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FORORD.

Ved udarbejdelsen af denne anetavle er anvendt kirkebøger, 
folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- og 
panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, ting
bøger og jordebøger m.m. samt en del personalhistorisk littera
tur .

Hver slægtslinie i anetavlen er fulgt så langt tilbage, 
som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og 
når en linie standser helt op, må det derfor forstås således, 
at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkiva
lier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt 
i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres for
slægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i så
danne tilfælde alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Gamle dokumenter og lignende er ofte citeret, og de fejl 
m.v., der forekommer i originalen, vil altså også forekomme i 
afskriften.

I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis 
den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den pågæl
dende kirkebog, da det ville føre for vidt at forsøge på at iden
tificere hver enkelt fadder og forlover.

Hos læseren af anetavlen vil måske nok melde sig den tanke: 
••Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med den omtale af 
en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer 
disse mennesker i det hele taget mig?” Selvfølgelig gør de det. 
Vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger på for
tiden, og alt - også én selv - er et produkt af denne fortid. 
Johannes V. Jensen har et sted sagt: ”1 ethvert menneske er sam- 
menstuvet dette menneskes slægts fortid.” Tænk på, hvad dette 
egentlig betyder.

En anetavle er ingen roman, men en samling minder om ens 
forfædre, minder, som kan hjælpe én til midt i denne forjagede 
tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem og tag den så frem, 
når der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. Største
delen af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst 
døde og begravede, men slægtens nulevende medlemmer har et me
get nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets 
bånd, men også ved tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader 
og veje på slægtens egn, så er det, selv om billedet har ændret 



sig noget - på de samme gader og veje, at slægtens gamle har 
gået, ligesom flere af de gårde og huse, man passerer, er de 
samme, som ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de 
slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet så
vel mørke som lyse timer.

Stærke slægter kan sætte præg på den egn eller by, de kom
mer til at leve i. Det mærkes måske ikke meget i det daglige, 
men hver dag er da også kun et lille led i den enkeltes liv, 
dagene skal lægges sammen i år, og disse år tæller slægten op 
i generationer. Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for 
mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot 
som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til 
at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund 
og livsbekræftende tro på eget værd.

En døgnvise spår, at om hundrede år er alting glemt, og 
det er sikkert også rigtigt, når det drejer sig om døgnviser 
og andet ligegyldigt, men ellers ikke. Enkelthederne forsvinder 
ganske vist, men tilbage står summen af de enkelte dages tro
faste virke med den jord, de bygninger og de evner, som slægten 
gav hver enkelt at forvalte og give videre.

Med ønsket om, at denne ANETAVLE må blive til glæde for 
såvel nulevende som kommende generationer.

DANSK SLÆGTSHISTORIE 
KJELLERUP.



ORIENTERING OM BOGENS BRUG:

For nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandsper
soner har lige numre og alle kvindelige personer de umiddel
bart efterfølgende ulige numre.
En persons fader findes ved at gange personens nummer med 2, 
hvorved følgelig ane nr. 4's fader får nr. 8 og moderen nr. 9. 
Videre har ane nr. 8's forældre nr. 16 og 17 - og ane nr. 9's 
forældre nr. 18 og 19, faderen nr. 18 og moderen nr. 19.
Ønsker man at finde barnet af ægteparret med ane nr. 24 og 25, 
halverer man 24 og får 12 - lige, altså en søn, gift med nr. 13.



Baggrunden for anernes livsvilkår.

Slægtsbogen handler, som det også fremgår af forordet, om 
anerne, d.v.s. forfædrene, fra de ældste nulevendes bedste
forældre til de ældste man kan finde. Det vil for de fleste 
undersøgelsers vedkommende sige, at den pågældende slægt kan 
føres tilbage til omkring 17oo eller noget før, dog ikke for 
alle slægtens linier.

For flertallet af disse mennesker vil det i reglen ikke 
være muligt at få overvældende meget at vide udover, hvad kir
kebøgerne fortæller om dåb, konfirmation, vielse og død. Dog 
kan man i fæsteprotokollerne få oplysninger om fæstegårdenes 
størrelse, ligesom de også ofte beretter om hvor meget fæste
bonden skal præstere i landgilde, både naturalier og rede pen
ge, samt hvor meget hoveri han skal forrette, og fæstebønder 
var hovedparten af befolkningen udenfor købstæderne.

Gennem skifteprotokollerne får man et indblik i, hvad der 
fandtes i de forskellige hjem, såvel fæstebøndernes som andre 
befolkningsgruppers. Skifterne er som regel lange og udførlige, 
hver hankeløs kop, skåret tallerken og andre kasserede ting, 
som var gemt væk på loft eller pultekammer, er med, men det er 
vel ikke så meget det, der er nævnt i skiftet, man hæfter sig 
ved, som det, der ikke er der, man spørger mange gange, hvordan 
har de dog klaret sig i det daglige liv uden det og det. Selv 
det mest udførlige skifte, kan dog ikke give læseren et fyldest
gørende indtryk af, hvordan man levede dengang, hverken i dag
ligdagen eller i fest. Oplysninger om livet dengang, kan man 
kun få, ved at læse hvad samtidige digtere skrev om livet, men 
her er det også vanskeligt at finde stof om, hvordan f.eks. en 
fæstebondes liv formede sig, der var nu engang ikke noget sær
lig romantisk over det at være fæstebonde.

Når man ved læsning af en slægtsbog, forsøger at danne sig 
et indtryk af, hvordan de mennesker, der er omtalt, levede, må 
man ikke glemme, at for at kunne danne sig et nogenlunde kor
rekt indtryk af deres liv, må man også sætte sig ind i årsagerne 
til, at de netop levede sådan. Disse årsager er bl.a. den poli
tiske og økonomiske situation i landet samt samfundsforholdene.

For at kunne sætte sig ind i disse ting, må man læse mange 
forskellige bøger, og da det for de fleste læsere gælder, at de 
ikke har eller kan skaffe sig de rigtige kilder til disse op



lysninger, vil vi her give en kort redegørelse for den politi
ske og økonomiske situation samt for forholdene her i landet 
fra ca. 17oo til ca. 1880, da det netop er den periode, største 
delen af anerne levede.

Omkring 165o begynder en langvarig nedgangsperiode i Dan
marks økonomiske udvikling, der med visse afbrydelser, således 
under den store nordiske krig, varer til ca. 173o. Tilbagegan
gen er af international karakter, og skyldes misforholdet mel
lem ædelmetalproduktionen og vareproduktionen. Her i Landet 
rammes landets hovederhverv, landbruget, særlig hårdt. En af 
hovedårsagerne hertil er, at hollændernes kornopkøb i Østersø
landene tager af, fordi England begynder at eksportere korn og 
på grund af sin nærmere beliggenhed ved Holland har gode kort 
på hånden i konkurrencen med Østersølandene. Nedgangen yter sig 
i tilbagegang i bøndernes kår, ejendomspriserne falder meget 
stærkt. Når det berettes, at bygningen af det første Kristians- 
borg i 173oerne kostede lige så meget som værdien af alt jorde
gods på Sjælland, er det både et udtryk for slottets kostbar
hed og for usædvanligt lave ejendomspriser, vel de laveste, vi 
nogensinde har haft.

For byerhvervene kommer depressionen langsommere. Bortset 
fra svenskekrigene var forholdene i visse perioder af tiden 
165o-172o ganske tålelige. Denne periode er for byernes ved
kommende præget af et usædvanligt regeringsinitiativ, selv om 
resultaterne ikke'ganske svarer til anstrengelserne. Det er 
merkantilismen, der nu har bemægtiget sig de danske regerings
kredse fuldstændigt. Ligesom under Kristian den Fjerde forsøger 
man at oparbejde en hjemlig industri på næsten alle områder, 
men med et kummerligt resultat. Forståelsen af, at det, man 
først og fremmest savnede, var dygtige arbejdere, førte til ind
kaldelse af adskillig fremmed arbejdskraft. Man veg end ikke 
tilbage for at give begrænset religionsfrihed, hvad man i tid
ligere tid på ingen måde havde kunnet tænke sig. Således fik 
både franske huguenotter, jøder og katolikker lov til at tage 
bopæl i den nyanlagte by Fredericia og også for jøders og hugue- 
notters vedkommende til en vis grad i København.

Den store nordiske krig bragte staten i vanskeligheder, som 
man søgte at afhjælpe ved at udstede papirpenge for første gang 
i Danmarks historie. Skønt staten havde lovet at indløse dem 
efter krigen, faldt de stærkt i kurs. Imidlertid, da krigen 
var forbi, begyndte regeringen planmæssigt at indfri dem med 



sølv med det resultat, at landet bragtes ud i en deflationspe
riode med faldende priser og dyr kredit på et tidspunkt, hvor 
erhvervslivet i høj grad trængte til billige penge. Med andre 
ord, statens hæderlighed bragte borgerne ekstra vanskeligheder 
at overvinde. I det hele taget blev tyverne en svær tid at kom
me igennem. I 1728 ramtes København af en ildebrandskatastrofe, 
der lagde to femtedele af byen i aske. Man kendte på det tids
punkt ikke til bransforsikring i København, og følgerne blev 
derfor forfærdelige, så meget mere, som de folk, der havde pen-? 
ge, havde anbragt dem i pantebreve i fast ejendom, hvorfor opså 
de mistede store summer ved branden. Regeringen måtte gribe ind; 
og et varigt resultat heraf skabtes ved oprettelsen af Køben
havns Brandforsikring i 1731.

Denne trange periode fra 165o-173o mundede således ud i den 
rene elendighed. To ting havde man dog vundet i dette tidsrum; 
man var blevet uafhængig af hollænderne, og man havde i Køben
havn fået en betydelig handelsby, der - ganske vist i kraft af 
privilegier - var i stand til at opretholde en oversøisk han
del til landets forsyning.

Kristian den Sjettes regering er i økonomisk henseende meget 
betydningsfuld. Da er det, som om regeringen begynder at få 
krammet på den økonomiske politik.

Godsejerne var meget utilfredse med, at bønderne kunne opsi
ge deres fæste og forlade det gods, de boede på. De søgte at in
teressere regeringen for deres vanskeligheder; og i 1733 udsted
tes forordningen om stavnsbåndet, der forbød bønderne at forlade 
deres fødegods uden godsejerens tilladelse. Formelt begrundedes 
forordningen med nødvendigheden af at have mandskab til rådig
hed for den nyoprettede landmilits, men det var ikke noget ar
gument, der vejede tungt. Nu opnåede godsejerne, at de altid 
kunne få fæstere til deres bøndergårde og således være sikre 
på en konstant inkassering af landgilde og andre afgifter.

En anden vigtig regeringsbeslutning var forordningen af 17’ 
om kornhandelen, der stort set fastslog, at Danmark fremtidig 
skulle have monopol på afsætning af korn i det søndenfjeldske 
Norge. Man fristes til at tro, at denne forordning har været 
medvirkende til , at kornpriserne fra dette år begynder at sti
ge, først meget beskedent, men støt, og efterhånden temmelig 
stærkt..

Den stigning i kornpriserne, som var begyndt omkring 1735, 
viste sig holdbar. År for år steg kornpriserne støt, så at det 



efterhånden blev en god forretning at eje jord. Derimod blev fæ
sternes kår snarere værre. De havde ikke synderligt korn til o— 
vers til at sælge; og de udnyttedes i stigende grad til hoveri, 
således at de ofte måtte holde langt flere tjenestefolk og heste, 
end ejendommen kunne bære, for at yde det tilstrækkelige hoveri 
og samtidig passe gårdens egen drift. Grunden til, at de udnyt
tedes så stærkt til hoveri, lå i de stigende ejendomspriser. God
serne handledes ofte; og for at forrente de store summer, der 
efterhånden anbragtes i dem, var de nye ejere fristede til at 
udnytte deres bønder til den yderste grænse. På den anden side 
indså forstandige godsejere også det urimelige i, at den klasse 
af befolkningen, der arbejdede i det økonomisk vigtigste erhverv, 
udnyttedes på denne måde. De var klar over, at en forbedring af 
bøndernes kår ville komme hele samfundet til gode. I disse be
tragtninger var de påvirkede af fysiokraternes tanker om bonde
frigørelse. Det første og måske det økonomisk vigtigste skridt 
i retning af forbedring af bøndernes kår blev gjort allerede un
der det gamle regime, i guldbergtiden. I 1781 udkom forordningen 
om fællesskabets ophævelse. Herefter skulle landsbyfællesskabet 
ophøre, såfremt en af lodsejerne ønskede det, d.v.s., at han 
skulle have sine marker udskilt af landsbys amfundet og samlet på 
et sted, medens agrene hidtil havde været spredt i snesevis over 
vangene. Resultatet af denne bestemmelse blev en storstilet ud
skiftning af jorden, der af praktiske grunde i reglen fulgtes af 
en udflytning, idet ikke alle bønderne med fordel kunne blive bo
ende på de gamle steder, hvis jorden skulle samles i enkelte lod
der til hver mand.

Det blev dog først efter regeringsskiftet i 1784, der kom gang 
i reformpolitiken på alle områder. I dette år overtog kronprins 
Frederik regeringen for sin sindssyge fader. Det gamle statsråd 
blev afskediget og et nyt udnævnt, hvori blandt andet A.P.Bern- 
storff og Christian Ditlev Reventlow fik sæde. En Landbokommision 
blev nedsat og en række reformer udkom, således om stanvsbåndets 
ophævelse, om hoveriets -afløsning, om statsstøtte til de bønder, 
der ville overtage deres gårde til selveje o.s.v. I tiden indtil 
18o7 regner man med, at 2/3 af fæstebønderne var blevet selvejere. 
Dermed gik bevægelsen i stå på grund af de vanskelige økonomiske 
kår, som krigene med England 18ol-1814 skabte.

Reformpolitiken kom også handelen med landbrugsprodukter til 
gode. I 1788 omtrent samtidig med stavnsbåndets ophævelse friga
ves handelen med korn og kvæg. Kornhandelen havde siden 1735 væ



ret henvist til at søge afsætning på det norske marked, hvilket 
oprindelig havde været en fordel, men nu føltes som en hæmning, 
efter at der var dukket nye favorable markeder op, særlig i Eng
land. Kvæghandelen havde i det store og hele været bundet af de 
gamle bestemmelser fra omkring 15oo, hvorefter det var forbudt 
bønderne at staldfodre øksne. Disse bånd forsvandt nu, hvilket 
havde et vældigt opsving i studehandelen til følge.

Disse bestræbelser for at indføre økonomisk frihed i modsæt
ning til det hidtil virkende merkantilske tvangssystem viste sig 
på en række områder også uden for landbruget. Således frigavedes 
handelen på Island og Finmarken nu for alle indbyggerne i monar
kiet. I 1793 omordnedes kreditoplagsretten således, at enhver 
søhandelsby i Danmark for fremtiden fik adgang til at have kre- 
dit-og transitoplag med den tilføjelse, at man ikke længere for 
at få den ret skulle hjemføre sine varer fra første hånd, altså 
fra produktionsstedet, men at man måtte tage dem, hvor man fandt 
for godt. Det er denne bestemmelse, der lægger grunden til pro
vinsbyernes retslige ligestilling med København, og som derved 
danner et af grundlagene for provinsbyernes storhedstid i perio
den efter 1814. Tidligere havde det været umuligt for den enkelte 
mindre provinsby at deltage i den udenrigske handel, fordi man 
var tvunget til at hente varerne på første hånd. Nu derimod kunne 
man altså blot sende et skib til Hamborg f.eks. og der laste det 
med en række forskellige udenrigske varer, som man havde en chan
ce for at komme af med igen inden for en rimilig tid.

Kronen på hele denne frigørelse af det økonomiske liv er told
forordningen af 1797. Det er ikke nogen egentlig frihandelslov, 
men den er først og fremmest ikke merkantil sk. Der fastsættes nu 
ensartede og ret lave toldafgifter for indførelse af råstoffer 
og næringsmidler, medens der bevares en moderat beskyttelse, ind
til 24%, på færdige industrivarer. Store mængder af gamle ind-og 
udførselsforbud forsvinder ved denne lejlighed. Til udstedelsen 
af denne i udlandet meget beundrede toldordning er A.P.Bernstorffs 
navn uløseligt knyttet.

Bestemmelsen i 1792 om forbud mod negerhandel er ikke dikte
ret af økonomiske, men af humane grunde. Slaveriet på De vestin
diske Øer ophævedes ikke, men det blev fremtidig forbudt at til
føre slaver. Derved steg priserne på slaverne, hvilket igen med--' 
førte en bedre behandling, end man tidligere havde givet dem.

Under hele krigen med England, ja allerede fra 18o5, havde en 
væsentlig del af den relativt store hær været under våben og stå



et opstillet ved Holstens sydgrænse, ligesom hele landet var sat 
i forsvarsberedskab. Krigen kostede således daglig store summer, 
og dens finansiering var derfor et afgørende problem, der i høj 
grad vanskeliggjordes ved, at statens almindelige indtægtskilder 
truede med at tørre helt ud. Storhandelens sammenbrud ramte told
indtægterne på det føleligste, ligesom det svigtende erhvervsliv 
i høj grad gik ud over borgernes almindelige skatteevne. Hertil 
kom, at statens finansielle stilling ved krigsudbrudet ikke var 
den bedste. Man havde undladt at benytte de gode år til at kon
solidere finanserne og pengevæsnet. Regeringen greb derfor til 
det gamle middel. Man lod seddelpressen arbejde, og gennem de of
fentlige udgifter pumpedes en stadig voksende strøm af dæknings
løse sedler ud i erhvervslivet. Følgerne udeblev ikke. Valutaen 
sank, stadig, og priserne steg. I begyndelsen skete udviklingen 
ret langsomt, men efterhånden foregik den i stærkt stigende tem
po. I 18o9 havde kurantsedlen kun 1/3 af sin værdi, 181o var den 
sunket til 1/5 og 1811 til 1/7. Der indtraf så en kortvarig 
standsning, idet regeringen oprettede et valutakontor til regule
ring af de udenlandske betalinger, men da dette saboteredes fra 
alle sider og ikke mindst fra statens, brød dets virksomhed sam
men, og kursfaldet begyndte igen. Kursfaldet gav anledning til 
voldsomme valutaspekulationer, idet alle søgte at købe den sta
bile hamborgske mønt for derved at bringe sig i sikkerhed, hvil
ket naturligvis yderligere stimulerede faldet. I 1812 var kurant
daleren kommet ned på 1/14 af sin oprindelige værdi, og man be
sluttede derfor at søge gennemført en radikal stabilisering af 
pengevæsnet gennem en nedskrivning. Dette skete ved forordningen 
af 5. januar 1813; det er denne begivenhed, man kalder statsban
kerotten. Den nedsættende klang, dette ord har, viser datidens 
indstilling over for begivenheden. De tilsvarende, overordentligt 
hyppige hændelser i vor tid har bragt et andet og mere neutralt 
ord i anvendelse. Nu hedder det blot stabilisering, devaluering 
og lignende. Ved samme lejlighed oprettedes en ny statsbank, 
Rigsbanken.

De første år efter 1814 er fyldt med forhåbninger om at kom
me i gang igen, og til tider så det virkelig ud, som det skulle 
lykkes. Der kom et par gode år for landbruget, men snart stod 
det klart, at bedringen var forbigående.

Tilliden til Rigsbanken var kun ringe. Bevistheden om,at det 
var staten, der ejede den, og erindringen om dennes tidligere 
misbrug af seddelpressen gjorde erhvervslivet mistænksomt. Kur



sen påvirkedes deraf og faldt hurtigt til ca. Allerede i som
meren 1813 lovede staten derfor, at den ville omdanne banken til en 
en privatbank, i håb om, at dette løfte ville berolige stemningen, 
hvad der da også i nogen grad lykkedes, så kursen rettede sig 
betydeligt. I 1818 oprettedes så Nationalbanken, der overtog Rigs
bankens aktiver og passiver, banken blev en privatbank, der eje
des af aktionærerne. Disse var dels folk, der tegnede en ny aktie
kapital, dels bankhæftelsesyderne, der således opnåede nogen er
statning for formuekonfiskationen i 1813. Forholdet til staten 
ordnedes ved en kongelig bevilling, der skulle gælde i $0 år. Ho
vedpunktet var, at Nationalbanken skulle have monopol på seddel
udstedelsen. Helt uden indflydelse blev staten dog ikke, idet bl. 
a. en af de fem direktører skulle udnævnes af kongen. Den politik, 
banken skulle følge, gik ud på, at sedlerne skulle bringes i pari. 
Dette kunne kun nås ved en formindskelse af seddelmængden. Dette 
gjorde man dels ved at hindre udlån ved en meget høj diskonto, 
dels ved at optage et stort lån, hvorved seddelmængdon straks 
nedbragtes noget, Bestræbelserne for at bringe vor valuta i pari 
var i og for sig højst prisværdige, men prisen, man måtte betale 
derfor, var uden tvivl for høj. Inddragningen kunne nemlig kun 
ske på erhvervslivets bekostning. Når man ikke kan låne, kan man 
ikke drive handel; og med de rentesatser, som Nationalbanken ar
bejdede med, og med de midler, som den overhovedet stillede til 
disposition, kunne kun lidet udrettes. Pengemangelen bliver et 
fremtrædende træk i de følgende hårde års historie. Det er i før*- 
ste række den, der 1ammer erhvervslivet.

For Danmarks industri betød efterkrigsårene den fuldstændige 
ruin. Trods mange skuffelser og vanskeligheder havde man fået 
stablet en ganske anselig fabriksvirksomhed på benene. Det gjaldt 
således tekstilindustrien. Der var uden tvivl ligeså amnge menne
sker beskæftiget ved tekstilfabrikation i København i slutningen 
af det 18.århundrede, som der er i dag. Med toldloven af 1797 
havde man besluttet at udsætte denne industri for fremmed konkur
rence. Den kom ikke straks. Krigen kom nemlig til at virke som en 
fortsat beskyttelse, så at man først nu kunne vente den. Den ude
blev ikke, og det slag, den udenlandske konkurrence rettede mod 
den danske industri, blev dræbende. De danske industrivirksomhe
der, der overlevede disse år, er nemt talte.

Intetsteds virkede krisen hårdere end inden for landbruget. 
Med eet slag havde krigen ændret landets økonomiske struktur. Fra 
at være et erhverv i andet plan var landbruget blevet det man så 



hen til efter frelse fra økonomisk ruin, efter at storhandelen 
var brudt sammen. En kort tid syntes det, som om forventningerne 
skulle gå i opfyldelse, men ulykken kom hurtigt. Det var marke
derne, som svigtede. Det danske korn måtte konkurrere på lige fod 
med alt andet korn på det norske marked, og priserne trykkedes. 
Samtidig skete der endnu alvorligere ting med det engelske mar
ked, der var kommet til at betyde meget i slutningen af det 18. 
århundrede. Ved den engelske kornlov af 1815 standsede nemlig 
praktisk talt al udførsel til dette land.

Virkningen af denne lov i Danmark var voldsom, en svær krise 
gik over landbruget, sværere end nogen senere. Med faldet i korn
priserne fulgte et fald i ejendomspriserne, der gik ned fra ca. 
looo kr. pr. td. hartkorn til ca. loo kr. Rede penge fandtes ik
ke blandt landbefolkningen, og staten måtte overtage mange ejen
domme for skatterestancer. Dette medførte til gengæld, at det 
blev let for unge folk at få en gård, helt modsat, hvad der var 
tilfældet under den sidste landbrugskrise, hvor ejendomspriserne 
blev holdt kunstigt oppe. Perioden 1818-1828 er vel den hårdeste 
tid, vort land nogensinde har måttet stå igennem.

Med året 1824 nåede kornpriserne bunden, og fra da af gik det 
stadigt og ret jævnt opad. Opgangen varede til henimod 188o, på 
hvilket tidspunkt kornpriserne var ca. 3 gange så høje som i 1824. 
Selv om kornpriserne på verdensmarkedet nu og da også breder sig 
til Danmark, bliver det efterhånden - om end i begyndelsen lang
somt - virkelig gode tider for det danske landbrug; og det gamle 
ord, der siger, at når bønderne har penge, har vi alle penge, 
kommer omsider til at holde stik inden for byerhvervene. Fra be
gyndelsen af 3oerne står det alle klart, at kornhandelen er 
grundstenen i Danmarks økonomi; af den er alle afhængige.

Det danske korn blev lagt på kreditoplag i England for at være 
klart, når prisen steg, og tolden faldt, så eksporten blev løn
nende. Kvaliteten af det danske korn havde tidligere ladet meget 
tilbage at ønske. En medvirkende Faktor hertil havde vel været, 
at det danske korn havde indtaget en monopolstilling på det nor
ske marked. Nordmændene i det søndenfjeldske Norge skulle købe 
deres korn i Danmark, og bevistheden herom bevirkede, at man ik
ke følte særlig trang til at kæle for kvaliteten, hvad der med 
rette havde givet anledning til megen bitterhed fra norsk side. 
Da vort korn derfor pludselig blev vor vigtigste vare og skulle 
gøre sig gældende på verdensmarkedet, lod det meget tilbage at 
ønske. Det fremkom fugtigt og urenset- og placeres derfor lavt på 



noteringerne. Tyske købmænd, navnlig i Kiel, begyndte ligefrem 
at købe dansk korn med det formål at forædle det. Denne tanke 
toges op af Hans Puggaard, der selv rejste rundt og foretog si
ne opkøb medbringende sin indforskrevne rensemaskine. Metoden 
vandt indpas, og i løbet af 2oerne gjordes der en stor indsats 
fra købmændenes side for at oparbejde en kvalitetsvare, hvilket 
arbejde omsider kronedes med held.

Bønderne solgte deres korn til købmanden i provinsbyen. Oprin
delig foregik det i løbende regning, således at bønderne modtog 
varer for kornet til en pris, der fastsattes af købmanden. Den 
var måske ikke videre høj, men til gengæld var de sikre på to 
ting, nemlig at de altid kunne komme af med kornet og altid opnå 
varekredit, når det kneb. Efterhånden, navnlig omkring 184o, be
gynder bønderne dog at få interesse for noteringerne på verdens
markedet. Da regeringen samtidig bryder byernes kornhandelsmono
pol ved at tillade enhver at opkøbe korn til videre forhandling, 
kommer købmændene ud for en konkurrence, der gør, at bønderne 
kommer til at stå stærkere. Det benytter de til at kræve verdens
markedets pris for deres korn.

Med kornhandelens opsving bliver provinskøbmanden en central 
skikkelse i det danske erhvervsliv. Herom vidner de store gamle 
købmandsgårde i vore provinsbyer. De ligger ofte mellem hovedga
den og havnen. I forbygningen er butikken. Gennem en port kommer 
man ind på den store gårdsplads. Her holdt bønderne ind, når de 
kom til byen med deres varer. Staldplads og hestefoder var køb
mandens service tilligemed en bid mad og en dram. Gårdens andre 
længer optoges af kornmagasiner og andre pakhuse; ofte fandtes 
også et brændevinsbrænderi installeret. På havnepladsen fandtes 
kul - og tømmerplads. Det er de store blandede købmandsforret
ningers storhedstid, således som vi f.eks. kender dem fra Gold- 
schmids novelle ”Fra min Onkels Tømmerplads”.

Provinskøbmændenes forretning var meget sammensat. Kornet var 
hovedvaren. Efter tørring og rensning udskibedes det til England. 
Transporten foregik i reglen på købmandens egne småskibe. Fra 
England hjemførtes efterhånden både industrivarer og kul, ligesom 
skibene lejlighedsvis bragte en ladning tømmer fra Norge. Dette 
gav anledning til en omfattende detailhandel. I butikken forhand
ledes manufaktur, kolonial og isenkram. Fra pladsen solgted tøm
mer, kul og støbegods. Kundekredsen udgjordes først og fremmest 
af bønderne, men selvfølgelig også af byens indbyggere og land
håndværkerne .



Prisudviklingen er stadig gunstig gennem 3oerne, og bønderne 
begynder at forvinde de dårlige tider, således at deres forbrug 
stiger, og omsætningen yderligere fremmes. Stadig virker imidler
tid den engelske kornlov hæmmende på markedet, den ophæves først 
i 1846, og først dermed kommer kornhandelen i sit fuldeste flor.

Tiåret fra midten af 4oerne til midten af 5oerne er provins
byernes store blomstringstid. Provinsbyernes fremgang understre
ges af en stærk vækst i befolkningstallet, medens København sam
tidig stagnerer på dette punkt. På mange områder viser provins
byerne deres virketrang. I 1837 får Århus således en filial af 
Nationalbanken. Det ville Odense også have; og da den ikke fik 
det, tog dens handelsstand i 1846 initiativet til grundlæggelsen 
af Danmarks første private bank i moderne forstand: Fyens Discon- 
to Kasse. Det er også i Odense, det første gasværk grundlægges, 
adskillige år før København fik sit. Der strømmer en frisk bølge 
af foretagsomhed over provinsbyerne. 1854-57 grundlægges ialt 
13 provinsbanker, de fleste i Jylland.

Efter ophævelsen af korntolden i England i 1846 syntes fremti
den sikret for det danske landbrug. Der var skaffet et sikkert 
afsætningsmarked til priser, der foreløbelig viste sig favorable. 
Årene fra 1846 til ca. 188o er måske de bedste, det danske land
brug har haft. Ejendommene, der er et godt udtryk for landbrugets 
rentabilitet, steg bestandigt i disse år. Hertil kom, at det dan
ske landbrug ikke kendte til import af råstoffer, hvis eventuelle 
prisstigninger kunne true med at berøve bønderne deres fortjeneste. 
De tekniske fremskridt var gennemgående kun få. Det vigtigste var 
at man begyndte at dræne de sure jorder. Derimod anvendte man frem
deles kun staldgødningen, der på grund af kornavlens overvægt var 
ret sparsom. Resultatet udeblev heller ikke. Mod periodens afslut
ning begynder resultaterne af rovdriften at melde sig i form af 
nedsat afgrøde. Men foreløbelig var der ingen grund til bekymring. 
Der foregik blandt bønderne en storstilet opsparing, men midlerne 
anbragtes gennemgående forsigtigt i sparekasser. Den første opret
tedes 181o på Holsteinborg ved grevens foranstaltning og som en 
filantropisk institution. Hidtil havde bønderne ikke haft noget 
sted, de kunne gå han med deres sparemidler. I fæsteperioden kun
ne de ikke yde hinanden sikkerhed i jord. Det var derfor mest ble
vet til, at de satte det i sølvtøj, som det fra gammel tid havde 
været skik. Sparekassen i Holsteinborg fik mange efterfølgere, og 
efterhånden blev det bønderne selv, der fik ledelsen. De midler, 
der opsparedes, blev af stor værdi, da de dårlige tider satte ind.



Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en 
ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige 
vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 
19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuld
byrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, 
skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præ
sten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forplig
tende og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter 
loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede per
soner at søge seng sammen, før end di i kirken retteligen 
blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne 
lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af 
trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig 
reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog 
-uden at være ægteskabsstiftende- og er i vore dage afløst 
af forlovelsen.

