Panderup var gift med Johanne Eskildsdatter Hjortshøj; 

hun var født ca. 1634 og Datter af Sognepræst i Hjortshøj Eskild Sørensen 

Ørum. Efter sin Mands Død boede hun endnu i en Aarrække i Aarhus, men si

ne sidste Leveaar tilbragte hun hos Sønnen Peder i Skjoldelev Præstegaard, 

hvor hun døde i September 1717 i en Alder af 83 Aar. Den 27. September 

blev hun begravet fra Lading Kirke. Pastor Jørgen Hjersing fra Lyngaa 

holdt Ligtalen over Teksten fra Ps. 42,2-3. Exord. 1. Tim. 5,16.
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Peder Jensen Panderup (1672-1741). Provst, Sognepræst i Lading, Faarup 

og Sabro.

Han er født i Aarhus 1672 som Søn af Handelsmand Jens Sørensen Pan- 

derup og Hustru Johanne Eskildsdatter Hjortshøj. Han blev Elev i Aarhus 

Latinskole, hvorfra han blev Student 1691 og den 24. Juli s. A. immatri

kuleret ved Københavns Universitet. Efter at være blevet theologisk 

Kandidat var han i nogle Aar ude som Huslærer, saaledes forekommer han 

omkring 1697 som Informator hos Sognepræsten Hans Frandsen Blichfeldt i 

Søften. Den 5. September 1699 fik han kongelig Udnævnelse som Sognepræst 

i Lading, Faarup og Sabro, og den 10. November s. A. blev han ordineret 

i Aarhus Domkirke af Biskop BraSm. Den 10. Oktober blev han tillige ud

nævnt til Provst for Sabro Herred.

Han blev gift med Anna Pedersdatter Brandt, som var født i Skjolde

lev Præstegaard den 7« Februar 1673 som Datter af Formanden i Embedet, 

Provst Peder Nielsen Brandt og Hustru Kirsten Mogensdatter Todberg.

I Skjoldelev laa sydvest for Præstegaarden et Hus, som kaldtes for 

Kirkeladehuset; det laa paa den Toft, hvor tidligere Skjoldelev Kirke 

laa. Dette Hus havde i en Aarrække været fæstet til Præsterne i Lading- 

Faarup-Sabro Pastorat. Dette Hus fik Peder Jensen Panderup Fæstebrev 

paa den 6. April 1719 af Greve Christian frijs til Frijsenborg, der „stæ- 

der og fæster„ ham det Greven tilhørende „ogsaa kaldede Kircke Lade Huus 

med tilliggende Toft i Skiøldeløff By, som hannem, ligesom hans Formand 

forhen ved Fæstebevis har været bevilget,,. I Januar 1737 gav Peder Pen- 

derup imidlertid Afkald paa Fæstet; det hedder derom i Dokumenterne, der 

findes i Frijsenborg Godsarkiv: „Provst Peder Panderup afstaar sin Fæste

rettighed til det i Skiøldeløff By og straks udenfor hans iboende Præste

gaard beliggende Hus, Kircke Lade Huset kaldet, som han saa godt som af 

ny siden første erholdte Fæstebrev derpaa selv har ladet opbygge, med 

tilhørende og indgrøftede Toft og Kaalhave til Grev Christian Frijs, der
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gunstigst udbetaler ham for al saadan Bekostning og Fæstets Frastaaelse 

80 Rigsdaler."

I 1733 nævnes Peder Jensen Panderup som Ejer af nogle Vaaninger paa 

Brobjergs østre Side i Aarhus, nemlig 2 Boder (6 Fag) Grundtakst 2 Rdl. 

2 Ort 2 Sk., 4 Boder (10 Fag) 3 Rdl. 5 Ort 11 Sk., samt endnu 3 Boder.

I den Retstrætte mellem Kancelliassessor Christen Friis og Hans Ros*« 

borg, som findes omtalt under førstnævntes Biografi, blev ogsaa Peder 

Jensen Panderup indblandet, idet Hans Rosborg anlagde Sag imod ham, og 

Panderup blev indstævnet til at møde ved Friisholt Birketing den 7. Jan. 

1735 og følgende Ting- og Tægtedage den 13., 20. og 27« Jan. samt den 3. 

og 10. Februar dels om Kirkernes Køb og dels om en af Provsten „indta

get, huset og hælet„ fra Kroggaarden i Sal bortrømt Person ved Navn Pe

der Rasmussen Skjoldelev. Provsten lod i Retten fremlægge et Indlæg, 

hvoraf her anføres et lidet Uddrag: „Hvad Kirkerne angaar„, skriver Præ

sten, „da er denne Sag jo nu afgjort ved Dom, saa han i denne Anledning 

ikke behøver at give Møde for Retten. Angaaende Peder Rasmussen, saa er 

bemeldte Mand til Tjeneste med al sin Ekvipage til hvad Tid og til hvem, 

der har Rettigheds til ham, naar forlanges. Han kom hertil i svag og 

forarmet Tilstand med 2 spæde Pigebørn og en frugtsommelig Kone og søgte 

Huusly, som jeg indrømmede ham i Præstegaardens Huus, da Konen hver Tii- 

me ventede sin Nedkomst og blev forløst den første Nat, hun kom i Huset, 

og der ikke andetsteds var Huusly for hende................ Hvad ellers Konci-

pistens Skrivemaade udi Stævningen angaar, da han meget irraisonabel 

forandrer min Svigersøns Tilnavn Friis til Fryse, og da han af hans Kgl. 

Mayestæt allernaad. er confereret Cancelli-Assessor Karakteer, som han 

og efter hans Forfædre og Fader sal. Hr. Hans Friis, ford. Sognepræst 

til Vilslev og Annex udi Ribe Stift, deres Tilnavn med al Ære og uden 

nogen Selvoptagelse bærer og har baaret det Tilnavn af Friis, hvilket 

ingen Caluminia har trøstet sig til at modsige. Saa skriver H. Rosborg
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i Stævningen Christen Hansen Fryse, Assessor paa Lundgaard istedet for ' 

hans rette Navn og Karakteer......................... At saadan malicieus Foretagende

retournerer paa Concipisten selv, thi vi har Bevis og Erfarenhed om 

Anabaptister og Vederdøbere, at slig Øglesekt her i Landet ei maa tole

reres. Sluttelig burde ikke vel erindre Hr. Rosborg, siden han er saa 

vindskibelig i Processer for mig og mine, om min tilkommende Betaling 

for en norsk Pompetræ, han af mig for nogle Aar siden har faaet, som 

var elleve Alen lang, for hver Alen jeg selv har betalt 1 Mk. 4 Sk.,

som gjør 2 Rdr. 1 Mk. 12 Sk., derom jeg nogle Gange forhen har gjort

baade skriftlig og mundtlig Anmodning, men ingen Betaling fulgte paa, 

som er selsomt, at saa stor en Mand for slig Bagatelle vil være nogen

Krav undergiven mere, det ikke forlængst er betalt; men da det ikke

vedkommer Sagen, lader jeg det henstaae in statu quo. Og beder jeg det

te Indlæg læst for Retten, indført og mig med Paategning tilbagesendt, 

og forbliver jeg .........................................

P. Jensen Pannerup,

Skjoldelev d. 5. Januar 1735«.

Der forefindes ikke videre i Tingbøgerne om denne Sag mod Provsten, saa 

Hans Rosborg har formodentlig fundet det rigtigst at lade den bortfalde.

Som Sjælehyrde havde han ikke nogen stor Stjerne hos sin Biskop, 

der i en Visitatsindberetning 1741 efter en i Lading den 24. Oktober fo

retagen Visitats skriver: „Sognepræsten Her Jens Munchebo prædikede .... 

  men siden hand nyelig er kommen til Stedet, hafde en slæt For

mand (altsaa Peder Jensen Panderup), og fandt intet andet end idel Mør

ke for sig................ ..

Hustruen Anna Pedersdatter Brandt døde 173Ö og blev begravet i La

ding den 3. Oktober, 65a Aar gammel. Han selv døde den 3. Marts 1741 i 

Lading, 69 Aar gml., og blev begravet den 13. Marts. Provst Høst i Vit- 

ten prædikede. Alle Efterladenskaber solgtes vedTAkktion.
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Peder Jensen Panderup har rimeligvis været ude af aktiv Tjeneste i 

næsten 2 Aar før sin Død, maaske paa Grund af Sygdom, for hans Efterføl

ger i Embedet Jens Hansen Munchebo blev allerede den 10. April 1739 valgt 

til succederende Sognepræst og ordineret den 1. Maj s. A. Ved Panderups 

Død gik det Præsteembede, som nu i ca. 200 Aar havde været betroet den 

samme Slægt uafbrudt gennem 5 Generationer, over paa fremmede Hænder.
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Søren Klyn ( -1530- ). Købmand i Ribe.

Søren Klyn er det ældst kendte Medlem af Familien Klyn, som var en 

gammel, udbredt og mægtig Slægt i Ribe. Den stammer efter al Sandsynlig

hed fra Holland, og det hollandske Navn er antagelig blevet udtalt Klien. 

Familiens Medlemmer synes at have vundet en vis Betydning i Ribe, og det 

er sikkert med Rette, at J. Kinch i sin „Ribe Bys Historie« siger, at 

Borgmester Søren Jacobsen Stage, da han i 1537 tog Søren Klyns Datter 

Anna til Hustru, giftede sig ind i en anset Slægt. Den Generation, der 

fulgte efter Søren Klyn, fik imidlertid en meget tragisk Skæbne, idet 

mange af Familiens Medlemmer dels uforskyldt og dels ved egen Foranled

ning omkom paa ynielig Maade ved Ulykker, Drab og Vold.

Søren Klyne levede i Ribe i Slutningen af det 15de og Begyndelsen 

af det 16de Aarhundrede og ernærede sig som Købmand. Han nævnes første 

Gang i Aaret 1520, da han udførte 90 Okser. I Aaret 1530 købte han en 

Gaard i Rodebæk i Faaborg Sogn, Skads Herred, af en Peder Sørensens En

ke Maren i Ribe. Den 14. Juni s. A. fik han Skøde paa Gaarden. Skødet 

lyder efter Originalen saaledes: „Alle mendh, thette bref seir, hør hel

ler leisser, helser vi Hans Mvnck webner och then tidh tinghholler paa 

Skaastherrestingh, Nis Moorsen i Oggilwigh, Jes Tamsen i Opsneom, Matz 

Jenssen i Tierreborre och Niels Moltisen. Kwndh giør vi meth thette vort 

obne bref, ath aar efther Gws byrdh MDXXX then tisdagh nesth for sancte 

witi et Modesti dagh tha vor skycketh for osse och for flere dannemendh, 

ath tynne brefwiser beskedhen mandh Søren Klyyn, borger i Ribe, och be

des och feck jen fwl tingsvinne af VIII dannemendh, som vor Ebbe Poolsen 

i Jwllerop, Jens Volosen i Ennerop, Bendith Persen i Roosth, Hans Jensen, 

Per Lwndh, Jep Persen i Orre, Søren Annersen i Tierreborre och Jes lo

ckelsen i Roosth, tisse forskrefne VIII danne mendh, jendregte-ligh wonne 

paa tro, seil och sanne, ath them fwlwittherligh woTj hørde och sove paa 

Skaastherrestingh for tingsdom, thet Per Sørensens Kwne i Ribe Marin
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Pers och hynnis lafvere Eski Morthensen, herresfogith i forskrefne her- 

rith, och Per Sørensens Søn Søren Persen, thi stodh paa Skaastherrestingh 

for tings dom och giordhe Søren Klyyn fwl skiødde och eydom paa then gordh 

och gosse i Rodickbeck, som Niels Ibsen nw i boor, meth alle hynnis retthe 

tillegils, som er then parth ower Rodickbeck mark i ager och engh, foorth 

och feile, kierre och moosse, wooth och tøirth, jnthet wntaghen af for

skrefne garssens tillegils anthen ynnen mark heller wdhen mark, som nw 

til lygger af retthe. Item til bynner wi osse Marin Pers i Ribe och Søren 

Perssen och wore arwingh ath frii och frelsse forskrefne Søren Klyn och 

hans arwingh forskrefne gordh och gosse efther lowen. Item kynnis wi 

forskrefne Marin Pers, Søren Persen ath hawe opborn wor fwl nøwe och be- 

talingh af Søren Klyyn for forskrefne gordh och gosse och tacker hannum 

for goodh betalingh. Item worth forskrefne gordh och gosse laffbøin før

en dh skiødde giet« Ath thet swo gick och foor, som forscrewith stoor, 

thet hørdh wi och sowe och winne wi thet framdiels meth wor jndzegil hyn- 

gendes nedhen for thette worth obne bref*.

Da Søren Klyn døde, blev hans Svigersøn Søren Jacobsen Stage Ejer 

af Gaarden, og den var i Familiens Eje til 1691» da ten blev solgt til 

Niels Nielsen paa Endrupholm.

I Stenbogade i Ribe ligger en grundmuret Ejendom, som oprindelig hed 

„stensetn (d.v.s. Stenhuset); den kom i Familien Klyns Eje og fik Navnet 

„Klynborgw. Den menes at være den ældste Bygning i Ribe, og Stenbogade 

har vist Navn efter den. Huset ejedes senere af Ridder Niels Torkilsen, 

Dr. med. Christen Bording og Raadmand Niels Terpager. Efter sidstnævntes 

Død blev Ejendommen købt til Raadhus og anvendes endnu som saadant.



Jacob Stage (-1509,1542-). Boede i Thy.

Paa et løst Blad, som findes blandt Biskop J. C. Blochs haandskrev- 

ne Samlinger til den fynske Gejstligheds Historie (i Universitetsbiblio

teket), angives det, at Jacob Stage tilhørte en adelig svensk Slægt, som 

havde maattet forlade sit Fædreland, fordi den havde taget Parti for den 

danske Konge. Dette Blad indeholder dog flere Angivelser, som ikke sy

nes paalidelige, hvorfor der ikke kan haves Tiltro til denne Beretning, 

saa meget mere som der ikke findes nogen middelalderlig svensk Adelsslægt 

Stage, hvorimod nok en borgerlig Slægt Stake, hvis ældst kendte Mand var 

Herredshøvding Anund Stake paa Dal i västra Sverige, der levede 1502.

I Holsten forekommer 1240 og senere en Adelsslægt Stacke, maaske 

den samme som den Familie Stake, der forekommer i Flensborg 1414 og sene

re. Endvidere forekommer Navnet Stacke 1455 i Støvring Herred og Navnet 

Stage 146? i Aalborg og 1476 i Baahus i Norge.

Dog forekommer Navnet Stage (Stake) i Ribe allerede 1342 og deref

ter, og det er maaske mest troligt, at Jacob Stage har hørt til denne Fa

milie, i saa Fald maa han imidlertid have „udvandret„, thi han bosatte 

sig paa Halvøen Thyholm i Thisted Amt i den Sydlige Halvdel af Thy. I 

Aaret 1542 havde han en Proces med Niels Winther, Ejeren af Nandrup. I 

„Tegneiser over alle Lande„ hedder det herom saaledes: „Jacop Stage ci

tat Niels Winter till Nandrup for en dom, som hand haffuer fangit til 

landzting, att hand møder mett samme dom oc thee breffue oc beuissning, 

som hand haffuer paa thet gotz, som hannd tog either her Anders oc Ki

sten gesteweerstdom„. Nandrup ligger i Flade Sogn i den nordlige Del af 

Øen Mors i Limfjorden, altsaa nogle Mil fra Thy. Hr Anders Olufsen var 

siden 1540 Præst i Flade og Draaby og gift med Kirstine, men hvilken 

Sammenhæng, der er mellem Præstens Jordegods, Ejeren af Nandrup og Ja

cob Stage, lader sig ikke paavise. Det drejer sig om en Dom, som for

modentlig først er afsagt af Underretten i Mo^s nordre Herred og senere
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er blevet stadfæstet ved Viborg Landsting, og mod hvilken han nu har ap

pelleret til Kongen og Rigsraadet. Sagen kan dog meget vel være blevet 

bilagt ved Forlig.

Jacob Stages Hustru hed Maria Burre, og af deres Børn kendes kun en 

Søn Søren Jacobsen Stage, der var født 1509 i Thy, og som vil blive om

talt herefter.
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Søren Jacobsen Stage (1509-1577)• Borgmester, Hospitalsforstander og 
Storkøbmand i Ribe.

Han er født ca. 1509 som Søn af Jacob Stage og Maria Burre. Det 
synes ret utvivlsomt, at han er født i Thy, thi paa den gamle Ribe Bys 
Borgmesterliste benævnes han med Tilnavnet Thy. Man kunde tænke sig, 
at den stræbsomme unge Mand ikke har følt sig tiltrukket af det ensom
me Thyland med Klitter og Indsøer, med sparsomt Jordudbytte og de smaa 
Landsbyer og derfor er rejst til Ribe - hvor han muligvis ogsaa havde 
Slægtninge - for at gøre sin Lykke som Købmand. Ved sin Flid og Dyg
tighed erhvervede han sig ogsaa snart en anset Stilling i Byen; han 
drev en betydelig Handel med f. Eks. Korn, Smør og Stude, og som de 
fleste af den Tids Storkøbmænd eksporterede han Okser til baade Hol
land og Tyskland.

Til Græsning for sine Okser havde han i Aaret 1565 forpagtet Tve- 

des Eng af Byen for 16 Rdl. Han blev efterhaanden meget formuende, og 

i 1569 var hans Formue steget saa højt, at han var Byens største Skat

teyder; han skattede da efter 19 Mark. I de paafølgende Aar gik hans 

Skatteansættelse dog noget ned, og det er vist nok meget overdrevet, 

naar Biskop Bloch angiver, at han efterlod sin Søn 40ooo og sin Datter 

20ooo Dr. i rede Penge foruden Huse og andet Gods.

Allerede 15^7 forekommer Søren Jacobsen Stage som Raadmand i Ribe. 

Som saadan havde han Opsynet med en Del af det kommunale Regnskabsvæ

sen, og han attesterede i Aaret 1552 sammen med Lensmanden Peder Bildt, 

Biskoppen Johan Tausen, Hospitalsdekanen Johannes Veberg, Johannes 

Svanning og Borgmesteren Jens Hegelund Rigtigheden af Mag. Thomas Knud

sens sidste Regnskab for „Puggaard„; hans Underskrift lyder saaledes: 

„Thette bekiender jeg Seuren ffacobssz met myn egenn handtscrefftt«. 

1556 blev han tillige Hospitalsforstander.

1558 havde han nogle Vanskeligheder med nogle Øxne, han havde ind

købt paa Sjælland. I den Anledning gik der kongeligt Brev 28/10 1558 til 

Jacob Scheel saalydende: „Borgernestre og Raad i Riipe have hos Kongen 

klaget over, at Jacob Scheels Foged paa Korsøer Slot i hans Fraværelse
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har arresteret 1? øxne for to af deres Medborgere, Sefueren Jacobsen Sta

ge og Jeb Nielsen, og de have fremlagt Byens Privilegier, at dens Indbyg

gere frit maa udføre de Øxne, de kjøbe i Sielandt. Han maa derfor ingen 

Hinder gjøre dem paa disse Øxne„.

Den 28. Maj 1571 blev Søren Jacobsen Stage tilligemed Hans Pedersen 

Fanninger af Lensmanden Erik Lykke indsat som Borgmestre efter Oluf Pe

dersen og Jens Kristensen Hegelund, som begge var døde i Marts s. A. 

Søren Stage maa vel have nogen Del af Æren for alt, hvad der skete i 

hans og borgmester ranningers fælles bestyrelsestid, om end det meste 

af den tilkommer hans Embedsbroder. Der maa ogsaa have været dem, som 

dømte ham mindre gunstigt, thi den 30. Juni 1576 krævede han paa Tinget 

et Vidnesbyrd af 24 udmeldte Mænd og af alle andre Tilstedeværende, „om 

det var Nogen vitterligt, at han havde taget nogen Stikpenge eller anden 

Smugesæt for Ret eller forurettet Nogen, siden han blev Borgmester og 

fik Befaling af kongelig Majestæt, han vilde da holde dem Fod og give 4 

Penge for 1„. Alle paa Tinget gav ham det bedste Vidnesbyrd. Hvem det 

var, som havde fremsat Beskyldninger imod ham, vides ikke.

I Foraaret 1572 var Søren Jacobsen Stage og de fleste af Raadmæn- 

dene paa eengang bortrejste, enten sydpaa eller til Holland, med deres 

Stude, og en Sag, der skulde have været foretaget for Raadstueretten, 

maatte opsættes.

Søren Jacobsen Stage ejede og beboede det vestlige Hus ved Nord

siden af Nederdammen ved Siden af Slusen ved Nebsmøllen (Mellemmøllen), 

det senere Nr. 378. Efter hans Død arvede Sønnen Anders Sørensen Klyn 

Huset. Den nuværende Bygning er dog yngre og bevarer ingen Minder om 

Søren Jacobsen Stage eller hans Familie. Han var tillige Ejer af en 

Gaard i Rodebæk i Faaborg Sogn, Skads Herred, som tidligere havde til

hørt hans Svigerfader.

I 1537 var Søren Jacobsen Stage blevet gift med Anna Sørensdatter
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Klyn; hun var født 1519 og Datter af Købmand i Ribe Søren Klyn. Hun døde 

den 13. Juni 1575, og den 20. Juni 1577 blev han aelv ramt af et Slag

tilfælde og døde 4 Dage efter. De blev begge begravet i St. Kathrine’ 

Kirke i Ribe, og en Ligsten over dem findes i Kirkens Forhal.

I Kirken blev tillige opsat et Epitafium med Portræt af Søren Ja

cobsen Stage. Indskriften paa dette Epitafium, som formentlig hidhører 

fra hans Svigersøn, Magister Hans Svanning, lyder saaledes:

"Her hviler i Herren Sevrin Jacobsen, som var Raadmand oc Borgemester, 

oc døde A. 1577 den 20. Junii, aetet. 68. Oc hans Hustru Anne Sørens

datter Klyn, som døde A. 1575 den 13. Junii, aetat. 56, conjugii 38. 

Deris Børn vare: 1. Marine M. Hans Svannings, 2. Jacob o. 1568, aetatis 

23, 3. Karine M. Povil Mat søns, 4. Anders, som var fød ......................... 5.

Dorethe Peder Baggesens«. Endvidere er der anført et latinsk Vers, der 

oversat lyder saaledes:

„Søvren Jacobsen, Borgmester i Ribe.

Han holdt paa Billighed og Ret, 

var selv en Dommer over det onde ; 

var ren i Vandel, 

til Berømmelse blev hans retskafne Liv; 

det klingende Guld gavner ikke Købmanden 

i Lysets Borge;

Livet i evigt Lys skaber den sande Fortjeneste.

Oprejst af Arvingerne.«
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Peder Ibsen ( -1544). Købmand i Ribe.

Han boede i Ribe i første Halvdel af det 16de Aarhundrede, men han 

nævnes hverken i Bytings- eller Retsprotokollerne; der er, som det frem- 

gaar af Kancelliets Journaler, ikke budt ham nogen Anledning til nogen 

kongelig Disposition, og han har, saa vidt man ved, heller ikke beklædt 

noget borgerligt Æresembede, men er rolig og ubemærket vandret sin Livs

gang. Dette uagtet maa han have været en anset Borger, hvilket hans Døt

res og Enkes Giftermaal beviser, idet alle disse blev gift med Mænd af 

det bedste Borgerskab.

Uden at fremtræde ved store Foretagender har han drevet sin Forret

ning, i hvert Fald Handelen, i de nedarvede Baner. Desuden var han Land

mand, for han har sikkert haft Forpagtningen af „Ondaftenn (senere kal

det nLundgaardn) i Fardrup Sogn, hvilken hans Enke beholdt efter hans 

Død og tog med over i sit 2det Ægteskab.

„Ondaften,, var et lille Marskgods, der tilhørte Kronen; det ligger 

som ovenfor anført i Fardrup Sogn ved den gamle Ribe-Varde Landevej lidt 

nordvest for Ribe Plantage; dens Marker grænser til Ribe Bymark. Navnet 

skal efter Sigende være opstaaet lerved, at 1er engang havde boet Røve

re der, som plyndrede vejfarende Folk ved Aftens- og Nattetid. Dog er 

der ogsaa dem, der mener, at det var fordi, der var et Slags Herberg, 

hvor man ofte nødtes til at tage ind, naar man ved Aftenstid kom og vil

de ind til Ribe, men ikke turde køre over Aaen for Vandet, naar det, 

hvad ofte var Tilfældet, var Højvande, og der ingen Bro var, ligesom og 

Vejen var meget daarlig.

I 1662 stod Gaarden opført for 4 Tdr. 5 Skp. Hartkorn og i 1686 

for 6 Tdr. 3 Skp. 3 Fdk. 2 Alb. Hartkorn. Kort efter denne Tid har den 

skiftet Navn og kaldes da „Lundgaardn. Det er rimeligvis Borgmester Cas

per Christoffersen Karstensen i Ribe, der har givet .den dette Navn, da 

han var Ejer af den en Tid, og han har sikkert ombyttet Gaarden. 1769
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var Hartkornet uforandret fra 1686. Senere udvidedes Gaarden til 19 Tdr. 

6 Skp. 3 Fdk. 2 3/4- Alb. Hartkorn. Agermarkerne udgjorde 114 Tdr. Land 

plus 59 Tdr. Land Marskeng, og Gaarden hører nu til en af de bedste i 

Sognet.

Peder Ibsen synes ogsaa at have haft en Stald uden for Nørreport i 

Ribe; der staar nemlig anført i Ribe Cap. Registr. 1553: „Sommer Torgh 

(Sommertoft) er then Platz, uden Nørreport, som Peder Thomsen fordum 

Borgmester lod sætte then Staldt paa hos Dorekisten oc saa Øster til 

Sal. Per Ibsens Staldt„. Det er efter al Sandsynlighed Peder Ibsen til 

„Ondaften„, der her nævnes.

Peder Ibsens Hustru hed Anne, og hun maa være født ca. 1496, idet 

hun ved sin Død 1575 angives at være 79 Aar gml. Peder Ibsen selv er 

aabenbart død i den kraftigste Mandsalder, antagelig ca. 1544. Hans En

ke giftede sig derefter med Borgmester i Ribe Jørgen Pedersen Juel. Æg

teskabet er sikkert indgaaet i Aaret 1545, da Jørgen Juel i dette Aar 

fik overdraget Fæstet paa „Ondaften„. Han døde allerede 1546 og prises 

som en hæderlig Karakter, retskaffen og fredsommelig Mand, der alt for 

tidlig gik ind til den evige Hvile.
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Peder Bagge (død 1483 eller 1486). Borgmester i Ribe.

Han var ud af den meget rige Slægt Bagge, som længst og mest blom

strede i Ribe, og som repræsenteredes i Byens Raad i ca. 300-400 Aar, 

fra 1ste Halvdel af 1300-Tallet til 1702. Familien førte adeligt Vaa- 

benskjold, i hvilket ses 2 Figurer, der ligner Hummerkløer.

Den Gødik Bagge, der forekommer som Raadmand 1394-1403 og som Borg

mester 1408-141$ er muligvis hans Farfar.

Første Gang, vi hører noget om Peder Bagge, er i Aaret 1475» da 

han og hans Hustru Anna nævnes som Ejere af Semgaard, en lille Hoved- 

gaard i Sem Sogn ved Ribe. 1479 nævnes han som Raadmand i Ribe og 1481 

som Borgmester. Han døde 1483 eller 1486, hvorefter Enken giftede sig 

med en Riber ved Navn Aage, og efter dennes Død gik hun ind i sit 3die 

Ægteskab, idet hun blev gift med en Peder Nielsen.

Som foran omtalt havde hun med sin første Mand været Ejer af Hoved- 

gaarden Semgaard omtrent ved Aar 1475, men hendes tredje Mand overdrog 

denne Ejendom til Biskop Ivar Munk mod at faa Halvdelen af nogle Enge 

ved Ribe af Navn „Meldamme„ i Fæste uden Afgift.

Anne Bagges havde tillige 1509 an Eng i Fæste af Kapitlet og en an

den af Arkidiakonatet. Dette peger hen paa, at hun eller hendes Mand var 

af en anselig Herkomst her paa Stedet, da det i Almindelighed var Efter

kommere af de oprindelige Givere, som havde saadanne Kirken tilhørende 

Ejendomme i Fæste, og i Mangel deraf overdroges Ejendommene gerne som en 

Slags Gunstbevisning til mere anselige Mænd.
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Bagge Jensen (1511-1578). Raadmand, Hospitalsforstander og Storkøbmand 

i Ribe.

Han var født i Ribe 1511 og var et Barnebarn af Borgmester Peder 

Bagge og Hustru Anna. Faderen har da formodentlig heddet Jens Pedersen 

Bagge.

Allerede som ungt Menneske fik han af Biskop Iver Munk Fæstet paa 

Engene „Mel damme „ ved Ribe (som hans Bedstemoder Anna Bagges ogsaa hav

de haft i Fæste), idet denne erklærede, at selv om en anden vilde give 

det dobbelte for Engene, skulde Bagge Jensen have disse, fordi hans 

Forfædre over for Stiftet altid havde opført sig efter Ret og Billighed.

Bagge Jensen havde ellers lært Handel, og da han var en stræbsom 

og energisk Natur, svang han sig efterhaanden op til at blive Storkøb

mand med eget Skib og var meget anset og agtet. Han boede paa Søndersi- 

den af Nederdammen og erhvervede sig en efter Datidens Forhold betydelig 

Rigdom. I Aaret 15*9 var hans Skatteansættelse 7 Mark, og i 1559 var den 

steget til 10 Mark og atter i 1569 til 18 Mark. Varerne, som han for

handlede, førte han selv hjem til Ribe med eget Skib, og i „Efterret

ninger om Ribe„ nævnes saaledes et Tilfælde, hvor han førte hjem „2 lasz 

ny fjeller, 2 lasz Kromtræ, 2 smaa Stølper og nogen anden smaa Tingest„.

I Aaret 15*4 var han Medlem af de 24 Mænds Collegium i Ribe og fra 

1557 Raadmand. Tillige var han i mange Aar en af Hospitalsforstanderne 

ved Ribe Hospital, hvilket Embede han beklædte til sin Død.

Bagge Jensen var gift to Gange; hans første Hustru, som han ægtede 

omtrent ved Aar 1540, hed Karen; dennes Moder hed Margrethe, og hun var 

Steddatter af senere Borgmester Niels Krabbe i Ribe. Da Bagge Jensens 

Hustru allerede i Aaret 1544 afgik ved Døden, giftede han sig 2den Gang 

1545 med Cecilie Pedersdatter, der var født 1528 som Datter af Storkøb

mand i Ribe Peder Ibsen til „0ndaften„ og Hustru—Anna, men da hun blev 

gift med Bagge Jensen, havde hun Borgmester Jørgen Juel til Stedfader.
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Omkring Aar 1572 havde en trættesyg og upaalidelig Person ved Navn 

Povl Hansen, Søn af Raadmand Hans Jensen, udspredt et ondt Rygte om Bag

ge Jensen; dette gik ud paa, at Bagge Jensen skulde have forseglet et 

falsk Brev med Byens Segl. I denne Anledning tog Bagge Jensens Sviger

søn Magister Jacob Madsen Vejle Skudsmaal for Ribe Byting Lørdag prius 

vincula Petri 1572 og gjorde Spørgsmaal først til Borgmestre og Raad om, 

„hvorledes Bagge Jensen havde forhandlet og skikket sig i al den Stund, 

han indtil nuværende Tid havde siddet i Raad og Ret med dem. Desligeste 

adspurgte han de 24 Mænd, Købmænd og saa mange Dannemænd, som i Dag in

den Tinge vare nærværende, hvorledes han udaf sin Ungdom dertil med nu 

hans Alderdom havde skikket og handlet sig i hans Købmandshandel, i Dom 

og Ret, Samfund, Ord og Gerning indtil denne Dag, om der var nogen, der 

hans Ære og Lempe kunde være anrørendes, at de dennem for Guds og Ret

færdigheds Skyld ville bestaa deres Sandhed, andet vilde han ikke paa 

hans Vegne ud af dennem begære„. Hertil først Borgmestre og Raad svare

de og sagde: „At fra først forbemældte Bagge Jensen kom i Raad og Ret 

at sidde hos dem, da havde de aldrig hver for deres Person andet enten 

hørt eller förnummet med ham, end han jo altid har indtil denne Tid hand

let og skikket sig som en ærlig, from, oprigtig Dannemand, førend nu 

Povl Hansen, Hans Jensens Søn, ham sigtet og saget har„. - „Hvilket for

benævnte Dannemænd, Købmænd og andre i lige Maade bestode i Dag for Tings 

yem hver i deres Sted indtil denne Dag, hverken vidste eller beskyldte 

forbemeldte Bagge Jensen andet med Rette, end Ære og Godt, imod dennem 

hver særdeles haver ham altid skikket og handlet sig, som en god, from 

Dannemand, uden hvis Trætte Povl Hansen, Hans Jensens Søn, og ham mellem 

er, det vidste de ikke„.

Bagge Jensen døde den 24. Oktober 1578 og hans 2den Hustru den 2. 

April 1579; begge blev begravet i St. Kathrine Kirke i Ribe. I Kirken 

blev der opsat et Epitafium med Portræt af Bagge Jensen, men dette Epi- 
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tafium er desværre forlængst forsvundet.

Gravstenen over dem har følgende Inskription:

„Her soffuer vdl Herren Erlig Mand, Baggi Jenssøn Raadmand i Ribe, som 

døde vdl sit Alders LXVII Aar, A.DI. MDLXXVIII den XXIIII Octo: Hulles 

hos hannem, hans kiere Hustru Ceoile Peders Datter, som hensoff i sit 

LI Aar, A.DI. MDLXXIX den II April. Leffuede tilsammen vdl Guds Fryet 

XXXIII Aar oo aflede 2 Sønner oc 6 Døtter„.
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Peder Baggesen (1546-1591)» Storkøbmand, Øxnehandler og Raadmand i Ribe.

I Aaret 1546 blev Peder Baggesen født i Ribe af ansete Forældre, 

nemlig den rige Raadmand Bagge Jensen og Hustru Cecilie Pedersdatter. 

Han gik i sin Faders Fodspor, hvad Forretningen angaar, og hans Øxnehan- 

del gjorde ham hurtigt til Byens rigeste Mand. I Aaret 1576 som 30aarig 

ung Mand skattede han som Byens Nr. 2 efter 9 Mk. (Faderen var Nr. 1), 

og kun 5 Aar efter i 1579 skattede han som Nr. 1 efter 18 Mark; 10 Aar 

senere var den steget til 27 Mark, medens den næststørste paa det Tids

punkt var hans Svoger Anders Sørensen Klyne, som skattede efter 18 Mark. 

Peder Baggesen var da ogsaa bekendt for sin store Rigdom og sit dygtige 

Købmandsskab. I Almindelighed skattede ingen efter mere end 3i - 5 Mark.

Ogsaa Fæstet af Ribe Bys gamle Teglgaard gav Peder Baggesen en god 

aarlig Indtægt. Han havde i Aaret 1583 sammen med Borgmester Lavrids 

Thøgersen fæstet denne Teglgaard med en Teglmester for 70 gi. Dir.; 

blandt hver, ovnfuld Sten skulde der være 3000 Tagsten, og Borgerne skul

de i 8 Dage have Forkøbsret til Stenene. Teglværket var tidligere blevet 

drevet af en Teglmester for Byens Regning og gav i Aarene henimod 1580 

et aarligt Overskud paa 100 é 150 Dir.

Senest Aar 1581 blev Peder Baggesen Raadmand, hvilket han var til 

sin Død 1591» altsaa i en halv Snes Aar.

I Aaret 1571 blev der af en uærlig og uvederhæftig Person ved Navn 

Povl Hansen (den samme der fremsatte falske Beskyldninger imod hans Fa

der) fremført nogle haarde Beskyldninger imod Peder Baggesens Hæderlig

hed som Købmand. 1 denne Anledning tog Peder Baggesen den sidste Mandag 

i April Maaned 1571 et Tingsvidne om, at han „ikke selv klippede og for- 

vexlede eller lod klippe og forfalske„ nogle af sin Faders eller sine 

egne Øxne, efter at han først havde solgt dem. Særlig retfærdiggjordes 

hans Opførsel paa en Rejse med Stude til Hamburg og ved en Handel med 

en Mand i Nimwegen i Holland. Samme Dag gav først „de 24 Mænd„ og der- 
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paa „alle de Købmænd, som havde været paa Rejse i Tyskland og andre Lan

den, 110111 det Skudsmaal, at de ikke vidste andet end godt om ham. Nogle 

Dage senere fordeler Peder Baggesen sin Modstander for den „ubeviselige 

Snak„, som han havde paasagt ham, og Povl Hansen indstævnede uden Nytte 

denne Dom for højerd Domstole.

Datidens Rigmænd maatte ofte tage imod Indkvarteringer af kongeli

ge Personer eller Udsendinge. Saaledes lod Kongen den 3. Juli 1580 hol

de Retterting i Ribe ved sine forordnede Raad, og det ses af de bevare

de Regnskaber, at Rigsraad Peder Munk ved denne Lejlighed logerede hos 

Peder Baggesen. Udgifterne ved saadanne Indkvarteringer betaltes dog 

af Byen.

Den 30. November 1572 var han blevet gift med Dorothea Sørensdat

ter Stage; hun var Datter af Borgmester i Ribe Søren Jacobsen Stage og 

Anna Sørensdatter Klyn og var født i Aaret 1557 eller 1558. Hvis der 

ikke har indsneget sig en Fejl her, var hun altsaa kun 14-15 Aar, da 

hun blev gift, men da hun allerede var blevet trolovet den 15» Oktober 

1571» kunde det synes, at Aarstallene er rigtige nok, idet den lange 

Trolovelsestid gør det rimeligt, at en Udsættelse af Brylluppet har væ

ret nødvendig paa Grund af hendes unge Alder. I Anledning af Brylluppet 

udgav Digteren Hans Frandsen et latinsk Digt, i hvilket han priser Bru

dens gode Forældre og Rigdom. Ægteskabet blev velsignet med 12 Børn, 

hvoraf 6 Gange Tvillinger.

Endvidere havde Peder Baggesen en uægte Søn ved Navn Peder Peder

sen Baggesen, der blev Borger i Sæby. Til denne Søn udstedte Peder Bag

gesen den 12. Septbr. 1590 i Viborg et Gavebrev, ved hvilket han for

pligtede sig selv eller sine Arvinger til at udbetale til ham,„naar han 

var kommen til sin rette Tid og Forstand„ 500 Rdl. Da Peder Pedersen 

imidlertid var kommet i stor Gæld, overdrog han denne Fordring til en 

Adelsmand ved Navn Stygge Høg til Vang, som ogsaa i 1603 inddrev Penge- 
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ne hos Peder Baggesens Arvinger. Gavebrevet blev dog senere erklæret

„dødt og magtesløst„.

Peder Baggesen boede, som det synes, paa det vestlige Hjørne af 

Storegade og Sortebrødregade. I Slutningen af sin Levetid byggede han 

den anselige og endnu bevarede Gaard „Porsborg* (Navnet efter Sviger

sønnen Mads Pors) paa Hjørnet af Torvet og Stenbogade. Rimeligvis har 

det været hans Hensigt selv at ville bebo den, men dette forhindredes 

ved hans tidlige Død, som indtraf den 19. April 1591. Han blev kun #5 

Aar gammel og efterlod sig Enke og 10 Børn.

Han blev begravet i Ribe Domkirke, og i den brede Gang blev der 

opstillet et Epitafium, der viser ham staaende med sin Hustru omrin

get af sine 12 ægtefødte Børn.

Efter at Peder Baggesen nu var død, begærede hans Enkes Broder, 

Raadmand i Ribe Anders Sørensen Klyn, at blive Værge for Børnene, men 

da dette ikke passede hende, gav hun Indberetning om, at hun endnu 

sad inde med sine Børns Gods uskiftet og havde en Søn, der med det 

første fik Alderen til at kunne være hendes og sine Søskendes Værge, 

og ham begærede derfor, at hun selv, som sad ugift, maatte faa Lov til 

at beholde Værgemaalet for sine Børn indtil videre, for at hun og Bør

nene ikke skulde blive besværede med unødige Værgepenge, Skifte eller 

andet. Dette fik hun Lov til, og der gik Besked til Lensmanden Albert 

Friis om at hjælpe hende til at beholde Værgemaalet, saalænge hun for

blev ugift.

Allerede den 23. Oktober 1593 blev Dorothea Sørensdatter Stage 

imidlertid trolovet og den 9. December s. a. gift med Berthel Struck. 

Han var blevet Borger i Ribe i November 1593 og blev den 3. Septbr. 

1593 Raadmand. Dette Giftermaal gav imidlertid Anledning til langva

rige Stridigheder og Processer mellem Arvingerne til Ptder Baggesens 

.store efterladte Formue. Saavel Berthel Struck som Peder Baggesens
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Svigersøn Mads Pord var nemlig meget stridbare Personer, som ikke saa let 

gav efter for hinanden, men Stridighederne blev dog foreløbig nogenlunde 

bilagt, for igen ved Dorothea Stages Død i Aaret 1602 at tage Fart med 

fornyet Kraft.

Dorothea Stage boede med sin anden Mand Berthel Struck paa Porsborg, 

men den 10. August 1602 døde hun, kun 44 Aar gammel. Dagen før hun blev 

berettet, var hun blevet enig med sin Mand, sin ældste Søn Bagge Peder

sen. og sin Svigersøn Mads Pors om, at de, „paa det om Gud endnu vilde 

spare hende„, vilde skænke de 7 Boliger (Boder), som de ejede i Kloster

gade, „til en evig Hukommelse og Testamente« til Friboliger for fattige 

Dannemænd og Dannekvinder, saaledes at Personer af deres egen Slægt, som 

kunde trænge dertil, skulde have en Forret til dem. Der skulde snarest 

muligt gøres en Forordning af fromme, forstandige Mænd om, hvorledes 

disse Boliger kunde vedligeholdes, hvem der skulde have Ret til at bort

give Pladserne, og paa hvilke Vilkaar de Fattige skulde indtages. Der 

synes imidlertid aldrig at være blevet udfærdiget nogen egentlig Fun

dats for denne Stiftelse, som fik Navn af „Almisseboderne«. Efter hvad 

Terpager beretter, havde Stifterindens Arvinger i nogen Tid Bestyrelsen 

af den, men lod den tilsidst forfalde, hvorfor Sognepræsten ved St. Ka

thrine Kirke Lavrids Bog med Menighedens Hjælp lod Boligerne istandsæt

te Aar 1716. Omkring Aar 1845 blev de bortsolgt af Fattigvæsenet i An

ledning af Opførelsen af Arbejdshuset. Boligerne stødte op til Hjørne

huset mellem Klostergade og Badstuegade.

Med sin 2den Mand havde Dorthea Sørensdatter Stage 3 Børn, af hvil

ke de 2 var ilive ved hendes Død.

Den tidligere omtalte Gaard „Porsborg« lod Peder Baggesen opføre 

i Aarene 1580-1590 paa 4 Grunde, som han købte efter den store Ilde

brand i 1580. Det var en anselig Bygning, hvis Hpvedfl» kom til at 

vende ud imod Torvet og en kortere Fløj ud imod Stenbogade. I det ind-
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vendige Hjørne af de to Fløje staar et rundt Taarn, i hvilket en Vindel-, 

trappe fører op til de øverste Dele af Bygningen. Denne, som er i 2 Stok

værk, er möget solid bygget, hvilket da ogsaa har vist sig ved den udmær

kede Maade, hvorpaa den har staaet sig under temmelig vekslende Skæbner, 

saaledes at den endnu staar som et velbevaret Minde fra den Tid.

Hovedfløjen har en Længde af 29 1A Alen og Sidefløjen 8 Alen. Den 

førstes Dybde er 15 1/3 Alen og er anvendt til en Række rummelige Værel

ser ud imod Torvet og en bag ved disse løbende Gang ind imod Gaarden. 

Stokværkets Højde nu (under Gipsen) er 4 Alen og 21 Tommer. Kælderen, 

som strækker sig under hele Bygningen, er forsynet med Tøndehvælvinger, 

som dels hviler paa Ydermuren og dels paa en Række Piller i Midten.

Uden Tvivl har det været Peder Baggesens Hensigt selv at ville bebo 

Bygningen, men han døde inden Færdiggørelsen, og Enken fortsatte Fuldfø

relsen.

Bygningen af „Porsborg„ har sikkert gjort et godt Indhug i Peder 

Baggesens store Formue, og den har givet Anledning til følgende Rim:

„Porsborg hin røde lagde Per Baggesens Guld øde.„

I en gammel Optegnelse lyder Verset imidlertid lidt anderledes:

„Porsborg den røde lægger de Stage-Piger øde.„

Og det siges samtidig, at det var Peder Baggesens Enke, som efter sin 

Mands Død byggede Gaarden færdig, og at Peder Baggesen selv døde som en 

rig Mand.

I Ribe Domkirke findes endvidere en Ligsten over Peder Baggesen og 

Hustru med følgende Inskription: 

wHer hviler ærlig Mand PEDER BAGGISØN Fordum Raadmand udi Ribe, som hen- 

sof udi Herren dend XIX. Aprilis Anno 1591» hans Alders XLV, og Egte- 

skabs XIX. Aar, med DOROTHE S0FRENSDAATTER : De som hafde tilsammen IV 

Sønner og VIII Døttre„.
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Bagge Pedersen (1578-1621). Storkøbmand, Øxnehandler og Raadmand i Ribe.

Han blev født i Aaret 1578 som ældste Søn af Raadmand i Ribe Peder 

Baggesen og Hustru Dorothea Sørensdatter Stage og drev ligesom sin Fader 

og Farfar stor Købmandshandel i Ribe. Der vides kun meget lidt om ham, 

men han har sikkert været en fredelig og lidet fremtrædende Mand, der 

har passet sin Forretning og drevet den fremad Aar efter Aar. Hans Skat

teansættelse steg efterhaanden fra 4 Mark til 6^ Mark. Fra 1616 og til 

sin Død var han en af Byens Raadmænd.

Den 16. Marts 1616 fik han tilskødet en Stald ved Nebs Aa uden for 

Nørreport i Ribe af en Laurids Stephensen Skriver paa dennes Stedbørns 

Vegne.

Den 5» Februar 1615 8es han at staa Fadder til Magister Ægidius 

Lavridsens Datter Mette.

Bagge Pedersen var den 6. Marts 1603 blevet trolovet og den 18. Sep

tember s. A. gift med Margrethe Lavridsdatter. Hun var Datter af Borgmes

ter i Ribe Lavrids Thøgersen og dennes 2den Hustru Ingeborg Lambertsdat- 

ter og var født i Aaret 1582. I Ægteskabet fødtes 11 Børn.

Som Side 70 anført havde Bagge Pedersens Fader Peder Baggesen ud

stedt et Gavebrev til sin uægte Søn Peder Pedersen Baggesen paa 500 Rdl., 

som skulde udbetales denne, naar han var kommet til „sin rette Tid og 

Forstand*. Denne Fordring havde han overdraget til Stygge Høg til Vang, 

og da Bagge Pedersen og dennes Medarvinger havde vægret sig ved at beta

le Stygge Høg de 500 Rdl., var Sagen blevet indanket for Borgmester og 

Raad, der havde dømt, at Pengene skulde udbetales til Stygge Høg. Arvin

gerne forfulgte imidlertid Sagen videre, og den 19. Maj 1604 blev den 

forelagt Kongen paa (Ribe ?) Retterting, som dømte, at Gavebrevet skul

de være „dødt og magtesløst*. Sagens Akter lyder saaledes:

„19. Maj 1604: Mag. Mads Pors, Kannik i Ribe, tiltalte paa egne og Pe

der Baggesens Arvingers Vegne Borgmester og Raad i Ribe for deres Dom,
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afsagt mellem Sagsøgerne og Stygge Høg til Vang om et Brev paa 500 Daler, 

som Peder Baggesens Slegfredsøn Peder Pedersen havde overdraget til S. 