Som et ydre tegn på trolovelse bar den trolovede -i hvert 
fald hvis det var en mere fornem person- en fingerring af 
guld, der blev anbragt på den fjerde finger, "Thi vise mestre 
og læger skriver, at der ganger en åre fra hjertet op til den 
fjerde finger".



"Historiens sang"

Som dybest brønd gi'r altid klarest vand, 
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder, 
så styrkes slægtens marv hos barn og mand 
ved folkets arv af dybe, stærke minder. 
Din egen dag er kort, men slægtens lang; 
læg øret ydmygt til dens rod forneden: 
årtusind toner op i gråd og sang, 
mens toppen suser imod evigheden!

Vi søger slægtens spor i stort og småt, 
i flinteøksen efter harvens tænder, 
i mosefundets smykke, plumpt og råt, 
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder. 
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog 
har gemt et gran af slægtens vé og våde; 
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog, 
og løfte mig en flig af livets gåde.

Jeppe Aakjær.
Skrevet 1-6-1916 til "Historisk Stævne" 
i Skive 5-6. s.å.



Afdeling A.
Ane 1

Afdeling B.
Ane 1

Afdeling C.
Ane 1

Afdeling D.
Ane 1

Laust Lassen Eline Marie Christian Anne Cathrine
Andersen Jørgensen Gerhard Drohse Jessen

I.
Peter Jefsen Andersen g.m.

I.
Anna Cathrine Drøhse

Børn:

I.A.
Laust Andersen 

g.m.
Carla Lutzen

I.B.
Anna Kathrine Andersen 

g.m. 
Theodor Skøtt

Børn:

I.A.l. Udøbt dreng.
I .A.2. Peter Jefsen Andersen 

g.m.
Pia Stokholm Simonsen.

I .A.3. Leif Lutzen Andersen.
I .A.4. Jutta Andersen 

g.m.
Lars Rode-Petersen.



I.
PETER JEFSEN ANDERSEN er født d. 13. oktober 1889 i Skast og han 
døde d. 22. maj 1916 i Verdun, Frankrig.
Peter Jefsen Andersen blev døbt d. 6. december 1889, faddere var: 
Iver Jørgensen i Jollerup, Johan Phillip Andersen i Bredebro og 
Johanne Bothilde Bendixen i Skast.
Han blev gift d. 17. maj 1912 i Visby Kirke med
ANNA CATHRINE DRØHSE, der er født d. 13. juli 1889 i Gammelby, 
Visby Sogn.
Hun blev døbt d. 22. september 1889, båret til dåben af aftægts
mand Christian Jacobsen Petersens hustru Marie fra Gammelby, fad
dere var: pigerne Lauritte Hansen og Ingeborg Wind af Gammelby, 
skomager Thomas Tindsen af Gammelby og ungkarl Jens Christian 
Amtkiær af Jylland.
Anna Cathrine Drøhse døde d. 19. maj 196o i Skast.
Peter Jefsen Andersen var gårdejer i Skast.
I ægteskabet er børnene:
A. Laust Andersen, om ham se I.A.
B. Anna Kathrine Andersen, om hende se I.B.



Laust Andersen og familie 
ved faderen Peter Jefsen 
Andersens grav på slagmarken 
i Verdun, Frankrig.

Laust Andersen og
Carla Lutzen

Peter Jefsen Andersen og 
Pia Stokholm Simonsen med 
børnene Piet og Peggy

Jutta Andersen og Lars 
Rode-Petersen

Jutta Andersen og Lars 
Rode-Petersen med Dennis Leif Lutzen Andersen



I.A.
LAUST ANDERSEN er født d./15. november 1912 i Skast.
Han blev gift d. 5. august 1941 i Skast med
CARLA LUTZEN, der er født d. 6. september 1919 i Skast som datter 
af smedemester Niels Lutzen og hustru Amalie Andersen, Skast.
Bosat: Hjulvej 3, 627o Tønder.
Laust Andersen er direktør for Stallex a/s.
I ægteskabet er børnene:

I.A.l.

UDØBT DRENG, født d. 31. december 1942 i Møgeltønder og død d.
4. januar 1943 samme sted.

I.A.2.

PETER JEFSEN ANDERSEN er født d. 7. marts 1945 i Rise.
Han blev gift d. 5« juli 1969 i Tønder med
PIA STOKHOLM SIMONSEN, der er født d. 5. maj 195o i Tønder som 
datter af overportør Simon Stokholm Simonsen og hustru Karoline 
Katharina Løfgren, Viben 23, 627o Tønder.
Bosat: Hjejlen 54, 627o Tønder.

I.A<2.a.

PIET STOKHOLM ANDERSEN er født d. 17. januar 197o i Tønder.

I.A.2.b.

PEGGY STOKHOLM ANDERSEN or født d. 14. juli 1971 i Tønder.

I.A.3.
LEIF LttTZEN ANDERSEN er født d. 18. september 1948 i Højer.
Bosat: Tjørnevej, 83oo Odder.

I .A.4.
JUTTA LUTZEN ANDERSEN er født d. 15. august 195o i Tønder.
Hun blev gift d. 17. august 1974 i Tønder med
LARS RODE-PETERSEN, der er født d. 13. november 1949 i Odder som 
søn af souschef Hans Rode-Petersen og hustru Else Eriksen, Høj- 
toftevej 51, 67oo Esbjerg.
Bosat: Nygårdsvej 29, 67oo Esbjerg.
Lars Rode-Petersen er radioforhandler.

I.A.4.a.

DENNIS RODE-PETERSEN er født d. 5. august 1975 i Esbjerg.



Laust Andersen fortæller selv:
"Jeg blev født d. 15. november 1912 i Skast; far var Peter 

Jefsen Andersen, mor var Anna Cathrine Drøhse. Far faldt ved 
Verdun i Frankrig under 1. verdenskrig.

•'Han faldt i Kamp for en fremmed sag, ved tvang han måtte 
forbløde".

Foruden mig, havde mine forældre en pige, min søster Anna 
Kathrine Andersen, nu gift Skøtt, bosiddende i Kolding. Ende
lig havde mor i hendes andet ægteskab en søn, min halvbroder Sø
ren Hansen, nu bosiddende i Tønder.

Fra barnsben har jeg altid følt mig meget stærkt knyttet til 
min fars side, nemlig familien Andersen, samt til slægtsgården, 
som den havde i Skast. Jeg er næsten blevet opdraget der, idet 
farmor Eline Andersen samt mine tre fastre Emma. Ellen og Marie, 
samt mine farbrødre Chresten og Valdemar tog sig af mig og op
drog mig i familiens ånd, "arbejde, retskaffenhed, påpasselighed 
i økonomiske anliggender samt national stolthed."

Jeg var fire år, da min far faldt i krigen, dog kan jeg svagt 
mindes ham. Efter at..han var faldet, tog farmor og fars søskende 
sig endnu mere af mig. Jeg opholdt mig derefter på slægtsgården 
indtil mor giftede sig igen og derved fik navneforandring til 
Poulsen-Hansen. Så tog de mig til særdeles stor sorg for farmor 
hjem til sig, men mit tilhørsforhold blev altid hos familien An
dersen. Farmor, familien Andersens overhoved var en meget vilje
stærk og god kvinde. Hun lærte mig at når .jeg tjente to kroner, 
måtte jeg kun give een krone ud. Det er hende, som har skabt stræ
beren i mig.

Kort efter blev min afdøde fars landejendom, som han havde 
fået som arv udfra slægtsgården, solgt af min mor og stedfar. 
Derpå sad vi til leje i et gammelt hus i eet år. Dette var for 
mig et meget kedeligt år, da det meste af dagen gik med kortspil 
i huset. Det har givet mig en sådan afsky for kortspil, at jeg 
selv aldrig har lært det. Derefter købte de en lille gård på 35 
tdr. land, dette gav straks mere lyst, da der her var noget at 
arbejde med.

Min stedfar var faktisk uegnet til arbejde, idet han led af 
en ondartet mavesygdom og aldrig var rigtig rask. Vi stred os 
imidlertid gennem de dårlige år i tyverne. Min stedfar kørte en 
mælketur, og markarbejdet blev udført af mig efter skoletid. Når 
vi så. nåede frem til december måned, kom lvspunktet, idet den 
årlige dollarcheck kom som den tilbagevendende julegave fra min 



morbroder, Jes Drøhse, som levede i Staterne. Denne check har 
faktisk reddet vor lidt dårlige økonomi hvert år. Morbroder Jes 
var familien Drøhse's stærke mand, som inde i Amerika holdt sam
men på sine søskende og hjalp dem både økonomisk og moralsk gennem 
de første særdeles svære år. Han havde sin forretning i San Fran- 
cisco. Jeg husker tydelig morbroder Jes, fra han var hjemme. Han 
tog mig altid med rundt, når han besøgte sine øvrige søskende i 
Danmark. Morbroder Jes var en meget stærk og moralsk rettænkende 
mand, som sagde til mig, og det husker jeg tydeligt den dag 'i dag, 
selv om jeg kun var otte år dengang, "rejs aldrig til Amerika, 
bliv i Danmark, her har vi en virkelig kultur", endvidere sagde 
han: "grav i dit hjemlands muld og find den livsform og livsbane, 
som du vil slå ind på", jeg fulgte hans råd.

Foruden ham, havde mor en broder mere, som jeg satte meget 
stor pris på, morbroder Niels Peter Drøhse, som havde en ejendom 
i Gallehus og senere købte en gård i Sølsted. Det er fra gården 
i Sølsted, jeg kender ham bedst. Hos ham og hans hustru - tante 
Kirstine - var jeg hvert år på otte dages sommerferie. De havde 
to sønner Christian og Johann, som var et par år ældre end jeg. 
Vi fandt sammen i et venskabsforhold, som holdt op gennem årene 
til Johann's død, og som stadigvæk holder med Christian, som le
ver på fædrenegården i Sølsted.

Min morbroder Niels Peter besad den store evne at kunne dele 
arbejde og fritid. Han brugte alt?d den smule fritid, der blev 
til ham, til at lære og forklare os livets gode og dårlige sider. 
To af mors andre søskende, som jeg ofte besøgte, var morbroder 
Jakob og morbroder Andreas.

Morbroder Jakob arvede mors fødegård i Øster Gammelby. Det 
var en ejendom med særdeles mager jord. Han sled sig igennem ved 
sparsommelighed og påpasselighed. Han var en god og vennesæl mand. 
Mormoder boede mange år hos ham og hans hustru. De sidste år bo
ede hun imidlertid hos mor, som passede hende med megen flid og 
omhu.

Morbroder Andreas var i sin ungdom i Amerika. Da han kom hjem 
igen, købte han gæstgivergården "Mariasminde". Denne blev solgt 
nogle år senere, hvor han så købte en gård i Emmerlev. Han havde 
tre sønner og tre døtre, som vi ogs* besøgte.

Nu tilbage til gården i Skast, hvor jeg voksede op. Min sted
far var et meget godt menneske, han har altid været god. overfor 
mig, men han var en dårlig økonom, til trods herfor var han den 
i sin familie, som klarede sig bedst. Familien Hansen var en fa



milie,som ikke havde forstand på økonomi, og derfor gik det den 
altid dårligt.

Vi arbejdede gården op, og det gik forholdsvis godt. Jeg var 
ude at tjene et par år ind imellem. For de penge,som jeg tjente, 
købte jeg en hest - heste har altid været det dyr, som jeg holdt 
mest af - endvidere købte jeg ti får, som ved siden af min løn 
gav en god økonomi. De overskydende penge gik altid i ejendommen 
derhjemme. Da jeg efter at have aftjent min værnerligt i 1933, 
kom min stedfars onkel, Andreas Hansen, som var min formynder, 
over til os. Jeg blev kaldt ind, vi fik en kop kaffe sammen med 
ham, derpå tog han et dokument op, som han bad mig underskrive. 
Dette dokument attesterede, at jeg var myndig, og at jeg kunne 
få arven efter min far, hvilken arv henstod i overformynderiet, 
udbetalt. Jeg underskrev dette, og Andreas Hansen udbetalte se
nere pengene til min stedfar, der brugte dem til at bygge en avls
lade for. Jeg indvilligede i denne transaktion for at imødegå en 
familiestrid. Dette blev min farbroder Chresten og farmor meget 
fortørnet over. Nu var jeg i mellemtiden blevet 23 år, og arbej
dede meget hårdt. Om formiddagen kørte jeg en mælketur, om efter
middagen udførte jeg markarbejde på gården såvel som for nabo
bønderne, for på denne måde at tjene til gårdens opbygning og be
sætningens udvidelse.

Min søster var en meget dygtig og arbejdsom pige.,En af grun
dene til, at det gik så godt fremad for os, var hendes særdeles 
gode arbejdsindsats.

Min halvbroder var derimod en forkælet og meget arbejdssky 
dreng, som intet udførte, hvorimod min mor og stedfar gjorde det, 
som de formåede. Efterhånden fik vi god grund under fødderne, en 
bedre økonomi, og vi så os i stand til at bytte gården med jord
lovsudvalget, hvorved vi fik en større gård, som forlangte endnu 
mere arbejde. Vi måtte arbejde fra seks morgen til sent aften. På 
denne måde fik vi gården kørt op på en besætning på 4o kreaturer 
og 4 heste, samt fik jorden i driftsmæssig god stand. Derudover 
fik vi gælden nedbetalt til sytten tusinde kroner, på en gård som 
i dag er mindst 35o.ooo,- kroner værd.

Vi er nu nået frem til januar 1939, og jeg var i tvivl om min 
fremtid, da jeg havde fundet en pige, som jeg gerne ville giftes 
med, men gården var ikke min. Den havde brugt en stor del af min 
ungdomskraft. Disse tyve år med hårdt legemligt arbejde var sat 
til sammen med min fædrene arv. Jeg sagde til mig selv, at du må 
tage ud i verden og skabe dig en ny fremtid. Jeg så op mod vort 



broderfolk i nord, Finland, der var truet af vore fælles arve
fjende, Sovjetunionen. Dette lille, tapre, modige folkeslag, som 
var villige til at kæmpe for fremtiden og friheden, der rejste 
jeg op. Da begyndte en ny epoke i mit liv, som er beskrevet i et 
andet afsnit, som kun er tilegnet mine børn, perioden 1939-1948.

I 1948, da Danmark igen var begyndt at falde til ro og for
nuften havde sejret i vort land, tre år efter,at vor førstefødte 
Peter var blevet født, boede jeg med min hustru i Højer, og ar
bejdede som skovarbejder ved stuboptagning og sprængning, men 
jeg kunne ikke holde dette svære arbejde ud, da jeg på det tids
punkt led af malarie. Derfor besluttede min hustru og jeg, at jeg 
skulle forsøge lykken som repræsentant indenfor landbrugsmaskiner. 
Hos os er der ikke langt fra ord til handling. Jeg begyndte om
gående som rejsende for maskinhandler Westergaard i Løgumkloster. 
Det gik efter omstændighederne særdeles godt.

Pludselig kom der en dag en repræsentant fra firmaet Hans 
Beyer i Åbenrå, han tilbød, at jeg kunne tjene mere, hvis jeg vil
le sælge maskiner direkte for dem på Vestkysten, da de jo var 
leverandør til Westergaard. Firmaets direktør Skov-Nielsen mente, 
at det var unødvendigt, at Westergaard skulle lukrere på mit salg 
og min arbejdsindsats, hvorfor jeg blev enig med Skov-Nielsen om 
at rejse for hans firma. De stillede herefter en ny motorcykel 
til min disposition. Da begyndte det først rigtigt at lykkes for 
os.

I mellemtiden var vores anden søn Leif blevet født. Min hustru 
og jeg blev enige om at flytte til Tønder, som lå mere centralt 
for vores forretning. Vi købte en gammel ejendom med mejeriudsalg 
i Østergade 41. Mælkeudsalget drev min hustru, hvorved hun tjente 
til vort daglige brød. På den måde kunne jeg arbejde videre med 
maskinhandelen i Østergade.

Vores datter Jutta blev født i denne ejendom.
Et år senere blev en forretningsejendom med udstillingslokaler 

og værksted samt beboelse, Østergade 21, til salg. Denne købte vi. 
Endelig havde vi fået en rigtig landbrugsmaskinhandel. Cirka et 
halvt år efter, at vi var begyndt i denne forretning, som vi be
nævnte t!Østergades Maskinhandel”, kom der en repræsentant fra '•m- 
port-firmaet Langreuter i København, han tilbød os forhandling 
af Lanz og John-Deere traktorer og landbrugsmaskiner. Da vort fir
ma på dette tidspunkt var under udvikling og i fremgang, havde de 
ingen betænkeligheder med hensyn til at tilbyde os eneforhandling 
for det gamle Tønder Amt.



På dette tidspunkt var Peter 12 år, og han begyndte nu at 
hjælpe til i forretningen. Når Peter ikke var i skole, var han 
altid med mig ude at handle i omegnen, idet han gik meget op i 
forretningen, som var hans et og alt. Min mor fortalte engang, 
da hun havde været ude hos os, at det første jeg spurgte om, når 
jeg kom hjem fra mine ture var: "hvor er Peter?" og når Peter kom 
hjem fra skole, var hans første spørgsmål: "hvor er far?".

Da jeg ikke selv havde nogen indsigt i regnskabsmæssige for
hold, tog han sig mere og mere af sådanne ting, samtidig ordnede 
han kontorsager og gik i banken. Peter var ikke nogen legedreng, 
men tog sig af og gik alvorligt op i ting, som var beregnet for 
senere alderstrin.

På det tidspunkt var Vest Tysklands grænser blevet åbnet for 
handel, vi så deri en chance for at få en eksport af staldinven
tar igang, hvilket også lykkedes for os, idet vi fik en tyve-årig 
kontrakt med kobindselfabriken DAN i Egtved for alle EWG-lande 
samt Schweiz.

Firmaet skulle nu have et upersonligt navn, og jeg udsatte en 
præmie på 5 kroner til den i familien, som kunne komme med det 
bedste forslag. Præmien blev vundet af Jutta, idet hun kom med 
forslaget "Stallex", som står for stald eksport.

Firmaet fortsatte nu under dette firmanavn. Eksporten tog det 
meste af vores tid og kræfter, hvorfor handelen med landbrugs
maskiner blev delvis forsømt, og med tiden helt blev afviklet.

Under denne periode gik Peter i gymnasiet på Tønder Stats
skole, samtidig tog han sig på egen hånd af den regnskabsmæssige 
side i firmaet. Midt i gymnasietiden måtte han søge fri, idet 
jeg overhovedet intet engelsk kunne, og han måtte tage med mig 
til England for at afslutte vore første forretninger derovre. 
Det drejede sig om en kontrakt på de første industrimaskiner, som 
vi importerede.

Efter studentereksamen kom han på Tietgenskolen i Odense, 
hvor han tog "Niels Brock-/højere Handelseksamen" på eet-årigt 
kursus. Han måtte hurtigst muligt tilbage til firmaet og måtte 
derfor give afkald på. at blive uddannet som økonom samt tage 
Handelshøjskolens diplomprøve i udenrigshandel.

Fra Tietgenskolen kom Peter til militæret. Han aftjente sin 
tvungne værnepligt i Varde og Tønder samt Ringsted, hvor han blev 
værnepligtig sergent. Under denne to-års periode var han hjemme 
i firmaet hver lørdag-søndag samt på fridage og aftemer for at 
ordne kontor- og regnskabsmæssige ting i firmaet, der nu var 



kommet i hurtig vækst. Min hustru og jeg havde ikke uddannelse 
til at ordne disse ting,som var ved at vokse os over hovedet.

Bankmæssigt var vi under hele perioden blevet hjulpet sær
deles godt af Den Danske Landmandsbank og i særdeleshed af bank
direktør Munch-Knudsen, som troede på os og havde tillid til vor 
flid og forretningsmæssige evner.

En dag i året 1967 tog Munch-Knudsen mig med ind på kontoret, 
han lagde et kort over Tønder og Omegn på bordet, og forklarede, 
at han havde forhåndsviden om, at den nye omkørselsvej omkring 
Tønder-forlægning af hovedvej A 11 ville komme til at gå paral
lel forbi gården "Rethlingsminde”, som han anbefalede os at købe 
og få bygget om til vore formål. Det skulle ske hurtigt og inden 
myndighederne kunne nå at nedlægge forbud mod sådant byggeri.

Jeg kørte straks derefter, klokken tre om eftermiddagen, ud 
til ejeren af gården. Vi forhandlede nogle timer, hvorefter jeg 
tog hjem som ejer af gården med dens 27 tdr. land, beliggende ved 
den nordlige indkørsel til Tønder. Samme aften ved ti-tiden blev 
skødet på gården skrevet, den blev tilskødet Peter.

Så. startede vi ombygningen, som resulterede i, at vi efter
hånden., som arbejdet skred frem, nedrev alle de gamle bygninger 
på nær en nordlig mur og garageloft, som stadig står. Herefter 
blev beboelse, kontorer, værksted samt lagerbygninger opført i 
røde, håndstrøgne mursten.

Nu kom Peter hjem fra militæret, han skød 25.ooo,- kroner ind 
i firmaet, hvilket beløb han havde opsparet som værnepligtig ser
gent.

Firmaet udviklede sig stadig,og i 1969 så vi os nødsaget til 
at omdanne enkeltmandsfirmaet Stallex til det nuværende '’STALLEX 
A/st:. Peter, min hustru og jeg selv var eneste aktionærer og be
styrelsesmedlemmer. De første år var jeg selv administrerende 
direktør for firmaet, men i 1971 blev Peter eenstemmigt valgt 
til administrerende direktør med ansvar for firmaets daglige 
ledelse, som jeg var overbevist om, at han magtede, til trods 
for sin unge alder.

Han satsede nu på handel med entreprenørmaskiner i særdeles
hed grave/læssemaskiner, gummihjulslæssere og gravemaskiner, samt 
den dermed nødvendige forbundne reparationsafdeling. Eksporten 
kørte problemfrit sideløbende dermed, hvorfor denne nye gren kun
ne opbygges og udvikles med midler fra eksporten, som var og er 
en virkelig givtig forretning.

På. denne måde havde vi forskellige virkefelter, som var uaf



hængige af hinanden, i eventuelle krisetider kunne vi så hurtigt 
omstille os, og har derfor altid været uafhængige af konjunktu
rerne. Vi har aldrig været bange for at tage en chance og løbe 
en risiko, når der var reelle muligheder for at opnå en gevinst, 
men løbe en halsløs risiko med bind for øjnene har vi aldrig 
gjort.

Under vort firmas udvikling har der altid været kræfter, som 
har kæmpet mod os, da vi som nyt firma havde en for hurtig ud
vikling, som ikke passede ind i de gamle etablerede firmaers po
litik. Selv fra amts- og kommunal side har vi været ude for sær
deles stor og uberettiget modstand.

Vendepunktet kom da Tønders borgmester Kirchheiner afgik ved 
døden. Herefter fik firmaets revisor Jens Børsting-Andersen po
sten som borgmester. Ved hans og amtsrådsmedlem gdr. Martin Refs- 
lund Hansens store og uegennyttige hjælp og imødekommenhed lyk
kedes det endelig at nedbryde de destruerende kræfter.

Sejren kom i 1975, da vi efter lange kampe med kommune, amt, 
staten og boligministeriet endelig ved hjælp af omhandlede per
soner fik en tilladelse igennem, således at vi igen kunne udvide.

Denne gang byggede vi lokaler til værkstedets udvidelse samt 
en ny udstillingshal med facade direkte ud til den før omtalte 
omkørselsvej, som er færdigprojekteret, og som staten har ekspro
prieret land til fra vor ejendom. Denne særdeles gode forretnings
mæssige beliggenhed kan vi som omtalt takke bankdirektør Munch- 
Knudsen for på grund af hans også i denne sag store forudseenhed.

STALLEX A/s beskæftiger i dag 16 personer og er i stadig ud
vikling. Den eneste betænkelighed, jeg har for firmaet, er, at 
socialiseringen af Danmark også vil medføre at det frie erhverv 
vil blive knægtet med hård hånd og umuliggøre firmaets eksistens.

Det er vort ønske, at Peter sammen med hustruen Pia skal føre 
firmaet videre i den nye tids ånd med grobund i vore gamle tra
ditioner, således at deres søn Piet på samme måde med tiden vil 
kunne overtage ledelsen af dette familieaktieselskab.

Det er mit inderlige håb og ønske, at de næste generationer 
vil opnå, at kunne videreføre familieaktieselskabet STALLEX under 
mit motto:

!5Lær at tænke, tro og handle, det er vores odelsret5".
Nu har min hustru og jeg udarbejdet og påbegyndt grundlaget 

for denne slægtsbog, og vort inderligste håb er, at I vore tre 
børn, Jutta, Leif og Peter, vil videreføre den sammen med jeres 
ægtefæller, således at den kan fortsætte i familien Andersens arv 
og ånd.



STUTTERI STALLEX.
Dengang, Peter kom hjem og overtog den værste del af mit ar

bejde som administrerende direktør for STALLEX a/s, var en af de 
største dage i mit liv, idet arbejdet var ved at tage overhånd 
for mig.

Efterhånden, som jeg blev aflastet, vendte min energi til
bage.

På dette tidspunkt var Jutta begyndt at studere til børne
pædagog, hun var i praktik på børnehjemmet i Tønder, men boede 
stadigvæk hjemme hos os. I fritiden viste hun særdeles stor in
teresse for heste, hvilken interesse hun har arvet efter mig. Det 
endte med, at jeg købte en hest til hende, for senere at købe en 
til mig selv.

Hen på efteråret byggede vi en lille hestestald. Jutta pas
sede og plejede hestene, og efterhånden fandt vi ud. af, at vores 
mål var at specialisere os i hesteavl. Det skulle være første
klasses heste af ædel afstamning. Stalden blev udvidet år for år. 
Foruden de hesté vi solgte i indlandet, solgte vi hvert år et 
større antal til Vest-Tyskland. Det gik langsomt over til at 
blive et stutteri for os, vore heste blev kendt vidt omkring, 
vi blev medlem af Foreningen til ædle hesteavls fremme i Danmark 
-fuldblods-, og fik selv en hest på galopbanen.

På vore fuldblodshopper avlede vi afkom, som nu bliver op
drættet hos os og solgt på auktionen for fuldblodsheste i Klam- 
penborg.

Det er sådanne heste, vi senere vil få at se på galopbanen.
Vi har nu i året 1975 bl.a. 7 stamhopper i ren fuldblod, end

videre 4 stamhopper, som er rene araberafstamninger, hvorfor vi 
også er medlem af araberforbundet. Disse 11 hopper giver os år 
for år opdrættet. Derudover har vi købt en del springheste efter 
oldenburgerhopper og fuldblodshingstene "Guter Gast","Manolette" 
og "Manometen", som giver særligt velegnede springheste. Vi har 
i dette år solgt 33 heste til Vest-Tyskland.

Da vi blev optaget i ædel hesteavl, blev vores stald og heste
avl indregistreret som "Stutteri Stallex". Vi har i år yderligere 
udvidet vores hestestald, den er særdeles moderne og bestyr af 
lo boxe plus lo enkeltstalde, vi kan huse omkring 25 heste i vor 
moderne stald.

For enden af stalden har vi opstillet fodersiloer til havre 
samt grøntpiller. Havren valser vi selv på en dertil bygget korn
valse.



Min hustru har købt en landejendom i Østerby, hvor vi har 
restaureret beboelsen og ombygget stalden, så den kan huse om
kring lo heste, den er indrettet med syv boxe.

Foderet til stutteriet avler vi selv på disse to ejendomme.
Når jeg selv ikke mere magter at drive stutteriet, skal det 

administreres af Peter som økonom og Jutta som praktiker, indtil 
et af børnebørnene, som måtte have interesse for hesteopdræt, kan 
føre det videre.

På nuværende tidspunkt kan vi allerede mærke, at Pia og Peters 
to børn - Peggy og Piet - har stor interesse i heste, det kan vel 
heller ikke undgås, at Lars og Juttas søn vil få samme interesse.

Når Leif engang sætter bo, vil hans børn også få den inter
esse, så jeg er fuldt overbevist om, at når disse hesteinteres
serede efterkommere vokser op, vil stutteriet Stallex blive vide
reført og gjort større på bedste vis og derfor blive endnu mere 
kendt.

Min far har jeg aldrig rigtig kendt. Det, jeg kan sige om 
ham, er, at hans blod og familietraditioner har givet mig sikker
hed og kraft til at komme frem i verden og til at klare alle van
skeligheder. Et gåpåmod og en stædighed til hverken at se til 
højre eller venstre.

Da jeg rejste til Finland, var en tvivl sået i mit sind. Da 
denne tvivl blev til faktum ved min mors og stedfars død, kunne 
jeg, udelukkende på grund af denne stædighed og dette gåpåmod, 
tage dette faktum ved godt mod.

Arven efter min far var mistet. Alt, hvad jeg havde brugt 
tyve år af min bedste ungdom på at bygge op, var mistet. Tyve års 
hårdt arbejde var mistet, idet min arv blev på siger og skriver 
ethundrede og halvtres danske kroner.

Gården fik min halvbroder så godt som kvit og frit, han hand
lede og forærede den senere næsten bort for tohundrede og halvtres 
tusinde danske kroner.

Jeg vil imidlertid gerne fremhæve, at mor led meget under 
denne viden. Hun har adskillige gange uopfordret sagt til min 
hustru, at vi selvfølgelig skulle arve lige, hun magtede det 
bare ikke. Det skal være hende mange gange tilgivet.

Denne arvefordeling gjorde, at jeg har holdt mig til min fars 
side, med dens familietraditioner. Her blev arven ikke skævt og 
ulige fordelt, jeg har arvet lige eftei' mine fastre Emma og Marie. 
Som en lære heraf og for at følge familietraditionerne, har vi 
også sørget for, at vore børns arv vil blive ligeligt fordelt.



Hos familien Andersen skal en så væsentlig sag i livet ikke af
gøres ved tilfældigheder.

For efterkommere af vores familie gives der kun eet mål, nem
lig "ligeud og fremad". Vort motto er "stilstand er tilbagegang".

Min mor er der ikke skrevet meget om. Hun var en kvinde og 
mor,som kun få, hun vil i mit sind og hjerte aldrig blive glemt. 
Hendes største glæde var at give, og hun gav i rigt mål.

Mere om hende vil I finde i afsnittet "Til mine tre børn".
Min hustru har altid været vore børn en ualmindelig god mor 

og mig en god hustru. Hun har altid været tro, arbejdsom og spar
sommelig. Hun var en god støtte i de strenge tider om kampen for 
tilværelsen. Der var et tidspunkt, hvor hun alene kæmpede og vandt 
kampen for os alle, derom mere i afsnittet "Til vore tre børn".

Mit gode forhold til vor søn Peter er beskrevet i optegnel
serne om firmaets dagligdag. I sit ægteskab med Pia har han gjort 
mig til farfar ved Piet og Peggy, hvilke :børn jeg er meget stolt 
af. Pia og jeg er fundet sammen i et venskab for livet.

Vor søn Leif er ikke blevet omtalt meget. Jeg kan kun sige, 
at dette forhold er fuldt på højde med det, jeg har til såvel 
Peter som Jutta. Min hustru og jeg bragte ham efter velafsluttet 
realeksamen til hans læreplads i Esbjerg, hvor vi efterlod ham 
på. et loftsværelse. Hans kommentar var mandig og kort: "skal jeg 
tilbringe fire år her?". Vi kørte mismodige og bange hjem, det 
viste sig lykkeligvis at være uberettiget, han klarede sig mo
digt og stolt, besøgte sit hjem næsten hver søndag i læretiden. 
Han var altid glad og frimodig, bragte mange kammerater med sig, 
som jeg altid endte i store diskussioner med om forretning, øko
nomi m.v. Leif og jeg gik i vores fritid lange ture, drøftede 
hans fremtidsplaner og byggede luftkasteller. Den dag,han er færdig 
med sit studium og går ud som ingeniør, vil de komme frem i rampe
lyset, så. megen tiltro har jeg til vores søn.

Vor datter Jutta er omtalt i afsnittet om stutteriet STALLEX, 
som har vor fælles bevågenhed. At hun efter fuldendt læretid nu 
er blevet gift har ikke kølnet vort forhold, snarere tværtimod. 
Hun har gjort mig til morfar, og i hendes mand har jeg fundet 
en god ven, der føler sig hjemmehørende i familien Andersen, en 
ven for livet.

Til mine børn, svigerbørn og børnebørn vil jeg sige:
"Gå. aldrig på akkord, lad jer aldrig vælge ind i offentlige 

eller andre hverv, så vil I blive fri for megen kævl og splid, 
samt spare jeres kræfter til loo% indsats for den familie I har



kær, det firma og det arbejde I har skabt.
Indtil nu er dette lykkedes for mig, og det skal I have megen 

tak for”.



I.B.
ANNA KATHRINE ANDERSEN er født d. 11. juli 1914 i Skast. 
Hun blev gift d. 31. januar 1948 i Skast med 
THEODOR SKOTT, der er født d. 8. juni 1918 i Kongsted som søn af 
karetmager Erik Nielsen Skøtt og hustru Johanne Marie Rasmine 
Christensen, Kongsted.
Bosat: Kongebrogade 35, 1. sal th., 6ooo Kolding.
Anna Kathrine Andersen gik i skole i Skast. Efter endt skolegang 
var hun husassistent hos en nabo i 3 år, herefter havde hun an
sættelse hos en købmand i Jerndrup, hvor hun, foruden at virke 
som ekspeditrice, også hjalp til i huset, her var hun i 3 år, 
hvorefter hun var hjemme til giftermålet. Efter giftermålet har 
hun virket som pakkerske på en frugtplantage. Siden 1956 har hun 
haft ansættelse som rengøringsassistent ved firmaet Jysk Såsæd. 
Theodor Skøtt gik i skole i Kongsted og var derefter beskæftiget 
ved landbruget, først på hjemegnen derefter i Over-Jersdal og se
nere i Hovslund ved Rødekro. Han aftjente sin værnepligt ved Første 
Fodfolks-Pioner Batt. i Tønder fra 11. januar 1939 til 13. april 
194o, han var således med da Tyskerne d. 9. april besatte Danmark. 
Efter hjemsendelsen fik han arbejde som chauffør, om sommeren i 
tørvemosen, han kørte dyndet ud til liggepladserne, om vinteren 
arbejdede han i brunkulslejrene i Søby, Fra 1. august 1946 til 1. 
april 1961 var han chauffør ved kolonial en gros-firmaet Oskar 
Christensen, Kolding, men måtte så holde op på grund af sygdom. 
Fra efteråret 1961 til efteråret 1964 var han beskæftiget på Voss 
Fabrik A/s, Fredericia.



ANETAVLE
for

Laust Lassen Andersen



Peter Jefsen Andersen og
Anna Cathrine Andersen f. Drøhse

Laust Lassen Andersen og Eline Marie Jørgensen 
med børn



Laust Lassen Andersen 1

blev født d. 6. august 1855 i Skast og døde d. 28. februar 1914 
samme sted.

Han blev døbt d. lo. august 1855, faddere var: gårdmand Laust 
Pedersen, ungkarl Peder Mikkelsen og pigen Gyde Marie Lassen af 
Skast.

Laust Lassen Andersen blev gift d. 29. oktober 1884 i Skast 
Kirke med

Eline Marie Jørgensen

der blev født d. 3o. november 1862 i Jolderup, Bjolderup Sogn, 
som datter af gårdejer Christen Jørgensen og hustru Ellen Iver
sen, hun døde d. 22. oktober 1943 i Skast.

Laust Lassen Andersen var først forpagter,senere gårdejer i 
Skast. Ægteparret havde sønnen:
Peter Jefsen Andersen, om ham se I.



Slægtsgården i Skast

Peter Jefsen Andersen 
og Nicoline Lassen



Peder Jefsen Andersen 2

blev født d. 4. december 1814 i Abterp, Brede Sogn, og døde d. 
lo. oktober 1894 i Skast.

Han blev døbt d. 11. december 1814, faddere var: Peder Peder
sen Boesen fra Astrup i Brøns, Iver Iversen fra Kvorp i Ravsted 
Sogn og Ingeborg Jefsen fra Skast.

Peder Jefsen Andersen blev gift d. 3. november 1848 i Skast 
med

Nicoline Lassen 3 •

der blev født d. 7. marts 1818 i Skast og døde d. 18. februar 
1872 samme sted.

Hun blev hjemmedøbt d. 8. marts 1818 og fremstillet i kirken 
d. 19. april samme år, faddere var: Jens Michelsen Kaadner, 
Karen Hansen og Kaadneren Jens Hansens hustru.

I 1855 overtog Peder Jefsen Andersen gården efter sviger
forældrene, i den anledning udfærdigedes følgende dokumenter:

”På derom sket begæring af Karen Nielsen enke efter afdøde 
gårdmand Laust Nielsen af Sønder Skast og ifølge de amtet i den 
anledning meddelte erklæringer, tillades det herved i overens
stemmelse med forordningen af 21. maj 1845 § 18 på de umyndige 
børns vegne og med de øvrige vedkommendes samtykke at andrager 
enken så længe hun i ugift stand forbliver må hensidde i uskif
tet bo.

Ribe Stiftsamtskontor den 31. januar 1855.
Luttichau.

Rekornigsion 5o rdlr., 16 rdlr. 64 skilling til stiftsskriveren, 
2o% afgift heraf er 15 rdlr. 32 skilling, ialt 8o rdlr., skriver 
firsindstyve rigsdaler rigsmønt betalt.

Thorup.
Bedes læst som adkomst for enken Karen Nielsen på gården 

matr. nr. 3 i Skats og parcellen matr. nr. 2o samme sted.
Wisby d. 2o. marts 1855.
På vedkommendes vegne

SVphesen.
Læst i Møgeltønder Ballum Birketingsret d. 28. marts 1855 

som gegæret.
Thorup.

Tilført skøde- og panteprotokol nr. 8, fol. 59o, indført i 



registeret fol. 3ol og 3o9. Såvel gården matr. nr. 3 af hartkorn 
5 tdr. 1 fjdk. 1^- alb., gammel skat 35 rdlr. 2 mark, samt uar- 
cellen matr. nr. 2o af hartkorn 1 skp. 2 fjdk. 2 alb., gammel 
skat 1 rdlr. 63 skilling, er ejendoms arvefæste under grevskabet 
Schachenborg til hvilket der påhviler samme arvefæsteafgifter med 
mere efter kontrakterne og desuden er gården behæftet med 64o 
rdlr. efter et skifte samt et lejemål om et stykke mosejord og 
parcellen med kapital 16o rdlr. efter en obligation; - hvilket 
herved anmærkes.

C. Feddersen."

"Skøde.
Jeg underskrevne Karen Nielsen enke efter gårdmand Laust 

Nielsen i Skast tilstår herved med lavværge og gør vitterlig 
at have solgt og overdraget ligesom jeg herved sælger, skøder og 
aldeles afhænder til min svigersøn Peder Jefsen Andersen den mig 
tilhørende ejendoms arvefæstegård her i Skast der under den nye 
matrikkel er ansat for hartkorn 5 tdr, 1 skp. 1£ alb. nr. 3 med 
gi. skat 35 rdlr. 2 mark, samt parcel nr. 2o fra Peder Pedersens 
gård her i byen, der har hartkorn 1 skp. og 2 fjdk. 1 alb. med 
gi. skat 1 rdlr. 64 skili.; og da køberen fornævnte min sviger
søn har berigtiget den betingede købesum 8ooo rdlr., skriver ot- 
tetusinde rigsdaler rigsmønt samt desuden forpligtet sig til at 
levere mig det brændsel jeg årligt kan forbruge til min hushold
ning, samt endvidere til at græsse og fodre mig en malkeko lige- 
med sine egne køer, skal benævnte gård og parcel tilhøre ham med 
fuldkommen ejendomsret og med de samme herligheder og rettigheder, 
pligter og byrder, som jeg og min afdøde mand dette har ejet. 
Når koen ingen mælk giver, leverer gårdens ejer mig en kande ny- 
malket daglig, det han således er pligtig at levere og yde mig 
ansættes til en årlig værdi af 2o rdlr., er for 5 år loo rdlr. 
Med gården modtager min svigersøn alt ind- og udboe med undtagel
se af det jeg modtager ved fratrædelsen så modtager han også 
gårdens besætning og overtager gården straks.

Til bekræftelse under min og lavværges hænder i vidners over
værelse.

Skast d. 3. marts 1855.
Karen Nielsen 

med påholden pen.
Som lavværge: Laust Jensen.
Overværende: J.H. Nicolaisen. J. Nielsen.



Læst i Møgeltønder Ballum Birketingsret d. 28. marts 1855. 
Thorup.

Såvel gården som parcellen er ejendomsarvefæste under grev
skabet Schachenborg til hvilket der påhviler samme arvefæste
afgifter med mere efter kontrakterne og desuden er gården behæf
tet med et lejemål om et stykke mosejord efter et skifte, en ob
ligation og en kontrakt, hvilket herved anmærkes.

C. Feddersen.”

’’Arvefæsteskøde.
Jeg Johanne grevinde til Schachenborg eet., gør hermed vit

terligt, at jeg erkender, at Peder Jefsen Andersen i Skast er 
rette ejendomsbesidder af parcel ff. Store Felled kaldet af % 
part øde gård under grevskabet Schachenborg, jordebogs nr. 259 
i Skast under matr. nr. 20 af hartkorn 1 skp. 2 fjdk. 1 alb. og 
gi. skat 1 rdlr. 63 skiil., som Laust Nielsen forhen har haft, 
hvoraf han betaler i antrædelses recognition 1 rdlr. og 49 skiil., 
skriver een rigsdaler ni og fyrretyve skilling rigsmønt. Thi haver 
ermeldte Peder Jefsen Andersen nu at efterleve og opfylde den 
under 6. oktober 1778 med daværende ejer indgangne arvefæstekon
trakt, som da på samme sig grundende parcellerings og auktions
konditioner ligesom og den med grevskabet ved Schachenborgs for
ligelses kommission den 2. december 1818 indgangne forening og 
overenstemmende hermed at svare alle kongelige skatter og offent
lige påbudde til de rette forfaldstider, ligesom og til grevska
bets kasse at betale den bestemte jordebogsafgift 4 rdlr. 43 skil
ling, skriver fire rigsdaler og tre og fyrre skilling rigsmønt 
uden restance og forøvrigt at præstere bemeldte parcellers videre 
afgifter, tyngder og byrder, alle uden undtagelse, til bekræf
telse under min hånd og grevskabets godssegl.

Schachenborg, den lo. december 1857.
Johanne..

Kurator:........... ?
(ulæseligt)

Læst i Møgeltønder Ballum Birketingsret d. 16. december 1857. 
E. Brauer.

Tilført skøde- og panteprotokol nr. 9 pag. 597, registret 
fol. 341.

C. Feddersen.”



Johan Phillip Andersen 4

blev født d. 4. maj 1775 i Abterp, Brede Sogn, og døde af et 
slagtilfælde d. 9. oktober 1832 samme sted.

Han blev døbt d. 6. maj 1775, faddere var: Hans Pedersen, 
Hans Lassen Møller og Kirsten Andersdatter af Abterp.

Han blev gift d. 3o. januar 1813 i Skast Kirke med

Anne Marie Pedersdatter 5

der blev født i april 179o i Skast og døde d. 11. juli 1829 i 
Abterp, Brede Sogn, 39 år og 3 måneder gammel.

Johan Phillip Andersen var gårdmand i Abterp, Brede Sogn.

Laust Nielsen 6

blev født d. 17. juni 1788 i Brede og døde d. 28. december 1854 
i Skast.

Han blev døbt d. 29. juni 1788, faddere var: Anders Chr. fra 
Bredebro, Anders Beyer fra Syd Vollum og Ingeborg Beyer fra Skast.

Laust Nielsen blev gift d. 28. oktober 181o i Skast Kirke 
med

Karen Jensdatter 7

der blev født d.13. april 1791 i Skast og døde d. 17. oktober 1855 
samme sted.

Hun blev døbt d. 13. april 1791, faddere var:Ellen, Michels 
enke her af Skast, Karen Jerkesdatter af Nørre Sejerslev og Nis 
Jefsen her af Skast.

Laust Nielsen ovetog svigerforældrenes ejendom, i den anled
ning blev der udfærdiget følgende dokumenter:

”Jeg underskrevne Jens Hansen af Skast tilstår herved uden 
forgående købekontrakt at have solgt og afhændet, ligesom jeg 
herved sælger, skøder og afhænder til Laust Nielsen i Skast den 
mig hidtil tilhørende parcel fra afgangne Peder Pedersens øde 
gård i Skast under grevskabet Schachenborg kaldet Store Fælled, 
betegnede hartkorn 1 skp. 3 fjdk. 2 3/lo alb. for den accorderede 
købesum loo rbdlr., skriver et hundrede rigsbankdaler rede sølv, 
som mig er betalt, hvorfor jeg hermed tilskøder bemeldte Laust 
Nielsen i Skast nysnævnte parcel til ejendom med samme ret og ret



tigheder, pligter og byrder, som jeg den ejet og haft haver, så
ledes at han svarer alle deraf gående skatter, afgifter og på- 
budden til rette tid og sted fra 1. januar d.å., som den bestemte 
antrædelses recognision og hjemles ermeldte parcel fri for gæld 
og hæfte, bankrenten undtagen, dersom en offentlig følger ejen
dommen. Således har jeg Jens Hansen til dette skøde til stadfæ
stelse egenhændig underskrevet og attesteres af os begge at ingen 
foregående købekontrakt eller andet skrifteligt dokument mellem 
os eller af nogen på vore vegne indgået eller oprettet denne han
del vedkommende.

Skast den 8. maj 1828.
Jens Hansen. Laust Nielsen.

Til vitterlighed: J. Nielsen. A.L. Brodersen.
Læst i retten på Møgeltønder Ballum Birketing d. 25. juni 

1828.
Holm."

"Gældsbrev. 
Panteobligation.

"Jeg underskrevne Laust Nielsen i Skast tilstår og hermed 
vitterliggør, at jeg af velerværdige hr. pastor Prahl, sognepræst 
i Skast har i rede penge oppebåret og modtaget et lån af loo rbdl. 
rede sølv, skriver ethundrede rigsbankdaler rede sølv, nemlig det 
af afgangne sognefoged Peter Beyer og kone Ingeborg Thomsens af 
Skast ved det af dem under 23. januar 1794 oprettede testamente, 
og i sammes 4. post bestemte legat af loo rdlr., som af vedkom
mende myndige arvinger er bleven udbetalt, og hvoraf de årlige 
renter efter testatorens bestemmelse af sognepræsten i Skast ud
betales hver nytårsdag til trængende husarme i Skast Sogn; thi 
lover og forpligter jeg herved mig og arvinger: 
a. at udbetale kapitalen skadesløs efter foregående lovlig op

sigelse med 1 års varsel fra een af siderne.
b. Årligen udi 11. december termin af ermeldte kapital at svare 

lovlige renter 4 procent, som betales til sognepræsten i Skast 
og skulle renten ikke til forfaldsdag blive betalt, da er ka
pitalen uden opsigelse forfalden til udbetaling, ligesom jeg 
og herved i tilfælde af søgsmål underkaste mig den hurtige 
retsforfølgning, som forordningen af 25. januar d. å. hjemler. 
Til ydermere sikkerhed for skadesløs betaling af fornævnte ka
pital loo rdlr. rede sølv med påløbende renter, som alle i til



fælde af søgsmål pågående omkostninger giver jeg herved første 
prioritets panterettighed udi den mig ved skøde af 8. maj d.å. 
til ejendom tilskødet parcel kaldet Store Fælled fra den i Skast 
udstykkede gård under grevskabet Schachenborg, som Peter Petersen 
har haft, der kontribuerede af hartkorn 1 skp. 3 fjdk. 1 £ alb., 
hvori ofnævnte lån skal være forsikret indtil fuld- og skadesløs 
betaling i alle måder sket er.

Til stadfæstelse har jeg egenhændigt underskrevet denne min 
panteforskrivelse i vitterlighedsvidners overværelse.

Skast, den 17. maj 1828.
L. Nielsen.

Til vitterlighed: J. Nicolaisen.
Læst i retten på Møgeltønder Ballum Birketing d. 25. juni 

1828.
Holm.
Tilført panteprotokol nr. 5, fol. 4o2, videre register fol. 

3ol. Anmærkes at parcellens afgift har første prioritet.
Testerer: Feddersen.”

”Arvefæstestadfæstelse.
Jeg Christian Cornelius greve af Lerche etc. tilstår og er

kender Laust Nielsen i Skast som rette ejendoms-arvefæstebesidder 
af parcellen Store Fælled, litra Jf. fra Peter Petersens parcel
lerede gård i Skast, som Jens Hansen sidst har haft,af uforandret 
hartkorn 1 skp. 3 fjdk. 2 3/lo alb., og hvoraf han erlægger den 
bestemte antrædelses recognision med 1 rdlr. 49 skiil. rede sølv. 
Thi haver ermeldte Laust Nielsen nøje at efterleve og opfylde 
formeldte parcellerede gårds ejendoms-arvefæsteskøde af 6. ok
tober 1778, såvel som de på samme sig grundende parcellerings
auktions konditioner, som og den med gårdens parcellister ved 
Schachenborg forligelses kommission samme indgangne forening af 
2. december 1818, og ifølge samme svare alle vedkommende konge
lige skatter og offentlige pålæg promte til forfaldstider, be
taler den bestemte årlige afgift til grevskabets kasse efter 
jordebogen prompte hvert års martini med 4 rdlr. og 43 skilling 
rede sølv, skriver fire rigsbankdaler 43 skilling rede sølv uden 
restance, og forøvrigt prestere formeldte parcellers videre af
gifter og byrder uden undtagelse.

Til bekræftelse under min hånd og segl. 
Schachenborg, den 22. juni 1829.

Lerche.



Læst i retten på Møgeltønder Ballum Birketing, den 29. juni 
1829.

Holm.
Tilført pante- og skødeprotokol nr. 5, fol. 493 videre regi

ster fol. 3ol, testerer: Feddersen.
Betalt 57 skilling sølv.”



Anders Sørensen 8

blev født omkring 1744 i Abterp, Brede Sogn, kirkebogen begynder 
først 175o, han døde d. 19. august 18o6 i Abterp, Brede Sogn.

Han blev gift d. 22. juni 1768 i Skast med

Cecilia Johansdatter 9

også kaldet Wermersdatter, der ifølge oplysninger ved hendes død, 
blev født ca. 1744 i Hostrup, men hendes dåb er forgæves søgt i 
Hostrup ved Tønder* Hun døde d. 4» august 1819 i Abterp, Brede 
Sogn, 75 år gammel.

Anders Sørensen var gårdmand i Abterp.

Peder Jefsen lo

blev født 1739 i Skast og døde d. 27. januar 18o6 samme sted.
Han blev døbt d. 27. september 1739, faddere var: Peder Knud

sen Emmerlev, Herred Sørens i Skast og Kesten Hansen af Skast.
Peder Jefsen blev gift d. 13. november 1779 i Skast med

Ingeborg Pedersdatter 11

der blev født d. lo. april 1754 i Skast og døde d. 8. februar 
1837, hun blev begravet d. 15. februar, 82 år, 9 måneder, 3 uger 
og 5 dage gammel.

Hun blev døbt d. 16. april 1754, faddere var: Niels Hansen af 
Byested, Ester Knuds, Bodil Simonsdatter af Vesterende.

Peder Jefsen var boelsmand i Skast.

Niels Laustsen 12

også kaldet Lassen, blev født i Vilslev ved Ribe og døde i Jern
ved før 181o.

Han blev gift d. 17. oktober 1783 i Brede Kirke med

Anna Christiane Iversdatter 13

der blev født 1759 og døde d. 26. august 1825.
Ved vielsen oplyses det, at Niels Laustsen havde været tjener 

hos fru oberstløjtnant von Hersdorff på Kærgård i Hunderup Sogn.



Han overtog ved giftermålet svigerforældrenes gård i Bosholm 
i Brede Sogn.

"Skifte og ejendomsoverdragelse.

Anno 1789 den lo. december blev fremlagt udi retten skifte
brevet efter afdøde Iver Andersen på Bosholm, skrevet på signeret 
papir af nr. 9 til 4 rdlr., nr. 334 og hvoraf begæres indført i 
panteprotokollen deraf efterskrevne.

Anno 1783, den 12. november blev skifte og deling efter af- 
gangne Iver Andersen på Bosholm foretaget her på gården, hvor 
enkens lavværge og broder Peder Beyer udi Harris sig indfandt, 
tilligemed den afdødes børn som er: 
en søn Andreas Iversen i sit 17. år, han formynder Niels Timmer- 
mann i Lourup, 
en datter Kirstine Iversdatter, hendes ægtemand Niels Lassen.

Enken med lavværge gav til kende, at have på herskabets nær
mere behag indgået sådan forening med hendes svigersøn bemeldte 
Niels Lassen, at han antager bohavet i et og alt således som sam
me er og befindes, besætning,inden og uden døre, kreaturer, møb
ler og effekter, alt af hvad navn have måe, uden undtagelse i 
nogen måder, som er i bohaven og den tilhørende, itim. gods og 
gæld, tillige og de ejendomme på Lunde Mark som salig Iver An
dersen efter skøde tilhørte, hvilket han det ene med det andet 
så straks antager. Hvorimod han Niels Lassen betaler ald min 
salig mands og enkens og boets gæld, besørger sønnen Andreas 
Iversen med underholdning, ære og lære, indtil han har fyldt sit 
18. år, og når han har fyldt sit 18. år, da at betale ham i fæd
rene og mødrene arv af boet og dens tilhørende den summa 4oo rdlr 
skriver firehundrede rigsdaler dansk curant eller om samme længe
re i boet vorder indestående, da at forrente samme med lovlig 
interesse. Så skal ham og leveres sin salig faders efterladte 
klæder imedberegnet sølvknapper, sølvskoe og knæspænder samt lom
meur og et chartol med skab ovenpå. Videre leveres ham et sølv- 
stob, som nu er i huset samt foruden skikkelig daglig klæder af 
uldent og linnet, til hvad tid han sådan forlanger, 12 nye hør
garnsskjorter, for hvilke arvs betaling i alle dele Andreas Iver- 
sens ejende ret i boet reserveres, indtil det bevises med afkald 
ved myndige alder at samme er betalt.

Hernæst og prompte udflydes enken Gye Maria Ivers sådan af
tægt, som hun i alle måder kan være holden med, besørger hendes 
begravelse lige med hendes salig mands og hvorimod alt hvad hun 



sig efterlader og af boet har nydt hjemfalder til stedets besid
der. For denne aftægts og begravelses udredelse reserveres enken 
ligeledes som den umyndiges ret i boet. Sluttelig erindres, at 
Niels Lassen selv søger fæste på stedet og på sådan måde bliver 
ham boet overladt, samt skiftet efter forbemeldte Iver Andersen 
tilendebragt og sluttet, hvorhos enken cum curatore, værge og 
formynder forsikrer i alle måder, for denne mindelige forening 
og alt hvad deraf kunne følge,at holde skifteforvalteren anger 
og skadesløs nu og i fremtiden.

Trøyborg datum ut supra.
Gye Maria Ivers, og som hendes lawærge Peder Beyer.

Endvidere dette skifte angående nr^ 4, på papir til 4 rdlr. 
og 24 skillings afgift, udstedt i året 1785.

Ved boets antagelse af min kjære svigermoder Gye Maria Ivers 
på Bosholm har hun reserveret sig følgende i aftægt, som hende af 
mig er tilstået.

For det første vil enken blive ved datteren og svigersønnen 
og lige med dem nyde det fornødne, hvorunder tillige forståes et 
varmt kammer med en god seng udi, den enken selv udtager af de i 
huset forefindende, ild, lys og opvartning, med hvad videre hun 
kan behøve, af hvad navn have måe, så og årlig til en håndskilling 
lo rdlr., skriver ti rigsdaler, dem hun uden nogen regning derfor 
anvender til hvad brug hun vil. Hvorimod hun og vil være huset 
til tjeneste med hvad hun fremdeles kan forrette.

Men skulle hun få i sinde, at drage på sit aftægt, da ophører 
forestående og derimod nyder hun årlig, bemeldte kammer i huset 
med kakkelovn så og en seng, den hun til den tid selv har brugt 
ved hvilket kammer hende af stedets beboere indrettes et lidet 
køkken med dertil hørende og for hende nødvendige køkkentøj, så
ledes at hun dermed uden mangel kan behjælpe sig, ligesom hun og 
i den fald, skal meddeles fornøden klæder af ulden og linnet s<;mt 
sko; så skal hun i sådan aftægt»fremdeles nyde årlig til hvad tid 
hun det behøver og forlanger: 3 tdr. rug, 6 skp. boghvedegryn, 
6 skp. byggryn, 1 td. malt, 2 skp. salt, halvdelen af et fedt svin 
eller om det kunne være så at hun ej dermed var fornøjet, da i 
stedet penge 5 rdlr. 2 fede får af stedets egen hjord, fri malk
ning af stedets næstbedste ko, og, i den tid, samme mod kalvetiden 
står hen, daglig 1 kande nymalket mælk; bemeldte korn skaffes 
hende frit befordret til og fra møllen, samt fri adgang til bage
ovnen, at samme der kan bages med husets øvrige bag, bryggerred



skaber, fornøden ildebrændsel til hendes brygning og i øvrigt 
8 slauge og 4 læs tørv, fri adgang til brønden og fri befordring 
med stedets heste og vogn til kirken eller hvor hun sådan kunne 
behøve; og skulle hun på sådan aftægt blive svag, skal hende når 
forlanges gives hende en skikkelig pige til opvartning og pigen 
lønnes og kostes af stedets beboere. Herforuden skal hun have 
årlig penge på bemeldte aftægt lo rdlr., svare sine skatter og 
ofre, for hvilken stedets beboere skal være ansvarlig. Men når 
hun ved døden afgår, giver stedets beboer hende en kristelig be
gravelse efter sognets skik og brug.

Hvorimod alt forestående, som enken har haft i brug på sit 
aftægt og deraf efterlader sig, hjemfalder igen til stedets be
boere. Skulle endelig sådan omstændighed indtræffe, at enken fandt 
for godt at drage fra stedet, da leveres hende dog ej udensognet, 
forbemeldte korn og 4 læs tørv og 8 læs slauge, og for alt det 
øvrige som her forfalder, betales hende i dette sted årlig 13 
rdlr., skriver tretten rigsdaler og som udleveres enken foruden 
ald hendes klæder, en kuffert, et klædeskab og en seng med et par 
hørgarns- og et par blårgarnslagner, i det fald henfalder også 
begravelse fra stedet, som besørges af enkens efterladenskab; 
thi reserverer jeg mig til i alle måder at opfylde og efterkomme 
foranførte aftale, begærende at dette mit pro memoria måtte ind
lemmes i skifteprotokollen og når skiftet forlanges beskreven 
efter min formand Iver Andersen at dette pro memoria da derpå 
tillige måtte vorde anført, da dets indhold af mig skal blive 
efterlevet under forbindlighed, som skiftet indeholder i hense
ende til aftægten.

Bosholm den 4. februar 1784.
Før udskriften bemærkes herpå at hvad der på den 3die side i 

forestående pro memoria er anført, i øvrigt at forfalde forståes 
ej om de lo rdlr., skriver ti rigsdaler, som enken skulle have 
til en håndskilling, men samme betales hende årlig på hvad måde 
enken endog nyder den øvrige mentionerede aftægt på.

At således er aftalt, vedståes med underskrift. 
Bosholm ut supra.

Niels Lassen. Gye Maria Ivers. 
Medunderskrevne: Peder Beyer som lavværge. 
Thi bliver forestående skiftebrev herved udstedt; hvis ind

hold pag. 15 og til enden måtte tinglyses og i panteprotokollen 
indlemmes, i henseende den for børnepenge og enkens årlige aftægt 
reserverede ejende ret i boet.

Trøyborg den 7. januar 1789. B. Holst.



Et dokument fortæller at Niels Laustsen på Bosholm vitterlig- 
gør at have lånt 19o rdlr. af monsr. Himmark på Trøyborg, hvilket 
lån han giver pant og sikkerhed for i hans påboende gård Bosholm 
med dens bygninger, besætning og afgrøde samt i den ham tilhørende 
ejendomslanderi på Lunde Mark af den ødegård samme sted. Doku
mentet er udstedt på Bosholm den 16. februar 1788.

Et andet dokument udviser, at Niels Laustsen på Bosholm, den 
13. november 1788, udsteder en obligation til monsr. Himmark på 
Trøyborg, der har lånt ham 43 rdlr. og 16 skilling og som han 
giver pant og sikkerhed for i gården Bosholm og den nævnte øde
gård på Lunde Mark.

Jens Hansen 14

blev født d. 25. september 1745 i Skast og døde d* lo. april 
1831 samme sted.

Han blev gift d. 23. februar 1788 i Skast Kirke med

Ingeborg Jerkesdatter 15

der blev født 1757 i Nr. Sejerslev, Emmerlev Sogn, og døde d. 28. 
maj 1811 i Skast.

Efter hendes død blev han gift med

Karen Johannes

Jens Hansen var boelsmand i Skast, han overtog i 1793 sin 
afdøde svogers ejendom:

'•Kendes jeg underskrevne Mette, afgangne Niels Knudsens enke 
i Skast boende og herved vitterliggør: at jeg med min antagne 
lavværge Niels Knudsen Franch af Emmerlevs råd og consence, haver 
solgt og afhændet, så og jeg hermed sælger, skøder og afhænder 
for mig og mine arvinger min iboende og tilhørende gårds byg
ninger i Skast som derudi værende mobillier og løsører, undtagen 
hvad herefter er specificeret, vogne og plove, redskaber og krea
turer, bæster og får en summa min ganske boe, med dertil værende 
landerier i overensstemmelse og på de konditioner som den med det 
højt grevelige nådige herskab indgangne og af hans kongelige maje
stæt allernådigst konfirmerede ejendomskontrakt bestemmer og fast
sætter, den køberen i alt bør holde sig efterrettelig; til min 



broder Jens Hansen i Skast på følgende konditioner:
1.