Høg, ved hvilken Dom de, saa længe Brdvet stod ved sin Magt, havde ved 

Magt funden Byfogedens „Dele„, som tilfaldt Peder Baggesens ældste Søn 

Bagge Pedersen at betale sin Anpart af 500 Daler, skønt Peder Baggesens 

Haand under Brevet ikke havde været saa noksom gransket og beset mod 

hans Regnskabsbog eller i andre Maader, saa man deraf kunde forfare, om 

Haandskriften var rigtig; tilmed vare Pengene ikke æskede i rette Tid 

inden 50te Dag efter Recessen eller nogen Tid derefter, al den Stund 

Peder Pedersen havde været i deres Omgængelse, saa lidt som Pengene ef

ter Loven vare givne til Tinge; ikke heller havde Peder Pedersen gjort 

sin Fader nogen Tjeneste eller „Staat„ for noget Regnskab, som Brevet 

angav. Ved Sagsøgtes uendelige Dom var der sket Sagsøgte Uret; Brevet 

burde have været kendt nøjagtigt eller unøjagtigt, før de med „Dele„ 

skulde have tilfundet dem at erlægge Pengene; de havde burdet magtesløs 

dømt den „Dele„, som var overgaaet Sagsøgernes ældste Broder for den 

Gæld, og indfundet for Byfogden at dømme om Brevet. - Hidstævnet var 

Stygge Høg til Vang med sin Fuldmægtig, som havde forfulgt Sagen, og 

Peder Pedersen, Borger i Sæby, Sagsøgerne framlagde i Retten:

1) .Dommen af 28. Novbr. 1603 lydende: „Efterdi Lavrids Skriver har stedt 

Dom over Bagge Pedersen for hans Anpart af forne. 500 Daler efter Peder 

Baggesens Brevs Lydende, saalænge den stander ved sin fulde Magt, da 

vide vi ikke Lavrids Skrivers Ulempe herudi at kunne findes„.

2) Andet Indlæg, lydende: „For det første, at samme Brev indeholder, at 

forne. Sum skulde være forne. Slegfredsøn godvillig tilsagt for sin Tje

neste og Villighed, hvorimod Loven skal formelde i 1ste Bogs 21. Kap.: 

saa meget, som Slegfredsøn vorder skiøt til Tinge, det beholder han og 

ej mere, ydermere formelder Brevet, at forne. Sum.skal erlægges til ret

te Tid efter Faderens Død, saa formelder Loven i 23. Kap. 1. Bog: Hvo
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Are eller Gæld vil kræve efter en andens Død, han eller hans visse Bud. 

komme paa den 30te Dag, om de ere indenbys; end er de udenbys, seks U- 

ger; udenlands, Aar og Dag at stande, saa befindes, at det ikke kræves 

lovlig, men fast mere end 12 Aar efter Faderens Død, saa at Skifte er 

sket efter Faderen og meste Parten efter Moderen, og Loven i saa Maade 

ikke er fuldgjort; ydermere indeholder Brevet, at den ældste Søn Bagge 

Pedersen eller hvilken af Børnene, med Brevet slige Penge afæsket bli

ver, inden Maaneds Dag at betale eller derfor at stande til Rette; der

imod formelder Recessen, at al vitterlig GJæld skal betales af Fælles

bo, og enhver betale sin Anpart udi GJæld, ligesom han tager udi Arv, 

og enhver at tiltales til Værneting, og synes disse fremmed, om deres 

salige Fader saa utiltvunget skulde have forpligtet sine umyndige Børn 

og en Part ufødte slig GJæld at betale, hvilket de formente imod Loven; 

desligeste forfares af et Tingsvidne, i denne Sag tagen, dateret Ribe 

GJæsteting Anno 1603 den 4. Novbr., Peder Lund hans egen Bekendelse, 

forne. Sum Penge en Part deraf at være en Gave. Og efterdi Loven til

holder, hvad Slegfredsøn skal skødes, det til Tinge skal ske, mente 

fordi saadan Gave, som dog ikke straks er fulgt, burde magtesløs at 

blive, og at Borgmester og Raad udi x Ribe burde have anset og over

vejet Brevet og derfor ikke ved Magt kendt Byfogdens Lovmaal over Bag

ge Pedersen, førend Dom var gaaet; mente disse derudinden at være sket 

for kort, og satte underdanigst udi Rette, om forne. Brev, som ikke 

til Tinge er gjort, ej med Danemænds Overværelse og Besejling stadfes

tet, ikke med Hustruens Vidne og Arvingernes Samtykke, ej heller udi 

Rette Tid krævet efter Loven og Recessen, kan være saa nøjagtig, at 

det bør ved Magt at bliven.

Sagsøgte lod ved Fuldmægtig i Retten lægge Indlæg, hvorefter de 

ikke kunde dømme anderledes i den Sag; deres Domjburde blive ved Magt. 

Stygge Høg lod ved Fuldmægtig i Retten lægge:

1) Peder Baggesens Brev af Mauritli 1590 med hans Segl og Haand under,
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hvorefter han havde „tilsagt min Søn Peder Pedersen for sin Tjeneste 

og Villighed 500 enkelte Daler og kvitterer jeg forne. Peder Baggesen 

forne. Peder Pedersen for alt baade for Regnskab eller hvad Navn det 

nævnes kan til denne Dag i alle Maader, og dersom Gud kalder mig, før

end Peder Pedersen kommer til hans rette Tid og Forstand, da bepligter 

Jeg mig Peder Baggesen eller mine Børn efter min Død og Afgang at op

lægge og betale Peder Pedersen forne. 500 enkelte Daler eller 4 Mark 

danske i Stedet for hver Daler, og ingen anden Udlæg, samtlig hver de

res Anpart; desligeste bepligter Jeg Peder Baggesen min Søn Bagge Pe

dersen eller hvilken af mine Børn efter min Død til rette Tid forne. 

Penge, naar Peder Pedersen eller hvem han dette mit Brev med sin Fuld

magt tilbetror og afæsket vorder, da forpligter Jeg mig Peder Baggesen 

eller mine Børn at skal inden Maanedsdag oplægge og betale Peder Pe

dersen forne. Penge, naar de bliver æsket, som forvit staar, uden al 

Modsigelse eller Trætte kostløs og skadesløs i alle Maader; og hvis 

forne. 500 Daler ikke bliver Peder Pedersen efter hans Vilje betalt, 

da at lide Tiltale efter Loven paa hvad Sted han lyster„.

2) 2. Indlæg, hvorefter hint Haandskrift var givet ham af Peder Peder

sen i Betaling for Gæld, og da Sagsøgerne angav, at Brevet ikke var 

saa nøje gransket, at deraf kunde forfares, om det var Peder Baggesens 

egen Haand, havde han ladet det bese til Ribe Byting, og mange Godt

folk kendte da, at det var Peder Baggesens egen Haand; Borgmester og 

Reads Dom burde blive ved Magt.

Dom: „Efterdi forne. Gave, afg. Peder Baggesen sin Slegfredsøn gi 

vet og bebrevet har, ikke er sket til Tinge efter Loven, ikke heller 

er sket med hans Hustrus og Arvingers Bevilling og Samtykke, forne. 

Brev og sin Stil er tvistig, samme Gave ikke heller er krævet og paa

talt i rette Tid, som Loven formelder, da bør Peder Baggesens Brev død 

Qg magtesløs at blive og ikke komme hans Arvinger til Hinder eller
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Skade udi nogen Maade; og efterdi Borgmester og Raad ikke har dømt en

deligen men alene fundet deres Dom paa samme Brev førend han er stedt 

til nogen Lovmaal, da bør den deres Dom ikke heller at komme Peder Bag

gesens Arvinge» til Skade, dog ingen af Parterne for denne Sag at være 

hverandre nogen Kost eller Tæring pligtig*.

Bagge Pedersen døde i en ret ung Alder den 1. August 1621. Saavel 

han som Hustruen var meget venlig sindede og gavmilde overfor Kirken; 

saaledes gav han 10 Rdl. til Opførelse af St. Kathrine Kirke i Ribe 

Aer 1617-18, og hun bidrog 30 Bl*, til det i 1630 stiftede frivillige 

Fattigvæsen.

Efter Bagge Pedersens Død fortsatte hans Enke den store Købmands

forretning, og af Byens Regnskaber ses det, at hun lejede Jord til 

Græsning for sine Stude. Saaledes den 18. Septbr. 1622: „Ophoren af 

Maregritte Salig Bagge Pedersens aff Vester-Jaen Kjær March for denne 

Aars Afgrøde ÏXIIII Dal„ og Aar 1623: »Af Maregrethe Salig Bagge Peder

sens 66 Dal.„. I Aaret 1623 ser vi, at en Købmand Knud Lambertsen kø

ber Salt gennem Købmands-Enken Margaret Bagge Pedersens. Hun drev en 

betydelig Udførselshandel især med Fisk, Flæsk og Øxne og har sikkert 

været en dygtig og velbegavdt Kvinde. Den 2?. Septbr. 1637 døde hun i 

sit 55de Aar.

Ligstenen i Ribe Domkirke over Bagge Pedersen og Hustru har føl

gende Inskription: „Her hviler i Herren Erlig oc Velact Mand BAGGE PE- 

DERSØN, fordum Raadmand her i Ribe, som hensof den 1 Augusti Ao 1621, 

vdi hans Alders 43 Aar. Oc hos hannem hans kiere Hustro, MARGRETHE 

LAURITSDAATTER, som døde den 27 Sep. Ao 1637, i hendis Alders 55 Aar. 

Oc aflede de sammen vdi 18 Aar, 6 Sønner oc 5 Døtre. Gud gifve dem en 

Ærefuld Opstandelse, Ao 1625„.
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Carsten Olufsen (1599-1659). Købmand, Raadmand og Tolder i Ribe.

Første Gang, Carsten Olufsens Navn nævnes, er i Aaret 1644, da han 

i Krigsskat maatte udrede 121 Lod Sølv, 60 Rdl. og 2 Ort; heraf fik han 

dog senere de 60 Rdl. og 2 Ort refunderet, men han maatte saa paa et 

senere Tidspunkt igen betale 48& Rdl. Den 15. November vist nok samme 

Aar var der et Møde paa Raadhuset i Anledning af Inddrivelsen af de end

nu resterende Skatter, som mange af Ribe-Borgerne var skyldige; saaledes 

resterede Carsten Olufsen med 10 Rdl.

Han drev Købmandshandel i Ribe, og en Del af Forretningen har an

tagelig omfattet Handel med Kvæg, thi i 1652 betalte han nemlig Byen 31 

Dir. som Vederlag for Leje af „Hvistenbjerg„ Græs-Eng.

Carsten Olufsen var endvidere kgl. Majestæts Tolder i Ribe, og i 

1650 blev han tillige Raadmand, hvilket Embdde han beklædte til sin Død. 

I 1646 havde han det ærefulde Hverv at være Sættedommer i en Sag, der 

gav det Udfald, at den ene Borgmester samt Byfogeden og Byskriveren blev 

afsat fra deres Embeder (se herom under Borgmester Morten Lassen). I Em

beds Medfør var han den 3. September 1645 paa en Rejse til Fyn sammen 

med Anders Jacobsen, og de fortærede paa denne Rejse for 20 Sldr.

Den ulykkelige Krig med Sverige 1657-1660 var ogsaa til stor Besvær 

for Ribe og Byens Borgere. Svenskerne tog alle de Midler, de kunde faa. 

Saaledes blev Tolderen Carsten Olufsens Hus besat af Ryttere, hans Be

holdninger frataget ham og han selv blev slæbt hen paa Torvet, hvor Sol

daterne var opstillede, og her maatte han saa blive, indtil Toldbøgerne 

var udleverede og gennemsete. Efter Fredsslutningen, som jo imidlertid 

igen var blevet brudt af den svenske Konge Karl Gustaf, var nemlig Han

delen igen begyndt, og en Del Varer blev indklarerede, men for den stør

ste Part af Varerne var Tolden endnu ikke betalt. Svenskerne lod nu alle 

de Borgere, som efter Bøgernes Udvisende resterede-med Toldafgift, hente 

hen paa Torvet og tvang dem til at skaffe Udveje til Toldens Betaling.
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Pengene konfiskerede de saa. - Fra den 18. til 22. November 165? (el

ler 1658) maatte Carsten Olufsen have Hans Arenfeld samt 1 Karl og 3 

Heste i Indkvartering.

Angaaende Svenskernes grove Fornærmelser mod Kongens Embedsmand 

Carsten Olufsen og Røveriet paa Toldkassen findes følgenle indskrevet 

i Ribe Readstue-Dombog for Aaret 1661: *Wii effterskreffne lesper Hann- 

sen Borgmester udj Ribe, Bagge Baggesen, Iørgen Hansen och lens Morten

sen Raadmend sammesteds, kundgjører hermed for alle som dette seer och 

læser, Att Hæderlige Matrone Ide affgangne Carsten Olufsens, forrige 

Kongl. May. Tolder her i Staden, haffuer paa Raadhuset for Retten ladet 

begjere nogen Certification och Vidneszbyrd at fremligge hosz hendis 

Sahl. Mands Regenschaber paa behørige steder, huorledis de Suensche med 

hendis Sahl. Mand for hans Kongl. Maist. Told, som i den kortuarende 

Fred var Indkommet, Procederet: der de saa ^formodentlig brød Freden, 

Saa er det vitterligt, at de Suensche besatte den Sahl. Mands Husz med 

Rytter, der Fredsrupturen scheede, och førde dannem aff sit Husz paa 

Torfuett, huor de Suensche haffde stillet sig, huor hand forbleff Ar- 

resterit, indtil Toldbøgdrne var offuerleffuerit, effter huis Antegnel

se, Pengene strax maatte vdtellis, som faldt da heel besuerligt for 

denne Stads fattige Indvaanere, hosz huilcke en stor Deel aff samme 

Told resterede, som desforuden høyligen samme Tid bleff beschattede. 

At saaledis Pascherit er, haffuer wi til Vidnisbyrd ladet Vorisz Stads 

Secret her vndertryeke. - Ribe d. 11. Juny 1661. Hieaonymus Threl- 

lund, Reip. Notat*.

Carsten Olufsens Hustru hed Ide Grevd (eller Grave), og de havde 

i Ægteskabet 4 Børn, blandt hvilke en Datter Margrethe Carstensdatter. 

Denne Datter var engang blevet fornærmet af en Student ved Navn Kristen 

Jensen Munkl^gaard, hvorfor Carsten Olufsen i 1655 anlagde Sag imod ham 

først for Bytinget og senere for Raadet. Fornærmelsen bestod i, at Kri-
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sten Munkgaard havde sendt hende en Hornske og ladet et Skamskrift over 

hende kaste ind i Domkirken og flere Huse. Der synes at have været Tale 

om en Forlovelse mellem de to, som var gaaet overstyr derved, at Studen

ten havde faaet at vide, at hendes Forældre samtidigt bejlede for hende 

hos en anden.

Carsten Olufsen døde den 20. Juli 1659 i sit 6ode Aar, idet han 

faldt som Offer for Pesten, der i dette Aar bortrev en Mængde af Byens 

kendte og ypperste Borgere. Saaledes maatte 6 Raadmand, 1 Borgmester, 

Byfogeden, Byskriveren, 2 Præster og en Del af „de 24 Mænd„ bukke under 

for den skrækkelige Sygdom, endvidere over 900 af Ribe Bys Indbyggere 

foruden nogle Tusinde Mennesker fra Omegnen, der var søgt ind til Ribe 

paa Grund af Krigsurolighederne.

Enken Ide Greve (eller Grave) ægtede 1665 Efterfølgeren i Embedet 

som Tolder,- Maturin Dupont (om hvem nærmere under Borgmester Morten Las

sen) . Hun havde dertil kongelig Tilladelse af 28/LO 1665 og benævnes i 

Bevillingen „Ide afdøde Carsten Olsens paa Nebbe„ (d.v.s. Nebs Mølle). 

Hun døde den 27. Januar 1676 i sit 65d« Aar.

Saavel Carsten Olufsen som hans Hustru blev begravet i St. Kathri

ne Kirke i Ribe, hvor der fra et Epitafium findes et Maleri med Billede 

af ham, Hustruen og deres Børn.

I Koret i samme Kirke findes en Mindesten for dem med følgende In

skription: „Her huiler udi Herren Erlig, Acht oc Velfornemme Mand CAR

STEN OLLUFSEN, fordum Kongl. May: Tolder oc Raadmand udi Ribe, som sa

ligen hensofvede i Herren den XX Jul. MDCLIX udi sin Alders LX Aar, Med 

sin kiere Hustrue, Erlig, Dyderig oc Gudfrychtig Matrone IDE GRAVE, som 

saligen hensofvede udi Herren den XXVII Jan. MDCLXXVI udi hindes Alders 

LXV Aar. Gud gifve dennem en giedelig Opstandelse. Her hos huiler oc S. 

Gunder Carstensdatter, som døde den VI Juli! MDCLIX.udi hindis Alders 

XVII Aar. Saa oc S. Lene Carstensdatter, som døde den XXII Mfcji MDCXLIV, 
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udi hindis Alders I Aar. Disce patri, Disce mori„.

Paa denne Mindesten findes Carsten Olufsens Vaaben, icx et bag en

Mur (Palisade) opvoksende Løvtræ. Hustruens Vaaben, en liljeagtig Plan

te.
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Anders Andersen Kjærulf (levede 1454), boede i Kjær Herred.

Den bdkendte lærde vendsysselske Bonde Peder Laursen Dyrskjøt (født 

1630 død 1707), som selv var ud af Slægten Kjærulf, mener, at Kjærulf* 

erne var af „di Wolffer och Pogwisches Stamme fra Holsten,, (Pogwischer- 

nes Vaaben var en til højre springende Ulv i blast Felt; Wulffernes en 

brun Ulv i rødt Felt), og han siger, at den første ham bekendte Mand af 

Kjærulferne var: „Anders Wlff: Anders Andersen Wolff och kaldet, som 

eigede Aslundgaard (0. Hassing Sogn), Fogdegaard (Fogedgaard i Vadum 

Sogn), Biørum (Vadum Sogn) och megit gods och gaarde der i Kierherridt 

och megit i Huetboe och Haunherridt ................ och haffde en graa Wlff i

våbenet gangendis. Hand leffuede i Kong Erich pommeras, Kong Christof

fer beyers och første Kong Christierns Tid 1430, 1440 och 1450, Som 

findes i gamle Breffue. Men Kiervlffs Naffn gaffues hannem aff Kong 

Erich selff, Saa som hand vdj En merchelig Sag til Hoffue wdj nogen 

Veffuetræter (var), och som han vandt sagen, adspurde Kongen ham, huor 

hand boede, da suarede hand, Jeg boer i Kiær Herridt; saa sagde Kongen, 

da skall Du haffue Kiervlffs Naffn, som hand och hans Arffuinger Siden 

beholt, sampt alt deris Affkombst„.

Det er vel denne Dyrskjøts Beretning eller maaske snarere en fæl

les Kilde, der ligger til Grund for den svenske Personalhistoriker Ga

briel Anreps Udtalelser i „Ættar Taflor„ 11/435, hvor der siges omtrent 

saaledes: „Af holstensk Adelsmatrikel synes, at Ætten stammer fra Hol

sten, hvor flere af dem allerede fra 1300 skal have beklædt de højeste 

Embeder, saavel i gejstlig som i verdslig Stand. I Tiden ved 1400 spred

tes de til Jylland, hvor Anders Ulff i Kjær Herred fik af Kong Erik af 

Pommern for en ham bevist udmærket Tjeneste Navnet Kjærulff og indfør

tes blandt dansk Adel samt havde i sit Vaaben en gaaende graa ulv„.

Om Præsten Jacob Poulsen Kjærulf i Skallerup i Vendsyssel (død 

1730) berettes i Wibergs Præstehistorie III/55, at hans Forfædre var
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adlede af Kong Erik af Pommern, men mistede Skjold og Vaaben, da de holdt 

med Kong Christjern den 2den; Kilden til Wibergs Angivelse kendes ikke, 

men det er næppe sandsynligt, at Slægten mistede sit Adelskab i Klement- 

fejden, thi de Kjærulfer, vi har Efterretninger om fra Tiden før denne 

Fejde, betegnes aldrig som „af Vaaben„, men nævnes i Flæng med andre Selv

ejerbønder.

Endnu skal angaaende Slægtens Adelskab anføres en vist yngre og 

derfor mere ændret Gengivelse af Traditionen. Den findes i den norske 

Bureauchef Carl Kierulfs Optegnelser (han døde 1897) og er meddelt af 

hans Faster Anne Dortea Kierulfl (død 1868). Heri fortælles: Familiens 

Stamfader angives at have heddet Hans Kjær, der for at have frelst Kong 

Hans fra en Ulv blev optaget i Adelstanden med Navnet Kierulf, men paa 

Papiret er disse Rettigheder nok ikke forhaanden.

Hun knytter altsaa Slægtens Adelskab til Kong Hans, og det kan vist 

være lige saa rigtigt - eller galt - som at sætte det i Forbindelse 

med Kong Erik, men Erik af Pommern og Christoffer af Bayern er nu engang 

foretrukne i saa Henseende af ældre Tiders Genealoger, og den fremragen

de Kender af danske Adelsslægters Forhold, Arkivar Thiset, siger saale

des i Fortalen til „Nyt dansk Adelslexicon„: „I de gamle Slægtebøger si

ges fast hvéranden Slægt at være indvandret i en af disse to Kongers Tid, 

men kun i de aller færreste Tilfælde er disse Angivelser at lide paa„.

Om denne noget apokryfe Anders Ulff eller Anders Andersen Wolff 

(givdt Navnet Kjærulf) tilføjer Dyrskjøt: „Hans Hustrus Naffn haffr Jeg 

Ingensteds fundet eller spurt, tilmed ogsaa Iche heller fliere aff hans 

børn'wden 3 Sønner, dog en Diel haffue berettet mig, det er hans Sønne

sønner, aff Anders Andersen Kierulff 1450 och 1>54 neffnet„.

Hvis Kjærulferne har været adelige, maa Adelskabet være gaaet tabt 

for Klementfejten.

84



Anders Andersen Kjærulf (død før 1458). Herredsfoged i Kjær Herred.

Han var Søn af den i det foregaaende omtalte Anders Andersen Ulff 

eller Kjærulf og boede i 1448 i Fogedgaard i Vadum Sogn og var Herreds

foged i Kjær Herred. Han nævnes ogsaa 1450 og 1454, men var vist død 

eller afgaaet som Herredsfoged før 1458, da Thord Nielsen baade dette 

Aar og 1460 nævnes som Herredsfoged i Kjær Herred. Om der af den Om

stændighed, at ingen af Anders Kjærulfs Sønner direkte efterfulgte ham 

som Herredsfoged, tør sluttes, at han er død, før Sønnerne var myndige, 

skal lades usagt, men det maa dog bemærkes, at Fogedembedet i nævnte 

Herred fra Middelalderen af og indtil Slutningen af det 17de Aarhundre- 

de synes at have været knyttet til Familien Kjærulf med Undtagelse af 

den Periode, da nævnte Thord Nielsen beklædte det. Umuligt er det jo 

forøvrigt ikke, at han har ægtet Kjærulfs Enke og derved faaet Embedet.

Anders Andersen Kjævulf var gift med Marie Bertelsdatter; de synes 

at have haft mindst 3 Sønner samt en Datter, der var Moder til Skipper 

Klement.
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Element Andersen (1484-1536). Den bekendte Bondefører „Skipper Element 

Kong Frederik den Istes Underadmiral.

Han er i Følge Dyrskjødt født, i Vedsted i Aabo Sogn, Hvetbo Herred, 

i Aaret 1484. Angaaende hans Forældre vides kun, at hans Fader hed An

ders og boede i Vedsted, og hans Moder var af Slægten Kjærulf fra Vadum, 

rimeligvis Datter af Herredsfoged Anders Andersen Kjærulf og Marie Ber- 

telsdatter. Fra en af Søstrene stammer Familien Thura.

Peder Dyrskjødt siger endvidere om Element Andersen, at han forraad- 

te baade sig selv og Slægten ved daarlige Krigsanslag; men hvad Slægten 

angaar synes den dog ikke i sin Helhed at være blevet ruineret, thi det 

fremgaar tydeligt nok af Historien, at den bevarede sin Stilling i Selv

ejerstanden.

Vi ved ikke meget om Skipper Elements Forhold før 1525, men han skal 

have været Borger i Aalborg og været en meget rig og anset Mand, der eje

de flere Gaarde og Skibe. Han sejlede paa Østersøen, Vesterhavet og Mid

delhavet og konvojerede mange Skibe, saa han har formodentlig haft en 

indbringende Beskæftigelse ved eels at drive Kaperi og dels med sine ar

merede Skibe at ledsage Handelsskibe for at beskytte dem mod andre Kape

re og Sørøvere.

En vendsysselsk Tradition fortæller, at Skipper Klements Hustru var 

fra Torngaard i Aaby Sogn, altsaa fra samme Sogn som ham selv. Han har 

imidlertid været gift to Gange, og det'synes som om, hans sidste Hustru 

har overlevet ham. Der var nogle Døtre, af hvilke en blev gift med en Pepp, 

og en skal have været „Oldemoder* (d,v,s, Bedstemoder) i de Rhusers og 

Suurs Slægter i Aalborg.