Antager jeg Jens Hansen gården straks og deraf fra dato betaler 
alle kongelige herskabelige skatter og udgifter.

2.
Forpligter jeg mig herved til for mig og mine arvinger at betale 
til min søster Mette, afgangne Nis Knudsens enke i købesumma for 
den mig solgte gård næstkommende martini den summa looo rdlr., 
siger eettusinde rigsdaler curant.

3.
Forsyner ermeldte min søster Mette, så længe hun lever, med føde 
og underholdning, ligesom jeg og min kone det selv nyder, for
skaffer hende fornøden pleje og røgte i sunde og syge dage, alt 
således som for Gud og øvrigheden kan være forsvarligt, og ugent
lig betaler hende til en håndskilling 8 Lybske skillinger.

4.
Skulle min søster Mette Nis Knudsens, finde skellig årsag til 
klage, enten formedeis forandring, ved indfalde ved dødsfald 
eller andre lovlig årsager hun derfor hellere vil være for sig 
selv på aftægt, forpligter jeg mig og arvinger hermed til at lave 
hende 2 værelser i den vestre ende af huset, afgøre med daglig
stue og køkken, samt sengested og en jernkakkelovn udi fornøden 
ud- og indgang dertil; Og da årlig at give og betale hende føl
gende aftægt: 12 skp. rug, 12 skp. byg, 8 skp. malt, 4 skp. bog
hvede, 4 lispund godt oksekød og 2 lispund flæsk usaltet, 2 skp. 
salt, 4 pund humle, alt dansk mål og vægt, loo stk. hønseæg, 8 
læs tørv og 2 læs flaue, 1 ko levende og aldrig død med fri foder 
og græs, hvoraf stedets besidder nyder kalven og gødningen, 2 
får frit på fodder og græs med dens lam til disse bliver 6 uger 
gamle, samt ugentlig til en håndskilling 16 skilling, siger 16 
Lybske skilling; ligesom og forsyner hende med fornøden tilsyn 
og opvartning i påkommende sygdomsdage. Betaler for hende såvel 
da som nu hun er hos os på mad og mål, alle påbudne eller her
efter påbydne personlige skatter og hendes offer til præsten og 
degnen. Hun nyder også årlig 6 vænger grønkål af kålhaven, samt 
fri adgang til brønden. Ved hendes dødelige afgang besørger og 
bekoster Jens Hansen hende hæderlig begravet og da beholder hvad 
hun sig efterlader.

5.
Beholder Mette Nis Knudsens, af det i gården værende mobillier 
og løsøre følgende 2 senge som de nu befindes, 4 stole, stueuret,



2 jerngryder of 1 jernpande, 1 bagetrug, 1 kobber fjerdingskedel, 
1 messingkedel, 1 bryggerkar, 1 spindehjul, 2 kister og 1 skrin, 
hendes salig mands og egne gangklæder af uldent og linnet.

6.
Antageren Jens Hansen betaler denne kontrakt og underdanigst be
taler den i stedet for fæstet fastsatte recognition.
Ligesom

7.
tilstår jeg Jens Hansen herved min søster Mette Nis Knudsens enke 
såvel for den fastsatte købesum looo rdlr. som for de hende år
lig udlovede og tilsagde underholdning og aftægt, første priori
tets panterettighed i den mig overladte gård med landerier, som 
mobillier og løsører, og derfor tillader at denne kontrakt uden 
nogen varsel at give til tinge må læses og i panteprotokollen 
på mit navn og gods indføres. Og som denne købekontrakt af alle 
vedkommende frivilligt har indgået, så er samme også ligeledes 
cum couratora til stadfæstelse og uryggelig holdelse og efter
levelse. Underskrevet; samt formået undertegnet til vitterlighed 
at undertegne.

Skast, den 12. april 1793.
Mette Nis Knudsens enke, 
med ført pen.

Cum curator Niels K. Franch, Jens Hansen.
På det høje grevelige herskabs vegne: Poul Detlefsen.
Til vitterlighed: G.C. Friis. P. Beyer.
Læst i retten på Ballum Birketing d. 6. december 1793. 
Testerer: C.C. Arentsen.”



Søren Andersen 16

blev født omkring 17lo i Abterp, Brede Sogn, og døde ved nytårs
tid 1758 samme sted.

Han blev gift omkring 1735 med

Inger "Sørens" 17

der blev født ca. 17o9 og døde d. 24. august 1766 i Abterp, Brede 
Sogn.

Søren Andersen var gårdmand i Abterp, Brede Sogn. Efter hans 
død blev Inger, der da blev kaldt Inger "Sørens", gift d. 11. 
marts 1758 i Brede med

Ægidius Mathiasen

fra Drengsted. Han nævnes senere som boelsmand i Abterp,

Johan Phillip Wermer 18

blev født ca. 1712 i Tyskland og døde d. 12. december 178o i 
Hostrup.

Han var gift med

Ellen Mortensdatter 19

der blev født ca. 17o4 og døde d. 5. juli 1788 i Hostrup, hun 
blev begravet d. 13. juli.

Ved hendes død fortæller kirkebogen:
"Den 5. Juli 1788, død og d. 13. Juli begravet Ellen Wermers, 

den afdøde Husmand Morten Pedersen og afdøde Ingeborg, født Han
sen fra Svendborg deres Datter. Hun har været gift med den afdøde 
Kaadner Johan Phillip Wermer i Hostrup, en Tysker af Fødsel, og 
har med ham tre Døtre: 1. Maria Elisabeth, 2. Ingeborg, 3. Ce
cilia.

Var 84 Aar og 3 Maaneder Gammel".

Jef Pedersen 2o

blev født ca. 171o i Skast og døde d. 2o. december 1778 samme 
sted.



Han blev gift d. 6. januar 1739 i Skast med

Maria Hansdatter 21

der blev født ca. 17o8 i Skast og døde d. 28, oktober 1781 sam
me sted, hun blev begravet d. 4. november, 73 år mindre en 4 
uger gammel.

Jef Pedersen var boelsmand i Skast.

Peder Boesen 22

blev født ca. 17o9 og døde d. 16. september 1794 i Skast.
Han var gift med

Maren Simonsdatter 23

der blev født d. 1. januar 1724 i Ballum og døde d. 1. december 
1789 i Skast.

Hun blev døbt d. 2. januar 1724, faddere var: Sønnick Møller 
i Østerby, Thyge Pedersen i Bådsbøl, Hanne Detlef Henriksens i 
Vesterende, Malene Peders i Bodsbøl, Mette Christine Hjandre 
Christensens af Østerende.

Peder Boesen var boelsmand i Skast.

Laurs Laursen 24

blev født ca. 1717 og døde 1772 i Vilslev ved Ribe, han blev be
gravet d. 14. december, 55 år gammel.

Han blev trolovet d. 23. februar 1741 og gift d. 7. maj sam
me år i Vilslev med

Anne Hansdatter Darum 25

der blev født ca. 1714 og døde 1769 i Vilslev, hun blev begravet 
d. 3o. marts, 55 år gammel.

Laurs Laursen, der var gårdmand i Vilslev ved Ribe, oplyses 
ved vielsen at være fra”Kiærsgård i Fyn.”

Iver Andersen 26

blev født i februar 1718 og døde d. 7. april 1782 på Bosholm, 



Brede Sogn, 64 år og 2 måneder gammel.
Han blev gift d. 2. september 1758 i Brede med

Gyde Marie Beyer 27

Ved hendes død beretter kirkebogen:
“Den 24. Marts 1810 død og d. 4. April samme Aar, begravet Gyde 
Marie Andersens, en gammel Enke fra Bredebro. Hendes Fader var 
Anders Beyer i Bredebro og hendes Moder Martine Beyers. Hun var 
to gange gift, først med den afdøde Iver Andersen, Gaardmand paa 
Bosholm, med ham havde hun 5 Børn, hvoraf 2 Drenge og 1 Pige i 
deres Ungdom er bortdøde. De to endnu levende er: li Anders Iver
sen og 2. Kirstine, der har været gift med den nu afdøde Niels 
Lassen, Gaardmand i Jernved ved Ribe, med ham har hun haft 8 
Børn, hvoraf en er død, de efterlevende 7 Børn er: 1. Anders Beyer, 
2. Anders Hansen, 3. Laust, 4. Iver, 5. Martin, 6. Grethe, 7. 
Martina, alle ugift.

2den gang var den afdøde Gyde Marie Andersens gift med den for 
nogle Aar siden afdøde

Anders Christensen

i Bredebro, men med ham havde hun ingen Børn”.
Den lo. juli 1758 blev der af herskabet på Trøyborg udstedt 

et fæstebrev til Iver Andersen af "Syd Vollum” på den hele gård 
Bosholm af hartkorn 9 tdr. 7 skp. 1 fjdk. 2 alb., som Anders Bey
er tilforn har haft i fæste.

Hans Jensen 28

blev født ca. 1697 og døde d. 11. februar 1772 i Skast, 75 år 
gammel.

Han var gift med

Bodild Nisdatter 29

der blev født ca. 1715 og døde d. 14. marts 1789 i Skast, 74 år 
gammel.

Hans Jensen var kådner i Skast.



Erik (jerk) Hansen 3o

blev født 17o2 i Nr. Sejerslev, Emmerlev Sogn, og døde 1774 sam
me sted.

Ved hans dåb fortæller kirkebogen:
"Den 1. August 17o3, 35 Uger efter Fødslen, blev Hans Eriksen 

i Nør Sejerslev hans Søn Erik Døbt, Faddere: Peder Jessen, Jes
per Pedersen, Niels Hansen, Trinnike Tøges og Anna Eriksdatter".

Erik (jerk) Hansen blev gift omkring 1746 i Skast med

Karen Pedersdatter 31

eller Bohsdatter, der blev født ca. 172o i Skast og døde 1758 i 
Nr. Sejerslev, Emmerlev Sogn, hun blev begravet 2. juledag.

Erik (jerk) Hansen var gårdmand i Sejerslev, Emmerlev Sogn.
Den 31. juli 1759 blev der på Højer Herredsting afholdt skifte 

efter den for nylig afdøde Karen Pedersdatter, Jerk Hansens hustru 
i Nr. Sejerslev, lydende:

"Saasom Jerrik Hansen af Nør Seierslef hans Hustru for nogen 
tid siden ved Døden er afgangen og udi deres Ægteskab avlet til
sammen tre Børn, nemlig en Søn Hans Jeriksen gammel 9-g- Aar, hvor- 
fore han til Curator har foreslagen hans Svoger Peder Bohsen af 
Schads. 2. Den ældste Datter Ellen Jerkis 7i Aar, hendes Formynder 
Niels Nielsen Vollesen af Nør Seierslef, 3. den yngste Datter 
Ingeborg Jerkis, hvis Curator er bleven hans Svoger Knud Hansen 
af Schads, og da Faderen nu er sindet at indgaa nyt Ægteskab, 
Skiftes der med Børnene paa følgende Maade.

Sønnen skal have i rede Penge tre hundrede Mark og saafremt 
han har Lyst til at lære et Haandværk, skal Faderen klæde og under
holde ham i læretiden, men dersom han har mere Lyst til Skibs, da 
skal Faderen give ham i steden for Haandværket at lære 3o Mark og 
udstyre ham saaledes, at han kan tage Hyre paa et Skib, men til 
Gengæld faar Faderen hvad han fortjener, indtil han er fyldt 17 
Aar. Det sidste Aars Fortjeneste før han fylder 18 Aar, faar han 
selv Lov at beholde, Faderen skal ogsaa give ham en Sølvskee med 
hans Morbroder Peder Bohsens Navn paa. Døtrene skal ogsaa have 
3oo Mark hver. Desuden skal de have en forsvarlig Kiste eller 
Seng eller i Stedet herfor loo Mark. De skal ogsaa have Moderens 
Sølvhagger og do. Knapper, og Faderen skal lade dem komme til 
Konfirmation og lade dem lære Kniplehaandværket. Hvad de fortje
ner herved kommer Faderen tilgode. Det sidste Aars Fortjeneste 



før de fylder 18 Aar, maa de dog selv beholde. Faderen skal der
efter give dem tvende Klædninger; en sort og en affarvet efter 
deres Stand, men uden nogen Kramkøb. Sønnen skal udstyres paa 
lignende Maade”.



Anders Sørensen 32

der var bosat i Abterp, Brede Sogn, blev født ca. 1688 og døde 
d. 17. maj 1763 i Abterp, Brede Sogn, han blev begravet d. 24. 
maj, 75 år gammel.

Morten Pedersen 38

der var bosat i Svindborg, Højst Sogn, var gift med

Ingeborg Hansdatter 39

Hans Knudsen 42

der nævnes som fadder i 1746 og 1749, døde før kirkebogens be
gyndelse 1763.

Han var gift med

Maren Jesdatter 43

der nævnes 1. december 1741, da hun bar datterdatteren Maren 
til dåben.

Hans Knudsen var bosat i Skast, den 22. januar 1724 frem
lagde han to kontrakter, således lydende:

"Gøres hermed vitterligt,at udi den hellige trefoldigheds 
navn er sluttet og gjort en venlig købekontrakt og forening imel
lem os underskrevne, nemlig salig: Anders Nissens af Skast hans 
arvinger på den ene, og Hans Knudsen samme sted på den anden side, 
således som følger: Salig Anders Nissens Arvinger, som være Peder 
Koldbye i Tønder på sin kones, kones broder og søster deres veg
ne, Anna Anders kone af Skast med hendes tilbudne lavværge sr. 
Andreas Terp birkefoged til Ballum Birk, Merred Nis kone af Kier
gård med hendes lavværge Peder Hansen af Nyland, Maren Christens 
og hendes mand Christen Minnum i Sejerslev. Disse alle sælger og 
afhænder for sig og deres arvinger det stykke Bønder Eng i Kring- 
lum og Højbjerg Enge beliggende under Trøyborg Gård og Gods hø
rende, så bredt og så langt, som det af Arilds Tid været haver 
og med ret bør være, uden hver mands tiltale og kærre og ville 
forbemeldte arvinger være hertil fuld hjemmel og tilstand. Deri
mod vil Hans Knudsen af Skast udgive at betale til de samtlige 
arvinger 9 rigsdaler, skriver ni rigsdaler, hvoraf enhver nyder 



sin andel og part ligesom den herudi kan være lod-tagen, og skal 
benævnte 9 rdlr. nu straks betales ved dette købebrevs underskri
velse og vil så de samtlige arvinger holde Hans Knudsen og hans 
arvinger fri og kravesløs for hver mands tiltale.

At dette således holdes skal underskriver enhver med sin egen 
hånd.

Datum Skast, den 29. maj anno 1708.
Efter begæring på Merred. Nis kones vegne underskriver Peder 

Hansen, Nyland.
Peder Koldbye, med egen hånd,efter begæring Anne Nis kone med 

underskrevne lavværge Andreas Terp.
Er betalt til mig Hans Madsen min arvepart af det eng-land, 

hvilket jeg underskriver med egen hånd.
H.M.S.”

"Gøres hermed vitterligt, at udi den hellige trefoldigheds 
navn er sluttet og en bestandig købekontrakt imellem os under
skrevne, nemlig: sal. Karen Boesdatters arvinger såvel på fædrene 
som mødrene side, navnlig Boe Madsen af Bådsbøl, Mads Andersen 
af Skast, Lytge Nielsen af Jerpsted, Peder Madsen i Koldbye, Pe
der Nielsen i Hjerpsted, Christen Jacobsen i Drejsby, Niels Niels
en i Drejsby og Knud Hansen i Skast, alle disse sælger og afstår 
til Hans Knudsen udi Skast ald den anpart og lod som salig Karen 
Boesdatter af Koldbye haver haft og ejet udi de to enge beliggende 
udi Kringlum og Højbjerg Enge under Trøyborg Gods hørrende, hvil
ket udi sin længde og brede skal være den fjerde part af de to 
enge samme sted findes som de nu hermed afstår og sælger fra sig 
og deres arvinger til ermeldte Hans Knudsen udi i Skast og hans 
arvinger for penge udi den summa 32 rdlr., skriver toogtredive 
rigsdaler, som beloves nu straks ved købebrevets underskrift i 
gode klingendes kurant mønt at skal betales, hvorimod bemeldte 
arvinger vil være: Hans Knudsens fuld hjemmel og tilstand til 
ermeldte anpart enge, hvilket vi med egne hænder underskriver.

Datum Skast, den 3. marts anno 1722.
Mads Andersen, Lytge Nielsen, Peder Nissen, Boe Madsen, Peder 

Madsen, Christen Jacobsen, Niels Nielsen og Knud Hansen".

Peder Bohsen 44

kaldet den ældre, blev født omkring 168o og døde før 1763.
Den 18. juli 175o stod han fadder ved Anders Hansens søns dåb.



Han var gift med

Ellen Ehm 45

der døde før 1763.
Peder Bohsen var bosat i Skast.

Simon Pedersen 46

var gift med

Anne Simons 47

Ifølge oplysninger ved datterens død, var de bosat i Ballum, 
men de er begge forgæves søgt døde i dette sogn.

Hans Darum 5o

blev født ca. 1688 og døde d. 7. februar 1764 i Vilslev, 76 år 
gammel.

Han var gift med

Anna 51

der blev født ca. 1694 og døde 1756 i Vilslev, hun blev begravet 
d. 11. marts, 62 år gammel.

Anders Iversen 52

blev født ca. 168o og døde før 1761 i Sønder Vollum, Brede Sogn.
Han var gift med

Kirstine Anderses 53

der døde før 1761,
Anders Iversen fra Sdr. Vollum fik i efteråret 17 o2 af her

skabet på Trøjborg fæstebrev på hans fædrene halve gård samme sted, 
hvoraf han årlig skal svare 3o mark i landgilde.

Anders Iversen lod den 26. september 174o følgende obliga
tion oplæse:

"Jeg underskrevne Peder Hansen af Nørre Vollum gør herved 



vitterlig for mig og mine arvinger at velfornemme Anders Iversen 
af Sønder Vollum haver efter min venlige begæring lånt og for
strakt mig med loo mark lybsk, hvilken summa jeg udi kurant mønt 
haver bekommet og modtaget så jeg derfor ikke allene dessens an
nammes og rigtig tilstår mens mig også i kraftigste og lovligste 
måder sket kan og bør for mig og mine arvinger een for alle og 
alle for een hermed forbinder og forpligter denne kapital efter 
et kvart års lovlig opsigelse rigtig og uden mangel udi en sum
ma igen at betale, og så længe samme hos mig uopsagt bestående 
bliver, deraf årlig at svare renter med 5%. Og på det min kredi
tor velbemeldte Anders Iversen og disse mig forstrakte loo mark 
desto bedre kan være forsikret, sætter jeg hannem mit iboende 
hus og hjem i Nørre Vollum med alt hvad jeg ejer og ejendes vor- 
der til retsikker og fast underpant indtil han eller hans arvin
ger for ovenstående kapital efterståendes renter og alle omkost
ninger fuldkommen og skadesløse er blevet betalt.

Dessen til mere forsikring som også ved mit havende og ejende 
gods min bemeldte kreditor og hans arvinger eller og hvem han 
denne min håndskrift betroende vorder, at svare fra og denne dag 
til bemeldte kapital vorder med sine behørige årlige renter til
bagebetalt ................................... ????

Abterp, anno 1753, den 14. marts."

Anders Pedersen Beyer 54

blev født ca. 169o på Skastgård, Brede Sogn, og døde før 1761.
Han blev gift omkring 172o med

Martina Lytken 55

der blev født ca. 17oo i Skast Præstegård og døde før 1761.
Anders Pedersen Beyer fik d. 26. oktober 1738 af herskabet 

på Trøjborg fæstebrev på Christen Andersens sted i Bredebro, 
hvoraf han årlig skal svare 11 mark lybske specier i afgift.

Anders Pedersen Beyer lånte i tidens løb adskillige penge ud, 
hvad følgende obligationer tyder på.

En obligation udstedt d. 12. september 1742 i Renderup af 
Peder Pedersen Smed, hvori han erkender sig at være 7o mark lybske 
skyldig til Anders Pedersen Beyer.

En obligation udstedt d. 29. september 174o i Bredebro af 
Nicolai Steffensen,der er 8o mark lybske skyldig til Anders Peder



sen Beyer.
En obligation udstedt d. 2. januar 1743 af Peder Hansen i 

Borre, Brede Sogn, der lyder på 37 mark lybske, skyldig til Anders 
Pedersen Beyer.

En obligation udstedt d. 6. februar 1758 af Peder Christensen 
i Vium, der erklærer at være 43 mark lybsk skyldig til Anders 
Pedersen Beyer, for leverede varer.

En obligation udstedt d. 19. november 1739 af Anders Mixsen 
i Kringlum, Ballum Sogn, han erkender sig at være 4o rdlr. skyldig 
til Anders Pedersen Beyer i Kringlum.

Ved skiftet efter Anders Pedersen Beyer, Bredebro, blev ind
gået arveforlig, hvorefter sønnen Otto Diderich Beyer, der har 
overtaget stedet og boet, forpligter sig til at udrede til sine 
søskende og svogre følgende arvemidler. Til svogeren Peter Farber 
i Bredebro, skal han udbetale 5o rdlr., til svogeren Anders An
dersen på Bosholm 5o rdlr., til hans kære broder Peder Beyer i 
Harris 5o rdlr. og til søsteren Marie Beyer i Bredebro, ligeledes 
5o rdlr.

Arveforliget er dateret Bredebro, den 18. december 1765 og 
underskrevet af Otte Diderich Beyer.

Hans Eriksen eller Jerkesen 6o

blev født 1677 i Nørre Sejerslev, Emmerlev Sogn, og døde 1718 
samme sted, han blev begravet d. 24. november.

Han blev døbt d. lo. januar 1677, faddere var: Mattis Jørgen
sen, Hans Iversen, Hans Hansen og jomfru Oved Hansis.

Han blev gift i 17o2 med

Ingeborg Martensdatter 61

der døde 1718 i Nørre Sejerslev, Emmerlev Sogn. Kirkebogen op
lyser: "Døde meget misserabel af en Gevækst paa Kinden, Begravet 
Festo Johannis Baptiste", den 24. juni.

Hans Eriksen var gårdmand i Nørre Sejerslev i Emmerlev Sogn.

Peder Bohsen 62

var gift med

Ellen Ehm 63
identisk med ane 44 og 45.



Peder Andersen Beyer lo8

blev født ca. 1658 og døde d. 16. oktober 1722 på Skastgård, 
Skast Sogn.

Han blev gift 1686 med

Gyde Marie Andersen lo9

der blev født ca. 1668 på Skastgård, Skast Sogn og døde d. 2. 
november 1749 samme sted, 81 år gammel.

Peder Andersen Beyer begyndte studehandel i 168o og blev 
vist senere stor-købmand. Han drev en betydelig handel på Hol
land og blev efterhånden en af egnens mest velhavende mænd. Da 
han i 1686 blev gift med en af egnens rigeste piger, nævnes blånet 
bryllupsgæsterne 14 af vesteregnens præster. De sjældne hollandskc- 
varer, han havde hjemført, er sikkert kommet til deres ret ved 
denne lejlighed.

Skastgård blev opført i 16o6. Over 2oo år senere blev den på 
grund af sin ejendommelige stil anset for en seværdighed, men 
blev nedrevet i forrige århundrede.

Otto Diderik Lytken llo

blev født ca. 1677 på Føhr og døde 1738 i Skast.
Han blev gift d. lo. marts 17o7 i Emmerlev med

Maria "Løtckens" 111

der blev født ca. 1683 og døde 1766, 83 år gammel.
Otto Diderik Lytken tog d. 13. april 1698 studentereksamen 

fra Kiel og læste derefter i København. Fra ca. 17o2 til sin død 
var han præst i Skast.

Erik Rasmussen 12o

der var gårdmand i Nørre Sejerslev, Emmerlev Sogn, blev født ca. 
163o og døde 1698. Ved hans død oplyser kirkebogen: "Erich Ras
mussen i Nørseierslef døde hastelig, thi da han ville hente sine 
Bæester i Engene, faldt han i en liden Vandplask og svagnede der- 
udi inden der kom hannem nogen til hjælp og blef begrafven den 
3die Mai”.



Erik Rasmussen blev gift d. 17. maj 1668 i Emmerlev med

Margrethe Hansdatter 121

der blev begravet d. 16. april 1685» der oplyses intet om hendes 
alder.



Anders Andersen 216

var gift med

N.N. Pedersdatter 217

der var fra Bejerholm i Skast Sogn.
Anders Andersen overtog svigerforældrenes gård Bejerholm.

Anders Andersen 218

var bosat på Skastgård i Skast Sogn og døde omkring 17oo.
Han var gift med

Margrethe Pedersdatter.Tychsen 219

der blev født ca. 1646 og døde d. 14. juni 17 o9, 63 år gammel.
Anders Andersen var birkeskriver i Ballum Birk og kirkeværge 

for Skast Kirke.

Johan Lutkens 22o

blev født ca. 165o.
Han var gift med

Gyde 221

Johan Lutkens var fra 1676 til 1683 landfoged på Vesterland, 
Føhr, den 25. september 1685 blev han udnævnt til landfoged på 
Sild, List og Rømø og d. lo. marts 1686 til tolder i Ballum.

Gødert Hansen 222

der døde 1739 i Emmerlev Sogn.
Han var gift med

Karen 223

Gødert Hansen blev ved giftermålet omkring 1682 forpagter af 
gården Søndergård i Emmerlev Sogn, i 17lo overtog han i fælles
skab med sønnen Andreas Christian Hansen forpagtningen af Kogsbøl 



i samme sogn, hvorefter de drev begge gårde, desuden havde de 
Krogsbøl Mose i forpagtning.



Peder Beyerholm 434

var gift med

N.N. Nielsdatter 435
Feddersen

Peder Beyerholm var gårdejer på Bejerholm i Skast Sogn. 
Ægteparrets søn Fædder Pedersen Beyerholm overtog i 1663 morfor
ældrenes andel af Astrupgård. Bejerholm blev overtaget af sviger
sønnen, ane nr. 216.

Peder Tychsen 438

var i begyndelsen af 16oo-tallet købmand og borger i Tønder.
Han var gift med en præstedatter af slægten Fabricius, op

rindelig Schmidt eller Smed fra Flensborg.



Fædder Nielsen 868

blev født ca. 155o og døde efter 16. januar 1626.
Han var gift med

Anna 869

der blev født ca. 1577 og døde d. 15. juni 1665, hun blev begra
vet d. 2o. juni i Brøns Kirke, 88 år gammel.

Fædder Nielsen nævnes første gang i 1578, da han på faderens 
vegne får et tingsvidne i en strid om jordskylden til Vor Frue 
Kirke. I 1592 nævnes han igen i et tingsvidne, han forliges da 
med sine to brødre om sammen med den ene af dem at beholde den 
fædrende gård i Astrup. Selv om selvejerbondegods ifølge loven 
ikke måtte deles, men skulle tiltrædes af een af arvingerne, der 
så efter lensmandens og samfrænders bestemmelse skulle tilfreds
stille de andre arvinger "udaf gården, så meget den kunne tåle”, 
blev gården dog d. 27. marts 16o2 ved st^dsholder Gert Rantzaus 
kendelse delt imellem Fædder Nielsen og hans broder Troels i to 
lige dele "i ager og eng, styk og stue med navn det og nævnes kan, 
såvel som og husbygningen i sig selv." Denne dispensation for 
loven vidner om gårdens og godsets størrelse, der altså var så 
omfattende, at stadsholderen har anset det for gavnligt at dele 
ejendommen i to dele, da en enkelt mand vistnok ville have haft 
vanskelighed ved at udrede de andre arvingers anpart uden at være 
kommet til at sidde i trykkende omstændigheder, der kunne bevirke, 
at gårdens drift blev forsømt på grund af tilstrækkelig kapital. 
Fra 1595 nævnes Fædder Nielsen som indehaver af gården, broderen 
Troel Nielsen nævnes i jordebøgerne først 1625 som indehaver af 
sin part af gården, grunden hertil må nok være, at jordebøgerne 
med hensyn til afgifterne er meget nøjagtige, mendens skatteyder
nes navne kun nævnes i enkelte tilfælde. Sidste gang Fædder Niel
sen nævnes er i et tingsvidne af 16. januar 1626. Efter hans død 
drev hans enke gården, til hun i 1663 afstod den til dattersøn
nen Fædder Pedersen Beyerholm.

Tycho Thomsen 876

nævnes omkring 16oo som gårdmand og sognefoged i Hjerpsted, fra 
ham nedstammer en stor sønderjysk slægt Tychsen.



Niels Pedersen 1736

blev født omkring 1515 og døde omkring 1579.
Ifølge familieoptegnelser var han gift med jomfru

Ingeborg 1737

der stammede fra det sydvestlige Slesvig. Hun døde inden d. 28. 
august 1592.

Niels Pedersen nævnes allerede 1542, han omtales da som bo
ende på gården Astrupgård sammen med faderen. Ifølge familieop
tegnelser anvendte han ”i mange år stor flid på studeringer både 
herhjemme under private tyske præceptores information såvel og 
nogle år udi Hamborg”. Man kan vel heraf slutte, at hans meget 
velhavende far har givet en omhyggelig opdragelse og sendt ham 
til den navnkundige regneskole i Hamborg, hvor bemidlede folks 
børn på den tid modtog praktisk uddannelse.

Omkring 156o arvede han alene den fædrende gård med alt til
liggende gods. Efter loven måtte godset ikke deles, det måtte kun 
besiddes af en arving, der så skulle tilfredsstille eller udløse 
medarvingerne med en pengesum. Det har rimeligvis været vanskeligt 
at skaffe en retfærdig deling af så stor og spredt en ejendom, der 
opstod da også strid mellem arvingerne, der bestod af brødrene 
Niels og Hans samt søsteren Kirstine, der var gift med Frands Mad
sen i Ribe. Brødrene er vist nok blevet enige, derimod opstod der 
ikke enighed med søsterens arvinger, hun var selv død i mellemtide 
Sagen verserede i ca. 5o år, den synes endelig afsluttet ved en 
rigsrådsdom af 15. juni 16o8.