Skipper Klement forekommer første Gang i Historien 1525» da han var 

Underadmiral hos Kong Frederik den 1ste, men formodentlig har han allere

de da hemmeligt tilhørt Kristjern den 2dens Parti, thi i September Maaned 

Si A. forlod han Københavns Rhed med et større og et mindre Skib, paa
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hvilke han havde overført Mandskab og Kanoner fra et Par andre Skibe, som 

ligeledes var ham betroet af Kong Frederik den 1ste. Med Skibene begav 

han sig til Nordsøen, hvor det var hans Agt at slutte sig til en bekendt 

Kaperkaptajn Klaus Knyphof, som her krydsede om med en lille Eskadre og 

drev Kaperi mod Kong Kristjern den 2dens Fjender, særlig Hansestæderne, 

men Knyphof blev, forinden Klement kom til ham, overvundet af en lybsk- 

hamburgsk Flaade, og da han af Sejrherren blev betragtet som gemen Sørø

ver, maatte han og hans Mænd lade Livet. Klement, der henad Juletid ind

kom til Vesterems med flere hamburgske Priser, maatte saa forlade disse 

Farvande, og den 31. December 1523 skrev Kristjern den 2den til ham og 

takkede ham for den gode Tjeneste, han med Skibet „Peter van Hulle* hav

de vist ham. Kristjern den 2den sendte Kreditiv til Kongen af Skotland, 

for at han kunde faa dennes Lejde for sig og sine Skibe i Skotland samt 

Frihed til at søge skotske Havne med de fjendtlige Priser, han maatte op

bringe. Samtidig skrev den fordrevne Konge til Herman Pali og beordrede 

ham til at begive sig til Greve Etzard af Ostfriesland og til Kongen af 

Skotland for at forlange frit Lejde for Klement og hans Selskab m.m.

I Foraaret xxx 1526 var Klement atter i Søen med Skibet „Peter van 

Hulle*, men han havde det Uheld at forlise paa den skotske Kyst og kun 

bjerge Livet.

Klement kom dog snart igen til Søs, og da Kristjern den 2den søgte 

at tilvejebringe Forbindelse mellem sine Sømænd i Østersøen, finder vi i 

Juli Maaned Klement i Amsterdam og i August Maaned i Bæltet med flere 

Skibe. Det lykkedes dog Kong Frederik med Lybekkernes Hjælp at fordrive 

saavel Klement som de andre af Kong Kristjerns Mænd, og den førstnævnte 

tyede derefter til Ostfriesland, hvor han dog kun opholdt sig kort Tid, 

thi endnu samme Efteraar var han atter i Søen, sagtens paa Kaperi mod 

Kristjerns Fjender. I Sommeren 152? vidste man i Norge, at han var i Sø

en med 3 store Skibe sammen med en Skipper Gregers, men derefter hørte 
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man intet til ham før i Februar 1529, da han laa under Norge med nogle , 

Skibe, og 1531 var han med paa Kristjern den 2dens Togt til Norge.

Efter at Kongen 1532 havde sluttet Overenskomst med Kong Frederiks 

og Hansestædernes Krigsøverster, fik Klement sammen med de andre Krigs

folk Lejde til Tyskland. Kort Tid efter - ca. 1. August 1532 - skrev 

Kong Frederik til Henrik Rosenkrantz, at han havde erfaret, at Klement 

laa i Ebeltoft Vig med nogle Jagter og Skibe og havde begæret Lejde af 

Henrik Rosenkrantz, men at denne ikke havde turdet forhandle med ham 

uden først at høre Kongens Mening. Kongen anmodede ham derfor om at for

handle med Klement, og hvis denne vilde overgivd sine Skibe med Skyts 

og Gods til Kongen, skulde han faa sikkert Lejde gennem Kongens Lande 

for sig os sine Mænd og deres eget Gods. Men hvis han ikke vilde det, 

skulde' der forhandles med ham om en Fredsslutning paa 4 Uger, og vilde 

Klement heller ikke det, vilde Kongen se at finde paa en anden Udvej.

Af Brevet fremgaar det, at Kongen pønsede paa at faa ham nedlagt. For

handlingerne endte dog med, at der blev udstedt Lejde til „Clement An

dersen og hans Medfølgere udi sin Behold igen„.

Vi taber derefter Klement af Syne indtil den følgende Sommer, da 

han i Begyndelsen af Juli laa ved Götaelven og førte Forhandlinger med 

den svenske Kong Gustaf om at træde i hans Tjeneste. Det var dog næppe 

mere end en Skinforhandling fra Klements Side, thi da Grev Christoffer 

af Oldenburg kort Tid efter indfandt sig i Kattegat med en hollandsk 

Flaade for at befri den fangne Kong Kristjern, der nu efter Kong Frede

riks Død syntes at have bedre Betingelser for at genvinde sin tabte Kro

ne, sluttede Klement sig til ham og var med til at bekrige Lÿbekkerne. 

Han fulgte dog ikke med Hollænderne tilbage, da disse sent paa Efteraa- 

ret forlod Øresund, men trak sig ind i Götaelven, hvor han blev Vinte

ren over. Her forhandlede han atter med Kong Gustaf.em at træde i den

nes Tjeneste, uden at det dog førte til noget Resultat, sandsynligvis
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fordi Klement ikke vilde binde sig til den svenske Konge, men kun vilde 

bevare hans Venskab for at have Tilflugt paa den svenske Kyst Vinteren 

over. Dette er, hvad man ved om Klement Andersens Forhold, forinden den 

Krig udbrød, der bevirkede, at han kom til at indtage en mere fremragen

de Plads i Historien.

Først i Maj Maaned 1534 gik Grev Christoffer over Elben med henved 

3000 Mand i den Hensigt at vove et Angreb paa Danmark for at befri den 

fangne Kong Kristjern den 2den („Grevens Fejde„), og Klement Andersen 

sluttede sig da til ham og blev i September 1534 sendt til Jylland for 

at rejse Almuen der, og den 14. September kom han til Aalborg, som til

lige med Slottet hurtigt kom i hans Magt. Det var nu ingen vanskelig 

Sag for ham at vinde Fremgang for sin Sag; dels var han personligt knyt

tet til indflydelsesrige Bondeslægter her, og dels var Almuen i Nordjyl

land utilfreds baade med det verdslige og det gejstlige Regimente. Som 

i 1441 rejste Bønderne sig derfor og for frem med Voldshandlinger mod 

Adelen og den højere Gejstlighed. Saaledes blev f. Eks. Hjermeslevgaard, 

der tilhørte Bagge Griis, afbrændt tilligemed Klarupgaard, som Bagge 

Griis havde til Len af Bispedømmet. Griis var ikke hjemme, da hans Gaard 

blev brændt, men da han erfarede, hvad der var sket, rejste han til Aal

borg for at faa Klement i Tale, idet han foregav at ville slutte sig til 

dennes Parti. Men det var dog langt fra Bagge Griis's Hensigt at slutte 

sig til Bondepartiet, tværtimod forsøgte han, da han fik Klement i Tale, 

at støde denne ned med sin Daggert; dog Klement bar stedse et Panser 

under Klædningen, saa Attentatet mislykkedes. Saa mærkeligt det end ly

der, var Bagge Griis dog nær sluppet godt fra dette Forsøg paa at myrde 

Klement; det lykkedes ham nemlig at komme op paa en Hest og undslippe 

sine Forfølgere, men under Flugten slyngede en Skomager Peder Beeske en 

Tagsten i Hovedet paa ham, og han blev derved saa stærkt saaret, at han 

genere fandtes død i Hasseris Kær.
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v Til Thyboerne sendte Klement Brev med Opfordring til at slutte sig 

til hans Parti, idet han samtidigt truede de modvillige med at ville hæn

ge dem. Under Anførsel af en Oluf Duus bredte Rejsningen sig ogsaa her, 

og Klement fik i Løbet af kort Tid det nordlige Jylland i sin Magt, og 

adskillige Adelsmand her sluttede sig til ham.

Imidlertid samlede den Jyske Adel sig i Aarhus under Anførsel af 

Erik Banner og Holger Rosenkrantz, og det det besluttedes, at Adelen med 

sine Svende skulde gaa mod Aalborg for at bekæmpe Klement. Denne havde 

imidlertid faaet Underretning om, at Adelsstyrken var undervejs, og uden 

at afvente dens Ankomst til Aalborg, drog han imod den med 6000 Mand og 

overrumplede Adelshæren, som var paa ca. 1200 Mand, men betydelig bedre 

udrustet end Klements Hær, og det kom til et Slag ved Svendstrup og Lere, 

hvor Bondehæren vandt en let Sejr over Adelshæren. 14 Adelsmand blev 

drabt, og en Del blev taget til Fange.

•Klement forfulgte sin Sejr og drog syd paa, hvor han afbrændte Herre- 

gaarde undervejs; men det kom efterhaanden til Uenighed blandt Bønderne, 

og det var et stort Tab for Klement, at hans Vaabenfælle Jens Finke døde, 

idet denne bedre end Klement forstod at holde Partiet samlet.

Den 18. November 1534 sluttede Hertug Kristian (Frederik den 1stes 

Søn og den senere Kristian den 3die) Fred med Lübekkerne, og han sendte 

nu en Hær under Anførsel af Johan Rantzau til Jylland for at adsplitte 

Bønderskarerne. 1 Skive fik han at vide, .at Klement sammen med Skipper 

Herman holdt Viborg besat med mange tusinde Bønder, og han gik derfor 

mod denne By. Klement trak sig imidlertid tilbage til Aalborg, hvorfor 

Rantzau fra Viborg begav sig dertil og lejrede sig en halv Mils Vej fra 

Byen. Om Natten besaa han Stillingen, og om Morgenen den 18. December 

begyndte Stormen paa Aalborg, som af Klement var blevet sat i god For

svarsstand. Det lykkedes Rantzau at indtage Byen^ og-Besætningen, som 

havde kæmpet tappert, blev nedhugget, mellem 800 og 900 Mand. Byen blev
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plyndret, og over 2000 Borgere blev dræbt. Baade Rantzau og Klement blev 

saarede.

Det lykkedes Klement Åndersen at undkomme til Hest, men under Flug

ten blev han fanget af et Par Bønder Mads Mikkelsen i Klarup og Esben 

Nielsen, hvilke antagelig gjorde det for at faa en god Belønning, hvad 

de ogsaa fik. Klement blev udleveret til Johan Rantzau, hvorefter han 

førtes til Hertug Kristian paa Gottorp og senere til Flensborg Slot, hvor 

han blev indespærret i en underjordisk Hvælving. En Gesandt fra Danzig, 

som fik Lejlighed til at se ham, sagde, at han saa meget modfalden ud, 

„ret som en Ulv, der sidder fangen i en Ulvegrav*. Senere blev Fangen

skabet forlagt til Koldinghus, og den 9« September 1536 blev han henret

tet paa Viborg Landsting vest for Byen. Hans afhuggede Hoved blev opsat 

paa en 12 Ålen høj Stang og prydet med en Blykrone (som indtil Branden 

1726 saas ophængt paa Muren af et af de til Viborg Domkirke hørende Ka

peller) , og Kroppen blev parteret og lagt paa fire Stejler. -——

Klement Åndersen var ogsaa Ejer af en Gaard paa Østergade i Køben

havn samt en Have uden for Østerport, der efter hans Henrettelse blev 

konfiskeret af Kronen.
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Lavrida Jensen Suur eil« Seehuus ( -1632). Storkøbmand og Raadmand i

Aalborg.

En Slægt Suur i Aalborg kan spores helt tilbage til 1467, men om 

Lavrids Jensen Suur, der ogsaa kaldes Seehuus, hører til denne Slægt kan 

ikke afgøres. Han Forældre kendes ikke, ej heller hans Fødeaar. Hans 

Navn nævnes første Gang 1597-1598, da han forekommer som Skaffer i Guds 

Legems Laugs Gilde, hvor han forøvrigt var blevet optaget som Broder i 

Aaret 1584} den 1. Maj 1617 blev han „Majgrevi„.

Han maa formodes at være et Oldebarn af Skipper Klement Andersen, 

idet en Datter af denne betegnes som værende „Oldemoder* (d.v.s. Bedste

moder) i Slægten Suur i Aalborg.

Han blev Raadmand 1606 og nævnes iøvrigt som saadan i Aarene 1618, 

1620, 1626 og 1631, og han beklædte dette Embede til sin Død. Af Minde

tavlen over ham synes det ogsaa at fremgaa, at han en Tid har været Borg

mester i Byen, thi han bemævnes der „Senator Primarius„. Iøvrigt drev 

han stor Købmandshandel og var en af Byens Spidser. Han var Parthaver 

i Saltkompagniet, der havde egne Skibe, som hentede Salt fra Spanien.

Den 15. Maj 1620 var Lavrids Jensen Suur tillige med de øvrige 5 

Raadmænd samt de 2 Borgmestre og 21 Aalborg-Borgere indstævnet for By

tinget som Vidner i Anledning af en Trolddomssag, der var anlagt mod en 

adelig Jomfru ved Navn Christence Axelsdatter Kruckow. De vidnere ved 

højeste Ed med opragte Fingre, at Christence Kruckow af to tidligere 

brændte Troldkvinder var udlagt for Trolddom, og at dette udi Guds 

Sandhed var fuldt vitterligt.

Hele Sagen imod hende behandles meget udførligt i „Nye danske Ma

gazin« og er meget interessant og morsom. Hun blev f. Eks. beskyldt for 

en Gang sammen med en Del andre Troldkvinder at have været paa Bloks

bjerg, hvorhen de selv havde medbragt en Spillemand, der spillede, mens 

de dansede til, og Djævelen havde været til stede og serveret vin for
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dem. Christence Kruckows Doä faldt den 9. Juni 1621, og hun maatte lade 

Livet, uagtet hun var af adelig Byrd.

Lavrids Jensen Suurs Hustru hed Johanne Larsdatter Guldsmed; hun 

nævnes 1639, da hun var med til at vurdere Boet efter salig Maren Jør- 

gensdatter, ddn bekendte Jens Bangs Hustru.

Han selv døde den 1. Marts 1632 og Hustruen den 28. Juni 1652; begge 

ligger begravet i Frue Kirke i Aalborg, hvor der findes en i Træ udhug

get Tavle for dem med følgende latinske Inskription: „Imposita Jacob saxo 

cervice qviescens, Aliferos schalas vidit inire choros. Anno Domini 1632 

die 1 Martii Pie obiit honestus ac prudees vir Laurentius Johannis, Sena

tor hujus urbis Primarius cum costa sua dilecta honesta, pia ac prudica 

Matrona Johanna Laurentii Auri Fabri F. qvœ placide in Christo exspira- 

vit Anno Christi 1652 die 28. Junii«.

Der kendes 5 af deres Børn, og af disse kaldte to Sønner sig Suur, 

medens 1 Søn kaldte sig Bech.

I Lavrids Jensens Vaabenskjold ses 3 Graaænder og over Hjælmen 1 

Graaand. Dette Vaaben var malet paa Alterstagerne i St. Nicolai Kirke i 

København, da hans Datterdatter Fru Karen de Hemmer in 1694 blev bisat 

i denne Kirke. Vaabnet er gengivet i „Skueplads over nogle fornemme Dan

ske Familier« i Rigsarkivets Haandskriftsamling, og her benævnes Lavrids 

Jensen med Tilnavnet Seehuus.
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Lavrids Lavridsen Suur ( -1649). Købmand og Raadmand i Aalborg.

Han er født i Aalborg som Søn af Borgmester Lavrids Jensen Suur og 

Hustru Johanne Larsdatter Guldsmed. Om hans Liv og Virke vides ikke stort 

andet, end at han den 1. Marts 1636 blev Raadmand i sin Fødeby, hvor han 

virkede som Købmand.

Ligesom sin Fader var han Medlem af Guds Legems Laugs Gilde i Aal

borg, og hertil gav han sammen med sin Broder Thomas Lavridsen Suur og 

nogle andre Gildebrødre et Skib til Ophængning i Laugshuset. Herom skri

ves under Aar 1647 i „Liber mortuorum«: „Til det hæderlige Laugs Bepry- 

delse haver Lauritz Lauritzsøn og Thomes Lauridsen, Raadmænd i Aalborg, 

med nogle flere Gildebrødre deres Participanter givet og foræret det 

indhengte Skib med al sin Bekostning, som af Kunst er gjort, at det i 

Gildehuset skal forblive, alle Gildebrødrene til paasyn, og den, som 

det forærer, til god Amindelse og andre til Opvekkelse ydermeere Lauget 

i saa Maade at zire og bepryde. Samme Dag bleve endeel Gildebrødre ind

tagne, som hver gav 5 Rixort til Indgang og desforuden lagde i Bøssen 

til de fattige«. Skibet fik Navnet Kristian den IV.

Lavrids Lavridsen Suur var gift to Gange. Hans første Hustwu var 

Else Baggesdatter, en Datter af Raadmand i Ribe Bagge Pedersen og Mar

grethe Lavridsdatter. Hun var født i Ribe og døde den 25. Novbr. 1644 i 

Aalborg. Skifte efter hende blev holdt den 27. Juli 1648, hvorefter Lav

rids Lavridsen Suur Søndag før Jul 1648 indgik nyt Ægteskab, nemlig med 

Margrethe Christensdatter, der var Enke efter Raadmand Rasmus Jensen 

Holst i Aalborg (død 1647); hun havde som ung Pige været Kammerjomfru 

hos Fru Birgitte Lindenov.

Af Lavrids Lavridsens Børn kendes 5 af 1ste Ægteskab og 1 af 2det 

Ægteskab.

Lavrids Jensen Suur døde den 4. Oktober 1649^ogblev begravet den 

9. Oktober véd Siden af sin første Hustru i Frue Kirke i Aalborg. Hans
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Enke døde 1662, og Skiftet blev holdt den 10. Marts 1662. I Frue Kirke 

findes en Ligsten med følgende Inskription: „Herunder hviler ærlig viis 

og fornemme Mand Laurids Lauridsen, fordum Raadmand i Aalborg, som i en 

Christelig Troe og Salig Guds Paakaldelse døde d. 4. Octobt. Anno 1649. 

Desligeste hans kiære Hustrue, ærlig og Gudfrygtige Matrone Else Bag

gisdatter, som og salig i Herren hensov d. 25. Novbr. Anno 1644„.
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Bagge Lavridsen Suur (1631-1678). Købmand og Raadmand i Aalborg.

Han er født i Aalborg ca. 1631 og Søn af Raadmand Lavrids Lavridaen 

Suur og Hustru Else Baggesdatter. Han boede i Frue Sogn, hvor han drev 

Købmandsforretning ligesom sin Fader.
I

I 1651 købte han en Grund i det senere Kongensgade. I Protokollerne 

er herom anført: «1651 3O/*5 Skøde til velagt Karl Bagge Lavridsen paa 

den Plads, maalt med Aalborg rette Alenmaal, som følger: Fra den Plads, 

som er afmaalt til Chr. von Ginchel og mod Johan Brandts Bro (den Bro, 

som gik over Østeraa før dennes Overbyggelse, mellem Bispensgade og Ny

torv) langs Aaen i Længden 42 Alen, hvoraf han de 2 Alen til Gyderum 

mellem Chr. v. Ginchel og hans Plads skal udlægge, og er fra Aaen og 

Bolværket mod Stenbroen og Slotsgraven i den nørre Ende 11£ Alen bred, 

i den søndre Ende 8 Alen bred, og skal han Bolværket fra midt for Gyden 

mellem hans og Chr. v. Ginchels Plads og mod Johan Brandts Bro, som er 

42 Alen, paa egen Bekostning forfærdige og give i Rdr. til Jordskyld*.

Den 8. Juni 1666 blev han Raadmand, og han var blandt de 9 Raadmænd, 

som 1674 søgte «kgl. Ordre for at være fri eller ikke ansvarlige for, 

hvad der var passeret, før de kom i Embedet.

Han var Ejer af en Ejendom med 8 Vaaninger og Gaardsrum i Katteved 

samt en Ejendom i Bredegade. I 1708 fandtes i Frue Sogn en Gyde, der 

kaldtes for Bagge Larsens Gyde, og den har jo rimeligvis faaet Navn ef

ter Bagge Lavridsen Suur.

Ca. 1656 var Bagge Lavridsen Suur blevet gift med Margrethe Car- 

stensdatter, en Datter af Raadmand og kgl. Tolder i Ribe Carsten Oluf- 

sen og Hustru Ide Greve eller Grave. Hun havde tidligere været forlovet 

med en Student Kristen Jensen Munkgaard, men Forbindelsen blev hævet, 

hvilket gav Anledning til nogle Skærmydsler, hvorom der er fortalt paa 

Side 80. _

Margrethe Carstensdatter døde allerede 1660, og Skifte efter hende
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blev holdt den 26. Juli 1660, hvorefter Bagge Lavridsen Suur 10. Søndag 

efter Trinitatis samme Aar giftede sig med Jacoby Schytte, der var døbt 

den 9. Februar 1634 og Datter af Dr. med. i Aalborg Christen Schytte og 

Hustru Margrethe Grubbe.

Bagge Lavridsen Suur døde den 8. Juni 1678.

Enken boede 1684 i Morten Kierulfs Ejendom i Brødregade og blev se

nere gift med Provst Jørgen Jacobsen Moldrup i Vadum. Hun levede endnu i 

1699.
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Lambert Ibsen ( -1563). Raadmand i Ribe. Storkøbmand.

Han drev stor Købmandshandel i Forbindelse med Mølleri og Landbrug 

og var en meget ansat Mand i Ribe; en Tid var han Byens rigeste Mand, og 

1556 kom han ind i Raadet. Raadmandsposten beklædte han til sin Død.

I 1543 købte han to Bøndergaarde kaldet „Hoffuiter„ i Rejsby Sogn i 

Hvidding Herred syd for Ribe af Otto Gyldenstjernes Skriver Hans Ibsen. 

Han fik Pergamentbrev derpaa udgivet paa Bygholm Mandag næst efter Phi

lip et Jacobi Aposteldag Anno 1543 og Skøde Mandag e. Trin. 1543. Mange 

Aar efter Lambert Ibsens Død, nemlig i 1578, vilde J’ørgen Marsvin til 

Dybæk gøre Enken Ejendomsretten til disse Gaarde stridig, og han lod 

Elisabeth Lamberts og hendes Søn Hans Lambertsen indstævne for Retten, 

idet han paastod, at efter Recessen, - „at ufri Mand ej maa købe frit 

Jordegods„ - var Lambert Ibsen ikke den, der maatte købe frit Jordegods. 

Elisabeth Lamberts mødte for Retten sammen med sin Søn og bevidnede, at 

Lambert Ibsen havde købt de nævnte Gaarde, før Recessen udgik, og at 

Kongen ved et Brev udgivet i Ribe Set. Hans 1545 havde resolveret, at 

Skødet skulde forblive ved Magt. Paa Herredagen 1578 faldt da ogsaa den 

Dom, at Elisabeth Lamberts og hendes Søn Hans Lambertsen og deres Med

arvinger skulde beholde de to Gaarde, fordi de var købt, før Recessen 

udgik.

Endvidere havde Lambert Ibsen i Aaret 1548 faaet „Ydermøllen„ i Ri

be i Forlening af Kronen. Denne Mølle havde en Mand ved Navn Kristen Ni

elsen Kræmer i sin Tid faaet kongelig Tilladelse til at anlægge; den 

skulde være kgl. Fæste eller Forlening, som dog, da Bygningerne tilhør

te Brugeren, vel altid skulde overlades en af Fæsterens Arvinger, men af 

en eller anden Grund fik Lambert Ibsen Møllen i Forlening efter ham. Den 

laa ved Ribe Aa for Enden af Nederdammen paa begge Sider af Broen, der 

fører over til Saltgade. Lambert Ibsen vilde ikke"holde den Overenskomst, 

som Kristen Kræmer havde sluttet med Byen, om Vedligeholdelse af Bolvær- 
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ket. Denne Overenskomst bestod i, at Kristen Krærner fik Grunden med paa- 

staaende Bygninger paa begge Sider af Vandet uden Betaling, imod at han 

og efterkommende Brugere af Møllen forpligtede sig til at vedligeholde 

Bolværket paa begge Sider af Møllen og til den anden Side af Broen „saa- 

langt som Broen rækker*, men Byen skulde selv holde selve Broen vedlige. 

Paa Lambert Ibsens Klage til Regeringen fik Magistraten Brev om, at ef

tersom Møllen var kongelig, og Kristen Kræmer saaledes ikke havde kunnet 

paalægge sine Efterkommere en saadan Forpligtelse, kunde Byen ikke stil

le en saadan Fordring til Lambert Ibsen uden først at tiltale ham for 

Kongen. Den 2. Februar 154-9 udtog Byen ogsaa Kongens Stævning paa Lam

bert Ibsen om at møde for ham næste Torsdag i Kolding; Sagen* videre 

Gang kendes ikke, men den er næppe faldet ud til Skade for Byen, da den

ne efter Kontrakten med Kristen Kræmer var berettiget til at fordre 

Grunden og Bygningerne tilbage, naar Fæsteren ikke længere vedligeholdt 

Bolværket.

Fæstet paa „Ydermøllen„ gik længe i Arv i Lambert Ibsens Familie. 

Efter hans Død overtoges det af hans Enke, der endnu levede 1596, derpaa 

af deres Søn Hans Lambertsen, saa af dennes Søn Lambert Hansen og endelig 

af dennes Broder Villum Hansen, som 1647 maatte afstaa det for Gald til 

Raadmand Ib Hansen Friis. Den aarlige Afgift for „Ydermøllen* var efter 

Fæstebrev 1596 og 1606: 17 Dr. Den 4. September 1609 udgik der Brev til 

Lensmanden om at lade Møllen istandsætte, da den nu var meget forfalden.

Lambert Ibsen har sikkert ogsaa haft Andel i *Midtmøllen„ (ogsaa 

kaldet *Nebs Mølle*), eftersom der staar i „Ribe Bys Histori„, at Mag. 

Jens Viborg ved sit Giftermaal med Marine Lambertsdatter blev en formu

ende Mand og bl. a. fik Andel i Midtmøllen.

At Lambert Ibsen var en anset Mand i Byen, ses ogsaa af Følgende: 

Kong Frederik den 2den, som den 1. Januar 1559 fulgte sin Fader i Rege

ringen og den 4. duli 1560 havde stadfæstet Ribe Bys Privilegier uden
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nogen Forandring, kom i September 1560 for første Gang til*Ribe. Han op-* 

holdt sig her idetmindste fra 7de til 10de September og har rimeligvis 

boet i den rige Raadmand Lambert Ibsens Hus ved „Ydermøllfin«, for i det 

ene Kæmnerregnskab, som er bevaret for dette Aar, omtales Kongens Køk

ken som værende i Lambert Ibsens Bruhus. Regnskabet opfører Udgifter 

for forskellige Sager, der blev kørt derud til Husholdningen, og for 

Krybber i Stalden derude til Kongens Heste. Ellers er det kun faa Ud

gifter, som opføres i Anledning af Kongens Ophold her: «2 Sk. til Peber

rod til Kongens Køkken. 6 Mk. for 2 Pd. (Lpd.) Talg, som blev støbt i 

Lys til Kongens Behov. 10 Skp. Havre til Rentemester Joakim Bechs Heste«.

Ogsaa paa anden Maade ses det, at Lambert Ibsen har været velagtet 

og anset, idet Borgmester Lavrids Nielsens Hustru (eller Enke) engang i 

Kongens og flere gode Mænds Nærværelse i Lambert Ibsens Hus skænkede 

sin Hovedlod, «saavidt hun kunde give den efter Loven«, til Hospitalet.

Lambert Ibsen døde 1563, og hans Hustru Lisbeth levede endnu 1596.
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Lavrids Thøgersen (1517-1594). Storkøbmand og Borgmester i Ribe.

Han er født i Ribe 1517» Faderens Navn kendes ikke, men Moderen hed 

Maren Archesdatter, og hun døde i Ribe 10. December 1579 i en Alder af 

96 Ear.

Lavrids Thøgersen har sikkert begyndt sin Livsbane som Kræmmer, men 

ved sin Dygtighed forstaaet at arbejde sig frem til Storkøbmand og en af 

Byens rigeste Mænd. I Aaret 1546 var han til Marked i Kolding, hvor Ren

temester Jørgin Pedersen købte „Konfektsukker, Peberkomyn og Papir„ af 

ham til Kongens Brug. Senere er det nok særlig den indbringende Stude

handel, har har slaaet sig paa. Han udførte Masser af Stude til Tyskland; 

disse blev drevet ad Landevejene til Købmændene i Hamburg, Lübeck og Bre

men, hvilke Riberne havde stor Forretningsforbindelse med. Ligeledes fik 

han sine egne Handelsskibe, der førte Varer til og fra Tyskland, Holland 

og Spanien. Den latinske Forfatter Hans Lavridsen Amerinus har skrevet 

et Digt til Lavrids Thøgersen, i hvilket han Snraaber Gud om at begunsti

ge hans Foretagender, hvad enten han deltog i Raadets Forhandlinger eller 

drog frem med „en dobbelthornet Hær„ i fremmede Lande (her sigtes til hans 

Stude-Udførsel), eller hans Handelsskibe pløjede Havet.

I Aaret 1569 skattede han som Byens 4de rigeste Mand efter 7 Mark 

(den rigeste efter 19 Mark) og i Aaret 1576 ligeledes som den 4de rigeste 

efter 6 Mark (den rigeste efter 12 Mfcrk).

Til Græsning af sine Stude lejede han i Aaret 1589 af Byen „Tueddel- 

kjJer„ Eng for 31 Dl. og i Aaret 1595 (sammen med Jens Jensen Skrædder) 

„Spebeltange„ Eng for 33i Dl.

I Aaret 1583 havde han sammen med sin Datters Svigerfader Raadmand 

Peder Baggesen overtaget Fæstet af Byens gamle Teglværk, hvilket har gi

vet ham en god Indtægt.

Lavrids Thøgersen var en meget anset Mand, der. efterhaanden beklæd

te ikke saa faa af Byens Tillidsposter. Under Syvaarskrigen med Sverige
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1563-1570 havde han saaledes en Tid befalet over Byens Krigskontingent ■ 

(Krigsmandskab) tillands og tilvands. Aar 1571 blev han Raadmand, 1584 

var han Byens Pengemester, og i Juli s. A. blev han Borgmester, hvilket 

Embede han beklædte i 10 Aar til sin Død. Aar 1590 blev han tillige For

stander for Gilden.

Som den ansete Mand, han var, blev han i Juli Maaned 1584, kort før 

han blev Borgmester, udtaget til, sammen med den ene Borgmester, 2 andre 

Raadmænd og 4 agtede Borgere, at være Ribe Bys Repræsentanter ved den 

7aarige Prins Kristians (senere Kong Kristian den 4de) Hylding som Tron

arving. Hyldingen skulle foretages i Viborg den 12. Juli, og Rejsen fo

retoges paa 5 Vogne og gik over Foldingbro, Bække, Gadbjerg, Kollemor- 

ten og Engesvong i Kragelund Sogn. De 5 Stednavne, som anføres, betegner 

rimeligvis Nattekvartererne, skønt den ene Dagsrejse (mellem Gadbjerg og 

Kollemorten) rigtignok bliver temmelig kort. Rejsen kostede, uagtet sin 

Langvarighed og Karavanens Størrelse, ikke Byen mere end 69 Dr. 3 Mk. og 

13 Sk.

Til Belysning af den Tids Pengevæsen kan anføres, at «1589 giffuet 

Lauritz Thøgersen B. then 6te Sept, paa Raszmus Schriffuers Vegne hanns 

sommer Løn 8 Dal„.

Som Følge af den ansete Stilling, han indtog i Byen, modtog han og

saa Indkvartering af kongelige Udsendinge. Saaledes var Præsten Christi- 

ern Brun i Nyborg i Aaret 1587 i Sendelse fra Kongen med en Skrivelse til 

Jalcob Madsen Vejle, da Sognepræst ved Ribe St. Kathrine Kirke, angaaende 

dannes Udnævnelse til Biskop i Odense. Christiern Brun boede, mens han 

opholdt sig i Ribe, hos Lavrids Thøgersen, og i Bruns Optegnelser finder 

vi følgende herom: «Saa strax om anden Dagen, som vor Nytaars afften 

(1587), komme vy til Ribe formiddag, der klocken wor imellem elleffue 

oc 12. Oc geste saa ind til en from oc erlig mand y Jierberri, som er 

borgmester y byen oc heder Lauritz Tøgerszøn. Hand tractered osz heder-
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ligen oo wel, saa vel som alle di andre, vy vore hosz y byen. Om anden 

dagen da giorde wor wert, forne. Lauritz Tøggerszøn et stateligt geste- 

bud for wor skyld: oc bød der til Frederich Lange oc Christiern Lange, 

bispen M: Hans, M: Jacob, Jens Olszøn oc Her Hans Rolling. Der wy droge 

aff Ribe oc wille betale y wort herberri, huaad vy haffde fortærred, Wil

le verten oc vertinden icke tage en huid aff osz for vor tæring*.

Efter Branden i Ribe 1580 byggede Lavrids Thøgersen i Aaret 1581 

den store grundmurede Gaard i to Stokværk med Kælder paa Hjørnet af Tor

vet og Storegade og beboede den. Bygningen, som er det nuværende Hotel 

Dagmar, blev i 1912 restavreret udvendig, og det Pudslag, som i Tidens 

Løb var paasat Facaden, er nu aftaget, hvorved Aarstallet 1581 er kom

met til Syne, og Huset Staat nu i sit oprindelige Udseende fra Lavrids 

Thøgersens Tid.

Lavrids Thøgersen var gift to Gange. 1549 stod hans første Bryllup 

med Karen Jensdatter Varder; hun var født 1505 og var en uægte Datter 

af den første evangeliske Sognepræst ved Ribe St. Kathrine Kirke Mag. 

Jens Kristjernsen Varder. Hun havde været gift en Gang tidligere og brag

te Lavrids Thøgersen nogle Stedbørn. Hun døde 6. November 1560, 55 Aar 

gammel, hvorefter Lavrids Thøgersen i 1563 giftede sig med Ingeborg Lam- 

bertsdatter, der var født ca. 1542 som Datter af Raadmand i Ribe Lambert 

Ibsen og dennes Hustru Lisbeth.

Lavrits Thøgersen døde den 1. Januar 1594 i Ribe, og hans Enke drev 

deh store Forretning videre. Hun overlevede sin Mand i 26 Aar og døde 

den 21. Februar 1620, 78 Aar gml.

Ligatenen i Ribe Domkirke over Lavrids Thøgersen har følgende Ind

skrift: „Her hviler udi Herren Erlig oc Velforstandig Mand Laurids Tø- 

gersen, Borgemester her udi Ribe i 10 Aar, som døde Anno 1594 Nyt Aars 

Dag, i hans Alders 77 Aar, Med sin første Hustru, Karen, Mag. Jens War

ders Daatter, som døde 1560 d. 6. Nov. Ætat. 55 Aar. Og med sin anden
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Hustru, Ingeborg, S. Lambert Ibsens Daatter, som døde 1620 d. 21. Febr.

Ætat. 78, Ecteskabs 31 oc Enkkesædes 26. Aarn.



Niels Hansen Griisbech (1549-1618). Storkøbmand og Raadmand i Ribe.

I Følge Indskriften paa hans Ligsten er han født 1549 og uden Tvivl 

i Landsbyen Grisbæk i Vejrup Sogn.

1576 findes han i Tjeneste hos den senere Borgmester Lavrids Thø

gersen, men 1580 nedsatte han sig selv som Købmand i Ribe. Han begyndte 

meget smaat med en Formue paa 69 Dr. Denne Sum var naturligvis ikke 

tilstrækkelig til at begynde en Forretning med, hvorfor han laante en 

Del Penge hos Venner og Slægtninge. Herom skriver han selv i sin Handels

bog, der endnu er bevaret og findes paa Raadhusarkivet i Ribe: „I Anno 

1580 tog Jeg for mig self, oc hafde ieg fri Pendinge 29 Dal. noch til 

Løn 40 Dal noch 100, som jeg tog paa Rente, noch laant jeg 40 Dal. af 

Peder Baggesen, noch laant 20 Dal. af Anders Søffrensen, noch borget jeg 

en Hest af Hr. Martin i Aastrup for 21 Dal., noch borget jeg en Læst Rug 

af Hans i Endrup for 44 Dal., noch af San Hanssen min Broder en halv 

Lest Rug er 22 Dal., noch laante Anne Ibsdatter mig 36 D. er In Summa 

352 D.„ Med dette begyndte Niels Hansen Griisbech altsaa sin Forretning, 

men da han var en meget dygtig Handelsmand, voksede Forretningen hurtigt 

og ganske enormt, saaledes at hans Formue i 1618, da han overdrog Forret

ningen til sin Søn Hans Friis, var steget til 14ooo Dr. foruden temmelig 

betydelige faste Ejendomme.

Som ovenfor berørt førte Niels Hansen Griisbech egenhændig en Han

delsbog, hvilken hans Søn senere har suppleret. Denne Bog er mere en No
terings- og Anmærkningsbog end en Regnskabsbog, og den er en af de vig

tigste Kilder, man har, til Oplysning af Datidens Handelsliv. Saaledes 

giver Bogen f. Eks. Oplysninger om Skibes Pris, Rhedernes Omkostninger 

ved deres Proviantering og deres Udbytte af dem. Hvert Blad i Bogen har 

en religiøs Overskrift som f. Eks. „Hjelp Gud altid„. Man faar af denne 

Handelsbog et godt Indblik i hans Forretning og üv.Fra 1591 har han 

aarlig om Foraaret opgjort sin Status og indført Resultatet og det for- 
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løbne Aars Fortjeneste eller Tab 1 Bogen; her medregner han dog aldrig, 

hvad hans faste Ejendomme er værd.

Her er nogle Uddrag af Handelsbogen:

„I 1591 8. Marts var al min Udgjeld ( de Penge, han skyldte bort) 920 D. 

samme Dag mine Bøger 1389i, min Gods 673å> vdi rede Pendinge 309 D. Sum

ma al min fri Gods foruden Eiendom er 1452 Dal. Summa al min Fortjeneste 

dette Aar foruden min Bygning og Mergrettis Bryllup 89 D.„

„I 1595 Udgjeld 597 Dal. Bøgerne 1441 D. mit Gods 929 D., hos de Bremer 

for Rug 706 D., i Lybek for Honning 130 Dal., rede Penge 81 D., udlagt 

for Moder for Biug 160 D. Sum al min fri Gods foruden Eiendom 2850 Dal., 

min Fortjeneste dette Aar 554 Dal.„

„I 1598 er Jeg kommen til Agter udi dette Aar 565 D.„ - men dette og det 

følgende Aar er ogsaa de eneste, i hvilke han kommer til dette sørgelige 

skønt ellers ret hyppige - Resultat.

„I 1608 den 12. Febr. al min Udgjeld 209 D. Mine Bøger, Haandskrifter oc 

Indgjeld (de Penge, han havde tilgode) nu vis 3148 D. Min Guods, Øxen, 

Hiø oc Korn oc Alt Andet 2676 D. udi rede Penge med de 700 Dal. Honning 

Pendinge, som stander udi Lybek 1052 D. Sum al min fri Gods foruden Husze 

og Eiendom 6667 D.„

„I 1611 var Udgjeld 145 D., Bøger oc Haandskrifter 4734, Gods, Hø, Korn, 

Stude, Pander oc en Ambolt 2915 Dal. noch en Skibspart 72 D. alt fri Gods 

8376 D. Summa er fortient, Gud were loffuet, foruden de 200 Dal. Jeg fik 
fo[* Suinkrog 946 D.„

„1618 var i Februar al min Udgjeld 118 D. Mine Bøger, Haandskrifter oc 

én 8. Part Skib 8422, midt Gods, Hø, Korn, Stude, Pander er 3914 D. vdi 

rede Pendinge 1778 D. Summa aid min fri Gods foruden Eyendom er, Gud were 

loffiid oc lade sin Velsignelse og Benedidelse were derud! dette Aar, 928 

D. Den Stald Jeg kiøfte vden Norport oc den Begrerfuels-Sted vdi Kirken 

kost 200 D. £oli Deo Gloria„.
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I Ribe Domkirkes Regnskaber for 1618 er anført: „Annammit aff Niels 

Griisbech for sin och sin Hustrus Begraffuelse och begge deris Liigsteens 

nedliggelse paa deris Begraffuelsis sted i den store gang udj Domkirken, 

40 Rdl.„

Af Handelsbogen ser man altsaa, at Niels Hansen Griisbech har været 

Parthaver i Skib, har ind- og udført Varer og handlet baade med Stude, 

Svin, Korn, Hø, Honning og meget andet, og at hans Formue er vokset bety

delig Aar for Aar.

Den anførte Ottendedel i et Handelsskib udtog Sønnen Hans Friis paa 

Faderens Vegne i Aaret 1610. Dette Skib var købt i Holland for 1400 Stück 

vàn Achten (Piastre); den aarlige Udgift ved Skibets Forsyning med Lev

nedsmidler var 8 Dal. af denne Ottendedel, og Udbyttet af samme ca. 20 

Dal. I Aaret 1617 var det højst 28 Dal. og i 1615 lavest 17 Dal.

I Dombogdn paa Ribe Raadhus erklæres 1605 et Fordelsbrev, som Raad

mand Niels Hansen Griisbech havde erhvervet over en Borger i Bergen for 

14 Lp. Honning, dødt og magtesløst i Følge et indgaaet Forlig; det ses 

heraf, at Griisbech ogsaa har haft Forretningsforbindelse med Norge.

Hans Forretning udviklede sig til at blive en af de største i Ribe, 

og hans Skatteansættelse var fra Aar 1615 af 7 Mk.

Den 2. September 1595 blev han Raadmand; herom har han skrevet saa

ledes i sin Handelsbog: „Anrro 1595 d. 2den Septembris bleff ieg kaldet 

i Raadet aff begge Borgemestere Ib Tornum oc Kield Jørgensen, oc Hans 

Jessen, Ebbe Mogensen, Anders Søffrensen, Tams Jørgensen, Niels Poulsen 

Raadmænd. Samme Dag komme Jens Laussøn, Olluf Roed och Bertell Struck 

vdi Raadet„,

I det mindste fra Aar 1602 og indtil sin Død var han Forstander for 

Gilden, til hvilken han før sin Død skænkede 100 Rd.

Blandt Niels Hansen Griisbechs faste Ejendomme var et Hus paa Sto- 

regades Nørreside, som han selv lod bygge. Grunden, der er en Del af det
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nuværende Matr. Nr. 449 A Apoteket (tidligere Nr. 345), og som laa øde 

hen efter den store Ildebrand i 1580, købte han af velb. Niels Mule til 

Nislevgaard. Huset, som han selv beboede til sin Død, er et af dem, der 

endnu er bevarede fra hans Tid; kun Gadefacaden er ombygget til Grund

mur (maaske er Forhuset helt ombygget, men Sidelængerne staar i hvert 

Fald i deres oprindelige Form og Skikkelse).

Den 8. Oktober 1597 fik han Skøde paa et Hus med Gaardsrum i Fis- 

kergades Vestside samt nogle Grunde ligeledes i Fiskergades Vestside 

strækkende sig fra Gaden til Raadhus-Stegers; førstnævnte købte han af 

Jens Pedersen Trellund og sidstnævnte af Byen.

Ligeledes havde han et Hus paa HNyjordw, som han ogsaa har beboet 

en Tid; hans Bryllup stod her, og Sønnen Hans Friis skriver i sin Han

delsbog, at han blev født her. Hans Friis har senere beboet Huset og 

har ofte modtaget Besøg der af Fyrsten af Sachsen-Lauenborg, kejserlig 

Guvernør i Haderslev Amt.

Naar Niels Hansen Griisbech har forstaaet at samle sig saa stor en 

Formue og saa meget Gods, skyldes dette, foruden hans store Dygtighed, 

ogsaa hans Sparsommelighed. Han gav ikke Penge ud til unødige Ting. Saa

ledes holdt han sit Bryllup i sit eget Hus paa Ny jord, medens det ell-ers 

var Skik, at mere formuende og ansete Borgere holdt deres Bryllup paa 

Raadhuset. Ogsaa paa anddn Maade ser man dette; han nægtede f. Eks. at 

betale 1 Dr. for den Brudemesse, som Domskolens Disciple havde sunget, 
uijder Paaskud af, at han ingen Sang havde forlangt. Han blev dog tvunget 

til at betale, da 2 af Hørerne tiltalte ham paa Tinget og beviste, at 

det var deres Ret at faa disse Penge.

I 1608 var Niels Hansen Griisbech blandt de 3 Mænd, som Ribe By lod 

sende til Hyldningen i København af Prins Kristian som Tronfølger. De 

fortærede paa Rejsen og under Opholdet i København.-for 110^ Dr.

Efter Handelsbogen at dømme har Griisbech været en gudfrygtig Mand,
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çom ikke var kneben, naar det gjaldt at hjælpe Trængende eller give en • 

Gave til et godt Formaal. Saaledes hjalp han ofte sin Svoger Magister 

Peder Kristensen til dennes Studeringer, og som tidligere meddelt gav 

han før sin Død 100 Rd. til Gilden.

Endvidere gav han, kort før han døde, en Lysearm til Domkirken og

200 Rd. til Vedligeholdelsen af et Vokslys i den. Denne Lysearm findes 

endnu i Kirken og bærer Aarstal 1619. Hans Søn Hans Friis gav i Aaret 

1624 Kirken Pant for de 200 Rd. i det Hus, som hans Forældre havde be

boet paa Storegade.

Fra 1610 bestyrede Hans Friis Forretningen for Faderen, og i Febr.

1618, altsaa nogle Maaneder før Griisbech døde, overtog han den for 

egen Regning.

Den 21. Maj 1563 var Niels Hansen Griisbech blevet trolovet og den

25. August s. A. gift med Kirstine Kristensdatter. Herom skriver han i 

sin Handelsbog: „Den hjelpsomme Veninde (Anne Ibsdatter, som havde laant 

ham 36 D., da han begyndte sin Forretning) blev ikke Moer Griisbeks, thi 

ved Aar 1583 paa 3die pinsedag bleff jeg och kiersten trolofuit vdj hen

des salig Faders Dørens paa ny Jord, og samme Aar den næste Søndag ef

ter Bartholome Dag stod woris brøllup wdj wores egen Husz paa Ny Jord„.

Hun havde været gift tidligere med en Riber ved Navn Christen Friis, der 

var død omkring Aar 1580, og hun bragte Niels Griisbech nogle Stedbørn. 

I Griisbechs Ægteskab fødtes to Sønner, der antog Familienavnet Friis.
| Niels Hansen Griisbech døde den 11. December 1618 i Ribe og hans 

Hustru den 14. April 1618 (73 Aar gml.), og de blev begravet i Ribe Dom

kirke. Ligstenen over dem har følgende Inskription: „Her hviler i Herren

Erlig och Velact Mand Niels Hansøn Griisbeck, Raadmand vdi Ribe, som hen- 

sof vdi Herren Ao 1618 den XI Decembris, vdi hans Alders 69 Aar, Met sin 

kiere Hustru Erlig och Gudfrygtig Qvinde Kirstine—Niels Griisbeckis, som 

hensof vdi Herren Ao 1618 den 14 Aprilis vdi hendis Alders 73 Aar. Gud

,giffve dem en giedelig Opstandelse„.
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Christel Nielsen Friis (1584-1653). Magister, Lector theol, i Ribe og 

Sognepræst i Vester Vedsted.

Han fødtes i Ribe 1584 og er Søn af Niels Hansen Griisbech og Hu

stru Kirstine Kristensdatter. Faderen, der var Storkøbmand og Raadmand 

i Ribe og meget formuende, havde Raad til at give sine Sønner en god 

Uddannelse, og Christen Friis kom derfor til at gaa i Ribe Katedralsko

le under Rektorerne Ivar Hemmet og Gjøde Lavridsen. Den 19. September 

1603 afgik han til Københavns Universitet og fik samme Aar Kommunite

tet. Herom skriver Faderen i sin Handelsbog: *1603 d. 19. Sept, for

sendte jeg begge mine Sønner Christen oc Hans till Kbhaffn, Christen 

der at Studere, Hans att tiene den Dannemand Thomas Lorck, Gud giffue 

dennem Lycke oc Salighedt. Fik jeg Christen met sig 7 Dalr, noch sende 

hannem 1. Decbr. met Thamas Fodsuen 3 Daler, noch 20. Febr. 1604, mit 

J. J. Hundgad 4 D. fick hand fri Kost. 25de Maj 1604 o.s.v. sendt ham 

1 Par handtscher, 1 spans Gjørdel, som kost begge Diel 3 Dal. Han blev 

i Kbh. til i 1606 og kostede i Alt 61 D. 1 Mk. foruden hans Kleder*.