Niels Pedersen må have været en trættekær natur, man har op
bevaret forskellige aktstykker vedrørende retssager om hans ufyl
destgørende adkomstdokumenter på forskellige enge og jordstykker. 
Han havde således en langvarig strid med Ribe Domkapitel om af
giften af et jordstykke, som hans bedstefar Troels Winter havde 
skænket til Vor Frue Kirke, for at der skulle holdes en ugentlig 
messe for ham, hvilken jord han dog selv beholdt nyttebrugen af 
mod en årlig afgift af 16 skp. byg. Efter reformationens indfø
relse, var messen faldet bort, familien gjorde da krav på at få 
gavebrevet tilbage, men ”de listige Domherrer” havde foregivet, 
at brevet var brændt, og fået familien overtalt til fremtidig at 
erlægge en mark dansk årlig til domkirken. Niels Pedersens far 
havde i mange år betalt denne afgift, men nu mødte domkapitlet 



frem med det gamle gavebrev og forlangte atter de 16 skp. byg 
årlig, og herredsfogeden dømmer i 1578 i henhold til det gamle 
brev Niels Pedersen til at betale de 16 skp. byg i afgift. Her
efter beklager Niels Pedersen sig til Hertug Hans, men vistnok 
uden held, der betales i alt fald senere betydelig større afgift 
end den omtalte mark dansk.

I 1578 havde Niels Pedersen en proces om Brøns Eng, som han 
hævdede var selvejendom, men herredsfogeden hævdede, at det var 
fæstegods. Den 8. marts samme år afsagde hertug Hans en kendelse 
i sagen, ifølge denne blev det pålagt herredsfogeden at skaffe 
et af salig Hans Ahlefeldt udstedt brev til veje, der kunne give 
oplysning i sagen som kort før var blevet forelagt hertugen, det
te brev kunne Niels Pedersen imidlertid ikke bringe til stede. 
I dommen siges det, at brevet er understukket, dette synes ikke 
at tale til fordel for Niels Pedersen. Denne sag har sikkert væ
ret anledning til, at Niels Pedersen fremkommer med et andet kla
geskrift, i dette kalder han sig en stakkels, gammel mand, der 
bliver forfulgt af herredsfogeden Niels Mikkelsen og dennes til
hængere, som af pure misundelse bagtaler ham hos hertugen for at 
berøve ham hans ejendom, uagtet han har kongens brev og segl på, 
at han skulle blive i ukrænkelig besiddelse af sin jord og ejen
dom, og skønt han på tinge har fremskaffet vidner på, at dette 
stykke eng fra Arilds tid havde ligget som fri ejendom til hans 
og hans forfædres gård og hverken var len, fæste- eller pante
gods. Det hedder endvidere, at hvis hertugen afviser ham, må han 
hellere opgive det hele og gå fra hus og næring og lade enhver 
tilrane sig af hans ejendom, hvad dem lyster. Også denne klage 
synes at ende resultatløs for Niels Pedersen, hans arvinger bøn
falder den 19. juni 1579, hertugen at måtte beholde denne eng, 
som herredsfogden Niels Mikkelsen har fradømt deres nu afdøde 
far og tilkendt hertugen.

Samme år kom han igen til kort i en anden retssag, denne gang 
om afgiften af et sted, som Anders Engel beboede, og som Niels 
Pedersen påstod tilhørte ham. Den 8. marts stadfæstede hertugen 
det af 12 mænd, blandt hvilke Anders Engel, med ed bekræftet vid
nesbyrd, at denne aldrig har svaret afgift til Niels Pedersen, 
og amtsregnskabet udviser yderligere, at der årlig har været be
talt 8 skilling lybsk af stedet til hertugen.

Den 6. august 1578 var Niels Pedersen endnu i live, men han 
var død inden d. 19. juni 1579.



Peder Troelsen 3472

blev født omkring 1475 og døde ca. 1561.
I 15o8 nævnes Peder Troelsen allerede som herredsfoged i 

Hvidding Herred, denne stilling beklædte han i hvert fald til 
1533, dette år omtales han sidste gang som herredsfoged. Skatte
listen for 1542 viser, at han var den rigeste mand i Tørning 
Len, ligesom han ses til stadighed at have forøget Astrupgårds 
tilliggende.

I 15o9 fik han således af Jes Terkelsen i Ribe, skøde på 
dennes del af den bøndereng på Gjessing Mark, som han havde ar
vet efter sine forældre. I 1513 fik han af samme skøde på dennes 
anpart og rettighed i det gods, som han havde på Gjessing Mark, 
kort efter fik Peder Troelsen af Anders Grøn tilskødet Vrågårds 
Mark, beliggende mellem Birkelev og Termands Mark. I 1513 fik 
han skøde på det gods på Gjessing Mark, som tilhørte Hans Har- 
scheg og som Jes Terkelsen i Ribe var rette arving til. Knud Boe- 
sen vidnede på tinge, at han og hans mor havde samme gods i fæste 
af Lille Terkel, som boede i Roager og var fornævnte Jes Terkel- 
sens far.

I 1514 tiltrådte Peder Troelsen besiddelsen af sin fædrene 
gård, den 7. marts dette år fik han nemlig af sine svogre på de
res hustruers vegne skøde på Astrupgård med al dens tilliggende 
samt gården i Mosbøl.

I 1529 sælger og tilskøder Trøj Kallesen Peder Troelsen 5 
søsterdele, Est Pedersens i Rejsby, Gunder Kalles af Vinum, Trin 
Laves i Skjærbæk og Hans Jepsens i Rejsby, i det bøndergods, som 
de besad på Gjessing Mark og som havde tilhørt Hans Harscheg. 
Peder Troelsen tog i 153o lovhævd på, at hans far Troels Winter 
og han i mere end 4o år havde været i besiddelse af en eng sønden 
for den grøft på Husum Mark og dertil den store Husum Eng og en 
anden eng, som kaldes Flæskeng og en holm, kaldet Hockholm, og 
4 agre, som han havde i Husum Kog. 1533 solgte Jens Jensen af 
Ribe på egne og søskendes vegne en eng i Søndernæs til Niels Tro
elsen, som denne tidligere havde haft i pant af deres far.

I 1544 fik han af Karen Hvirs, borgerske i Ribe, stadfæstelse 
på ejendomsretten til Vinum Eng, beliggende i Gjessing, som hendes 
mor Kirsten Hvirs havde solgt og tilskødet Troels Winter og hans 
arvinger. I 1547 gav Ib og Laurids Frendesønner i Landsby samt 
deres søster Maren Jeppes i Løj tved Peder Troelsen skøde på den 
lod, del og rettighed, som de kunne have og ville arve efter deres



mor Karen Frendes i Kristen Povlsens gods på Astrup, Søndernæs 
og Gjessing Marker, desuden tilskøder Anders Mathisen i Brøns, 
Jep Pedersen i Brøns og Niels Jepsen i Havrevad Peder Troelsen 
den andel, som deres hustruer Barbara Jeps Kone og Kirsten Niels 
Kone havde i samme gods.

Peder Troelsen fik i 1528 kongebrev om at afsætte den papi
stiske præst i Hvidding Hr. Povl, som ikke ville antage den nye 
lære, i stedet skulle han indsætte Kristiern Nielsen til præst. 
Den 16. november 1539, bad Peder Troelsen sammen med herredsfoge
den Mikkel Holm og andre ansete mænd i Brøns, ærkedegnen i Ribe, 
Jørgen Gyldenstjerne, om at tilstå deres præst og sjælesørger, 
hr. Christen Gregersen, som var kapellan hos ærkedegnen, en nogen
lunde sømmelig indtægt, da han ellers ville forlade kaldet, og 
da de var velfornøjede med ham, ønskede de ikke at få nogen anden 
præst. I den anledning tilstod Jørgen Gyldenstjerne et år senere 
præsten, at han skulle nyde indtægterne af kirkens agre og enge 
og dertil en læst, fem tønder og en ørtug byg.

Peder Troelsen havde heftige stridigheder med sin efterfølger 
som herredsfoged, ovennævnte Mikkel Holm i Havrevad. Hvorom sagen 
drejede sig, fremgår ikke klart af aktstykkerne, det synes dog 
at have været en injurieproces med gensidige hårde beskyldninger. 
Begge parter fik 1546 stadfæstelse af hertug Hans på et forlig, 
som de havde indgået allerede 1538. De skulle begge møde op på 
tinge med deres breve og bevisligheder samt erklære, at de gen
sidig kun vidste godt at berette om hinanden. Alle tidligere ud
talelser erklæredes døde og magtesløse at være. Det synes dog som 
om disse stridigheder mellem de to bondeslægter blev fortsat, 
Mikkel Holms søn og efterfølger som herredsfoged, Niels Mikkelsen, 
fik i 1578 Peder Troelsen og hans søn Niels Pedersen idømt lovens 
strengeste straf, fordi han ikke havde holdt dig til det ovennævnte 
forlig men brugt skældsord mod herredsfogedens far.

Peder Troelsens talrige godskøb gjorde, at familien fik stor 
indflydelse på egnen.

I slægtsoptegnelser fortælles, at Peder Troelsen var gift 
med præsten i Brøns, hr. Niels' datter og derved "forlorede sin 
adelige Frihed”. Da han allerede 1542 havde voksne børn, må dis
se være født før reformationens indførelse, deres mor kan i så 
fald kun være et slegfredbarn af den gejstlige mand. Hun har sik
kert været datter af den munk, der fungerede som kapellan for 
ærkedegnen i Ribe. Endnu bevarede kilder giver ingen oplysninger 
om Peder Troelsens hustru, det nævner ikke engang hendes fornavn.



Peder Troelsen levede endnu 156o men var død d. 15. august 
1561.



Troels Winter 6944

blev født omkring 144o, han levede endnu d. 31. juli 15o3 men 
var død d. 7. marts 1514.

Han nævnes i 147o som tinghører eller herredsfoged i Hvidding 
Herred, ligeledes i forskellige aktstykker til 1492. 1494-15o3 
nævnes han som sandemand i Hvidding Herred.

I 1488 fik Troels Winter af Ole Svendsen i Søndernæs, skøde 
på er jordstykke, beliggende vest for Astrupgård. I 1489 bekendt
gør han på tinge, at han vil betale 1 ørtug byg og 1 td. rug til 
kanniken mester Lambert i Ribe, i jordskyld af de stykker jord, 
der ligger på Søndernæs og Astrup Marker, samt 3 enge ved nordre 
Strand-Engskov, som han selv har skænket til Vor Frue Kirke i 
Ribe.

Han var gift med

Mette 6945

I nogle slægtsoptegnelser oplyses det, at hun var datter af 
Peder Rantzau, men der er intet bevis fundet herfor.

At Troels Winters hustru hed Mette fremgår af et skøde fra 
1514, men hun kaldes efter tidens skik altid Mette Troels Kone. 
Det er muligt, hendes fars fornavn var Peder, hendes ene søn 
Peder er således opkaldt efter morfaderen, mens en anden søn 
Svend blev opkaldt efter farfaderen. Hun levede endnu 1514.



Svend Winter 13888

var efter slægtsoptegnelserne, en adelsmand fra Vendsyssel, som 
på grund af drab, forøvet i tvekamp, var flygtet fra sin hjem
stavn og havde søgt tilflugt i Slesvig, hvor han blev gift med 

Anna Troelsdatter
Juel

13889

der var datter af den daværende ejer af Astrupgård.
Både Svend Winter og hans svigerfar betegnes som værende 

af adel, men hvilken af de forskellige adelige slægter Svend 
Winter tilhører har det ikke været muligt at påvise.



Troels Juel 27778

var i 14oo blandt arvingerne efter moderen fru Mette Segebods 
datter.

Han blev i 1401 af broderen Iver gjort fuldmyndig til at 
dagtinge med Jens Pedersen om gods i Løgismose.



Peder Jul 55556

var gift med

Mette Krummendiek 55557

der efter Peder Juls død blev gift med

Hartvig Sested

som 1388 kvitterede for modtagelsen af sin hustrus medgift.



Segebod Krummedige 111114

til Mehlbeck og Løgismose, døde før 1397.
Han var gift med

Cecilie Pedersdatter Skram 111115

der levede endnu 1397.
Segebod Krummedige fik allerede 134o pant i et gods i Jord

løse på Fyn af fru Ingeborg. I 1364 beseglede han sammen med bro
deren Erik forliget mellem grev Claus og hr. Henrik Reventlows 
arvinger. I 1377 fik han af domkapitlet i Slesvig gods i Trane- 
biittel i forpagtning. I 13 8o købte han gods i Vedsted af sine 
fætre Hartvig Brøger og Blix Krummedige, i 1393 udstedtes et 
vidne om, at han i sin tid med ære udløste sig af dansk fangen
skab.



Johan Krummedige 222228

også kaldet Grote Johan, er vist identisk med den Henneke Krum
medige, som 1323 beseglede den holstenske adels forbund. Han 
ejede i 1342 Brockdorff og Beidenfleth. I 1348 gav han sammen 
med sin broder Iven og Johannes Leueselle for deres frænde Lyder 
Krummediges sjæl renter af dennes søns gods i Stelnow og Growel 
til Itzehoe Kloster, han nævnes endnu 1351.

Peder Skram

var gift med

Edel Saltensee

222230

222231

Peder Skram nævnes 1315 blandt hertug Erik af Sønderjyllands 
forlovere ved forliget i Nyborg med kongen.



I ven Krummedige 444456

også kaldet Grote Iven, nævnes 1297, i 1298 tjente han blandt 
staden Lybæks lejetropper, han blev i 13oo af bispen af Lybæk 
anklaget for paven for at have øvet overgreb mod en kannik.

Peder Lauridsen 444462

tilhørte en ellers ukendt adelsslægt, der også kaldtes Salten- 
spenst.



Nicolaus de Ottenbuttel 888912

nævnes 1267 som voldgiftsmand i en strid mellem byen Hamborg og 
hr. Otto von Barmstede, i 1281 nævnes han som ridder sammen med 
sine brødre.



Eler de Ottenbiittel 1777824

var ridder og stridedes 1236 med provsten i Neumiinster om Foge- 
diet Horst, han nævnes i 1247 sammen med Volbrecht og Balduin 
Krummedige i et vidne udstedt af grev Johan. Endnu 1257 kaldes 
han hr. Eler de Ottenbiittel, men 1261 hr. Eler de Krummedige, 
han sluttede da forlig med provsten i Neumiinster om en af ham 
opført bolig i sognet Horst og Breitenburg.



Henrik Busche 3555648

nævnes 12ol og 12o8, da grev Albert gav gods til kirken i Berge- 
dor£.



Hasso 7111296

nævnes 1149, da han beseglede et af hertug Henrik af Bayern til 
klosteret i Neumunster udstedt gavebrev.

Han var gift med

Sophie 7111297



14222592Henrik

var foged på Ottenbiittel.



ANETAVLE 
for

Eline Marie Jørgensen



Eline Marie Jørgensen 1

blev født d. 3o. november 1862 i Jolderup, Bjolderup Sogn, og 
døde d. 22. oktober 1943 i Skast.

Hun blev døbt d. 18. december 1862, faddere var: Kjestine 
Jørgensen i Ravsted, Adelheit Kathrine Jørgensen i Bollerslev 
og Hans Hansen i Jolderup.

Eline Marie Jørgensen blev gift d. 29. oktober 1884 i Skast 
Kirke med

Laust Lassen Andersen

der blev født d. 6. august 1855 i Skast som søn af gårdejer 
Peder Jefsen Andersen og hustru Nicoline Lassen, han døde d. 28. 
februar 1914 i Skast.

Laust Lassen Andersen var først forpagter, senere gårdejer 
i Skast.

Ægteparret havde sønnen:
Peter Jefsen Andersen, om ham se I.



Christen Jørgensen 2

blev født d. 28. februar 1819 i Bjolderslev og døde d. 23. maj 
1896 som aftægtsmand i Jolderup, Bjolderup Sogn.

Han blev døbt d. 7. marts 1819, faddere var: Christen Jørgen
sen fra Nybøl, Anne Cathrine Hansen fra Kassø og Jørgen Pedersen 
i Bollerslev.

Christen Jørgensen blev gift d. 25. maj 1841 i Bjolderup med

Ellen Iversen 3

der blev født d. 18. juli 1814 i Sdr. Ønlev, Hjordkær Sogn, og 
døde d. 25. april 1897 i Jolderup, Bjolderup Sogn.

Hun blev døbt d. 2o. juli 1814, faddere var: Christian Peder
sen fra Sdr. Ønlev, Gunder Jesses fra Kassø og Hans Jørgen Hansen, 
skolelærer i Åbenrå.

Christen Jørgensen købte ifølge kontrakt oprettet d. 18. ja
nuar 1856 af gårdejer Martin Nissen, gård nr. 1 i Jolderup, Bjol
derup Sogn, desværre gives ingen oplysninger om jordtilliggende 
og købesum. Allerede d. 21. juni samme år sælger han, med mini
steriel tilladelse af 19. maj 1856, en del af jorden, nemlig:

’:18 tdr. 1 9/16 skp., boniteret til 11 tdr. 7 lo/16 skp., 
kaldet Krollesager, til Hans Hansen fra Kassø i Hjordkær Sogn, 
som agter at opføre et familiested med bygninger på parcellen.

lo tdr. 2 7/16 skp., boniteret til 9 tdr., kaldet Vestereng, 
til broderen Jørgen Nymand Jørgensen.

lo tdr. 1 7/lo skp., boniteret til 6 tdr. 7 5/16 skp., kaldet 
Nybbesholm til Mathias Teøesen Knudsen.

Med ministeriets tilladelse af 12. september 1856 sælger han 
d. 14. oktober samme år en parcel på hans øster mark, nemlig 15 
tdr. 6 skp., boniteret til lo tdr. 2 skp., til Anders Christian 
Knudsen fra Søderup Mark, samme dag sælger han endnu en parcel 
på gårdens øster mark, nemlig 15 tdr. 6 skp., boniteret til 9 tdr. 
1 skp. til Edles Jacob Friderich Jensen fra Sønderønlev Mark.

Den 22. december 1877 afstår han gården til sønnen Iver Jørg
ensen på følgende vilkår:

1.
Iver Jørgensen forpligter sig til at svare aftægt til sine for
ældre .

2.
Han skal i arv til sine søskende udbetale:



A.
Søsteren Adelheit Kathrine Jørgensen, gift Jensen, 3ooo mark.

B.
Broderen Christian Jørgensen 264o mark.

C.
Broderen Jacob Jørgensen 3ooo mark.

D.
Søsteren Eline Marie Jørgensen 3ooo mark.

Den 1. november 1876 er i Åbenrå Amts- skyld- og panteproto- 
kol indført aftægten og arvemidlernes prioritering i gården i 
Jolderup, der er anført en samlet købesum på 1164o rigsmark, heri 
er også indregnet en kapitalisering af aftægten til Christen Jør
gensen og hustru.



Jørgen Jørgensen 4

også kaldet Jørgen Nymand, blev født d. 2. maj 178o i Boller
slev, Bjolderup Sogn, hans død er forgæves søgt.

Han blev døbt d. 7. maj 178o i Bollerslev, Bjolderup Sogn, 
faddere var: Tøge Koestensen fra Bjerndrup, Peder Pedersen fra 
Torp og Hans Laustsens kone fra Bollerslev.

Jørgen Jørgensen blev gift d. 29. juni 1816 i Bollerslev 
Kirke med

Adelheit Jørgensen 5

der blev født d. 3. marts 1781 i Nybøl, Hjordkær Sogn, og døde 
d. 28. juli 1837 i Bollerslev, Bjolderup Sogn.

Hun blev døbt d. 7. marts 1781, båret af Adelheit Christens- 
datter fra Søderup, faddere var: Adelheit Poulsdatter og Jes Nis
sen fra Nybøl.

Jørgen Jørgensen fik ved kontrakt af 17. november 1817 over
draget sin fædrende gård i Bollerslev, Bjolderup Sogn. Han for
pligter sig derfor til at svare og udrede aftægt til forældrene, 
uden denne dog er nærmere specificeret.

Den lo. maj 182o opretter Jørgen Jørgensen en overladelses 
og lejekontrakt med Jørgen Pedersen. Denne kontrakt blev ifølge 
præsteattest den 12. januar 1837 bragt til ophør.

Jørgen Jørgensen blev i 1823 bestaltet som forstander for 
Bjolderup Kirke.

Iver Andersen 6

blev født d. 7. august om morgenen kl.4,-1766 i Kassø, Hjordkær 
Sogn og døde d. 2o april 1838 i Sønder Ønlev, Hjordkær Sogn, 71 
år, 8 måneder og 12 dage gammel.

Han blev døbt d. lo. august 1766, faddere var: Peder Peder
sen i Tagholm, Mads Hansen i Kassø og Maren Hansen i Ovorp.

Iver Andersen blev gift d. 11. oktober 18o6 i Hjordkær med

Øllegaard Jesdatter 7

der blev født d. 23. august 1782 i Sønder Ønlev, Hjordkær Sogn, 
og døde d. 23. maj 1844 samme sted.

Hun blev døbt d. 1. september 1782, faddere var: Anna Botille



Bertels fra Krinkenæs, Lisbeth Jørgensen fra Søderup og Christian 
Hansen fra Rauberg.

Ved overladelse- og afståelseskontrakt af 13. august 18o6 
overtog Iver Andersen faderens gård i Sønder Ønlev, Hjordkær 
Sogn. Der redegøres ikke nærmere for gårdens størrelse, ligesom 
der heller intet oplyses om købesummen, blot anføres at Iver 
Andersen forpligter sig til at yde aftægt og ophold til forældrene.

Den 9. maj 1837 overdrager Iver Andersen gården til sønnen 
Andreas Iversen.



Jørgen Jørgensen (Nymand) 8

blev født d. 17. september 1751 i Bolderslev, Bjolderup Sogn, 
og døde d. 6. januar 184o samme sted.

Han blev døbt d. 19. september 1751, faddere var: Thomas 
Christensen i Bolderslev og Anders Pedersen i Røllum.

Jørgen Jørgensen (Nymand) blev gift d. 22. oktober 1779 i 
Bjolderup med

Mette Lauritsdatter 9

der blev født 1751 i Bolderslev, Bjolderup Sogn, og døde d. 9. 
november 1782 samme sted.

Ved hendes død skrev præsten: "Næsten 2de Aars tærende Syg
dom gjorde hendes korte, men fornøjeligt Ægteskab ret Bittert, 
og efter 5 Dages bestandige Sygeleje, endte hun dette kummer
lige Liv."

Hun blev døbt d. 1. august 1751, faddere var: Ellen Jacobs 
i Bolderslev og Anne Anders Laustsens.

Efter hendes død blev Jørgen Jørgensen (Nymand) gift med

Maren Jacobsdatter

Ifølge kontrakt af 13. marts 1781 overtog Jørgen Jørgensen 
(Nymand) faderens gård i Bolderslev, imod at yde aftægt og ophold 
til faderen.

I 18ol købte Jørgen Jørgensen (Nymand) Bolderslev Frigård. 
Hans Valdemar Gregersen fortæller herom i bogen om Bjolderup 
Sogn: ”Ved Nikolaj Petersens død i året 18oo d. 24. januar blev 
hans 5^- otting store ejendom solgt. Frigårdens 3 ottinge blev i 
18ol købt af Jørgen Jørgensen, hvis farfar som tilflytter af be
folkningen havde fået tilnavnet ”Nymand”, der nutildags bæres af 
deres efterkommere.” I samme bog oplyses det endvidere, at Jørgen 
Jørgensen (Nymand) samme år havde så rig en boghvedehøst, at det 
blev muligt for ham tillige at beholde sin tidligere ejendom.

Jørgen Christensen lo

blev født 1735 i Nybøl, Hjortkær Sogn, og døde d. 31. oktober 
18o2 samme sted.

Han blev døbt d. 14. august 1735, kirkebogen nævner ingen



faddere.
Jørgen Christensen blev gift d. 23. juni 1767 i Hjortkær med

Anne Marie Lauritsdatter 11

Ved vielsen beretter kirkebogen: "Jørgen Christensøn, Chri
sten Clausen og Mette Jørgensdatter, Ejendomsgaardfolk i Nebel 
deres ægte Søn, og Anne Marie Lauritsdatter, sal. Laurits Han
søns og Anne Dorthe Lauritses, Gaardfolk i Nebel deres ægte Dat
ter Copulabantur d. 23. Juni. Offer 6 Mark af Brudeparret, Følge
skabet 4 Mark, Brudecronen 4 Mark".

Anne Marie Lauritsdatter blev født 1741 i Nybøl, Hjortkær 
Sogn, og døde d. 5. september 1822 samme sted.

Hun blev døbt d. 11. september 1741, faddere var: An Jørgens 
i Åbenrå, Kirsten Jørgensdatter af Uge og Jep Eriksen samme sted.

Jørgen Christensen var gårdmand i Nybøl.

Anders Iversen 12

blev født 1738 i Valsbøl, Sydslesvig, og døde d. lo. juli 18o8 
i Sønder Ønlev, Hjortkær Sogn.

Han blev gift d. 2. september 1765 med

Ellen Tøgesdatter 13

der blev født 1734 i Lunderup, Rise Sogn, og døde d. 31. maj 18o9 
i Sønder Ønlev, Hjortkær Sogn.

Ved vielsen oplyser kirkebogen: "Andres Iwersøn, Skrædderen 
Iwer Hollensøn og sal. Maren Andreasdatter Kaadnerfolk i Walsbøl 
deres ægte Søn, som nu har kiøbt sig en Part af Niels Smeds Gaard 
i Cassøe, hvoraf han aarlig contribuerer til Rasmus Thogholm i 
Cassøe, og Ellen Thøgesdatter, sal. Thøger Poulsen og sal. Kir
sten Thøges, Gaardfolk i Lunderup, Ries Sogn, deres ægte Datter 
Copulabantum d. 2. September. Offer 6 Mark af dem begge, Offer 
6 Mark uden Krone og Følgeskab."

Ved sønnen Iver Andersens fødsel oplyses Anders Iversen at 
være kådner og skrædder. Den 31. januar 1795 købte han af Fride- 
rich Anton Pedersen en gård i Sønder Ønlev, Hjortkær Sogn. I hand
len er indbefattet aftægtsydelse til sælgeren.



Jes Pedersen 14

blev født i september 1743 i Årslev, Hjordkær Sogn, og døde d. 
7. januar 1817 i Sønder Ønlev, Hjordkær Sogn.

Han blev døbt d. 12. september 1743, faddere var: Jørgen Torp, 
Anna Hansis i Årslev og Jes Pedersen i Vollerup.

Jes Pedersen blev gift d. 8. oktober 1766 i Hjordkær med

Anne Hansdatter

efter hendes død blev han gift d. 18. juni 1771 i Hjordkær med 
Annes søster

Kirstine Hansdatter 15

der blev født 1746 i Sønder Ønlev, Hjordkær Sogn,og døde 15. marts 
1813 samme sted.

Hun blev døbt d. 3. april 1746, faddere var: Ellen Christens, 
Ellen Rasmusdatter og Laurits Hansen af Nr. Ønlev.

Jes Pedersen købte ved kontrakt af 22. maj 1779 en gård i 
Sønder Ønlev for 15oo mark. Den 28. april 1781 udsteder han en 
obligation på 9oo mark til Albreckt Nissen i Åbenrå, samme dag 
udsteder han hypotekveksel og forskrivning på 25o mark til Nis 
Nissen i Nybøl, denne ses slettet d. 13. november 1784.



Jørgen Jørgensen (Nymand) 16

blev født 1724 i Bolderslev,Bjolderup Sogn, og døde d. 18. juli 
1789 samme sted.

Han var gift med

Ellen Koestensdatter 17

der blev født 1725 i Bolderslev, Bjolderup Sogn, og døde d. 4. 
april 1756 samme sted.

Jørgen Jørgensen (Nymand) blev derefter gift med Jens Jør
gensens enke

Gunder

fra Vollerup.
Jørgen Jørgensen (N^miand) overtog omkring giftermålet sviger

faderens gård nr. 6 i Bolderslev.
Ved hans død skrev præsten: ”18. Juli døde Jørgen Jørgensen 

Enkemand i Bollerslev, hvor han er født 1724 og døbt d. 15. Novem
ber, hans Fader var Jørgen Hansen og Moderen Ellen, født Hans 
Nissens Datter fra Røllum. Han var tvende gange gift, først med 
pigen Ellen Koesten Tohsens Datter i Bollerslev, de havde Brøllup 
175o d. 9. October og avlede 3 Børn: een Søn Jørgen Jørgensen, 
besidder af Stavnen, som og er i andet Ægteskab, og var gift først 
med Pigen Mette, født Laurits Knudsens Datter fra Bollerslev, ved 
hende er to Sønner i Live, Jørgen og Laust; en anden gang med Pigen 
Maren, født Jacob Mathesens Datter fra Lautrup, ved hende er tre 
børn: Jacob, Koesten og Mette. 2 Døtre havde den afdøde med sin 
første Kone, Karen gift med Niss Hansen i Kassø, lever og har to 
døtre Anna Cathrina og Ellen i Live; den anden Datter Ellen var 
gift med Nis Hansen i Behrndorff har efterladt en Søn Hans Nissen. 
Den første kone døde d. 26. Marts 1756. Anden gang kom han i Æg
teskab med Enken Gunder Jens Jørgensens i Vollerup,men med hende 
ingen Børn, hun døde 1763 d. lo. Januar. Paa 22 Aar har han været 
Enkemand. Anledning til hans Død var et Fald fra Hesten, som han 
vilde til Græsning, hvorved han fik saa heftigt et Stød, at han 
efter 8te Dages Sengeleje opgav Aanden i en Alder af 64 Aar, 7 
Maaneder og 4 Uger. Han saae 9 Børnebørn”.



Laurits Knudsen 18

blev født 1712 i Bolderslev, Bjolderup Sogn, og døde 1756 samme 
sted, han blev begravet d. 5. september, 44 år gammel.

Han var gift med

Mette Jacobsdatter

der døde efter 5 års ægteskab.
Laurits Knudsen blev derefter gift d. 7. november 175o i 

Bolderslev Kirke med

Bodil Hansdatter 19

der blev født d. 31. december 1725 i Bolderslev, Bjolderup Sogn, 
og døde d. 6. marts 1786 samme sted.

Hun blev efter Laurits Knudsens død gift d. 21. oktober 1757 
med

Hans Jørgensen

der døde d. 26. april 1778 i Bolderslev, Bjolderup Sogn.
Laurits Knudsen var gårdmand i gård nr. 22 i Bolderslev, 

Bjolderup Sogn, efter hans død overtog Hans Jørgensen gården.

Christen Clausen 2o

blev født 17o5 i Nybøl, Hjordkær Sogn, og døde d. 2o. september 
1786 samme sted.

Han blev døbt d. 5. april 17o5, kirkebogen nævner ingen fad
dere.

Christen Clausen blev gift d. 12. oktober 1732 i Hjordkær 
med

Mette Jørgensdatter 21

der døde d. 1. november 1779 i Nybøl, Hjordkær Sogn.
Christen Clausen var boelsmand i Nybøl, Hjordkær Sogn.

Laurits Hansen 22



blev født d. 14. september 17ol i Uge Sogn, og døde d. 1. august 
1765 i Nybøl, Hjordkær Sogn.

Han var gift første gang med

Maren Thøgersdatter

Efter hendes død blev han gift 1736 i Hjordkær med

Anne Dorthe Pedersdatter 23

der blev født 17o4 i Hovslund, 0. Løgum Sogn, og døde 1755 i Ny
bøl, Hjordkær Sogn, hun blev begravet d. 7. september.

Laurits Hansen var gårdmand i Nybøl, Hjordkær Sogn.