Fra 1608-1611 studerede han ved Universitetet i Straasbourg og i 

Basel, og i 1611 og 1612 rejste han i Udlandet som Hovmester for den 

unge Adelsmand Jørgen Bülow. Efter sin Hjemkomst tog han den 18. Maj 

1613 Magistergraden i København og blev Aaret efter kaldet af Kapitlet 

i Ribe til Rektor ved KathedraIskolen dér. Den lærde Pader Terpager ro

ser i høj Grad hans Virksomhed i denne Stilling og siger, at han havde 
sa^ stort et Navn for Lærdom og Dygtighed, at Skolen i hans Tid var 

meget stærkt besøgt, og hans Ry lokkede Disciple til den fra nær og 

fjern, endogsaa fra Norge. Ja, selv Adelsmand modtog Undervisning i 

Skolen, saaledes f. Eks. Ole Stavnskov og Mogens Juel.

Kristen Friis*s Navn findes ikke i noget Forfatter-Lexicon; men i 

Stedet for Bøger efterlod han sig dygtige Disciple-,'hvoraf Tallet ef

ter Matriklen er 56. Blandt disse findes ikke saa faa, hvis akademiske
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Værdighed - eller Skrifter - vidner om mere end almindelig Lærdom; 

saaledes f. Eks. Dr. theol. Anders Andersen Ringkjøbing, Biskop i Aal

borg, og Magister Jens Kjeldsen, Forfatter samt Præst og Provst i 

Landskrona.

Han blev ved Skolen i 9 Aar til Juni 1625, da han fratraadte 

Rektorstillingen, efter at han den 4. Maj af Kapitlet var blevet ud

nævnt til Lector theol, ved Ribe Domkirke og Sognepræst ved Kirken i 

Vester Vedsted, hvilke to Embeder var forbundet med hinanden. Han blev 

ordineret den 5. Juni s. A. Disse Lectorer skulde efter Kirkeordi- 

nantsen Folio 78 „paa Latine overlyst læse den hellige Skrift baade 

for Canniker, Skoledegne oc forstandige Borgere, oc andre, som did 

(nemlig til Kapitlets Lectorium) ville søge„. Disse Forelæsninger blev 

holdt i Domkirken.

1640 fik han tillige et Kannikdømme ved Ribe Domkirke og var fra 

1640 til 1642 Kirkens Værge.

Christen Friis arvede en stor Formue efter sin Fader, og denne 

Formue blev stærkt forøget ved hans Giftermaal med den rige Raadmand 

Lavrids Thøgersens Datter. Forøvrigt forøgede han ogsaa sine Indtæg

ter ved at drive Øxnehandel; han lod aarlig udføre ca. 40 é 50 Okser.

1622 skiftede han og Broderen Hans Friis den betydelige Arv efter 

deres Fader imellem sig og gav hinanden Afkald paa Tinge den 5. Juli, 

dog skulde de i Forening eje bl. a. deres Faders store Hus i Storega- 

de, hvilket Hans Friis den Gang beboede. Eette Fælleseje foranledige

de dog til sidst Uenighed imellem dem, som man ser af et Kongebrev af 

2?. August 1646 til Lensmanden paa Ribérhus, hvori det ifølge et An

dragende af Hans Friis paalægges ham at lade Christen Friis eller, 

hvis han fremdeles modsatte sig, Borgmester og Raad udvælge 2 Mænd, 

som i Forening med 2 andre, som Hans Friis har udvalgt, kan afgøre, 

hvad den sidste skal give Broderen for sit Brug af Huset. Efter Hans
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Friis’s Død den 26. Juni 1650 solgte hans Arvinger samme Aar deres Part • » 
i Huset til Christen Friis.

Den 25. Juni 1626 stod Christen Friis Fadder til Rigsraad Iver Vinds 

Datter Karine, hvilket var en meget stor Ære, der udvistes mod ham, da 

kun Ribe Bys mest fornemme Borgere blev opfordret til at være Faddere 

til Aielsmænds Børn. Dette viser altsaa ogsaa, hvilken stor Anseelse Chr. 

Friis nød i Ribe.

Samme Aar havde Christen Friis indblandet sig i en Drabssag, hvorved 

han kom til at staa i et noget uheldigt Lys. Forhistorien er i Korthed 

denne: 3 Brødre, som var Fætre til Christen Friis, nemlig Raadmand Søren 

Andersen Guldsmed, Hans Andersen Guldsmed og Jens Andersen Guldsmed vae 

den 31. Juli 1625 tillige med nogle andre Ribe Borgere af den mere for

muende Klasse forsamlede i førstnævntes Have udenfor Nørreport i Ribe, 

hvor de spillede „Pilkentavl„ og drak en Del Vin. De to Brødre Hans og 

Jens blev uenige om Spillet, og da Hans blev hidsig, gik Jens, men han 

vendte straks tilbage for at betale Vinen. Hans gav da paany mange onde 

Ord fra sig, og da Jens saa hentydede til noget vedkommende deres endnu 

ikke skiftede Fædrenearv, blev Hans saa forbitret, at han trak sin Kniv 

og angreb Broderen. Det endte med, at ogsaa Jens trak sin Kniv frem for 

at forsvare sig og saarede da Hans saaledes i Brystet, at denne døde. 

Vidnernes Udsagn faldt gunstigt ud for Jens, hvorfor Drabet blev erklæ

ret for Nødværge, og Jens Andersen Guldsmed blev frifundet. Herskabsfo

geden Mads Lassen Liime var imidlertid ikke tilfreds med dette Udfald 

af Sagen, hvorfor han indstævnede den for Borgmestre og Raad, og Enden 

paa det blev, at Tovsmændenes Ed blev erklæret ugyldig og Jens Andersen 

Guldsmed skyldig i Drabet. Det kom imidlertid nu frem, at Christen Friis, 

som altsaa var Fætter til Jens Andersen Guldsmed, havde bestukket Tovs- 

mændene og indvirket saaledes paa dem, at de haVde aflagt Eden til Gunst 

.for Jens Andersen Guldsmed. Regeringen fik Underretning om Sagen, og Chr.
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Friis maatte for sin Part bøde 75 Rdl. til Kongen, foruden hvad han maat

te betale til Byen. Tovsmændene maatte bøde fra 3 til 20 Rdl.

I Krigsaaret 1643 blev Christen Friis, som ogsaa mange andre, besvæ

ret af de svenske Soldater. Saaledes skete det, at en svensk Soldat en 

Dag kom til Christen Friis’s Stalde og ved højlys Dag trak en „Gelling« 

(Hest) ud af Stalden under det Foregivende, at det var efter hans Gene

rals Befaling, hvilket siden viste sig at være Usandhed. Det var nemlig 

en Bonde fra Raahede, som ved Hjælp af denne Soldat tog Hesten, idet han 

foregav, at den var ham frataget af Svenskerne og solgt til Christen Friis. 

Denne havde imidlertid købt Hesten af Borgmesteren i Aalborg, og det kan 

jo være muligt, at Aalborg-Borgmesteren under et Ophold i Ribe har købt 

Hesten af de svenske Soldater. Der førtes Tingsvidner om Sagen i Septem

ber og Oktober 1644.

Til den Krigsskat paa 9000 Rdl., som Svenskerne i 1643-1644 paalig

nede Ribe By, maatte Christen Friis bidrage med 60 Rdl.

Til det i 1630 stiftede frivillige Fattigvæse^ bidrog Christen Friis 

med 30 Dr.

Den 13. Oktober 1617 blev Christen Friis gift med Ingeborg Lavrids- 

datter, en Datter af Borgmester i Ribe Lavrids Thøgersen og Ingeborg Lam- 

bertsdatter. Brylluppet stod paa Ribe Raadhus.

Forfatteren Bertel Knudsen Aqvilonius havde i Aaret 1616 skrevet et 

Digt til Christen Friis, hvori han i en spøgende Tone anbefalede ham at 

gifte sig, hvis han ikke allerede havde gjort det. Christen Friis blev 

altsaa gift Aaret efter, men næppe som Følge af Forfatterens Anbefaling.

Ingeborg Lavridsdatter, der var født i Ribe 1592 i sin Faders 75de 

Aar, døde den 31. Juli 1631. Christen Friis selv døde den 2. Marts 1653 

og blev begravet den 9. Marts i Ribe Domkirke. Biskop Kragelund holdt 

Ligtalen over ham. I Kirkens nordlige Sideskib findes en Ligsten over 

dem med følgende Inskription: „Her huiler i Herren hæderlige og højlærde 
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Mand Mester Christen Nielsen Friis, som var Rector i Riber Skole 10 Aar 

og Lector i Ribe og Sognepræst til V. Vedsted Kirke 30 Aar og Canick i 

Riber Capittel 13 Aar.Døde Christeiigen den 2. Marts Anno 1653 udi hans 

Alders 69 Aar. Herhos hans kjære Hustru Ingeborg Laursdatter, s. Laur. 

Thøggersen, ford. Borgm. i Ribe, hans Datter, som hensov udi Herren 31. 

Juli 1631 i hendes Alders 39 Aar. Levede i Ægteskab 14 Aar. Avlede til

sammen 10 Børn, 6 Sønner og 4 Døtre. Gud give dennem en glædelig og ære

fuld Opstandelse. Me mento mori„.

Som foran anført, var Magister Christen Nielsen Friis Sognepræst i 

Vester Vedsted fra 1623 til sin Død 1653. Vester Vedsted Sognekald var 

fra Aar 1544 tillagt Lektoratet (Læsemesteren) i Ribe. Læsemesteren var 

en Slags Professor, ansat af Domkapitlet til paa Latin at holde theolo- 

giske Forelæsninger for „Kanniker, Skoledegne og forstandige Borgere„. 

Det var nemlig paa den Tid ikke saa nær alle vordende Præster, der kunde 

faa Universitets-Uddannelse. Forelæsningerne blev afholdt i St. Barbaræ 

Kapel, en Udbygning paa Sydsiden af Domkirken, hvori der fandtes et Ka

theder og Siddepladser for Tilhørerne. Læsemesteren boede fra først af i 

Friboligen paa Østsiden af Skolegade nær ved Domkirken, men da Huset ef- 

terhaanden forfaldt, ydedes der ham senere 24 Rigsdaler til Husleje.

I Almindelighed gik eller kørte han ud til sit Annexembdde i Vester 

Vedsted Lørdag Eftermiddag, hvor han tog Ophold i den bortforpagtede 

Præstegaard. Denne laa ikke paa samme Sted som den nuværende lige Øst 
fjr Kirkegaarden. Efter den Skæbne, som ramte den under den store Storm

flod Natten mellem den 11. og 12. Oktober 1634 (altsaa medens Christen 

Friis var Præst her), da „en stor Part var aldeles bortskult og hensla

gen med alle, en Part ogsaa overskult, kryst og fordrevet«, maa den anta

ges at have ligget meget lavere, formodentlig i den nordre Toft nede ved 

Vejen, hvor der for nogle Aar siden skal være fundet Rester af Mursyld i 

Jorden. Under nævnte Stormflod druknede der 9 Mennesker i Vester Vedsted
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og 13 i Sdr. Fårup, og det maa af det anførte formodes, at i alt Fald 

nogle af Præstegaardens Bevoere har været mellem de omkomne. Folketra- 

ditionen har dog intet som helst bevaret herom eller om andet vedrøren

de denne forfærdelige Ulykkesnat.

Den daværende Sognepræst, Magister Christen Friis, fandt det da hel

ler ikke paa Grund af „Stedets Situation og Lavhed„ og efter de gjorte 

sørgelige Erfaringer for „raadsomt„ igen at bygge paa samme Sted, hvor

for han flyttede Gaarden hen „paa en anden og flux højede liggende Plads„. 

I den Anledning bevilgedes der ham noget Egetømmer af „Lehnens hosliggen

de Skove„ samt noget Fyrretømmer til Præstegaardens Genopførelse.

Da Flytningen medførte betydelige forøgede Udgifter, ansøgte Christen 

Friis 1636 om en Pengehjælp fra Provstiets Kirker eller en senere Godtgø

relse af Efterfølgeren i Embedet. Kongen forlangte Biskoppens og Lensman

dens Betænkning i Sagen, men Udfaldet deraf er ukendt.

Den nuværende Præstegaard i Vester Vedsted er opført 1738. Kirken er 

fra det 13de Aarhundrede.

Af Ligstenen i Ribe Domkirke ses det, at Christen Friis i sit Vaaben- 

skjold havde en Krone, hvorigennem er stukket et Spyd og en Spade over 

Kors; derover et Timeglas.



Morten Lassen (død ca. 1676), Storkøbmand og Borgmester i Ribe. Hospitals

forstander.

Paa Borgmesterlisten paa Ribe Raadhus nævnes han med Tilnavnet Hil- 

lerup, men da han ellers ikke forekommer under dette Navn, skal det sik

kert blot tilkendegive, at han var fra Landsbyen Hillerup, som dels lig

ger i Vilslev og dels i Fardrup Sogn. Han er muligvis af Slægten Liime.

Den 21. August 1629 blev han Borger i Ribe, og han var da allerede 

en formuende Mand, idet han et Par Aar i Forvejen havde giftet sig med 

en rig Enke, men herom senere.

Morten Lassen maa snart have erhvervet sig nogen Anseelse og Tillid 

i Byen, for allerede 1632 blev han Ribe Bys Pengemester og vedblev at væ

re dette til 1640. I Aaret 1637 blev han tillige Hospitalsforstander sam

men med Hans Friis, og han roses for sin Virksomhed som saadan; om deres 

Bestyrelse siges i en samtidig Beretning, at under den „er Hospitalet 

kommet vel paa Fode, saa hun (Hospitalet) er blevet ført til Oplag 3500 

si. Dr., som de straks leverede fra sig i enkende Rdl.; desforuden er der 

bleven bygget og forbedret paa Hospitalet og „Puggaard^' over 1000 si. Dr.“ 

Lige straks blev de beholdne Penge dog ikke afleverede, for af Kapitlets 

Forhandlingsbog ser man, at der den 15. August 1655 blev nedlagt i Stifts

kisten 2 Haandskrifter, udstedt af Hans Friis*s Arvinger og Morten Lassen, 

hvert paa 1500 Dr., som de var blevet Hospitalet skyldig af deres Forstan- 

dérskab. Morten Lasenn var Forstander for Hospitalet til 1652.

’ 1640 blev han Borgmester, og saa vidt man ved, uden først at have

været Raadmand, hvilket ellers aldrig var Tilfældet, før Købstæderne ved 

Enevoldsmagtens Indførelse mistede deres Selvstændighed. Som Borgmester 

stod han i 1646 i Spidsen for et vigtigt Andragende fra de jyske Købstæ

der til Regeringen angaaende nogle Lettelser som Følge af Krigens Ødelæg

gelser; med dette havde han godt Held, for et Kongebrev af Maj 1646 er 

højst gunstigt for Andragendet.
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Ved den Krigsskat, som i Anledning af Svenskekrigen 1643-1644 blev 

paalagt Ribe Bys Borgere, betalte Morten Lassen som sin Andel 200 Rdl. 

i rede Penge og 165 Rdl. 2 Mark 8 Sk. i Varer.

Til det frivillige Fattigvæsen, som var stiftet i Ribe, bidrog han 

med 30 Dr.

Ved Kongevalget 1648 valgte Ribe By Borgmester Morten Lassen samt 

Byskriver Oluf Hansen til sine Fuldmægtige; Morten Lassen havde nemlig 

en Vilje af Staal og veg ikke en Tøddel fra, hvad han ansaa for Ret.

Borgmester Morten Lassen hørte ikke til Datidens almindelige Typer; 

han var saaledes ganske hævet over den blandt Almuen stærkt udbredte 

Overtro, og der skal her anføres, hvorledes han havde Mod til at tage 

en „Heks„ under sin Beskyttelse, uagtet han derved løb den store Risiko 

at udsætte sig for Lensmandens Vrede: En Kvinde ved Navn Maren Splids 

var blevet anklaget for Trolddom. Morten Lassen lod hende imidlertid paa 

fri Fod, da nogle Borgere vilde indestaa for hende, men da nu disse for

langte, at det offentlige skulde forvare hende, fordi de ikke længere 

kunde svare for hende, formedelst Byens Ophidselse mod hende (eller for 

hende), lod Lensmanden Gregers Krabbe sende sin Fogedsvend ud for at 

gribe hende og føre hende til et Fangehul paa Riberhus. Morten Lassen 

kom imidlertid Lensmanden i Forkøbet og lod Maren Splids føre til sit 

eget Hus i Storegade, og da Fogedsvenden i Følge sin Herres Vilje for

langte hende udleveret, kom Morten Lassen med en Del Udflugter, imens 
h^n sendte Maren Splids bag ud af Huset, gennem Tinggaarden til Raad- 

huset, hvor hun indsattes i Finkeburet, hvilket val? et Fængsel af bedre 

Art. Derved friede han hende fra at komme paa Slottet, hvilket vilde ha

ve været meget værre for hende. Ved Dommen paa Raadhuset over hende fik 

Morten Lassen hende frikendt, endskønt han derved selv kom i Forlegen

hed, thi de edsvorne indstævnede Dommen for Kongenog Rigsraadet, og Ma

ren Splids blev indsat i Blaataarn, forhørt paa Pinebænken paa Københavns 
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Slot og dømt til Baalet. Dommen blev fuldbyrdet véd Ribe.

Morten Lassen drev Handel som Storkøbmand og boede i Storegade (nu

værende Nr. 344). Han kom efterhaanden i Besiddelse af flere større Ej

endomme, som han dog senere atter maatte sælge eller pantsætte. 1654 maat

te han i Forening med Hans Friis*s Arvinger overtage en Del af Korsbrødre- 

gaard i Ribe for Penge, som Morten Madsen Lûmes Enke skyldte dem, men 

1664 solgte de Gaarden til Hans Schack. I 1642 havde han i Fæste af Byen 

en Eng, der kaldtes „lille Kobro„; denne brugte han til Græsning for sine 

Stude. Afgiften for denne Eng var 300 Dal.

I Krigsaarene 1657-1660 var Morten Lassen for en Tid rejst bort fra 

Byen for derved at unddrage sig de ekstra dkatter, som blev paalignet By

ens Borgere. Da han i Marts 1658 kom tilbage til Ribe, bestemte „Borgmes

ter, Raad og de 24 Mænd„, at han straks skulde udrede sin Andel i Skat

terne og andre Byrder, som han havde unddraget sig ved sin Fraværelse. 

Beløbet, som han skulde betale, blav fastsat til 253 Rdl. 5 Mk. 10 Sk. 

Dette Beløb vilde han imidlertid ikke betale, maaske fordi han i den for

rige Krig 1643-1644 havde gjort Byen temmelig store Forstrækninger, nem

lig 200 Rdl. + 165 Rdl. 2 Mk. 8 Sk., som dog næppe bar betalt endnu, og 

der blev da ligefrem givet Fjenden Anvisning paa ham for den fastsatte 

Sum.

Omkring Aar 1626-1628 blev Morten Lassen gift med den rige, men barn

løse, rigtignok 65aarige Enke Maren Jensdatter, med hvem han fik en For

mue paa 5200 Dr. Hun havde tidligere været gift med Jon Sørensen Kræmer, 

som døde 1626.

Maren Jensdatter døde den 16. Oktober 1646, og Arven efter hende gav 

Anledning til en ubdhagelig Proces, hvorom følgende: Hendes Fader Jens 

Jepsen havde været Borger i Ribe, men var født i Bavensbæk i Ulvborg Her

red. I Ribe havde Maren Jensdatter kun efterladt^i-g fjernere Slægtninge, 

og med dem i Ulvborg Herred kom Morten Lassen let overens, idet de den
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20. Novbr. og 14. Decbr. 1647 gav ham Afkald paa den Arv, som kunde til

falde dem, mod at faa 50 Rdl. hver. Hertil havde de vel været saa meget

villigere, som ogsaa deres Arveret var tvivlsom, thi Jens Jepsen havde

haft en Søster Kirsten, der havde været gift med Hr. Thomas Ibsen i Faa-

berg Sogn ved Lillehammer. De havde haft en Datter Sidsel Thomasdatter, 

som (hvis hun var ilive) afgjort var nærmeste Arving. Uheldigvis meldte 

sig nu virkelig snart derefter en Søn af Sidsel ved Navn Kristen Ander

sen fra Kristiania og fordrede Arven paa sin Moders Vegne, som endnu le

vede og boede i Faaberg Sogn, hvor hun var gift for anden dang med en 

Niels Sørensen. Morten Lassen søgte først forgæves at bestride Slægt

skabet; derpaa prøvede han at affinde sig med ham ved en Overenskomst, 

idet han bød ham 1000 Rdl.; Kristen Andersen gik først ind herpaa, men 

fik senere Overenskomsten omstødt som ulovlig, og den 1. Septbr. 1648 

dømte Raadhusretten Borgmesteren til at levere ham en Kopi af Registre

ringen i sit Bo. For at forhale Sagen indstævnede Morten Lassen denne 

Dom for Kongen og Rigsraadet, men udeblev selv, hvorfor Sagen blev ud

sat til næste Herredag, hvor han blev dømt til at udbetale Arven med 

„nogle„ Tusinde Dr. I saadanne Forhalinger og Udflugter synes Borgmeste

ren at have været meget stærk, men værre var det, at han havde faaet By

fogeden og Byskriveren til at udstede et falsk Tingsvidne i denne Sag. 

Derfor udgik der den 22. Juli 1648 et Kongebrev til Lensmanden paa Ri- 

berhus Gregers Krabbe om, at Borgmester Morten Lassen, Byfoged Hans Dit- 
lefvsen og Byskriver Oluf Hansen i Ribe havde forset sig højligdn ved at 

udstede et falsk Tingsvidne og derved grovelig handlet imod deres Ed og 

Pligt. Kongen paalægger derfor Lensmanden at aftinge paa Kongens Vegne 

med dem efter deres yderste Formue og derhos afdætte dem fra deres Be

stillinger. Det falske Tingsvidne bestod deri, at Morten Lassen havde 

faaet Byfogeden og Byskriveren til at indføre i^-det et Par Dokumenter, 

som ikke var blevet fremlagt i Retten, men dog vistnok i sig selv var
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ægte. Kristen Andersen havde klaget herover til Lensmanden, og i et An

dragende til Kongen siger Kristen Andersen, at Hensigten med de falske 

Tingsvidner var at bringe ham i Proces, skønt det skulde lade som om, 

de var ham til Gavn. Lensmanden lod de 3 indstævne for Bytinget, hvor 

Sættedommeren Karsten Olufsen den 19» Deebr. 1648 dømte, at de havde 

gjort Uret. Lensmanden lod denne Dom for Borgmesterens Vedkommende ind

stævne for Borgmester og Raad, som den 20. April 1649 stadfæstede den. 

Morten Lassen blev saa afsat fra sit Borgmester-Embdde, men han satte 

vist ikke selv saa stor Pris paa denne Stilling, for allerede 1646 hav

de han selv ansøgt Kongen om sin Afsked fra den paa Grund af den Besvæ

ring og Skade, som han havde haft i sidste Fejde, og Kongen havde ved en 

Skrivelse til Lensmanden af 14. April indvilget heri, forudsat at Lens

manden vidste en anden tjenlig Mand og mente, at det kunde ske uden 

Skade for Byen. Dengang var det dog ikke blevet til noget med hans Af

gang.

Sagen mellem Morten Lassen og Kristen Andersen førtes imidlertid 

videre, paa Nordmandens Vegne af en vis Niels Nielsen Obling i S. Bork, 

som var en Slagt Prokurator. Mellem denne og Morten Lassen kom det den 

9. April 1651 til en Kontrakt, hvorefter sidstnævnte skulde udbetale 

Niels Obling 2450 Dr. i visse Terminer, og samme Dag gav Kristen Ander

sen med Fuldmagt fra sin Stedfader Niels Sørensen paa Ribe Byting Morten 

Lassen Afkald for den hans Moder tilfaldne Arv. Af Tingsvidner, som to
gels samme Dag, ses forøvrigt, at Niels Sørensen havde pantsat hele Ar

ven til Niels Obling for 3600 Rdl., som denne havde forstrakt hans Sted

søn med til Prosessens Førelse; dette Pantebrev tilbageleverede Niels 

Obling nu. Det synes, som om Processen saaledes har slugt hele Arven. 