I vej? Hollensen 24

der var gift med

Maren Andreasdatter 25

var kådnerfolk i Walsbøl i Sydslesvig.

Tøge Poulsen 26

blev født 1687 og døde d. 1. maj 1763 klokken lo om morgenen, 
76 år gammel i Lunderup, Rise Sogn.

Han var gift med

Kirsten (Thøges) 27

der blev født ca. 1694 og døde d. 5. november 1769 i Lunderup, 
Rise Sogn.

Tøge Poulsen var gårdmand i Lunderup, Rise Sogn ved Åbenrå.

Peder Jessen 28

blev født 17o7 i Nybøl, Hjordkær Sogn, og døde d. 11. april 
1776 i Årslev, Hjordkær Sogn.

Han blev gift d. 31. oktober 1737 i Hjordkær med

Øllegaard Bertelsdatter 29



der blev født 17 2o i Årslev, Hjordkær Sogn, hun blev døbt d. 2o. 
marts 172o, kirkebogen nævner ingen faddere. Hun døde efter 1772, 
men hendes død er forgæves søgt i Hjordkær Sogn.

Peder Jessen var boelsmand i Årslev, Hjordkær Sogn.

Hans Hansen Villadsen 3o

blev født d. 12.maj 1714 i Mellerup, Bjolderup Sogn, og døde d.
8. august 1764 om morgenen kl. 5 i Sdr. Ønlev, Hjordkær Sogn,
han blev begravet d. 12. august. 

Han var gift med

Maren Hansdatter 31

der blev født ca. 17o6 og døde d. 23. juni 1786 i Sdr. Ønlev, 
Hjordkær Sogn, 8o år gammel.

Hans Hansen Villadsen var gårdmand i Sdr. Ønlev, Hjordkær 
Sogn.



Jørgen Hansen 32

blev født ca. 168o i Stubbæk, Ensted Sogn, og døde før kirke
bogens begyndelse 174o i Bolderslev, Bjolderup Sogn.

Han var gift med

Ellen Hansdatter 33

der blev født ca. 169o i Røllum, Ensted Sogn, og døde d. 6. ja
nuar 1763 i Bolderslev, Bjolderup Sogn.

Efter Jørgen Hansens død blev hun gift med

Laust Marcussen

Jørgen Hansen boede først i Røllum, Ensted Sogn, men flyttede 
senere til Bolderslev, Bjolderup Sogn.

Koesten Tøgesen 34

blev født blev født ca. 1683 i Bolderslev,. Bjolderup Sogn, og 
døde d. 28. november 1769 samme sted.

Han blev gift 1719 med

Karen Nisdatter 35

der blev født ca. 1699 i Nørre Ønlev, Rise Sogn, og døde d. 19. 
december 1769 i Bolderslev, Bjolderup Sogn. Ved hendes død for
tæller kirkebogen: "Hun blev sistleden den Sommer Dom. post. 
Trin. (d. 31. juli 1768) omfalden af et Slag som berøvede hende 
Tungens Brug. Beholdt dog hendes Forstand og kom ogsaa til at 
tale igen. Efter hendes Mands Død blev det alt ringere med hende 
indtil Gud omsidere løste naadelig op for hende."

Koesten Tøgesen var gårdmand i Bolderslev, Bjolderup Sogn.

Knud Pedersen 36

blev født 1669 i Mellerup, Bjolderup Sogn, og døde 1744 i Bolder
slev, Bjolderup Sogn, han blev begravet d. 7. juni.

Ved hans død oplyses det, at han 32 år gammel blev gift første 
gang med



Kirsten Jesdatter

af Bolderslev, og havde med hende 3 døtre. Hun døde efter 7 års 
ægteskab , hvorefter han i 17o8 blev gift med

Anne Lauritsdatter 37

der blev født omkring 167o i Uge og døde 1745 i Bolderslev, Bjol
derup Sogn, hun blev begravet d. 15. august, 75 år gammel.

Knud Pedersen var gårdmand i Bolderslev, Bjolderup Sogn og 
boede i gård nr. 22, den gård der senere blev overtaget af søn
nen Laurits Knudsen.

Hans Pedersen 38

der var bosat i Stubbæk, Ensted Sogn, var gift med

Anna Hansdatter 39

Claus Christensen 4o

der var bosat i Nybøl, Hjordkær Sogn, døde 173o og blev begravet 
d. 6. august.

Han blev gift d. 5. oktober 17o2 i Hjordkær Kirke med

Anna Pedersdatter 41

der blev begravet d. 31. marts 1737.

Jørgen Jepsen 42

blev født d. 17. juni 1688 i Nybøl, Hjordkær Sogn, og døde d. 8. 
marts 1769 kl. 4 om morgenen samme sted.

Han blev gift d. 2. oktober 1712 i Hjordkær med

Adelheit Johansdatter Rønnow 43

der blev født i oktober 1695 på Toldsted, Hjordkær Sogn og døde 
d. 15. juni 1783 i Nybøl, Hjordkær Sogn.

Hun blev døbt d. 27. november 1695, men kirkebogen nævner 
ingen faddere.



Hendes dødsindførsel fylder 2 fuldskrevne sider i kirkebogen, 
præsten gør her rede for hendes ialt 118 efterkommere.

Jørgen Jepsen var gårdmand i Nybøl, Hjordkær Sogn.

Hans Lauritsen 44

var boelsmand i Uge Sogn.

Jes Eskildsen 56

blev født 1666 i Nybøl, Hjordkær Sogn, og døde d. 1. december 
1737 samme sted. Han blev døbt d. 8. april 1666.

Han blev gift d. 23. november 1697 i Hjordkær med

EJJjn Pedersdatter 57

der blev født ca. 1679 i Nr. Ønlev, der ligger dels i Rise og 
dels i Hjordkær Sogn, hun døde 1743 i Nybøl, Hjordkær Sogn og 
blev begravet d. 2. maj, 64 år gammel.

Jes Eskildsen var gårdmand i Nybøl, Hjordkær Sogn.

Bertel Jensen 58

blev født omkring 1675 og døde 1728 i Årslev, Hjordkær Sogn, han 
blev begravet d. 2. juli.

Bertel Jensen blev gift d. 28. juni 1716 i Hjordkær med

Maren Jørgensdatter 59

der blev født 1692 i Årslev, Hjordkær Sogn, og døde d. 23. januar 
1772 samme sted.

Bertel Jensen var bosat i Årslev, Hjordkær Sogn.

Hans Hansen Villadsen 6o

nævnes 1718 og 1725 som fæster på en gård i Mellerup, Bjolderup 
Sogn, denne gård blev i 1745 overtaget af sønnen Christen.

Hans Jepsen 62

der var bosat i Gåsby, Tinglev Sogn, var gift med



Anne Rosdatter



Hans Hansen 66

der var bosat i Røllum, Ensted Sogn, var gift med

Ellen "Hanses” 67

Tøge Koestensen 68

blev født ca. 165o og døde før kirkebogens begyndelse i 174o.
Han nævnes i 17o8 som beboer af en gård i Bolderslev, Bjolderup 
Sogn.

Han var gift med

Maren "Tøges" 69

Peder Knudsen 72

der var bosat i Mellerup, Bjolderup Sogn, var gift med

Kirsten "Peders’1 73

Laust (Laurits) Andersen 74

var gift med

Bodil "Laustes” 75

Christen Jørgensen 8o

der var boelsmand i Nybøl, Hjordkær Sogn, døde 1727, han blev 
begravet d. 16. november.

Peder Thimsen 82

der var bosat i Nybøl, Hjordkær Sogn, døde 1715, han blev be
gravet d. 17. februar.

Han var gift med

Mette 83

der blev begravet d. 1. april 1696.



Jep Kallesen 84

blev født 1655 i Nybøl, Hjordkær Sogn, og døbt d. 24. februar.
Han døde 1716 og blev begravet d. 21. juni.

Jep Kallesen blev omkring 1685 gift med

Mette 85

der døde 1725 i Nybøl, Hjordkær Sogn.
Jep Kallesen var gårdmand i Nybøl, Hjordkær Sogn.

Johann Rønnow 86

blev født ca. 1656 og døde d.5. juni 17oo på Toldsted, Hjordkær 
Sogn, han blev begravet d. 11. juni.

Han blev gift d. 17. maj 1693 i Åbenrå med

Mette Gunderoth 87

der oplyses at være en illegetim datter af amtmand Gunderoth i 
Åbenrå og en kvinde ved navn Margrethe Ivers.

I Åbenrå kirkebog, der er stærkt beskadiget, findes en ind
førsel, der oplyser, at d. 3o. januar 1664 blev i Porthuset ved 
Slottet døbt et barn ved navn Mette. Mette Gunderoth døde 1713 
på Toldsted, Hjordkær Sogn, hun blev begravet d. 17. juni.

Johann Rønnow var tolder og kromand i Toldsted i Hjordkær 
Sogn. Efter hans død blev Mette Gunderoth gift med

Christian Albrecht Thomsen

der overtog toldembedet efter Johann Rønnow.

Eskild Jessen 112

blev døbt d. 22. januar 1622 i Nybøl, Hjordkær Sogn, og døde 
167o samme sted, han blev begravet d. 4. maj.

Eskild Jessen blev gift d. 26. oktober 1656 i Hjordkær med

Anna Thomasdatter 113

der blev døbt d. 9. marts 1634 i Hjordkær, hendes død har det 



ikke været muligt at finde.
Eskild Jessen oplyses at være hjuler i Nybøl, Hjordkær Sogn.

Jørgen Hansen (Torp) 118

der var boelsmand i Årslev, Hjordkær Sogn, blev født omkring 
166o i Torp, Ensted Sogn, og døde 1738 i Årslev, Hjordkær Sogn.

Han blev gift d. 15. november 1691 i Hjordkær med

Bodil Jørgensdatter 119

der blev født 1666 i Årslev, Hjordkær Sogn, og døde 1748 samme
sted, hun blev begravet d. 12. april*



Hans Kallesen 168

blev født 1632 i Årslev, Hjordkær Sogn, og døde før 1699.
Han var gift første gang med

Ellen Jepsdatter 169

der blev døbt d. 9. november 1623 i Hjordkær Sogn.
Efter hendes død blev han gift med

Maren

der blev begravet d. 22. november 1699.
Han Kallesen var bosat i Nybøl, Hjordkær Sogn.

Henrik Rønnow 172

der var delefoged på Schachenborg, døde 1698 i Seem ved Ribe. 
Han var gift med

Anna Nisdatter 173

Et epitafium over Henrik Rønnow og hustru findes i Seem Kir
ke og viser en tredelt tavle med snoede søjler og korsfæstelses- 
maleri, desuden findes gravskjold over ægteparret i samme kirke.

Frederich von Giinderoth 174

der sikkert blev født i Slesvig var hofmarskal samt amtmand over 
Åbenrå og Løgumkloster Amter.

I værket Danske Kirker, Åbenrå Amt, findes i forbindelse 
med beskrivelsen af Bjolderup Kirke et lille afsnit om forsvundne 
kalkmalerier, her står, at ifølge Danske Atlas blev foruden alter 
tavlen og prædikestolen også væggene malet i 1697, ”men daværende 
Amtmand i Apenrade, Gunderoth, troede at dette Malerie var en 
Satire paa ham, fordi Maleren havde forestillet Dievlene i Hel
vede som Ugler, og han just førte en Ugle i sit Vaaben, bragte 
han det endelig med megen Møye saa vidt, at Maleriet blev over- 
kalket“; det skete efter præstens død i 17o2.

Margrethe Ivers 175



døde i december 17o6 hos datteren på Toldsted, Hjordkær Sogn, 
63 år gammel.

Jes Eskildsen 224

der var gårdmand i Nybøl, Hjordkær Sogn, blev født ca. 15 80 i 
Nybøl.

Thomas Asmus sen, Enke 226

blev født ca. 16oo. Han opføres i 1641 som beboer af et kådner- 
sted i Hjordkær Sogn.



Calle Bundesen 336

blev døbt d. 21. april 1584 i Årslev, Hjordkær Sogn, og døde af 
pest 166o samme sted.

Han blev gift d. 6. juni 1613 i Hjordkær med

Kirsten Pedersdatter 337

Calle Bundesen var boelsmand i Årslev, Hjordkær Sogn.

Jep Jørgensen 338

blev døbt d. 8. april 1577 i Nybøl, Hjordkær Sogn, og døde 1652 
samme sted, han blev begravet d. 1. september.

Jep Jørgensen, der var boelsmand i Nybøl, Hjordkær Sogn, var 
sikkert gift to gange. Den 21. oktober 1615 blev han i Hjordkær 
gift med

Maren

Kirkebogen for Hjordkær Sogn oplyser endvidere, at den 5. 
januar 1645 blev Jep Jørgensens kone i Nybøl

Mette

begravet.

Ernst Christoffer von Gunderoth 348

blev født ca. 16oo og døde 1664.
Han blev i 1639 gift med

Helvig Margrethe von Buchwald 349

til Wensin, der blev født ca. 1623.
Hun blev 1638 trolovet med ritmester Frederik Sested, men 

forlovelsen blev hævet, mod at hun betalte en sum.
Ernst Christoffer von Gunderoth var Gottorpsk hofmarskal.

Eskild Pedersen 448



der var gårdmand i Nybøl, Hjordkær Sogn, blev født ca. 155o i 
Nybøl og døde 1628 samme sted, han blev begravet d. 12. januar.

Han var gift med

Kirsten "Eskilds” 449

der døde 1614 i Nybøl, Hjordkær Sogn, hun blev begravet d. 13. 
februar.



Bunde Kallesen 672

der var gårdmand i Årslev, Hjordkær Sogn, døde 16o7, han blev be
gravet d. 12. april.

Han var gift med

Karen ”Bundes”

der blev begravet d. 15. juli 1638.

Jørgen Jepsen

673

676

der var gårdmand i Nybøl, Hjordkær Sogn, blev begravet d. 8.
november 16oo.

Han var gift med

Maren 677

der blev begravet d. 7. december 1627.

Hans von Buchwald 698

ihjelstak 1617 sin søsters brudgom i hendes arme. Han kaldes i 
1626 Hans Clausen von Buchwald til Wensin, i 1633 lå han i arve- 
trætte med broderen Detlev, i 1634 boede han i Flensborg og træt
tede da med broderen om deres hus i Kiel, samme år nævnes han 
blandt skatterestanterne. Han døde 1634 og efterlod sig flere 
uægte børn.

Han blev omkring 1623 gift med

Helvig Godskesdatter Rathlou 699

der 1635 opførtes som skatterestant. Nogle kilder oplyser, at 
hun døde 1637, i 1652 nævnes dog Hans von Buchwalds enke i Flens
borg blandt den i slesvigske byer bosatte adel.

Peder Eskelsen 896

der var gårdmand i Nybøl, Hjordkær Sogn, blev født ca. 152o og 
døde 1575.

Han var gift med



Kirsten »Peders” 897

der blev begravet d. 3o. maj 1591.



Claus van Bokwolde 1396

til Wensin, nævnes 1573-1574 som hofjunker. I 1580 ledsagede han 
sammen med sin broder Hans hertug Hans den ældre til hyldingen 
i Odense. I 16o8 skrives han til Wensin og havde da hus i Kiel. 
I 1612 skulle han sammen med broderen Hans som samfrænder forlige 
i en strid mellem Christoffer Rantzau til Seedorf og Detlev Brock- 
dorf til Vindeby. I 1622 lå han sammen med flere andre i proces 
med Ove Sested til Depenau om arv efter deres bedstefar. Han var 
død i 1625, da hans enke

Adelheid Hansdatter Ahlefeldt 1397

blev sagsøgt for gæld.

Godske Rathlou 1398

var 1592 hofjunker på Gottorp. I 1598 købte han af Johan von 
Ahlefeldt Gereby i Svans Sogn og 1632 af Claus von Buchwaldt 
Krogsgård i Skads Herred. I 16o4 købte han landsbyen Rinkenæs, 
hvoraf han til stor skade for bønderne oprettede en avlsgård. 
I 1627 ejede han Østrupgård i Lunde Herred, 1623 beseglede han 
unionsfornyelsen. Han gjorde testamente i 1633 og døde i begynd
elsen af 1636.

Han blev gift 1598 med

Ida Jørgensdatter Sested 1399

der døde før ægtefællen, begge blev begravet i Karby Kirke.

Eskel Pedersen 1792

der var bosat i Nybøl, Hjordkær Sogn, blev født omkring 148o og 
døde omkring 1539.

Han opføres i skattemandtaller og jordbøger fra 1535 og 1539 
som besidder af en stor gård i Nybøl.



Detlev van Bokwolde 2792

til Wensin og Muggesfeide, nævnes 1529 sammen med sine brødre.
I 1546 beseglede han til vitterlighed sammen fru Anne Henrik 
Rantzaus, han betalte i 1549 romerskat og var 1551 og 1554 sam
men med broderen betroet opkrævning af romerskatten, han døde i 
februar 1569, 63 år gammel.

Han var gift med

Dorothea jiirgensdatter 2793
von der Wisch

af Nienhagen, der levede endnu 16o4.

Hans ,ypn Ahlefeldt 2794

var i 1549 i hertug Adolfs følge i Bryssel. I 1551 arvede han 
godset Seestermuh, han døde 1559.

Den 29. september 1555 blev han på Søgård gift med

Dorothea von Ahlefeldt 2795

til Søgård.
Hun blev efter Hans von Ahlefeldts død gift med

Daniel Rantzau

til Hohenfelde.

Sivert Rathlou 2796

til Lehnsahn, Futterkamp og Borglehnet i Pløn, nævnes 1553. I 
1557 gjorde han krav på sin mødrene gård Søgård. I 1568 optrådte 
han på sin hustru

Helvig Godskesdatter von Ahlefeldt 2797

af Stubbe's vegne som arving efter Philip von Ahlefeldt. Han døde 
d. 2o. oktober 158o. Helvig Godskesdatter von Ahlefeldt døde 1586, 
ægtefællerne ligger begravet i Lensahn Kirke.



Otto van Bokwolde 5584

til Wen.sin, nævnes 148o. I 1523 skulle han møde til hyldingen 
med 6 heste, samme år beseglede han sammen med sin broder Hen- 
neke til vitterlighed med Henneke Sested til Krummendik, i 153o 
tilsagdes han til rustning med 5 heste og beseglede 1533 forbundet 
i Rendsborg, samme år lå han i strid med Godske Wensin om kirken 
i Werder. Han levede endnu 1536.

Han var gift med

Bennedikte Markvardsdatter Rantzau 5585

Jørgen von der Wisch 5586

var 1513-1523 amtmand på Segeberg Slot, i 1523 udeblev han ved 
hyldingen, i 1533 medbeseglede han unionen og kaldtes 1564 olde 
Jørgen von der Wisch, han døde 1572.

Han var gift med

Margrethe Rantzau 5587

der døde 1578 på Kaltenhofen.

Frederik von Ahlefeldt 5588

blev født 1492 og døde 1541. Han skrives til Haseldorf, Haselau, 
Seesternmuh og Raden. I 1523 undslog han sig for at hylde Hertug 
Frederik, 1524 nedlagde han Haselau Kirke, han medforseglede uni
onen 1533 og var i 1538 i kong Christierns følge i Braunschweig 
og Hamborg. I grevens fejde var han på dansk side som ritmester 
og tog 1534 del i erobringen af Segeberg. Han var gift med

Catharine Pogv/isch 5589

der døde i november 1561.

Frantz von Ahlefeldt 559o

til Halvsøgård, fik 1519 på et kanonikat i Slesvig. I 1524 im
matrikuleredes han i Wittenberg. Han faldt ved Heide d. 13.juni



1559.
Han var gift med

Catharine Pogwisch 5591

der døde 1599.

Volf Rathlou 5592

til Lehnsahn og Futterkamp, nævnes 15o6 sammen med sin mor. I 
1522 beseglede han forliget mellem hertug Frederik og Lubeck. 
I 1548 sluttede han forlig med hr. Volf Pogwisch om drabet på 
hans broder Ditlev Rathlou. I 1554 købte han Futterkamp af Em- 
meke Rathlous enke, men lå endnu i 1564 i strid med dennes søn
ner om handlen. Han fik i 1565 en irettesættelse, fordi han var 
udeblevet fra mønstring.

Han var gift med

Anna Margrethe Bendichsdatter 5593
von Ahlefeldt

der døde før 1528

Godske von Ahlefeldt 5594

til Saxtorp og Stubbe, blev født omkring 148o og døde 1545. 
1489-149o besøgte han Klosterskolen i Preetz, 1497 var han page, 
senere hofsinde hos hertug Frederik og ledsagede denne 15o2 til 
Stendal. 15o7-15o9 var han foged i Slesvig Stift og 15o8 amtmand 
i Piben. Han fik i;.15o9 af hertugen for tro tjeneste overdraget 
indkomsten af 27 gårde i Svansø. 1510-1518 var han amtmand i 
Steinburg, i 1523 opsagde han kong Christian II troskab. 1523- 
1542 var han amtmand på Nordborg, der med amtet blev pantsat til 
ham på livstid. I 1532 blev han beskikket til at føre den fangne 
konge fra København til Sønderborg. Han udstedte 1544 revers til 
kong Christian III om, at ville holde Sønderborg Slot til tro 
hånd.

Han var gift med

Mar gre t he Sehes t ed 5595



Henneke van Bokwolde 11168

til Wensin og Muggesfeide, nævnes 1469 i den holstenske adels 
forbund. Han havde i 1473 strid med Reinfeld Kloster om de til 
hans by Muggesfeide og Klostrets By Tentzefelde hørende enge.

Han var gift med

Margrethe Pogwisch 11169

Markvard Rantzau 1117 o

til Neverstorf, blev født omkring 15o5 og døde d. 8. januar 157o. 
Han var gift med

Helene Pogwisch 11171

der levede endnu 1584, da hun gjorde arvekrav gældende på fami
lierne v. Alvensleben og v. Arnim i Meklenborg.

Henneke von der Wisch 1117?.

til Eisbøl ved Haderslev, Røst og Danisch Nienhof. Han udstedte 
149o et løftebrev til Volf Pogwisch Hennings søn og tilskrev 
15oo Marianerne i Flensborg en årlig rente af 5oo mark, som stod 
i landsbyen under Eisbøl. Han faldt ved Hemmingstedt i 15oo.

Han var gift med

Salome von Ahlefeldt 11173

der 15oo-1514 sad på Nienhof og 1514 klagede over sine brødre, 
som skulle have forfordelt hende ved salget af Tørning. Hun fik 
i 1517 sammen med sine døtre Christine og Dorothea indsat pave
lige dommere mod forskellige, deriblandt Henning og Johan Pog- 
wisch, som havde berøvet dem deres ejendom.

Claus Rantzau 11174

var 1522 medlover for forliget med Lubeck og Hertugdømmerne. Han 
døde 1542. Han var gift med

Catharine Buchwald 11175



der overlevede ham.

Hans von Ahlefeldt 11176

blev født omkring 144o og faldt d. 17. februar 15oo ved Hemming- 
stedt som bannerfører (Dannebrogsfanen).

Han tiltrådte omkring 147o besiddelsen af Tørning Len og næv
nes 1473, da han hos kapitlet i Ribe gik i forbøn for hr. Knud i 
Bevtoft, der mente sig forurettet af kapitlet. I januar 148o næv
nes han som amtmand på Gottorp og medforseglede i april samme år 
kongens pantebrev til sin dronning Dorothea på Haderslev Slot og 
By med Haderslev, Nørrerangstrup og Tyrstrup herreder. Han var 
endnu 1482 amtmand på Gottorp, men afløste vistnok året efter 
Otto von Kampen som amtmand på Tønder. I 1484 afstod han til kong 
Hans Vesterherred på Før, som han vist havde i pant af Slesvig 
Domkapitel. I 1488 kaldes han høvedsmand på Lille Tønder. I 149o 
beseglede han, som den fornemste af lo herremænd, umiddelbart 
efter dronning Dorothea traktaten om delingen af hertugdømmerne 
mellem kong Hans og hertug Frederik. I 1492 afstod han sammen 
med broderen Tørning Len og Slot til kong Hans for lo2,ooo mark 
lybsk, samtidig fik han som afdrag på købesummen tilskødet borgen 
og amtet Haseldorf med de 5 marsksogne samt godset Gjelting i 
Angel, i 1496 fik han godset Kaden i Kaltenkirchen Sogn med lands
byerne Alveslohe og Ellerau, omkring 1495 var han amtmand i Sege
berg.

Han var gift med

Alheid Bulow 11177

Henning Pogwisch 11178

til Farve, var 1498 kongelig råd, 15oo-1516 var han amtmand i 
Rendsborg, i 15o9 medforseglede han forliget i Reinfeld og del
tog i 1516 i forhandlingerne i Sønderborg. Han var i 152o med
lover for kong Christian II’s pantebrev på Tørning.

Benedict von Ahlefeldt 1118o

delte først besiddelsen af Søgård med broderen Jørgen, men blev 
ved dennes død 15oo eneejer af gård og gods. Han døde før 1513. 

Han var gift med



Eibe Rantzau 11181

der levede endnu 1522.

Otto Pogwisch 11182

til Bissee, hvoraf han i 15o7 svarede landskat, og som han 1538 
solgte til hr. Johan Rantzau med landsbyerne Dudendorf, Lutke, 
Bokwolde og Suke. Han medbeseglede unionen 1533 og levede endnu 
1543.

Han var gift med

Bertha Rantzau

Sivert Rathlou

11183

11184

til Lensahn, som han købte efter Mathias Rathlou for at betale 
dennes gæld, faldt d. 17. februar 15oo ved Hemmingsted.

Han var gift med

Ermegaard Detlevsdatter 11185
von Buchwaldt

der nævnes som enke i 15o6 og 1538 og længe førte strid med 
Fru Anne von Buchwaldt i Neustadt om Lensahn.

Benedicht von Ahlefeldt 11186

var gift med

Eibe Rantzau 11187

dette ægtepar er identisk med ane 1118o og 11181

Markvard von Ahlefeldt 11188

nævnes første gang 1456, fik 1475 den sydlige del af Westensee 
sogn. Han var 1475-1478 foged på Segeberg, og fra 148o til ca. 
149o Dronning Dorotheas amtmand over Rendsborg. Fra 149o til 
sin død var han amtmand på Glambæk og over Femern og fulgte 1494
Hertug Frederik til Danmark. Han faldt d. 17. februar 15oo ved



Hemmingsted.
Han var gift med

Margrethe Rathlou 11189

Benedikt Sésted 1119o

til Kluvensick nævnes 1469 sammen med sine brødre, solgte 1482 
gods til Lybæk Hospital, faldt d. 17. februar 15oo ved Hemming
sted.

Han var gift med

Abel Schacksdatter Rantzau 11191



Hinrik van Bokwolde 22336

kaldes 1419 Hr. Nicolaus' son og var da med flere andre vidne 
ved et af Greve Hinrik til Helliggeisthuset i Lybæk udstedt ga
vebrev, solgte i 1421 egetømmer fra Wensin til Lybæk. Han var 
nærværende , da bispen af Lybæk i Piøen i 1438 forlenede Grev 
Adolf med Holsten, var 1444 i Hertug Adolf følge til forhand
ling med Ditmarskerne og atter i 1447. Han døde d. 26. november 
1449, og blev begravet i Arensbøck.

Han var gift med

Heylevich 22337

der nævnes 1453 som enke.

Henning Pogwisch 22338

til Farve, blev født ca. 1418. Han boede 1454 på Farve, og skøde
de da til klostret Cismar landsbyen og godset Siverdeshagen i 
Lensahr sogn. Han var i 1463 blandt dem, der tilsagde klostret 
Bordesholm deres beskyttelse, var 1465 kgl. råd, medbeseglede 1469 
adelforbundet til hvis indgåelse han skal have været særlig virk
som. I 147o fik han af kongen som pant for et lån på 28.000 rdlr 
udlagt Tønder Slot og By med fogderiet Tønder, Højer, Slogs og Kær 
herreder, Bøking og Horsbøl herreder, Sild og Østerland Før. I 
148o var han medlover for et byen Tønder tildelt privilegium og 
kaldes da arvelig herre til Tønder; samtidig fremkom talrige kla
ger fra indbyggerne der over forøvede voldsomheder og grusomheder, 
som han og hans søn Volf havde begået, hvorfor de på landdagen i 
Kiel d. 5. juli blev draget til regnskab og fratoges såvel pante- 
lenet Tønder, som godset Farve, hvis befæstning blev jævnet med 
jorden, og derefter i Rensborger Recessen af 13. juli, hvorved 
adelsforbundet ophævedes og almindelig landefred påbødes, med ude
lukkelse af Henning og hans sønner; samme år advarede kongen rådet 
i Kiel om at passe ham op, når han kom, da han havde truet byen 
med bål og brand. Han gik imidlertid til Meklenborg, hvor han dø
de d. 4. februar 1481.

Han var.gift med



Margrethe Rantzau 22339

der i 1467 sammen med sin ægtefælle af paven fik tilladelse til 
at vælge en skriftefader, der kunne give dem plenaraflad.

Henneke Rantzau 2234o

til Neverstorf var 1489-1493 amtmand på Gottorp og 1494-1495 
amtmand i Trittau, 15o2 på Gottorp. I 152o var han medlover for 
kong Christian II. pantebrev på Tørning og nævnes endnu 1543 i 
Landregistret.

Han var gift med

Margrethe Heesten 22341

der i 1487 stiftede sjælemesser i Itzehoe for sine forældre.

Hans Pogvzisch 22342

til Fresenburg, der 1489 ejedes af hans svigerfar Johan Stake, 
og som han 15o5 bortpantede til Helligåndskirken og andre gejst
lige stiftelser i Lybæk, hvilken overenskomst bekræftedes af 
landsherrerne, dog under forbehold af genkøb efter hans død. 
I 1525 forhandlede han med kongen om salg af Fresenburg, som 
ha n dog afhændede til Henneke von Ahlefeldt.

Han var gift med

Anna Stake 22343

Volf von der Wisch 22344

til Runtoft nævnes 1443 som amtmand i Lille Tønder, var i 1447 
medlover for hertugens kompromis med Ditmarskerne, i 1448 med- 
forseglede han kong Kristians håndfæstning. 1455-1457 var han 
høvedsmand på Haderslevhus, skænkede til Haderslev Kapitel en 
pligtafgift i Vilstrup, mod at der skulle læses sjælemesser for 
ham og hans hustru Beke. Han bekræftede som kong Kristians be
fuldmægtigede Lybækkernes privilegier og var 146o til stede ved fo 
forhandlingerne mellem kongen og greverne af Schauenburg i Oldes- 
loe, i 1462 medbeseglede han staden Hamborgs previlegier. I 
1465 købte han Runtoft for 7oo rhinske gylden, Han nævnes endnu



1476, men døde vist kort efter.
Han var gift med

Beke von Ahlefeldt 

der døde d. 23. april 1461.

Benedict von Ahlefeldt

22345

22346

til Tørning, afhændede i 1444 sammen med broderen, de var begge 
Høvedsmænd til Tørning, marken i Brandkær. I 1445 fik de begge 
af hertug Adolf pantebrev for en sum af 4ooo mark på de 4 til 
Tørning hørende herreder mod at holde slottet åbent for hertu
gen og hans efterkommere. I 1446 afhændede han sammen med brode
ren 5 gårde i Tyrstrup Herred til domkapitlet i Slesvig. Han 
skænkede i 1456 samncn med andre slægtninge penge og gods til de 
4 præster ved Haderslev domkirke for at læse sjælemesse for hele 
slægten. I 1457 var han stiftet Slesvigs amtmand i Svavested. I 
1459 fik han af kongen med fuld ejendomsret overdraget Gram her
red for 4ooo mark og Hvidding, Frøs og Kalslund herreder på livs 
tid mod en pantesum på 12.4oo mark. Han døde ca. 147o.

Han var gift med

Dorothea Heest 22347

Ægtefællerne fik i 1462 af paven tilladelse til at have rej
sealter. Dorothea Heest skænkede i 1496 4oo mark lybsk til Ahle- 
feldternes kapel i Haderslev, hun levede endnu i 1497.

Joachim Rantzau 22348

blev 148o fjernet fra Piøen, som han havde efter faderen, fordi 
han havde øvet vold mod Lybecker købmændene. Han var amtmand i 
Åbenrå. Han faldt i januar 15oo ved Hemmingsted.

Han var gift med

Anna Rathlou 22349

Benedict von Ahlefeldt 22352



Dorothea Heest 22353

dette ægtepar er identisk med ane 22346 og 22347.

Steffen von Bulow 22354

var gift med

Sofie von Quitzov 22355

Henning Pcgwisch 22356

var gift med

Margrethe Rantzau 22357

dette ægtepar er identisk med ane 22338 og 22339.

Claus von Ahlefeldt 2236o

til Søgård fik 146o sammen med broderen af kongen brev på Lund
tofte herred for en pantesum af II.060 mark. Han beseglede i 
1465 kongens forlig med de oprørske svenske. Fra 1481 var han 
sammen med broderen Hans betroet dronning Dorotheas pengefor
hold i hertugdømmerne. Han levede endnu 1487 men var død 149o.

Han var gift med

Ida Breide 22361

Peter Rantzau 22362

fik 148o Haderslev amt i pant og var 1483 dronningens amtmant 
her, 1494- 1498 var han amtmand i Møgeltønder. Han blev født 
omkring 143o og levede endnu 15o5 men var død 151o.

Han var gift med

Margrethe von Ahlefeldt 22363

Hartvig Pogwisch 22364



Schack Rantzau 22366

var 15o6 amtmant på Femern.

Wolf Rathlou 22368

nævnes 1436 sammen med broderen Sivert. 
Han var gift med

Anne von Ahlefeldt 22369

Detlev van Bokvzolde 2237o

til Neverstorf, Sierhagen og Bcrstel beseglede 1469 privatfor
bundet i Kiel og 147o stadfæstelsen på Ditmarskernes privilegier. 
Han fldt d. 17. februar 15oo i Ditmarsken.

Godske von Ahlefeldt 22376

til Bossee og Lindau blev født ca. 14oo, han levede endnu 1475, 
men døde vist kort efter. Han medforseglede i 1423 hertugerne 
Henrik, Adolf og Gerhards erklæring om voldgiftskendelse i deres 
strid med kong Erik, i 1448 beseglede han kong Christian I. 
danske håndfæstning. Han nævnes 1458 som amtmand i Flensborg, 
han var den fornemste blandt kautionisterne af ridderskabet for 
det lån på 32.ooo gylden, som kongen optog hos sin broder grev 
Moritz og fik for sin andel anvist Hagestedgård, som i 1468 
blev ham tilskødet.

Han var gift med

Beke Stake 22377

Claus Rathlou 22378

til Merekendorf overtog i 1447 med sin broder provisoriet for 
Cismar kloster, var fra 1447 til 1458 høvedsmand på Tile og lå som s 
som sådan i stor strid med Ditmarskerne. 1461-147o var han amt
mand på Gottorp, han levede endnu i 1484, men var død 149o. 
Han var gift med

Mette 22379



Otto Sested 2238o

nævnes 1412 som væbner, senere som ridder. Han beseglede 1432 
forliget i Horsens som forlover for hertug Adolf og beseglede 
1448 kong Christian I. håndfæstning, i 1459 deltog han i for
handlingerne om hertug Adolf efterfølger.

Han var gift med

Mette Rathlou 22381

Schack Rantzau 22382

til Hohenfelde, om hvem kun vides, at han var klosterprovst i 
Preetz 1475-148o. Han døde d. 25. januar 1488, antagelig ret ung, 
da hans børn synes født 148o-1485.

Han var gift med

Abel von Qualen 22383

fra Koselau, der 1474 betænkte Preetz kloster med en pengegave 
og 15o7 betalte Landskat af Hohenfelde.



Nicolaus van Bokwolde 44672

kaldes 1387 Lamberts søn og havde med sin broder Volrad Barkau 
Sø i pant, ligesom begge brødrene samme år var forlovere for 
Volrad van dem Broke og hans sønner. De havde i 139o afstået 
deres rettighed til Barkau Sø til Jakob Crumbek, Domherre i 
Slesvig, Lybæk og Hamborg. Han var ridder i 1397. I 14o4 var han 
i Neumunster vidne ved delingen mellem bisp Hinrik og hertuginde 
Elisabeth. Han var i 141o udset til en af de 4 voldgiftsmand, 
der skulle mægle i mulige stridigheder mellem bispen og hertug 
Hinrik på den ene side og deres fætter grev Adolf på den anden. 
Han måtte i 1418 fratræde Tønder slot, som han og hr, Detlev 
Ahlefeldt havde haft i forlening af Hansestæderne. Han nævnes 
endnu i 144o, som bannerfører og tysk ordens ridder.

Benedict Pogwisch 44676

var ridder 1399. I 14o8 var han råd hos kong Erik, da han sammen med 
med hr, Henning Konigsmark d. 27. september i Kalmar beseglede 
kongens vidnesbyrd om at have modtaget Gulland af højmesteren.
Den 8. november 1416 var han medlover for overenskomsten mellem 
kong Erik og kapitlet i Roskilde om Københavns overgivelse og 
medbeseglede d. 19. februar 1417 kongens stadfæstelse af byens 
overtagelse. I 1419 var han lensmand på Kastelholm med Ålands
øerne. Han døde d. 11. januar 1432 og blev begravet i Vadstena 
Klosterkirke.

Han var gift med

Ida Konigsmark 44677

Markvard Rantzau 4468o

boede 1459 på Neverstorf, da han til Helligåndshuset i Lubeck 
solgte en rente af sin gård Neverstorf.

Sigfrid Heest 44682

beseglede 1444 til vitterlighed med Hans og Benecict von Ahle
feldt, var død 1487.

Han var gift med



Drude 44683

Henning Pogwisch 44684

var gift med

Margrethe Rantzau 44685

dette ægtepar er identisk med ane 22338 og 22339.

Johan Stake 44686

til Fresenburg, beseglede 1468 til vitterlighed med fru Tale 
Detlev Stakes, Han levede endnu d. 2. oktober 1489.

Claus von der Wisch 44688

til Gjelting afsluttede 1428 et forlig med hertugerne Adolf og 
Gerhard, hvor de, hvis hans gods Gjelting skulle blive ødelagt 
af fjenderne, lovede ham skadeserstatning i sognet Kampen ved 
Rendsborg. Han var i 1448 vidne i en grænsestridighed om Stubbe 
i Svansø, han levede endnu 1469.

Godske von Ahlefeldt 4469o

var gift med

Beke Stake 44691

dette ægtepar er identisk med ane 22376 og 22377

Henrik von Ahlefeldt 44692

skødede 14o8 til grev Henrik af Holsten landsbyen Schiren i 
Pronstorp, sin andel i landsbyen Weeden samt en gård i Segeberg. 
Han var ridder i 1413. I 1427 var han med ved Flensborgs belej
ring. I 1428 fik han af hertugerne Gerhard og Adolf for en pan- 
tesum på 45oo mark overdraget de til fogderiet Tørning hørense 
herreder Gram. Hvidding, Frøs og Kalslund.

Han var gift med



Catharina Limbek

Lorens Heest

44693

44694

nævnes 1386, var væbner i 14o4, senere var han en af de tre for
myndere for hertug Gerts enke Elisabeth og havde i 14o9 Nyhus 
slot i pant. Han var ridder 1411, da han sammen med hr. Bertram 
og hr. Hartvig Heest var blandt de holstenske forlovere ved for
liget i Kolding. Han levede endnu 1435.

Claus Rantzau 44696

nævnes 1441 sammen med faderen og igen 1443 og 1452 med broderen 
Cai. I 1454 skrives han til Salzau, hvor han boede 1457 og 1461. 
I 146o fik han slottet og fogderiet Plon i pant. I 1465 fik han 
af kongen tilladelse til at indløse godserne Dietrichstorf og 
Monnikenberg, der 143o var solgt af Henneke Rantzau, han fik 
i 1473 brev på borglenet Haderslev.

Han var gift med

Abel Svave 44697

Benecict von Ahlefeldt 4472o

til søgaard afstod 1418 sammen med sine brødre og Johan Stake til kl 
til klostret i Itzehoe den ret, de havde til Lussee i Nortoft 
sogn. Udstedte i 1428 forpligt til hertugerne Gerhard og Adolf 
til at føre avindskjold mod kong Erik og deres andre fjender, 
mod at hertugerne, hvis Søgaard blev indtaget, skulle skaffe 
ham det tilbage inden årets udgang eller betale ham 8ooo mark.
I 1439 blev han optaget i Lindormens Orden, fik i 144o Lundtof
te herred i pant.

Han var gift med

Catharina Dosenrode 44721

der bragte ham arvegods ved Eideren.

Joachim Breide 44722

tjente 142o på holstenernes flåde mod kong Erik. I 1448 var han



ridder og beseglede Christian I. hånsfæstning. 1458 solgte han 
gods til Preetz kloster, levede endnu i 146o, da han var til 
stede på Segeberg ved konfirmationen af Lybækkernes privilegier. 

Han var gift med

Ide 44723

Breide,, Rantzau 44724

bekræftede 1428 hertugerne Adolf og Gerts pantebrev til Henrik 
von Ahlefeldt på Tørning og 1432 hertug Gerhards morgengavebrev 
til markgrevinde Agnes. Han indstiftede i 1456 et alter i St. 
Laurenti kirke i Itzehoe. Endnu i 1456 var han i hertug Adolfs 
råd og blev da af staden tubeck beskikket som amtmand på Femern 
for 2 år, døde omkring 146o. 
Han var gift med

Drude Rathlou 44725

Benedict von Ahlefeldt 44726

var gift med

Dorothea Heest 44727

dette ægtepar er identisk med ane 22346 og 22347.

Otto Pogwisch 44728

til Bissee fik i 1431 af hertugerne Adolf og Gerhard byen Ekern4 
forde og Svansø i Risby herred i pant. I 1444 købte han gods i 
Åbenrå amt, en gård i Jolderup, en i Mellerup og 2 liggende til 
den brændte kirke i Risby herred, den var nedbrænt af de konge
lige i 1411, alt liggende i Bjolderup sogn. Samme år gav han til 
de fattige i Kiel en af sine gårde i Brunswick.

Cai Rantzau 44732

solgte sammen med sine brødre i 1452 landsbyerne Hammer, Russee 
og Dennebek til Helligåndshospitalet. Nævnes endnu d. 2o. august 
1485, men var død i januar 1486.



Emmeke Rathlou 44736

til Futterkamp var i 1411 en af de holstenske forlovere ved 
forliget i Kolding og var 1417 til stede ved dagtingningen mel
lem kong Erik og hertug Henrik, nævnes igen 143o.

Detlev van Bokwolde 4474o

til Sierhagen, Borstel og Neverstorfudstedte i 1444 sone i en 
drabssag. Solgte i 146o gods til Cismar kloster. Han var i 1461 
amtmand på Segeberg. Han var vidne i 1464, da kongen gav samtykke 
til Lemeke van Bokwoldes og Wolf Pogwischs mageskifte med Lybæk 
kapitel og fik samme år et hus i Segeberg i forlening af kongen. 
Købte i 1486 gods i Berchstede sogn, men solgte det samme år til 
Reinbek kloster, var død 1488.

Han var gift med

Magdalene Markvardsdatter
Hummersbuttel

44741

der døde d. 11. november 15ol og blev begravet i Itzehoe.

Claus von Ahlefeldt 44752

til Søgård var væbner 1394, men ridder 1395. Han fåldt d. 4. au
gust 14o4 ved Suderhamme i kampen mod Ditmarskerne, hvor han førte 
den forreste fane.

Han var gift med

Anna Pogwisch 447 53

der under betegnelsen "Fruen til Søgaard" nævnes i et klageskrift 
over Holstenerne i 14o9. Hun levede endnu 1423.

Claus Stake 44754

nævnes 1374 sammen med broderen Johannes og igen 1383 med sine 
fættre. I 139o kaldes han «Clawes Stake, en hof tman’’ . Han døde 
d. 18. oktober 14ol og blev begravet i Cismar kloster, hvor hans 
hustru



Jutta 44755

er begravet, og hvor han stiftede et vikari. Deres ligsten med 
fjerviften i skjoldemærket kunne endnu i 1920 ses der.

Henneke Rathlou 447 56

til Merekendorf og Schonenkamp med Dokendorf og Rolevestorp, som 
han købte af Peter Tisenhusen, men 1416 solgte til en borger i 
Lybæk. I 14o9 tjente han Lybækkerne imod hertugen af Sachsen- 
Lauenborg, var 1411 en af de holstenske forlovere ved forliget 
i Kolding. I 1416 var han høvedsmand på Femern og 1418 grev Hen
rik af Holstens drost, han blev taget til fange, da de danske i 
1419 indtog Glambek slot. Han fik endnu i 1437 betaling af 
Ahrenbøk kloster for gods i Schønenkamp. Han skulle i 1439 have 
den af den romerske konge Albrecht indstiftede ridderorden af 
Lindormen og Korset.

Otte Sested 4476o

var i 1392 nærværende ved hertug Gerts hyldning i Assens, var i 
14o4 hertuginde Elisabeths formynder. I 14o9 forlod han kong Erik 
og sluttede sig til Holstenerne og deltog 1411 i disses forsøg 
på at indtage Flensborg. I 1413 stænedes han af kong Erik for 
Rigens Kansler og Råd som tilhænger af hertuginde Elisabeth , 
i 1414 forlod han hertuginden og sluttede sig igen til de danske.

Henneke Rantzau 44764

skrives 1443, da han til Helligåndshospitalet i Lubeck solgte 
en rente af sine gårde Bernstorf og Wentorf, til Neverstorf. 
Han er måske den samme som eller en broder til den Henrik Rant
zau, der døde 1464 og blev begravet i domkirken.



Lambertus de Bokwolde 89344

nævnes 1353 og 1357 sammen med broderen Otto. I 1365 deltog han 
i slægtens forlig med Lubeck. Han var død 137o.

Volf Pogwisch 89352

var 1365 medlover for hertug Albrecht og hans sønner Henrik og 
Magnus' forbund med greverne Henrik og Claus af Holstens forbund 
med kongerne Valdemar og Haakon af Norge. Han udstedte i 1369 
én kvittering på 5o mark til drosten på Gottorp, som afdrag på 
en gæld. Han var ridder i 139o, da han sammen med broderen kvit
terede for en sum, for hvilken det halve Grossenbrode var bort
pantet til dem, i 1398 fik han af grev Gert tilskødet Reimers- 
koppel og i 1399 en gård på Femern. Ifølge nogle kilder faldt 
han d. 9. august 14o4 ved Sftderhamme, medens en yngre Volf Pog
wisch blev fundet levende blandt de faldne på slagmarken, Dit
marsken, og kom i fangenskab, antagelig er det dog omvendt, så 
det er brodersønnen der faldt, hr. Volf den ældre nævnes igen i 
14o6 sammen med broderen Hartvig og var sammen med denne værge 
for klosteret Bordesholm i 14o8.

Henning Konigsmark 89354

Henneke Rantzau 8936o

er identisk med ane nr. 44764.

Lorens Heest 89364

er identisk med ane nr. 44694.

Vivian Stake 89372

nævnes 1426 sammen med sin far og 1434 med sin broder Eventin i 
hertug Bernhard af Sachsen-Lauenburgs beskyldninger mod en Albert 
Wulf, med hvis svende de havde plyndret præsten i Parkentin. I 
1444 mageskiftede han med sin broder Eventin en rente af en gård 
i Quale til hertug Adolf mod dennes gård i Oldesloe udenfor Fre- 
senburg. Han angives i 145o at bo i Oldesloe.



Claus von der Wisch 89376

nævnes 139o og 1392, i 1412 var han blandt hertuginde Elisabeths 
medlevere ved forliget med kongen og blandt dem, der 1415 ved 
krigens genopblussen gik over til kong Erik. I 1421 vidnede han 
om Slesvigs samhørighed med Danmark, hvorimod hans søn af samme 
navn, hørte til dem, der havde øvet fjendtligheder mod kongens 
tilhængere.

Johan von Ahlefeldt 89384

var vel allerede oppe i årene, da han i 1386 ved de't forlig Dan
mark og Søstæderne sluttede med nogle adelige sørøvere, gik i 
Borgen for disse sidste. I 1389 medforseglede han broderen Bene- 
dicts kvitteringsbrev til dronning Margrethe. Han var vist død 
før 1392, da broderen Benedict bevidnede, at dronningen fra hr. 
Johan havde indløst Nybølle Birk, som han, hans hustru og deres 
børn havde i pant for 6oo mark.

Henneke Limbek 89386

til Tørning og Gram siges i 1358 at have fejdet med byen Kiel, 
som blev understøttet af de holstenske grever, medens kong Valde 
mar og hertuginde Kunigunde tog sig af Henneke Limbek, hvem gre
verne forgæves belejrede på Tørning. I 13o8 fik han sammen med 
sin far og broder Ribe i pant af greverne og pantsatte 1369 sam
men med sin broder Timme Næsfærggård i Hovlbjerg Herred til Dei- 
denrik Lunov. I 1372 blev han på Tørning belejret af kongen, men 
fik undsætning af sine tidligere fjender fra Holsten. Han slut
tede sig i 1375 til det meklenborgske parti og havde 1376 Lille
tønder i forlehning af greverne. I 1378 nævnes han som høveds
mand på Riberhus og sluttede sig nu til dronning Margrethey hvor 
efter han i årene 1378-1382 fejdede stærkt mod Hansestæderne. I 
1388 kalder han sig søn af ridderen Nicolaus Limbek, fordum den 
danske konges drost, og stiftede da i Ribe Domkirke en Marie Mes 
se for sig, sin hustru fru

Jutte 89387



gods i Skovbo Herred til dronning Margrethe, der gav det til 
Hundslund Kloster. Han fik i 1394 sammen med sin søn Gram Herred 
i pant af hertug Gert. Han var tilstede på Urnehoved Ting, da 
hertuginde Elisabeth 1397 pantsatte Slesvig til hertug Gert.
Han havde indtil 1399 Varde Slot og Syssel i pant, da pantet ind
løstes, hvorimod han beholdt Varde- og Ribe Slot til dronningens 
og kong Eriks tro hånd. Han faldt d. 4. august 14o4 på toget mod 
ditmarskerne og blev begravet i Meldorp.

Hans hustru Jutte pantsatte 1427 Brændkjær Mark til Kolding
By

I Ribe Domkirke fandtes tidligere en stor messingplade over 
"Johannes de Limbek" og "Juta de Limbek" uden udfyldt dødsår, 
denne fik fru Karen Krabbe Niels Skeels i 1568 bevilling til at 
bortføre til anvendelse på hendes søns grav; den fandtes siden 
som kirkedør i Viborg Domkirke, men er nu borte.

Tidike Heest 89388

nævnes 1342 og 1346 sammen med Hartvig Heest. Han fik i 1377 
sammen med Helene Heest i Dalum Kloster af prioren livsbrev på 
noget af klostrets gods. Han nævnes i 14o2 som væbner, men 14o7 
som ridder, og fik da af fru Sile, Peder Knudsens efterleverske, 
gods i Skovby Herred i pant. Han levede endnu 14o9 på Fyn.

Schack Rantzau 89392

nævnes 1387 som væbner hos greverne af Schaumburg, 1397 var han 
yngste ridder ved landsdelingen, 1401 var han med ved forhand
lingerne med kong Erik. 14o4 fik han af hertuginde Elisabeth her
tug Gerhards enke overdraget slottet Kiel efter grevinde Annas 
død, han deltog i 1416 i erobringen af Femern og var 1428 her
tugerne Adolf og Gerhards råd til vitterlighed for deres pante
brev på Søgård. Han fik i 1439 af kong Sigismund Lindormens Orden, 
repræsenterede i 1443 klostret Preetz, som han 1397 og 1423 havde 
betænkt med sjælegaver. Han levede endnu 1445, men døde vist kort 
efter.

Markvard Svave 89394

til Gross Nordsee faldt sammen med braderen Henrik ved Hemming- 
stedt i 15oo.



Claus von Ahlefeldt 8944o

var gift med

Anna Pogwisch 89441

Dette ægtepar er identisk med ane nr. 44752 og 44753.

Poul Breide 89444

var ridder i 14o7, han nævnes 1411 blandt hertuginde Elisabeths 
forlovere ved forliget i Kolding, i 1413 var han pantebesidder af 
byen og fogedriet Oldenborg og deltog i 1416 i Femerns tilbage
erobring fra de danske, han var død 1421.

Cai Rantzau 89448

nævnes 1383 og 1384, han levede endnu 1411.

Emmeke Rathlou 894 5 o

er identisk med ane nr. 44736. 

Hartvig Pogvzisch 89456

nævnes 14o2 og 1423. 

Schack Rantzau 89464

er identisk med ane nr. 89392. 

Nicolaus Rathlou 89472

til Merekendorf nævnes 1386. Han var 139o vidne ved grevernes 
stadfæstelse af byen Kiels privilegier, i 1396 var han forlover 
for et skøde fra Svin von Qualen til Cismar Kloster og var i 1397 
i Pløn ved en gældsopgørelse mellem hertug Gert og greverne Al
bert og Henrik.

Detlev van Bokwolde 8948o



til Sierau og Hasselburg, nævnes 1413. I 1418 beseglede han sam
men med Lemeke von Bokwolde. I 1424 blev han af hertug Henrik 
afæsket en erklæring om hertugdømmet Slesvigs forleningsforhold. 
Han var ridder i 1428, da han var tilstede, da greverne Adolph 
og Gert pantsatte Tørning til hr. Henrik Ahlefeldt, han deltog 
i 1447 i hertugens forhandlinger med ditmarskerne i Lubeck cg 
pantsatte samme år byen Loheberg til Hospitalet i Neustadt, i 
146o var han kongelig råd.

Hartvig Hummersbuttel 89482

nævnes 1446 og skrives 1448 til Borstel. I 1452 solgte han en 
skov mellem Siilfeld og Nertze til hertug Adolf. I 1457 afhændede 
han sin landsby Oldenstede til rådet i Hamborg.

Benedict von Ahlefeldt 895o4

nævnes som ridder 1352 og ligeledes 1358, da han udstedte en 
gældsforskrivning til en borgerdatter fra Lubeck. Han medfor- 
seglede håndfæstningen i 13 6o og ligeledes hertug Albrecht og 
hans sønners kvittering på medgiften fra kong Valdemar i 1362, 
samme år var han medlover for våbcntilstanden i Rostock. Han var 
en af de 5 riddere og rigets rådgivere, som kongen under sin fra
værelse havde givet hele magten. Han kaldes også kongens råd, da 
han med sin frue Catharine ansøgte paven om syndsforladelse. Han 
sluttede sig til de jyske og holstenske adelsmænds frafald fra 
kongen og medbeseglede deres og de holstenske grevers forbund i 
Wismar i 1368 mod kongerne Valdemar og Hakon, han var 1376 blandt 
dem, der anerkendte hertug Albrecht som Danmarks konge. I 1386 
var han på danehoffet i Nyborg, og siges at have ordnet hele 
handlingen. I 136o fik han af kong Valdemar og hans søn Christop
her for 3ooo mark lødigt sølv al deres gods i Lolland i Skemminge 
samt det såkaldte hertugindegods i Toreby, Flintinge m.v., og 
fik samme år af hr. Otto og hr. Ditlev Wensin tilskødet Hagen
skov for 3ooo mark lødigt sølv, han ejede også Krønge og fik i 
1363 tilskødet Næsborg og Egenæs på Falster af kongen. Han havde 
endvidere pant i Næsbyhoved og Grimstrup, der i 1388 var pant
sat til Carl Moltke og hems sønner.

Han var gift med

Catharine Limbek 895o5



Volf Pogwisch 895o6

er identisk med ane nr. 89352.

Markvard Stake 895o8

beseglede 1331 med grev Adolf. Han pantsatte i 1365 sammen med 
Johannes Stake deres rettigheder i byen Winterhude og nævnes end
nu 1369.

Nicolaus Rathlou 89512

er identisk med ane nr. 89472.

Marquardus de Kutten 8952o

nævnes 1344 til de holstenske grevers hånd i hertug Valdemars 
forpligtelser om at mægle mellem kong Valdemar og greverne.

Hennekc Rantzau 89528

bekræftede 1375 et godssalg foretaget af hr. Johan Hummersbuttel. 
I 139o medbeseglede han freden i Kiel og var 1397 tilstede på 
Urnehoved Landsting.



Detlevus de Bokwolde 178688

der 1313 vidner med greverne Gerhard og Johan. I 1336 sluttede 
han forlig med greve Johan og staden Lubeck om nedbrydning af 
tårnet ved Wedole og solgte samme år en rente af byen Offendorf 
mod lo års genkøbsret til en rådmand og en borgers enke i Lubeck. 
Han nævnes endnu som vidne 1339 og 134o.

Volf Pogwisch 17 8704

nævnes 1334 og 1338 blandt hertug Valdemars råder, han fik i 
134o af greverne Henrik og Claus en forskrivning på 3oo mark og 
skrev 1342 til vitterlighed, da greverne Johan, Henrik, Claus og 
Gerhard forpligtede sig til at forelægge deres stridigheder med 
kong Valdemar og Hansestæderne for Kejseren og markgreverne af 
Brandenborgs råder. I 1344 nævnes han i folig mellem kongen og 
greverne og var 1348 voldgiftsmand ved kongens forlig med grever
ne om indløsningen af Fyn. Han købte i 1353 godset Bulk, som han 
senere solgte til Eggert Wonsfleth, han nævnes endnu 1367.

Herding Stake 17 8744

nævnes 1383 og 139o. Han var væbner i 14o2, men beseglede 14o4 
som ridder arvedelingen mellem hertuginde Elisabeth og grev Hen
rik. I 14o9 beskyldtes han af kong Erik for at have beskattet en 
borger i Assens for 24 mark. I 1415 ejede han Pølitz i Oldesloe 
Sogn og boede 1426 i Oldesloe og oplod da med sine børns samtykke 
abbed og konvent i Reinfeld sin andel i byen Sefeld. Han havde i 
1432 Steinhorst i pant og klagede 1434 over, at hertug Erik af 
Sachsen-Lauenburg havde afbrændt byen Oldesloe, som hr. Herding 
havde i pant, og dennes hus i byen. Han var død d. 29. august 
1435.

Han var gift med

Giske 17 8745

Claus von der Wisch 178752

nævnes 1343 og igen 1348 og 135o. Han var i 1359 medlover for 
hertug Albrecht og hans søns gældsbrev til greverne Henrik og 
Adolf. I 1375 tilskødede han grev Henrik sin ejendom i Bunstorf.



Benedict von Ahlefeldt 178768

nævnes 1333 blandt grev Johans riddere. Han sluttede sig efter 
grevens udsoning med kong Valdemar nøje til denne og var en af 
kongens mest betroede mænd. Han fulgte 135o med kongen til Baut- 
zen og medforseglede her brevet om markgreven Ludvigs genindsæt
telse. I oktober 135o beseglede han den mellem kong Valdemar og 
hertug Albrecht på Tårnborg afsluttede overenskomst og optræder 
derefter oftere som hertugens tillidsmand, i 1351 fik han af her
tugen fogderiet i Bukow i pant for et pengelån. Han var i 1353 
medlover for våbenstilstanden mellem kongen og de holstenske gre
ver. I 1355 førte han en privat krig med hertug Valdemar af Søn
derjylland, hærgede Langeland og belejrede Tranekær Slot, men 
blev overmandet af hertugen, hvorefter han fik undsætning af 
kongen og striden bilagdes. I 1358 udstedte han på Bygholm Slot 
en kvittering på den sum, for hvilken Slemminge, Fjeldsted, Rad
sted og Tårs Sogne på Lolland havde været pantsat til ham af kon
gen. Den 24. maj 136o medbeseglede han håndfæstningen og døde 
vist samme år af pest.

Han var gift med

Benedicte 1787 69

af Sædinge, der døde af pest d. 13. marts 136o og blev begravet 
i Nysted Kirke.

Nicolau Limbek 178772

kaldet Mulerch, var ridder 1337 og grev Geerts underhøvedsmand 
i Nørrejylland. Han havde i 134o Kalø i pant af greven og havde 
1342 erhvervet Sandgrav Gods af Ove Andersen (Hvide), hvorimod 
hr. Stig Andersen (Hvide) skal have indløst Kalø af ham, samme 
år gik han i kong Valdemars tjeneste og var 1344 forlover for 
kongen ved forliget i Sønderborg og høvedsmand på Sjælland samt 
drost. I 1351 var han en af anførerne for opstanden mod kongen, 
der belejrede Tørning, forligtes 1353 med kongen og beholdt sit 
gods og pant i Kalø. I 1355 købte han Øster Egeskovgård i Vend
syssel. I 1356 forpligtede han sig med hr. Iver Nielsen (Rosen- 
krantz) til at overdrage kongen gods, som hr. Iver med sin hustru 
havde pantsat til kongen. I 1357 deltog han atter i et oprør mod 
kongen, som endte med et forlig 136o og affattede samme år et ud



kast til freden i Ribe mellem kong Valdemar og kong Magnus. Han 
var i 1364 voldgiftsmand mellem kongen og grev Adolf og sendebud 
til Stralsund for at forhandle med Hansestæderne, 1365 var han 
endnu drost og forlover for kongen ved forliget med de holstenske 
grever. I 1368 sluttede han sig endnu engang til et oprør mod 
kongen og fik samme år af greverne sammen med sønnerne Henneke 
og Ulf byen og borgen Ribe i pant. Han var vist død før forliget 
i Flensborg d. 24. januar 1373.

Tidericus Heest 17 8776

var 1285-1288 foged på Segeberg.