Ogsaa mellem Niels Obling selv og Morten Lassen vedblev der at være 

Strid, og den første maa være blevet truet af Morten Lassen, for den 21. 

Deebr. 1651 maatte han stille 2 Forlovere for, at han ingen Fortræd vil

de gøre Niels Obling. Endnu 1655 havde Obling et større Krav paa Morten
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Lassen for et Skadesløsbrev, som denne Maatte anerkende.

I Slutningen af 1651 vilde Morten Lassen tvinge sin afdøde Hustrus 

Slægtninge her i Landet til at tilbagebetale de 50 Rdl., som han havde 

betalt hver enkelt af dem til ingen Nytte i Affindelsessum for den sam

me Arv, som han senere havde maattet udbetale til en anden, men om det 

lykkedes ham, ved man vist ikke.

Den 31. Oktober 1647 giftede Morten Lassen sig igen, nemlig med 

Ingeborg Christensdatter Friis. Hun var født i Ribe 1621 og var Datter 

af Magister Christen Nielsen Friis og dennes Hustru Ingeborg Lavrids- 

datter. Deres Børn antog Slægtsnavnet Friis.

Ved sit Giftermaal med Ingeborg Friis fik Morten Lassen ogsaa en 

Del Penge, men det gik dog fra denne Tid stærkt tilbage for ham. Han 

var sikkert en hæderlig Mand, - men maaske noget haard - som er blevet 

meget forurettet af sin Samtid, og mens der i Begyndelsen af hans Virke 

i Ribe vistes ham Agtelse og Tillid, synes det som om, der paa Slutnin

gen har hersket megen Uvilje for ham blandt hans Medborgere. I hvert 

Fald var han fra 3. Septbr. 1663 en „lovfældt og fordelt Mandw. 1664 

forekommer han som Deltager i en Gaardhandel, og samme Aar blev han fri-
*

taget for Værgemaal. Sidste Gang, hans Navn forekommer i Ribe, er i 1666, 

da han pantsætter sit Hus paa Storegade til Borgmester Carsten Tønnesen 

for 150 Rdl., som denne havde laant ham af de Penge, som Hr. Albert 

Skeel havde givet til den latinske Skole. En Maaned senere maatte han 

pajntsætte det Hus, han boede i paa Kræmmergaden mellem Tingslippen og 

Vibeke Laurids Friis’s Hus. Han synes derefter at have forladt Ribe, og 

muligvis er han flyttet til sin Fødeby Hillerup, hvor han i hvert Fald 

skal have boet i nogen Tid. Han maa saa være død i Tiden 1666-1676, men 

saa sent som i 1687 fremkom der Beskyldninger imod ham, hvilke dog ved 

Paaankning blev afvist.

. Hans Enke Ingeborg Friis giftede sig 1676-77 ifl. kgl. Tilladelse 
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af 9/L2 1676 med Tolderen Maturin Dupont. Han var 1632 blevet Hof-‘ 

Junker, 26/L 1638 Kvartermester og 26/1 1644 Hoffoureer hos Kong Kristi

an den 4de. 1/L 1660 blev han kgl. Maj. Tolder i Ribe. 1661 fik han af 

Kongen tilskødet det Hus i Ribe, som Johan Ratlef beboede; det laa ud 

til Skibbroen med Kongens Mølle paa den østre Side og Lisbeth sal. Chri

stopher Kjeldsens Hus paa den vestre Side. 1663 var han hidsig mod Niels 

Terpager, da de var blevet uenige om en Toldsag, rev Kalot og Paryk af 

ham og vilde kaste ham et Blækhorn i Hovedet.

Maturin Dupont havde Hovedgaarden „Ormstrup« (det senere „Friisholt«) 

i Fæste og havde været gift to Gange tidligere. Hans 1ste Hustru hed Ce

cilie Sødtz, med hvem han havde to Sønner samt en Datter Birgithe Katri

ne Dupont, som blev gift med Oberstløjtnant Robert Colnet. Hans 2den Hu

stru var Tolderen Carsten Olufsens Enke Ide Greve (eller Grave), hvem 

han havde erholdt kgl. Tilladelse af 28/10 1665 til at ægte. Sammen med 

hende forærede han 1670 to Ålterlysestager til St. Kathrine Kirke i Ribe. 

Ide Greve døde 27/L 1676 i sit 65de Aar, og et Aars Tid efter giftede Du

pont sig altsaa med Ingeborg Friis.

Den 7« Novbr. 1680 tog Maturin Dupont sin Afsked og fik 200 Rdl. i 

Pension. Han døde allerede Aaret efter og blev 2/3 1681 nedsat i sin Be

gravelse i Ribe Domkirke; i det nordlige Sideskib er der en Ligsten over 

ham. Endvidere findes i Domkirkens søndre Korsfløj et stort Sandstens 

Epitafium med hans og hans 1ste Hustrus Vaabenskjolde samt deres malede 

Portrætter. I hans Skjold ses en buet Bro, ganske som den der tillægges 

en fransk Adelsslægt Dupont. Paa Hjelmen ses 2 Vesselhorn.

Ingeborg Friis menes at have forladt Ribe i Aaret 1689, men hun maa 

i saa Fald være vendt tilbage til Byen, thi hun døde i Ribe den 10.Marts 

1705, 84 Aar gml.

- 122 



Hans Mortensen Friis (1651-1708). Provst, Sognepræst til Vilslev og Hun

de rup.

Htns Friis er født i Ribe den 21. Maj 1651 og døbt 2 Dage efter. 

Forældrene er Borgmester i Ribe Morten Lassen og Hustru Ingeborg Chri- 

stensdatter Friis, og saavel han som hans Brødre antog Moderens Slægts

navn Friis. Han gik i Ribe Katedralskole, hvorfra han deponerede 1670, 

19 Aar gml., og blev immatrikuleret ved Københavns.Universitet 20. Juli 

s. A. 1672 blev han theologisk Kandidat, og allerede den 22. April 

1675 blev han kaldet til Kapellan i Vilslev og Hunderup og dertil ordi

neret den 3. April 1676 af Biskop Kragelund; 3 Aar senere i 1679 blev 

han Sognepræst for nævnte Sogne. Den 24. Oktober 1694 beskikkedes han 

til Provst for GJørding Herred og indsat i Embedet af Biskop Anchersen; 

den 8. November 1699 blev han tillige Provst i Malt Herred.

Near S. V. Wiberg i si© Præstehistorie skriver om Hans Mortensen 

Friis, at han „opførte sig ei altfor vel„, sigtes der formodentlig kun 

til, at han har optraadt med en vis Selvstændighed over for andre. No

get nedsættende eller ærekrænkende kan der i hvert Fald ikke ligge i 

Ordene, thi i saa Tilfælde vilde han ikke baade i 1694 og 1699 være ble

vet beæret med Tillidsposter inden for Kirken.

Den 29. September 1673 blev Hans Friis gift med den 16aarige Else 

Baggesdatter Suur; der forelaa kgl. Bevilling af 5/7 1673 til Vielse i 

Huset. Hun var Datter af Raadmand i Aalborg Bagge Lavridsen Suur og Hu- 
siru Margrethe Carstensdatter og født den 21.Septbr. 1657 i København, 

hvor Forældrene da opholdt sig paa Grund af Krigsurolighederne.

Efter 35 Aars Ægteskab med sin Hustru døde Hans Friis den 29. April 

17O8. Han blev begravet den 2. Maj i Vilslev Kirke, som var blevet hans 

personlige Ejendom. Enken overlevede ham i 8 Aar og blev efter Mhndens 

Død boende i Vilslev Præstegaard hos Datteren Else, der var gift med 

Faderens Eftermand Christen Barchmann. Hun døde den 14. Maj 17I6. Den
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Inskription, som stod paa Pladen paa hendes Ligkiste, havde følgende Ord

lyd: „Det dødelige, den udødelige Sjæl har efterladt sig, af dydbaarne 

og Gud elskende Matrone, nu Salig hos Gud Else Bagges Datter fød i Kiø- 

benhaun 8 Dage for Mikkelsdag 1657, opfød fra 3. Aar udi Ribe indtil 16. 

hos sin Mormoder Ide Grefve, Raadmand og Tolder Sal. Hr. Casten Olufsens, 

kom i Ægteskab med Velærv. og Højlærde Hr. Hans Mort. Friis 1673, med 

hvem hun udi 35 Aars kiærlige Omgængelse var Moder til 17 Børn, 12 Søn

ner og 5 Døttre, en ret Enke i 8 Aar og 4 Dage, hensov efter 59 Aars Liv 

d. 14. Maj i 1716, venter en ærefuld Opstandelse, her nu Huilen„.
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Christen Hansen Friis (1688-1749), Godsejer til Lundgaard, Kancellias-.

sessor.

Christen Friis er født i Vilslev Præstegaard den 12. December 1688 

som Søn af Provst, Sognepræst til Vilslev og Hunderup Hans Mortensen 

Friis og Hustru Else Baggesdatter Suur.

Han nævnes 16/1 1714 som Fuldmægtig paa Rygaard paa Fyn, og senere 

samme Aar forekommer han som Ridefoged paa Bramminge; 1722 er han Ride

foged paa Rydhave.

Den 6. Febr. 1722 rejstes der af Toldkontrolør Simon Pedersen Bas

se samt Konsumtionsforpagter Mikkel Find og Købmændene Melchior Chri

stoffersen og Laurids Dobler, alle af Holstebro, Sag mod en Anders Ole

sen i Bjert i Sal Sogn for Landprang. Ved Inkvisitionen hos Anders Ole

sen var der fundet mange forskellige Varer samt nogle Vægtskaale og 2 

Handelsbøger, „som af Ridefoged Christen Friis paa Rydhave blev bort

tagne, og som ventelig gav bedst Oplysning om den af Anders Olesen bru

gende Landprang„. Under Sagens Forløb lod Major Sehested til Rydhave 

ved sin Foged Christen Friis svare, at Flæsk, Smør, Brændevin og Tælle 

m. v., hvori der var gjort Arrest hos Anders Olesen, tilhørte ham. Men 

Dommeren kendte Arresten gyldig, saa den burde staa ved Magt. Købmand 

Hans Rasmussen fra Holstebro, der ogsaa havde været med ved Inkvisiti

onen hos Anders Olesen i Bjert, vidnede, at han saa og hørte, Toldin

spektør Simon Basse havde 2 Bøger, en stor og en lille, som var Anders 
Ovesens,og af alle tilstedeværende ansaas for hans Handelsbøger. Da kom 

Christen Friis og greb Bøgerne foran Basse, idet han sagde til Anders 

Olesen: „Der har du dine Bøger, tag og forvar dem. Hvad skal de med di

ne Bøger„. De andre Holstebro Købmænd vidnede som Hans Rasmussen. Sagen 

blev saa udsat i 5 Uger og ses ikke at være paadømt ved Herredstinget.

1724 og 1726 forekommer Christen Friis som-Forpagter paa Nørkjær 

i Rønbjerg Sogn, og 24/1- 1727 købte han en Bondegaard wHalborg„ i Hem
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•Sogn af J. S. Bentzon til Estvadgaard; han benævnes da „forrige Forpag

ter paa Nørkjær„. Tillige havde han for Perioden 1725-1727 Forpagtning

en af Konsumtionen i Holstebro; Forpagtningsafgiften var 1430 Rdl.

I de forløbne Aar maa Christen Friis have lagt sig en Formue til, 

thi han var nu begyndt at spekulere paa at blive Godsejer, og den 21A 

1730 købte han da af sine to Svogre Gravers Mielsen paa Lundgaard og 

Christen Andersen paa Taarupgaard Herregaarden Lundgaard i FJends Her

red. For at naa dette sine Ønskers Maal havde han dog maattet laane 

5000 Rdl. af 2 Borgere i Horsens, hv<m han den 19. April 1730 gav Pant 

i Lundgaard Gods.

Lundgaard var en fri Herregaard, der laa i Gammelstrup Sogn og hav

de faaet Navn efter en lille Skov eller Lund, der ligger tst ved. Byg

ningen er Bindingsværk og Teglstenstag. Gaarden var en god Sædegaard, 

som holdt „Føde-Fæ„. Hovedgaardstaxt 22 Tønder 5 Skp. 2 Fjdk. 2 Album; 

Bøndergods 283 Tdr. 2 Skp. 3 5/L8 Fjdk.; Skovskyld 2 Skp. 2 Alb.; Mølle- 

skyld 4 Tdr. 2 Skp.; Tiender 76 Tdr. 4/L5 Fjdk. Christen Friis forbed-
Gaarden

rede meget med Tiender og Bøndergods baade i Gamme1strup, Vridsted og 

Fly Sogne. Endvidere købte han i Slutningen af Aaret 1733 de tre Kirker 

i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup. I denne Anledning maatte han laane 

yderligere 2000 Rdl. af de to Horsens-Borgere, som den 8. Maj 1734 fik 

en 2den Prioritet i Lundgaard Gods. Senere købte han ogsaa Kirkerne i 

Vridsted og Fly, og det er formodentlig i denne Anledning, at han den 

2^5. April 1743 gav Enkedronning Anna Sofies Arvinger Pant i Jordegods 

i Fjends Herred for et Laan paa 5OOO Rdl. Klokken i Fly Kirke lod han 

1745 omstøbe, og i 1748 lod han indrette sig en Familiebegravelse i 

denne Kirkes Taarn.

I Anledning af Købet af Kirkerne i Daugbjerg, Mønsted og Smolle

rup havde Christen Friis en Retstrætte med Hans^Rosborg til Rosborggaard; 

herom følgende: I Dødsboet efter afgangne Magister Jens Reenberg til Lyn- 
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derupgaard var de 3 Kirker i Daugbjerg, Mø<ted og Smollerup, hvilke blev 

udbudt til Salg af Arvingernes Kurator og Formynder Landsdommer Reenberg 

paa hans i 1733 afdøde Broders efterladte Børns og Arvingers Vegnd. Da 

disse Kirker laa bekvemt for Christen Friis paa Lundgaard i Gammelstrup 

Sogn, ønskede han at købe dem; men da han næppe saa sig i Stand til selv 

at udrede den dertil fornødne Købesum, tilskrev han Hans Rosborg, om han 

vilde deltage med ham i Købet af Kirkerne. Dette ønskede Rosborg gerne, 

da Kirkerne ogsaa laa bekvemt for ham som Ejer af Rosborggaard i Mønsted 

Sogn. Christen Friis*s Svigerfader, Provsten Peder Jensen Panderup i 

Skjoldelev, havde ogsaa haft Samtale med Hans Rosborg om Fælleskøb med 

sip Svigersøn Christen Friis af disse Kirker uden egentlig videre Afgø

relse paa Svigersønnens Vegne. Da Christen Friis nu kort efter saa sig i 

Stand til selv at købe Kirkerne og derom afslutte Handelen med Landsdom

mer Reenberg, tilmeldte hans Svoger, Pastor Michael Bering i Vroue, Hans 

Rosborg Underretning om, at Christen Friis selv havde købt Kirkerne, imod 

at Rosborg skulde have Rosborggaard tiendefrit for hans Livstid. Paa det

te Tilbud vilde Rosborg ikke indlade sig, idet han paastod at have For

købsret til Kirkerne, efterdi han af Magister Jens Reenberg i hans leven

de Live havde faaet dette Løfte, at disse Kirker, naar de blev solgt, 

skulde blive overdragne Hans Rosborg fremfor til andre, ligesom han ogsaa 

foregav, at Landsdommer Reenberg en Gang havde ytret, at „ikke noget mod 

hans salig Broders Løfte skulde vodde handlet„. I et Brev til Christen 

F|?ii8 dateret Friisholt den 22. December 1735 gjorde Rosborg Paastand om, 

at det i Følge de anførte Forhandlinger tilkom ham at være fælles med 

Christen Friis i Købet af Kirkerne, og at det til Christen Friis udsted

te Skøde var ugyldigt. Christen Friis’s Svar herpaa er saalydende:„Ven

ligst Gensvar. Dette (nemlig Rosborgs Brev eller Erklæring til ham) er 

mig idag 2den Januari 1754 ved min Bopæl forevist.;-kan ej begribe, hvor 

Mons. Rosborg falder paa saadanne Tanker, som denne Beskikkelse udfører;
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Kirkerne har jeg købt, skal næst Guds Hjælp dem uden Mons. Rosborgs For

skud eller Assistance faa klareret og afbetalt. Hans Tale eller Diskurs, 

han fordgiver at have haft med min Svigerfader eller Svoger, er mellem 

dem at afgøre som mig uvedkommende og uvitterligt, med Resten har det paa 

samme Maade. Vil saa allervenligst og inderligt bede den gode Mand dog 

for Guds Skyld vil engang spare mig for Processer, som han finder nu i 

een, nu i en anden Maade at søge imod mig, og mest at ønske ham med mig 

og alle Kristne et roligt, fredeligt og glædeligt Nytaar; forbliver Ædle 

Sr. Rosborgs min højstærede Vens tjenstvilligste Tjener

Christen Hansen Friisn.

Hermed var Krigen ogsaa paa dette Omraade imellem Hans Rosborg og 

Christen Friis erklæret, en Strid der varede i flere Aar, endogsaa efter 

at denne Kirkesag var bleven paadømt. At følge disse Sager i Enkelthe

derne vil føre for vidt og give lidet Udbytte Foruden denne Sag om Kir

kerne havde der allerede siden 1732 været en mindre betydelig Retssag 

imellem Hans Rosborg og Christen Friis om Jagtretten, om nogle løse Jagt

hunde, der var fulgt med Friis over Laanum Mark og der havde opjaget en 

Hare, samt om et rødt Skørt, hvoraf Friis havde ladet sig gøre Pudehyn

der, og sligt usselt Kævl, som Rosborg førte vidtløftige Sager og Vid

nesbyrd om i snesevis.

Angaaende Kirkesagen paastod Hans Rosborg, at han ikke kunde være 

tjent med at faa denne Sag paadømt af Herredsfogeden Christen Kold, da 
hfan, Assessor Friis og Mathias Brun var tre enige Brødre og Duskammera

tfer, og han ansøgte derfor Amtet om, at der blev en Sættedommer beskik

ket til ved Bjends Herredsting at paadømme denne Sag. Som Sættedommer 

blev saa beskikket Herredsfogeden i Middelsom Herred Peder Høg, og han 

modtog fra Amtet Ordre til at give Møde ved bemeldte Fjends Herredsting 

den 30. November 1734- for at afsige Dom i denne—Kirke sa g. Da han ind

fandt sig paa Tinget, bad Herredsfoged Christen Kold ham om en kort Tid
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at træde uden for, medens han selv afsagde Dom i Jagtsagen. Da Peder Høg 

havde fjernet sig, bad Christen Kold en Mand ved Navn Mathis Pedersen 

fra Finderup om at sætte sig paa Dommersædet, og Kold tog saa en Seddel 

op af sin Lomme, hvilken han rakte Mathis Pedersen, medens han tillige 

rakte en Seddel til Skriveren, som han bad denne om at indføre i Tingbo

gen. Han bad derefter Mathis Pedersen om at oplæse den modtagne Seddel, 

som indeholdt Dom i Kirkesagen. Da dette var sket, tog Christen Kold 

Seddelen fra Manden og rakte ogsaa denne til Skriveren for at faa den 

indført i Tingbogen; da dette var sket, blev begge Domme oplæst af Pro

tokollen, hvoraf den sidste Dom lød paa, at Kirkerne i Daufefejerg, Møn- 

sted og Smollerup i Følge det derpaa til Assessor Christen Friis udsted

te Skøde og Købesummen 2000 Rdl. berigtiget skulde tilhøre Assessor Chri

sten Friis og hans Arvinger og Hans Rosborg erlægge 4 Rdl. i Sagsomkost

ninger. Da dette var oplæst i Retten, blev Herredsfoged Peder Høg kaldt 

ind, og Herredsfoged Christen Kold sagde til ham: „Du har Aarsag at tak

ke mig, fordi jeg friede Dig for den Umag„. Høg svarede hertil: „Han var 

dermed fornøjet, saavidt det ham angik„. Det er begribeligt, at Rosborg, 

da denne Dom blev bekendt, blev fnysende vred saavel over Dommens Ind

hold som over den særegne Maade, den var afsagt paa; han lod sin Vrede 

gaa ud over den stakkels Mathis Pedersen, hvem han tvang til at give 

fuld Forklaring om det paa Tinget passerede; denne fik Rosborg skriftlig 

med Attest for Mathis Pedersens Deltagelse i Dommens Afsigelse.
I I Anledning af denne Dom anlagde Rosborg paany Sag imod Assessor 

Christen Friis, Herredsfoged Christen Kold og flere andre, og der blev 

efter Stævning af 1ste December 1734 tillige tilsagt en Del Vidner til 

at møde paa Friisholt Ting den 16. December og følgende Dage, hvortil 

Christen Friis gav Møde, og der skal her efter Tingbogen anføres lidt 

af Christen Friis’s Udtalelser for Retten:

„Assessor Friis fra Lundgaard for Retten fremkom, som med største
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Møje og Besværing er kommen her til Tinget i Dag fra FJends Herredsret, 

hvor han nu har været der ved Retten i 2 Dage til sin Forsvar mod den 

ham meget fidtløftige Ejendoms Proces, som Sr. Hans Rosborg ham efter 

Formening har uskyldig paaført og som dennes nu her i Dag indførte Stæv- 

nemaal melder. At han her til Tinget har ladet Friis stævne med 14 Dages, 

3» 4, 5, og 6 Ugers Varsel nu udi den haarde Vintertid, hvor Friis skul

de møde 6 Mile fra sit Hus og Hjem, som er frem og tilbage 60 Mil og der

over. Altsaa var Friis i Anledningen Loven tjenstligst begærende, at Sr. 

Rosborg vilde forskaane ham, om han nu denne Tingdag vil blive ved at 

fremme alt, hvad han imod Friis kan have at fremme, eller og navngive, 

hvad han hver Tingdag i de 6 Uger agter at føre, eller og om han i nogen 

af de Tingdage intet vil føre, paa det Friis ikke en saa lang og møjsom

melig Vej i Vinterens Tid over store Aaer og Bække skulde rejse forgæ

ves. Hvorpaa Friis for det første forventede Sr. Rosborgs udførlige Svar, 

alt efter Lovens Tilhold„.

Christen Friis fortsætter i et til samme Ret den 12. Maj 1735 indgi

vet Indlæg: „Jeg erindrer vel, at Jeg maatte sidste 14. og 15. Decembdr 

være ved FJends Herredsting til mit Forsvar imod Sr. Rosborgs Søgsmaal 

udi en Ejendomssag, Sr. Rosborg har mig paaført, og blev Jeg der opholden 

formedelst hans Fuldmægtiges store Vidsløftighed d. 15. Decbr. til om Af

tenen ganske sildig, saa Jeg om Natten udi stor Mørke med største Fare 

maatte rejse fra FJends Herredsting til Friisholt Birketing, hvorhen Jeg 
v|r stævnet af Rosborg d. 16. Decbr., rejste Natten igennem og kom der 

om Morgenen, før Tinget blev holden, og blev der da ingen Vidner ført 

den Dag. Den 17» Decbr. om Morgenen, før Retten blev sat, kom min Fuld

mægtig Mathias Brun til mig, og erindrer vel Mons. Rosborg, hvorledes han 

blev tagen imod for Retten, da Rosborg gav ham Daske paa hans Kind, og 

den unge Monsr. Rosborg tog Stolen fra ham, han-n ad paa inde ved Retten, 

efter sin Faders Begæring, og da den gamle Rosborg nogle Gange sagde til
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nogle af Ottemændene at tage Stolen fra ham, som de ikke vilde, med vi

dere, som jeg gik paa Gulvet og med stor Forundring saa og hørte paa. 

Og efter at Mons. Rosborg, som den, der spillede Mester der, havde en 

Tidlang holdt det at lade Protokollen tilføre og alt foreskrevne passe

rede, blev mig endelig tilladt at faa et Par Ord tilført Protokollen, 

at Jag gav min Fuldmægtig Brun Fuldmagt paa mine Vegne at antage Sagen 

for mig imod Sr. Rosborg, hvorved Retten og Rosborg vidste vel, at 

Brun havde været min Fuldmægtig siden Aar 1732 og stedse gaaet i Rette 

for mig tilforn saavel ved Friisholt Birketing som andre Retter over 

alt uden Modsigelse af nogen. Derefter blev vi af Birkedommeren Mons. 

Meyer udviste af Retten i en anden Stue, imidlertid gav han en Kendelse; 

til den Tid var dér aldrig et Vidne ført. Da jeg nu havde overladt Sa

gen til Brun paa mine Vegne at føre og forsvare, og jeg med andre var 

udvist fra Retten, stod jeg lidt og talte med Sr. Hans Rosborg i en Stue 

udenfor, gik saa udenfor Huset ved Gærdet, og der kom en Karl til mig, 

som udentvivl var en Student ved Navn Schou, der tjener Rosborg, og sag

de, Dommeren havde frakendt Mathias Brun at gaa i Rette for mig, hvilket 

jeg holdt for utroligt, og blev ved mit Forsæt at gaa til Borre til min 

Vogn; da jeg paa Vejen kom til Enien af Friisholt Lade, blev jeg et Men

neske var, som jeg kaldte til mig og fik til at gaa til Borre for mig, 

som var langt fra min Hjemvej, at min Karl med Heste og Vogn skulde kom

me straks til mig i Sal Præstegaard, jeg vilde gaa til Præsten der saa- 

længe. Gik saa didhed; men som Dagene ved den Tid at Aaret vare korte, 

kom Vognen ej til mig der før Aften. Jeg var ganske svag, træt og mødig, 

derforuden var her Vejen mig og Kusken ubekendt og skulde over den store 

Aa ved Tange, saa blev jeg hos Præsten Hr. Blichfeldt dm Natten. Jeg tak

ker den gode Mand med Ædle Kæreste endnu for god Medfart. Om Morgenen god 

betids begav jeg mig paa videre Hjemrejse, og da^jeg kom til Huset, hvor 

Manden bor, der med sin Baad hjælper Folk over Aaen, berettede han at ha- 
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ve faaet Ordre fra Sr. Rosborg, at han ej maatte hjælpe mig over Aaen, 

og var jeg da glad, jeg blev hos Præsten forrige Nat. Jeg hastede hjem 

og ej havde Tid at køre anden Vej om, satte mig i min Vogn og kørte 

over Aaen med største Livsfare, saa jeg takker Gud, jeg kom vel over. 

Det er baade den første og sidste Gang, jeg har været ved Friisholt 

Birketing, ønsker hjerteligen aldrig at komme der mere, uden jeg var 

først forsikret om visse Folks Venskab i denne Egn„.

At Christen Hansen Friis med Livsfare kom vel fra dette Vovestyk

ke, er højst ubegribeligt for enhver, der kender Gudenaaens Vandstand 

og stride Strømning ved denne Aarstid, og navnlig da han var ukendt 

med et saadant Foretagende; han havde nok al Grund til at takke Gud 

for Beskærmelsen af denne Fare. Naar Friis havde saa stor Hast med at 

komme til sit Hjem, var Grunden den, at hans Hustru ventede sin Ned

komst snarligt. Var han blevet i Aaen, kupde dette muligvis have medført 

flere Ulykker.

Hans Rosborg var, som det ogsaa fremgaar af det foregaaende, i he

le denne Sag meget ubehagelig imod Christen Friis, men han var tillige 

ikke saa lidt barnagtig. Saaledes forandrede han i Stævningen Navnet 

Friis til Fryse, uagtet han meget godt vidste, at dette var forkert.

Rosborg lod Sagen mod Christen Friis indanke for Landsretten, hvor 

Underretsdommen vedrørende Kirkerne blev kendt at staa ved Magt, men 

dermed havde Sagen dog ikke naaet sin Afslutning, idet Rosborg indanke
de! den for Højesteret.

Under Sagens Forløb havde Christen Friis den 7. Oktbr. 1735 kaldet 

'sin Hustrus Broder Peder Pedersen Panderup til Sognepræst i Daugbjerg, 

Mønsted og Smollerup, men ved Højesteretsdom den 18. Deebr. 1736 blev 

Kaldsretten til disse tre Kirker tilkendt Hans Rosborg, og da dette re

sulterede i, at Rosborg gjorde Indsigelse imod—den nævnte Kaldelse af 

Peder Panderup til Sognepræst, maatte han atter fratræde Embedet.
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Det maa imidlertid senere være kommet til et Forlig mellem Christen 

Friis og Hans Rosborg, for de tre Kirker kom alligevel til at tilhøre 

Christen Friis og laa til Lundgaard Gods i mange Aar.

Den 22. Oktober 1734 blev Christen Friis af Kongen tildelt Titel af 

Cancelli-Assessor.

For at faa indført bedre og mere ordnede Skoleforhold i Fjends Her

red blev der den 21. Juni 1740 afholdt et Møde i Stoholm, hvor Provst 

Barthling fra Højslev samleies med Herredets Proprietærer og Selvejere 

for at tage Standpunkt til Regeringens Forordning om Skolevæsenet. For 

Daugbjerg, Mønsted og Smollerup Sognes Vedkommende blev man enige om, 

at Hovedskolen burde ligge i Daugbjerg, og da der ingen Degnebolig var 

hverken i „dette Sogn eller dets Annexer, saa maa samme Bolig skaffes 

tilveje af Kirkeejerne, og Skolelokalet har Sognets Godsejere at contri

buera til„. Men den, der troede paa, at et saadant Forslag gik glat 

igennem, kendte nok hverken Hans Rosborg, den mest procesgale Herremand 

i Nørrejylland, eller Kancelliassessor Christen Friis paa Lundgaard, som 

i Forening ejede Daugbjerg og Mønsted Kirker. Friis lagde for med en 

Skrivelse, der intet manglede i Tydelighed. „Hvad er det for en Snak„, 

skriver han, „at der ingen Degnebolig findes i Sognene. Der er saa god 

en Degnebolig i Mønsted By som noget andet Steds i Fjends Herred; kun bor 

Degnen der ikke; han har en Gaard i Fæste i Mønsted; men den forrige Degn 

boede der„. Denne Degnebolig vil Christen Friis lade gælde for Degnebo- 
li^ ogsaa herefter, og der er Værelser nok baade til Degn og Skole. Deg

nen har altid boet i Mønsted, fordi Mønsted ligger midt imellem de to 

Sogne, og Mønsted By er den største og har flest Børn. Fn Degnebolig ved 

Kirken i Daugbjerg vilde være uheldig, da Kirken ligger saa højt, at der 

Hverken kan blive Brønd eller Kaalhave. Hverken Friis eller Rosborg ejer 

nogen Ejendom i Daugbjerg, og det er jo ikke sagty-at Lodsejerne vil ud

lægge Jord til at bygge paa. Denne Skrivelse er af 30. Decbr. 1741. Det
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var Hans Rosborg en ren Fornøjelse at slutte sig til disse Udtalelser af 

Christen Friis, og for egen Regning føjede han endnu nogle Linier dertil.

Provsten svarede herpaa, at det Hus i Mønsted, som de vil have til 

Degnebolig, er vel bygget af en Degn paa Byens Fælled med Bymandenes Til

ladelse, men derefter er det givet til Kirken, som deraf aarlig faar 5 

Rdl.; kan nu Kirkens Sjete gøre dermed, som de vil, og tage de Penge til 

Kirken ? Hverken Friis eller Rosborg vilde komme til Stoholm til det af

gørende Møde eller sende nogen paa deres Vegne, endda Cirkulæret var hos 

dem saavel som hos alle andre i Herredet. Da man 4 Aar i Forvejen ved et 

Cirkulære udspurgte Kirkeejerne om Degneboligerne, svarede Assessor Friis 

intet om det Hus i Mønsted, men sagde kun, at Degnen beboede en Faste- 

gaard, „som derfra vel ikke vilde flytte, og Degneboligen da i Daugbjerg 

maatte staa og forfalde igjen„.

Amtmanden udtalte 21/5 1742, at han forlængst har svaret Friis og 

Rosborg i den Sag, og Degneboligen bliver at opføre i Daugbjerg som ved

taget. Men hverken Friis eller Rosborg rørte en Haand for at efterkomme 

Befalingen, endda baade Præst og Provst jævnad gav dem en lille Omgang 

hos rette Vedkommende.

Baade Friis og Rosborg, som altsaa her i skøn Enighed havde fundet 

hinanden, gik i deres Grav, uden at hverken gejstlig eller verdslig Magt 

havde kunnet faa dem til at bære saa meget som een 8ten til den haardt 

tiltrængte og af alle Autoriteter paabudte Skole i Daugbjerg. Endnu i 

17^0 maatte Degnen bo i det usle Hus i Mønsted. -
I

I December 1746 naaede den store Kvægsyge ogsaa til Lundgaard Gods. 

Den raseée til 1749 og bortrev i alt 21 Fæhøveder.
I Om Herregaarden Lundgaard, som i sin Tid tillige med Taarupgaard 

ejedes af Tønne Juuls Enke Anne Cathrine Friis, fortælles det Sagn, at 

Fruen stadig efter sin Død (1698) kører mellem d^to'Gaarde, og hver 

Gang hun kommer til Lundgaard, springer alle Dørene op i hele Gaarden.
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Christen Hansen Friis var gift to Gange. Første Gang blev han viet, 

paa Taarupgaard den 8. Juni 1723 til Kirsten Andersdatter, som var en 

Søster til Christen Andersen paa Taarupgaard. Hun døde imidlertid alle

rede 1726, vist nok i Barselseng, og blev begravet den 12. Septbr. 1726 

i Rønbjerg.
knap

Efter gsâtl 3 Aars enlig Stand blev han den 28. Juni 1729 gift i La

ding Kirke med Johanne Kirstine Panderup. Hans Broder Carsten Friis, som 

da var Præst i Astrup, viede dem. Hun var født den 30. April 1705 i Skjol

delev Præstegaard som Datter af Provst og Sognepræst til Lading-Sabro- 

Faarup Peder Jensen Panderup og Hustru Anna Pedersdatter Brandt. Hendes 

Fader har noteret følgende om hende i Kirkebogen: „1705, 30. April blev 

Johanne Kirstine født. Den 5« Maj blev hun hjemmedøbt af hendes Morbror 

hæd. og veil. Mand Herr Niels Brandt, Sognepræst for Hovlbjerg og Grans

lev Menigheder. Den 11. Juni blev det og af hannem læst over Faddere: Hr. 

Søren i Vitten, Søren Olufsen paa Norringgaard, Morten Munch i Torsager, 

Cathrine Hansdatter, Forvalter Hans Nielsens paa Faurskov, bar Barnet, 

Anne Jacobsdatter, Hr. Madses i Lyngaa, Anne Voldborg, Hr. Sørens i Vit- 

ten„.

Christen Friis døde i Septbr. 17*9 og blev begravet den 1. Oktober 

i den af ham indrettede Familiebegravelse i Taarnet i Fly Kirke. Baade 

hans og øvrige i denne Begravelse hensatte Lig er dog senere begravede 

paa Kirkegaarden.

I Hans Vaabenskjold, der tidligere har været med til at pryde Det in

dre af Fly Kirke, var Adelt i blaat og Guld med en rød Rose i 1ste og 

4de Felt og et rødt Egern i 2det og 3die Felt. Over Hjelmen et rødt Egern 

og hans Initialer C. F.

Christen Friis*s Enke, der blev boende paa Lundgaard, stiftede 1749 

„Panderups Legat„ paa 50 Rdl. til Viborg Domkirke-. 1763 afhændede hun 

Lundgaard med Bøndergods til sin Søn Peder Friis, der erholdt Skøde 4/5.
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Hun boede dog endnu i mange Aar paa Lundgaard, hvor hun døde den 12. Apr. 

1781 og blev den 1. Maj bisat ved sin salig Mands Side i Taarnet i Fly 

Kirke. Ligkisten blev prydet med en Plade med følgende smukke Inskripti

on:

Den til alting nyttige Gudsfrygt,

Kronede efter Naade-Løftet,

Her med timelig, og hisset med ævig Lyksalighed,

Den Velædle og Velbyrdige, nu salige Frue,

Fru Johanne Kirstine Friis, født Pandrup.

Er det en Lykke, at fødes og opdrages

Af gudfrygtige og dydige Forældre,

Saa nød Hun den,

Født i Schioldelef Prasstegaard den 15 April Ao. 1705, af

Velædle og Velærværdige Hr. Peder Pandrup

Provst og Sognepræst sammesteds, og

Velædle Anne Pedersdatter Brandt.

Er det en Lykke, at foreenes med en dydig Ægtefælle,

Saa gav Gud Hende den 1729

I den Velædle og Velbyrdige Hr. Christen Friis,

Kôngel. Majestæts Cancellie-Assessor, Ejer af Lundgaard.

Er det en Lykke, at efterlade velforsørgede Børn, og talrig Afkom,

Saa faldt og denne i Hendes Lod,

De| af 14 Børn, 4 Sønner og 2 Døttre, 25 Børnebørn, 5 Børnebørns Børn

; overleve Hende,

Er det en Lykke, at opnaae en høi Alder med ønskelig Helbred, 

og uforsvækkede Sindskræfter,

Saa lod Gud Hende saaledes opleve 76 Aar.

Men Hendes største Lykke var og er,

at Hun ei holdt aldt dette for sin største Lykke,
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Men kiendte og søgte en langt høiere og større, 

Den nemlig at staae i Naade hos en forsonet Gud, 

Som ei heller lod Hende, midt i Hendes Lykke, 

savne den faderlige Revselse,

Men satte Hende i Enkestanden 1749.

Lod Hende efterhaanden see 3 Døttre i samme Stand, 

Og Børnebørn baade fader- og moderløse.

Alt dette drog Hendes Hjerte fra Verden,

Og giorde Hende længselsfuld efter Himmelen,

Og den med Sorg ublandet Glæde;

I hvilken Hun indgik den 12te April 1781.

Hendes Sindsforfatning sees best af disse,

Af Hende selv opsatte Tanker:

Hvil nu min, matte Been, af Ælde trette Lemmer, 

Som nu er frie for Meen, dem ingen smerte klemmer, 

Min Siel den er afhendt til Himlens Herlighed, 

Det Jesus har tortient for mig med blodig Steed. 

Der favner jeg min Mand, min Ungdoms Lyst og Ære, 

Der har jeg otte Børn, er for mig hos vor Herre. 

Men I, jeg efterlood, I ikke sørge maa,

Vi samles skal igien, og for Guds Ansigt staae.

■ Bestalling for Christen Hansen Friis til Lundgaard som Assessor i 

Dånske Cancellie (Kopi efter Original i Rigsarkivet, jydsk aabent Brev 

Nr. 198, 22/10 1734):

Vi Christian den siette, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, 

de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormara, Dytmersken 

og Oldenborg, giøre alle vitterligt: '

At Vi allernaadigst haver beskikket og forordnet, saa og herved be- 
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skikker og forordner, Os Elskelig Christen Hansen Friis til at være vo

res Cancelli Assessor, thi skal hand være Os som sin Absolut og Souve

raine Arve-Konge og Herre huld og troe, vores og vort Kongelige Arve- 

Huuses gavn og bedste søge, vide og ramme, skade og fordærv af yderste 

magt, evne og formue, hindre forekomme og afværge. I Særdeleshed skal 

han sig i samme Cancellie Assessors Bestilling flittig og vindskibelig 

lade finde, med at forrette hvis samme Tid efter anden til Vores tiene- 

ste allernaadigst anbefalet vorder, og sig derudi saavel som udi alle 

maader saaledes skikke og forholde, som det en Ærekiær Cancellie Asses

sor og Kongelig troe tiener egner og vel anstaar efter den Ed hant Os 

derpaa allerunderdanigst giort og aflagt haver.

Givet paa Vort Slot Fredensborg den 22de October 1734.

Under Vor Kongelige Haand og Signet

Christian R.
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Bagge griis (1740-1787). Provst, Sognepræst til Daugbjerg, Mønsted og 

Smollerup.

Bagge Friis er Søn af Kancelliassessor Christen Hansen Friis til 

Lundgaard og dennes 2den Hustru J.ohanne Kirstine Panderup. Han blev 

født paa Herregaarden Lundgaard i Gammelstrup Sogn i Marts 1740 som 

det 12te i Rækken af 14 Børn, og han blev døbt den 20. Marts s. A. Han 

blev sat i Viborg Katedralskole, hvorfra han dimitteredes 1758 som Stu

dent, og han fortsatte derefter sine Studier ved Universitetet i Køben

havn; den 9« Juni 1761, altsaa godt 21 Aar gammel, blev han cand.theol, 

med Karakter haud. Det varede ikke længe, før han blev Sognepræst ved 

de 3 Kirker, Daugbjerg, Mønsted og Smollerup, hvilke hans Fader havde 

købt i 1733 af Magister Jens Reenbergs Arvinger og lagt til Lundgaard 

Gods. Efter Pastor P. C. Busch’s Død i Juli 1762 tiltraadte han som den

nes Eftermand den 24. September s. A. Embedet som Sognepræst ved disse 

Kirker; han blev ordineret den 29» Oktober 1762. Kun 22£ Aar gammel var 

han altsaa blevet Sognepræst, og allerede ved sit 35« Aar i 1775 den 7. 

November blev han tillige beskikket til Provst for Fjends Herreds Prov

sti ved Dines Jensen Hjersings Død.

Der synes at have bestaaet et særdeles godt Forhold mellem Bagge 

Friis og hans Biskop, Christen Michael Rottbøll i Viborg; denne Biskop 

var ogsaa meget elsket af Stiftets dygtige Præster, hvorimod de daarli- 

ge Præster stod sig meget slet med ham. Bagge Friis opkaldte en af sine 

Sønner efter ham.
I

, Til Belysning af Bagge Friis’s Embedsforhold skal anføres et Udtog 

af et Brev, som er tilskrevet ham af Biskop Rottbøll i Anledning af en 

af Biskoppen afholdt Vicitats i Provstiets Skoler: wTil de forefaldne 

indvortes Mangler hører Ungdommens maadelige Undervisning og Pleje paa 

de fleste Steder i Herredet, hvor de sjældent forsters, hvad de sige, om 

de end kan læse noget udenad. Vel maggler det ikke paa Undskyldninger,
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især at de unge er uvillige at søge Kirke eller Overhøringen der og Sko

len, men hvi taale Præsterne saadan Uorden ? Eller vide de ikke den 

rette Omgang og deres Embeds Myndighed, naar al Formaning skulde være 

forgæves î At Sagen kan drives langt anderledes, erfarede jeg et og an

det Sted, især hos Provsten selv og i Kobberup. Hvorfor skulde det da ik

ke ogsaa lade sig gøre i omliggende Nabolav, dersom Præsterne selv havde 

Lyst til med samme Møje at berede sig forstandige Tilhørere af de unge ? 

Bliv ikke træt af, kjære Hr. Provst, dertil at formane dem i Jesu Navn. 

Vis dem den bedste Plan, og vaag over, at de følge den. Især ville De la

de sig nøje underrette om Overhøringen ved Præsterne, hvorledes den sker, 

om de forsømme eller tillade den voxne Ungdom at blive tilbage, uden at 

forsøge det yderste, item om de besøge Skolerne flittigt, opmuntrende de 

unge og Skoleholderen ved sin Nærværelse og Anvisning, hvor det maatte 

behøves. Selv ville Deres Velærværdighed ogsaa om Vinteren, saa ofte det 

lader sig gøre, besøge Skolerne uanmeldt, dem især, hvor De frygter for 

Lunkenhed i saa vigtig en Sag. - Men da deslige Midler intet vil udret

te i Højslev og annekterede Menigheder, hvor der er mere end helensk Vand- 

kundighed, og alting yderligere forfalder, fordi Præsten uden for Prædike

stolen lidet eller intet bekymrer sig om sit Embede, i det mindste hverken 

besøger Skolerne, ej heller holder nogensinde Overhøring, som Menigheden 

selv offentlig tilstod mig paa Tilspørgsel, saa maatte Hr. Wilrich (Sog

nepræsten i Højslev) tilholdes at antage en Kapellan at oprette de for
faldne Sager i hans Sted, og dertil at foreslås en Person, som kan for

mendes, foruden Kundskaber at have Iver og Nidkærhed nok i Guds Sag; thi 

der vil visselig noget til at opvække dem, som har dorsket saa længe. I
i

lige Maade maatte Hr. Wilrich og Hr. Holm i Vrou erindres at indgive taig 

de lovede Lister over dem, som paa Visitatsdagen raodvilligen udebleve, 

tvert imod Advarsel, at der til deres Rettelse kgji £-øjes anden Anstalt.

Viborg Bispegaard, d. 26de Aug. 1777. Rottbøll„.
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Biskop Rottbøll har altsaa været tilfreds med Provst Bagge Friis’s 

Maade at tage den omhandlede Sag paa i sit Pastorat og formanet ham til 

at lægge Provstiets Præster samme Metode paa Sinde.

Bagge Friis var Ejer af nogle Bøndergaarde og noget Jordegods i 

Fjends Herred, der formodentlig har været en Del af hans Arv efter Fade

ren. Endvidere var der ham tillagt en af Kalkgruberne i Mønsted, hvoraf 

han havde Indtægten imod selv at betale Omkostningerne til Kalkens Ud

vinding. Om dette Foretagende har givet ham nogen nævneværdig Fortjene

ste dr vist et meget stort Spørgsmaal, thi dels blev Kalkudvindingen 

drevet paa en lidet hensigtsmæssig og lidet arbejdsbesparende Maade, og 

dels blev Præsten højligen snydt af de Folk, han havde til at udføre Ar

bejdet .

Den 4. August 1763 blev Bagge Friis viet i Viborg Domkirke til Char

lotte Amalie Ravn; hun var Datter af Sognepræst i Hinge Hans Olesen Ravn 

og Hustru Anna Birgitte Rasmusdatter Liime, og hun var født i Hinge Præ

stegaard den 23. September 1744; blev døbt den 28. Oktober s. A. - De av

ledd i Ægteskabet 17 Børn, af hvilke de 4 Sønner blev Præster.

Den 5» Maj 1787 døde Provst Bagge Friis i Daugbjerg Præstegaard kun 

47 Aar gammel. I Anledning af hans Død findes følgende Annonce indrykket 

i „Viborger Samler« Nr. 22 den 28. Maj 1787: „Da Hr. Provst Friis i Daug

bjerg er død og Enken er ikke aldeles videndes om, hvad Penge den sal. 

Mand kunde være bortskyldig i smaa Summer eller have tilgode; Saa vilde 

enhver, som have noget i Pengesager at afgiøre især de, som enten skal 

betale eller have Penge i næste Snapsting, derom strax melde sig enten 

hos S. T. Hr. Assessor Friis paa Lundgaard, eller Hr. Provst Ravn i Hem. 

Ligesaa vilde de, som have betinget eller vilde betinge Kalk for i Som

mer, henvende sig til Enken«.

Den 24. April 1792 blev der skiftet mellem Enken og Børnene. Arven 

var efter Fradrag af Gæld 1729 Rdl. 4 Mk. 8 Sk., hvoraf Enken fik den ene 
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Halvdel, og den anden Halvdel 864 Rdl. 5 Mk. 4 Sk. blev delt mellem Bør

nene .

Bagge Friis’s Enke overlevede sin Mand i 39 Aar og flyttede nogen

Tid efter hans Død ind til Viborg. Af

Juli 1788 til en Peder Jensen en Gaard

hendes Arvepart solgte hun den 15 
Htk. :

i Laanum, 3 Tdr. 3 Skp. £ Album,

for 250 Rdl., og den 23* Juni 1789 gav hun Skøde til en Mads Andersen i

Smollerup paa 3 Tdr. 1 Skp. 2 1A Alb. Herligheds-Hartkorn.

Hun døde af Alderdom den 31. Maj 1826 i Viborg Domsogn, næsten 82 Aar

gammel. I „Viborger Samler„ for 31. Maj 1826 

saaledes • „ 1 da g BÆo rge s fCl. henslumrede til

findes hendes Død anmeldt

et bedre Liv vor gode Moder,

Charlotte Amalie Friis, født Ravn, Enke efter forlængst afdøde Provst

Friis i Dauberg. Hun var Moder til 17 Børn; med 11 Uforsørgede af Disse

saae hun sig berøvet Sin og Sines Forsørger. Dog ved moderlig Omhue og

Forsynets grændseløse Godhed nedsank hun i Graven, efter en 83-aarig from 

og retskaffen Vandring, elsket og velsignet af en talrig, taknemmelig og 

lykkelig Efterslægt. Fred med den Elskedes Minde!

Viborg, den 31te Mai 1826.

Paa Sødske note s og egne Vegne

I. Friis.tf

Bagge Friis førte i sit Segl et udelt Vaabenskjold med et siddende

Egern med busket Hale og gnavende paa en Nød (2. og 3. Felt i Faderens 

Vaaben), over Hjelmen et siddende Egern som i Skjoldet og med Initialer

ne B. F.

/
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