Volmer Breide Rantzau 17 87 84

var ridder 136o, da han var medlever for Hartvig Heests pante
brev til grev Adolf, i 1373 bekræftede han brødrene Bloks gods
salg til Preetz Kloster og var 1376 medlover for kong Albrecht 
af Meklenborg. I 1389 stiftede han i klostret Cismar en sjæle
messe for sig og sine forældre samt sine hustruer fru Helene og 
fru Adelheid med forpligt til klostret til at overholde betingel
serne herved ikke alene til hr. Breide og dennes arvinger, men 
til alle der da og i fremtiden hed Rantzau og Breide. Han var 
tilstede da greverne Claus og Gert af Holstein bekræftede staden 
Plons privilegier i 139o, han nævnes endnu 1398.

Henneke eller Johan Breide 178888

gav 1369 sammen med brødrene Rike Breide gods i Holstendorf til 
Arensbøk Kirke, han havde 138o gården Oldenborg i pant af grev 
Adolf og levede endnu 1396.

Cai Rantzau 178896

undertiden også kaldet Gotskalk, var 1343 medlover for Johan 
Steens salg af den halve landsby Seefeld ved Oldesloe. I 1344 
var han medlover for kong Valdemar, da denne overlod afgørelsen 
af sin trætte med greverne Claus og Gert til hertug Valdemar af 
Slesvig. Han var endnu væbner i 1355 men ridder 1357, da han var 
medlover for Hartvig Klenows forpligt til staden Lubeck. I 1373 
mageskiftede han Ehlerstorf og Grammdorf ved Oldenburg til bispen 



af Lubeck mod Ratjensdorf, Morest og Brenkenhagen. Han var vidne, 
da erkebispen af Bremen bortpantede halvdelen af Haseldorf Slot 
og fogderi til grev Gert i 1377.

Hartvig Pogwisch 178912

nævnes 1359 som vidne for hertug Albrecht og hans søn Henriks 
løftebrev om at ville holde greverne Henrik og Adolf af Holsten 
skadesløse med hensyn til en af greverne Nicolaus og Otto af Teck- 
lenburg udstedt forskrivning på loo,ooo mark sølv. Han nævnes 
fra 1369 næsten altid sammen med broderen Volf. I 1392 solgte 
han landsbyen Meimerstorf til klostret Itzehoe. Han nævnedes end
nu 141o sammen med sønnen Hartvig.

Johannes Rathlou 17 8944

solgte 1335 sammen med sine brødre landsbyen Dannowe i Oldenborg 
til biskoppen af Lubeck. Han blev i 1359 af abbed Herman i Stade 
banlyst for overgreb mod bispen af Ratzeborg sammen med mange 
andre holstenske og lauenborgskc adelsmænd.

Snote Detlew de Bokwolde 17 89 6o

deltog 1365 i slaget ved Malekendorp og samme år i slægtens for
lig med staden Lubeck. I 1387 nævnes han som præsten Massebekes 
tro hånd. Han var i 1394 hertug Gerhards og greverne Claus* og 
Alberts råd. Han levede 141o, da han var forlover for broderen 
Otto.

Johan Hummer shiit t el 17 89 64

nævnes 1418 som medlover for Lemmeke Buchwalds ordfejde til rådet 
i Hubeck. Han førte 1434 klage over hertugerne Erik og Bernhard 
af Sachsen-Lauenburgs plyndringer i landsbyen Bunnigsted og boede 
1439 og 1445 i Siilfeld.

Benedict von Ahlefeldt 179oo8

var gift med

Benedicte 179oo9



dette ægtepar er identiske med ane nr. 178768 og 178769.

Otto Stake 179016

solgte 1337 den halve by Lendest til Cismar Kloster for 65o mark 
lybsk.

Otto Blixe 17 9 o4o

var ridder, da han i 1332 fik pavelig tilladelse til selv at 
vælge en skriftefar, som kunne give ham absolution i hans døds
stund.

Volmer, Breide Rantzau 179o56

er identisk med ane nr. 178784.



Volradus de Bokwolde 357376

solgte før 13o4 med sine brødre byen Postyn (nu Hobstin) til ab
beden i Cismar.

Otto Pogwisch 3574o8

var 131o ridder, han købte 1327 af klostret Neumunster 42 mark 
indkomster af landsbyerne Schonebek og Bisse, som han bestemte 
til gejstlige øjemed, samme år oprettede han testamente, hvorved 
han skænkede 3oo mark til bygning af en kirke i Bordesholm, deraf 
loo mark til glasvinduer, mindre pengegaver til kirkerne i Flint- 
bek, Brokau, Elmschenhagen, Schonebek, Schlabbenhagen og Jelenbek.

Johannes Stake 357488

kaldes både Johannes, Hennoke og Johan, han nævnedes 1366 til 
grev Adolfs tro hånd i dennes medgiftsforhandlinger med hans svi
gerfar hertug Albrecht af Meklenborg, fra 1369 kaldes han Johannes, 
i 1377 var han hertug Erik af Sachsen-Lauenburgs råd og købte 
Hasenfleth af grev Johan. Han levede endnu 1383 og var ridder.

Markvard von der Wisch 3575o4

var 1332 voldgiftsmand i en strid mellem biskop Helimbert og 
greverne Giselbrecht og Gerhard, i 1334 var han nærværende, da 
hertug Valdemar gav Kiel privilegium på dets havn, i 1338 næv
nes han blandt hertug Valdemars råder og sluttede 1343 et for
lig med biskop Henrik af Slesvig om en løsning af slottet Svave- 
sted, som han havde i pant for 3ooo mark, han nævnes sidste gang 
1355.

Benedict von Ahlefeldt 357536

var 1319 i hertug Henrik af Meklenborgs tjeneste, men 132o var 
han grev Johan III's lenspligtige mand. Han fulgte 1341 kong 
Valdemar på toget mod Kalundborg, der indehavedes af hertuginde 
Ingeborg, og bekræftede 15. juli i lejren ved Kjærbylund næst 
efter drosten hr. Peder Vendelbo kongens og Hansestædernes for
bund til bekæmpelse af de røveriske holstenske adelsmænd.



Otte Limbek 357544

var 1313 sammen med Markvard Limbek forlover ved forliget i 
Horsens.

Johan Rantzau 357568

var 1315 og 1318 blandt medloverne for greverne Gerhard og Hen- 
neko af Holstens fredsslutning med grev Johan og staden Kiel, han 
nævnes endnu 1326 sammen med moderen.

Han var gift med

Abel Breide 357569

Henneke eller Johan Breide 357776

var 1329 forlover for grev Johan, i 1332 fangede han sammen med 
Johan Ellemose kong Christoffer i Sakskøbing, for hvilket ar
vingerne først i 1354 fik tilgivelse af kong Valdemar. Han næv
nes 1342 og 1343 sammen med broderen og levede endnu 1347.

Johan Rantzau 357792

er identisk med ane nr. 357568.

Volf Pogwisch 357824

er identisk med ane nr. 1787o4.

Marquardus de Radio 357888

nævnes 1282 og 1289 sammen med sin broder. Han var i 13oo vidne 
ved et af grev Gerhard til Cismar Kloster givet stadfæstelses
brev og ligeledes ved greverne Johan og Gerhards forlig med Rein- 
feld Kloster i 13ol. I 13o9 solgte han sammen med Detlevus de 
Neverstorp gods i Holendorp til Cismar Kloster.

Volradus de Bokwolde 3 57 92o

pantsatte 1353 en rente af byen Malekendorp til Albert Bryggemann, 
en borger i Lubeck.



Hartvig Hummersbiittel 357928

stadfæstede 1381 sin farbroders og fætters skøde på Lykkesholm 
til Everad Moltke og erklærede sig tilfreds på sin broders og 
hans søns vegne. Han nævnes 1386 og 1391, da han begik røverier 
i omegnen af Wismar.

Markvard Stake 3 5 8o3 2

nævnes 1282. 

Thetlavus de Sestath 35 8o8o

var 1287 forlover for hertug Valdemar af Sønderjylland til grev 
Helmold af Schwerin og or sikkert en af de tre brødre Sested, som 
1289 havde sluttet et indbyrdes forlig om Ricklingen.



Detleyus de Bokwolde 714752

siges 1243 sammen med sin broder og sine søstersønner med flere 
at forulempe Lybækkerne. Han var ridder 125o og vidne, da kong 
Abel gav Hamborg et privilegium. Han fejdede 1255 sammen med sine 
brødre med greverne Johan og Gerhard samt staden Lubeck. Han 
havde før 1263 dræbt en borger i Lybæk udenfor byens port. Han 
var død d. 9. august 1274.

Ditlev af Pogwisch 714816

nævnes 1283 i Kieler Stadtbuch i forbindelse med sine børn.

Markvard Stake 714976

ejede 1312 sammen med sine brødre tiende i landsbyen Ohlsdorf, 
som de solgte til kirken i Hamborg. Han kaldes 1319 grev Adolf 
af Schauenburgs foged og ligeledes i 1321, da han sammen med sin 
bror Johannes vidner med samme greve. I 1322 var han foged på 
Hatzburg og atter forlover for grev Adolf. I 1323 solgte han sam
men med broderen gods i Duvenstedt og pantsatte al deres rettig
hed i byen Winterhude. I 1325 siges det, at han sammen med sin 
bror Johannes og deres forfædre havde ejet den gamle og nye møl
le i Hamborg. Den 28. juli 1329 betegnes han endnu som væbner 
men var ridder d. 29. september samme år, den 11. november var 
han i Ringsted forlover for kong Christoffer af Danmark.

Markvard von der Wisch 715oo8

var 133o ridder. Han nævnes 1334 ved hertug Valdemars stadfæstel
se af Kiels privilegier. I 1338 var han råd hos hertug Adolf og 
1339 med ved hertug Valdemars forlig med grev Gert.

Markvard Breide 715138

var væbner i 1328 da han forseglede til vitterlighed med hr. Hen
rik Split, i 1335 nævnes han sammen med sine brødre, han var rid
der i 1336 og var 1342 en af forloverne for de holstenske grever 
ved forliget med kong Valdemar.

Han var gift med

Margrethe 715139



Lange Sifridus de Bokwolde 715840

solgte i 1325 sammen med hr, Otto og flere andre Offendorf og 
Techow, nævnes igen 1337 og 1338.

Hartvig Hummersbuttel 715856

nævnes 1352 og var i 1368 rådssendebud fra Lubeck hos kong Val
demar. I 1373 sad han på Ravnsborg.

Han var gift med

Alhcid 715857



Sifridus de Bokwolde 1429 5o4

nævnes 1233 som vidne med grev Adolf af Holsten.

Markvand Stake 1429952

er identisk med ane nr. 358o32.

Albernus de Prato 143ool6

var ridder i 131o og nævnes 133o i Volf af Brokows og hans søn
ners skødebrev til klostret i Neumiinster.

Markvard Breide 1430276

var 1334 høvedsmand på Reval og befalingsmand over Estland, men 
var død året efter.

Sifridus de Bokvzolde 143168o

var ridder i 13o3, da Sifridus de Plone og Otto de Plones sønner 
forpligtede sig til at stille loo væbnede til staden Liibecks tje
neste.

Henneke Hummersbuttel 1431712

solgte i 131o et boel til kirken i Ulensiek. Han nævnes 1320-1321 
og beseglede 1322 grev Adolfs forlig med grev Johan. I 133o ind
gik han et forlig med Domkapitlet i Hamborg og fik 1331 af grev 
Gert Hindsgavl med hælvten af Fyn i pant. Han var i 1332 medlover 
ved forliget mellem greverne Gerhard og Johan og kongerne Erik og 
Christopher. I 1333 indgik han forlig med grev Gert, som han lover 
at tilbagegive, hvad han i Fyn og Jylland havde oppebåret af ti
ender og kontributioner udover hvad der tilkom ham. Han stiftede 
i 1336 et vikari i klostret Reinbeclc af sin landsby Borchfcld samt 
skænkede klostret 16 mark rente af landsbyerne Ober- og Nieder 
Bocberg. Han var i 1342 foged hos grev Johan og solgte samme år 
sammen med sin søn landsbyen Todendorpe til klostret Reinbeck. I 
1346 indgik han med sine sønner en forpligt til grev Johan, junker 
Gert og junker Alf om at indløse flere til dem bortpantede godser, 
byen Oldesloe, Kremper Marsk og Steinburg, at udlevere alle i hæn- 
dehavende gældsbreve og at åbne sit slot Stegen for greverne.



Sifridus de Bokwolde 2863360

var ridder i 125o og nævnes da sammen med sine brødre, i 1255 
nævnes han sammen med broderen hr. Detlevus og var 1256 vidne 
med bispen af Lubeck.

Hartvig Hummersbuttel 2863424

nævnes 129o da hertugerne Albert, Johan og Albrecht afhænder 
landsbyen Wentorf til klostret Reinbeck. Han var ridder i 13oo 
og skænkede 13o2 indkomster af landsbyen Farmsen til et alter 
ved St. Jacobi i Hamborg. Indstiftede af sin arvelod på sit døds
leje d. 12. februar 13o9 et vikari ved Domkapitlet på livstid 
for sig og sin søn Johannes. Han døde d. 26. februar 13o9 og blev 
begravet i Hamborg Domkirke.



Sifridus de Bokwolde 5726720

er identisk med ane nr. 14295o4.

Lambertus de Hummersbutle 5726848

nævnes 1253 som medlover for et af rådene i Lubeck og Hamborg 
til hr. Heinrich von Barmstede foretaget salg og var da væbner, 
men var ridder 1266, da han var vidne ved grev Gerhard af Hol- 
stens salg af den nye mølle i Hamborg.



ANETAVLE 
for 

Christian Gerhard Drdhse



Christian Gerhard Drohse 1

blev født på Halkjær Mark, Brørup Sogn, d. 4. maj 1848, han blev 
døbt d. 7. i samme måned og døde d. 13. oktober 191o i Øster Gam
melby, Visby Sogn.

Han blev gift d. 8. maj 187o i Visby Kirke med

Anne Cathrine Jessen

Forlovere var: snedkermester Andreas Christian Jensen i Højer 
og gårdejer Jes Nielsen i Visby.

Anne Cathrine Jessen blev født d. 27. marts 1846 i Visby.
Ved vielsen i 187o oplyses det, at Christian Gerhard Drohse 

var snedker og fra Højer, ved hans død opgives han, at være par
cellist i Øster Gammelby, Visby Sogn.

I ægteskabet var datteren:
Anna Cathrine Drøhse, om hende se I.



Christian Gerhard Drøhse 2

blev født d. 2. marts 1818 i Tønder og døbt d. 22. marts samme 
år, faddere var: hr. etatsråd Mathiasen, amtmand Ritter, studio
sus August Carl Emil Clausen og fru justitsrådinde de Fontenay.

Christian Gerhard Drøhse blev d. 6. juli 185o gift med

Severine Agathe Clausen

der var fra Karlebo Sogn på Sjælland.
Christian Gerhard Drøhse opgives ved vielsen at være for-- 

pagter på Mejlby Mark, Lintrup Sogn, senere nævnes han som krudt
værksejer i Donse, Karlebo Sogn på Sjælland.

Ved sønnen Christian Gerhard Drohses, ane nr . 1, forlovelse 
oplyses det, at han var søn af forpagter Drøhse på Mejlby Mark 
i Lintrup Sogn og pigen

Anne Marie Jensen 3

Ved vielsen kaldes hun dog Hanne Marie Jensen, men ved søn
nens fødsel og dåb i Brørup i 1848 kaldes hun også Anne Marie 
Jensen. Hendes herkomst har det ikke været muligt at klarlægge.

I til- og afgangslister for Lintrup Sogn ses, at d. 22. ok
tober 1846 melder Anne Marie Jensen ankomst til Lintrup Sogn som 
tjenestepige hos Søren Sørensen i Thornum, hun opgives at ankom
me fra Ribe med attest af 3. oktober samme år fra pastor Thurah, 
men hun ses ikke født i Ribe. En Hanne Marie Hansen født Jensen, 
står fadder ved Christian Gerhard Drøhses børns dåb,ved en nærmere 
undersøgelse viser det sig, at hun blev født 1834 i Bønderby i 
Møgeltønder Sogn, men hun kan næppe være mor til ane nr. 1, hun 
ville i såfald kun have været 13j år, da han blev født. En del 
tyder på at Anne Marie Jensen har været nær beslægtet med sned
ker Andreas Christian Jensen eller dennes hustru Inger Marie 
Jensen i Højer. Christian Gerhard Drohse, ane nr. 1, blev konfir
meret i Højer 1862 og Andreas Christian Jensen er forlover for 
ham ved vielsen, men Anne Marie Jensen kan ikke være søster til 
snedkeren. Da snedkerens mor døde i Højer i 1841, oplyses det, 
at han var hendes eneste barn, så skal der være slægtskab må det 
være på snedkerens kones side, altså skulle Anne Marie Jensen 
være søster til snedkerens kone Inger Marie Jensen, men ved en 
nærmere undersøgelse, har det ikke været muligt at finde, at Inger



Marie Jensens forældre Jens Jensen og Bodil Marie Jørgensdatter 
i Emmerlev har fået en datter døbt omkring år 183o.

Marcus Christian Gerhard Drøhse 4

blev født d. 9. november 17 80 i Mohrkirchen, Bøel Sogn, og døde 
d. 23. august 1856 i Tønder.

Hans fødsel fandt sted i møller Martin Krumpeters hus, og 
han blev døbt d. 11. november 178o.

Han blev gift d. 11. marts 1814 i Tønder med

Frederica Maria Sewerina Clausen 5

der blev født d. 29. april 1793 i København og døbt d. 11. juni 
i Vor Frue Kirke, hun døde d. 19. april 1883 i Slagelse.

Marcus Christian Gerhard Drøhse gik i Latinskolen i Husum, 
derefter studerede han først i Kiel senere i Jena. I 18o5 bestod 
han den slesvigske juridiske eksamen på Gottorp, hvorefter han 
blev udnævnt til underretsadvokat i hertugdømmet Slesvig og prak
tiserede 1 års tid i denne by, hvorefter han fik ansættelse som 
amtssekretær i Tønder. I 1816 blev han herredsfoged over Tønder 
og Højer Herreder og i 1823 inspektør for Rudbøl kog, denne stil
ling havde han til 1. marts 1856. I 1838 afløste han diggreve 
Nissen som stænderdeputeret, og han var, den eneste i Slesvigs 
Stænderforsamling, der fortjener at regnes til regeringspartiet, 
idet han i alle spørgsmål gik med regeringen i tykt og tyndt. Da 
man i 1838 foretog en afstemning om en sammenlægning af de to 
stænderforsamlinger, var Drøhse en af de få, der stemte imod, 
skønt der fra Tønder var sendt en adresse med anmodning om netop 
at foretage en sammenslutning. Af den grund fik han i januar 1841 
kun fem stemmer og måtte vige pladsen, efter at han endda en kort 
tid havde været vicepræsident i stænderforsamlingen.

I sin bog om de danske stænderforsamlinger skriver Hans Jen
sen, at Drøhse ved en given lejlighed skal have erklæret, at Sles
vig var et tysk land. Han sluttede sig dog ikke til løsrivelses
bevægelsen, der kom sydfra, men holdt trofast ved helstatstanken.

W. Christiansen skriver i Sønderjysk Månedsskrift 1956: 
"Efter oprettelsen af den provisoriske regering i 1848 fik 

han sin afsked som herredsfoged. Trods adskillige chikanerier fra 
slesvigholstenerne, der på den tid var ret enerådende i byen, for
lod han dog ikke sit hjem. Forholdene bedredes heller ikke, da



.fællesregeringen blev indsat. I et brev fra september 1849, der 
er skrevet dagen efter, at Hugo v. Piessen skulle have overtaget 
amtmandsposten, men med uforrettet sag måtte vende tilbage, skri
ver Drøhse: ”Den høje landsforvaltning vil have erfaret om den 
inhumane modtagelse, baron von Piessen i går fik her. Om det
te behøver jeg ikke at berette. Efter hans afrejse blev vort hus 
sammen med flere andres genstand for den vilde folkehob. Flere 
fire-fempunds marksten, tagpander og andet blev kastet gennem 
vinduerne i vore tre nederste stuer, så vinduessprosser og ruder 
blev ødelagt. Det ville have formet sig endnu værre, hvis ikke 
netop den kommanderende prøjsiske major var kommet forbi og i 
kraft af sin autoritet havde standset dette uvæsen. Men øjeblik
kene forlever vi i største spænding.

Hvor gerne ville vi ikke tilbyde de ansatte embedsmænd husly, 
men vi ser os ikke i stand til at yde dem beskyttelse. De menige 
soldater synes at leve i stor fortrolighed med beboerne og er 
ikke tilbøjelige til at skride ind, ja, man vil endda mene, at 
nogle af disse har været med til at kaste sten. Fra sådant et 
korps kan der derfor ikke ventes bistand.” Og han føjer til: 
”Jeg selv født i den sydlige del af hertugdømmet og er det danske 
sprog kun nogenlunde mægtig, men jeg har ikke kunnet anse den 
tidligere regering (den provisoriske) som retsgyldig. Sådan som 
forholdene nu er, føler mange sig undertrykte og ængstelige; hvis 
bare oprørerne kunne fjernes! Situationen for de isolerede men
nesker, der har fædrelandets vel på sinde, er meget trist og ned
slående. Der må findes en udvej, og som statsborger og ikke legal 
afsat embedsmand nærer jeg ingen betænkeligheder ved at anmode 
regeringen om at anvende kraftige forholdsregler.”

Oprejsningens time kom dog snart for ham. Da den danske re
gering efter sejren ved Isted i 185o overtog styret, modtog han 
den 24. juli følgende skrivelse:

"Velbårne hr. justitsråd Drøhse!
Ifølge hr. justitsrådens forlangende meddeles Dem herved en 

afskrift af den instruktion, der er mig meddelt med hensyn til 
de civile embedsmænd, hvilket dog kun sker under det forbehold, 
at det aldeles ikke meddeles andre.

Om muligt må den i statholderskabets navn som amtmand funge
rende justitiarus Hansen gengribes og afleveres hertil som arre
stant. Amtmandens forretninger kan imidlertid overdrages amtsfor
valter Lassen i Tønder.

I selve Tønder By bør ihvert tilfælde borgmester Liiders eller 



den embedsmand, der fungerer i hans sted, føres hertil og justits
råd Drøhse konstitueres som borgmester, byskriver og politimester. 
Toldforvalter Gether og kontrollør Høxbro transporteres ligeledes 
hertil, og kan deres embeder indtil videre blive ubesatte.

Postmester Thiel i Tønder kan forblive i sit embede. Såvel 
amtsforvalteren som også toldforvalteren og postmesteren tilsiges 
ordre til ufortøvet at indsende deres kassebeholdning til Central
kassen i Flensborg, og det påses, at denne ordre bliver efterlevet.

I Højer har regeringskommissionen for hertugdømmet Slesvig 
indsat tre embedsmænd, nemlig advokat Detlefsen som herredsfoged, 
kontrollør Hinrichsen som oppebørselskontrollør og apoteker Nagel 
som postekspedient. Disse tre opholder sig, for så vidt de skulle 
have været nødsaget til at forlade byen, i nærheden af samme.

Hovedkvarteret, Flensborg den 2o. juli 185o 
Flensborg, oberst og stabschef.

Hvilke afskrift rigtighed hermed attesteres med mit navns 
underskrift.

Tønder, den 24. 7. 185o.
Bonnex 

Major og højkommandør over tropperne i byen."

Drøhse blev således både borgmester, byskriver og politimester 
i Tønder, men dog kun nogle få måneder. Fra tysk side har man 
hævdet:, at der ønskes en skarpere dansk kurs, og derfor måtte han 
atter træde tilbage. Der må. dog tages i betragtning, at han på 
dette tidspunkt var 7o år og både legemligt og åndeligt svækket. 
Han ansøgte om at måtte få sit herredsfogedembede igen.

I en skrivelse, hvor ovennævnte gives som grund for nægtelsen 
af dette ønske, hedder det til slut:

"Derimod må ministeriet anse det ønskeligt, at der nu bliver 
bevilget Drøhse, der siden 1816 har beklædt embedet som herreds
foged i de omhandlede herreder og ikke blot udmærket sig i sine 
yngre år ved en samvittighedsfuld og nidkær embedsførelse, men 
også bestandig vist sig som en loyal, Deres Majestæt oprigitig 
hengiven mand, afsked i nåde med pension 8ra det af ham før op
røret beklædte embede."

Drøhse fik tillagt en pension på 85o rdlr. årlig; hvad utvivl
somt har været meget kærkomment, da økonomiske sorger efterhånden 
kastede en skygge hen over hjemmet. I Wulffs dagbog, står under 
22. november 1848: "Samtalte med Mathiesen (Højer) angående den 
stakkels Drøhse, men ham vil desværre ved enkelt mand ej være at 



hjælpe, hans gæld er stor; tilbød at tage andel, såfremt Mathiesen 
og Nagel kunne virke nogen til sand gavn for ham; hvor er denne 
mand, berøvet sit embede og levebrød i sin alderdomsdage dog så 
meget at beklage og er alene konen skyld i hendes trange kår som 
i sit med børnenes.”

I 1851 solgte Drøhse sine tre ejendomme i Slesvig, og kort 
efter solgte han sit hus i Tønder, der lå, hvor nu ejendommen 
Vestergade 23 findes.

Drøhse må senere have fået en eller anden gunstbevisning af 
kongen, i maj 1855 skrev han:

•'Min stilling var i den senere tid så sørgelig, så nedtrykt 
og bedrøvelig, så jeg slet ikke vidste udvej, hvordan der skulle 
hjælpes mig. Da kom i dag den oplivende glæde om hjælp gennem 
allerhøjeste nåde og barmhjertighed. I dybeste ydmyghed og indre 
hengivenhed bringer jeg min allerunderdanigste tak”.



Marcus Gerhard Drøhse 8

blev født d. 11. november 1724 i Slesvig og døde d. 18. september 
1792 samme sted, han blev begravet d. 27. september i Eskgris 
Kirke.

Han var gift med

Christiane Margrethe Schnack 9

Marcus Gerhard Drøhse gik på latinskole i Slesvig Domskole, 
den 29. april 1744 immatrikuleredes han ved Universitetet i Jona, 
i 1749 tog han theologisk eksamen i Flensborg. Han nævnes 1758 
som besidder af Brunsholm men bosatte sig i Kiel, hvor han senere 
blev rådmand. I 1772 fik han fra det tyske kanceli i København 
anmodning om at indtræde i landbokommissionen, der især tog sig 
af bøndernes økonomiske forhold. I 178oboede han i Mohrkirchen 
i Bøel Sogn.

Friedrich Wilhelm Emil Clausen lo

blev født 1765 i Augustenborg og døde d. 24. juli 1841 i Rends
borg.

Han blev gift d. 1. juni 1792 i København med

Severine Marie Wedel 11

der blev født d. 16. juni 1772 i København og døbt d. 26. juni 
i Helligåndskirken, hun døde d. 24. april 1854 i Heds, Bylderup 
Sogn.

Friedrich Wilhelm Emil Clausen blev d. 1. oktober 1785 imma
trikuleret ved Københavns Universitet, den lo. marts 17 9o ansat
tes han som kopist i Tysk Kammerkancelli, den 28. marts 1792 blev 
han husfoged og branddirektør i Tønder, senere amtsforvalter og 
justitsråd samme sted, den 27. juni 18o8 blev han kammerråd. I 
1829 suspenderedes han og d. 31. december 1831 blev han afsat.



Michael Drøhse 16

døde efter 1771. Han var bosat i Slesvig til året 1739, da han 
af justitsråd Gerhard von Lohenskjold, i vis tjeneste han havde 
været, for en sum af 155oo rdlr. købte gården Brunsholm i Syd- 
angel. Gården havde et tilliggende på 498 tdr. land. Samme år 
købte han, ligeledes af justitsråd Lohenskjold gården Frauenhof.

August Carl Claussen 2o

blev født d. 28. december 1736 på Augustenborg, og døde d. lo. 
december 18o4 i Blovstrød.

Han blev gift d. 1. juni 1764 på Augustenborg med

Frederikke Charlotte Nielsen, 21

der blev født d. 2. marts 174o på Augustenborg og døde d. 9. 
september 18o7 i København.

August Carl Claussen lærte praktisk jagt og skovvæsen hos 
faderen. Han kom tidligt i hertugen af Augustenborgs tjeneste, 
først som livtjener senere som overforstmester. I 1763 blev han 
skovrider ved grevskabet Rantzau i Holsten. Efter anbefaling fra 
overforstmester D.N. von Warnstedt blev han i 178o kaldet til 
Sjælland, hvor han noget senere blev afløser for den gamle over
forster Anders Olsen. August Carl Claussen virkede her som med
hjælper hos overforstmesteren C.H. von Linstow, han var trods 
mangelfuld boglig uddannelse en meget dygtig embedsmand og kom 
til at spille en stor rolle ved anlægget’’af de nye nåleskove i 
Nordsjælland, ligesom han var med til at føre den store driftsplan 
fra 18o4 frem i statsskovplanlægningen.

Søren Henrik Wedel 22

blev født 1735 i Tønder og døde 18o5 i København. 
Han var gift med

Maria Bertelsen 23

der blev født ca. 173o og døde 1791.
Søren Henrik Wedel var kasserer ved Den kongelige Brandkasse 

i Københanv.



Herman Clausen 4o

blev født ca. 17 o2 og døde 1759.
Han var overførster på Augustenborg Slot.

Marcus Nielsen 42

blev født ca. 1712 og døde 1797. Han var først kusk på Augusten
borg, senere blev han kroejer og forpagter af Augustenborg Hoved
gård.

Peder Sørensen Wedel 44

blev født 1689 i Rejsby Præstegård, og døde 1751 i Lovrup, Døstrup 
Sogn, han blev begravet d. 23. april.

Han blev gift omkring 17 2o med

Dorthea Augusta Danielsdatter Hollænder 45

der blev født ca. 17oo i Sørup Præstegård i Sydslesvig, og døde 
1739 i Døstrup Sogn.

Efter hendes død blev Peder Sørensen Wedel gift med

Zidsel Saabye

der var datter af retsskriver Saabye i Seem.
Peder Sørensen Wedel blev d. 25. maj 1726 udnævnt til herreds

foged i Lø Herred. Han boede først i Aaspe, men flyttede senere 
til Lovrup, hvilket ses af følgende obligation:

"Riendes og underskriver Peder Wedel af Lourup Herredsfoged 
udi Løve Herredt, og hermed Vitterlig giør ret Vitterlig Gieid 
skyldig at være Welagtbahre og forstandige Mand Nielss Pedersen 
Sandemand her i Lourup 8oo D, som hånd Jess Bundsen da hånd dette 
mit Sted her i Byen beboede udi Reede Penge Lånt og med forstragt 
havde, da i Henseende at hånd formedelst overflødig gieid og sine 
Creditores tiltale og Fordringer, Sit Huuss og Eiendom maatte 
quittere, som mig dend 6. November 1738 nest afvigt ved offenti. 
Auction ved tent Lyss blef tilslagen. Og som samme Summa Penge 
endnu her ved Stavnen hefter, og mig ved Gaardens Tiltrædelsse 
af Velbemelte Niels Timmermand betroed. Hvilke Capital nembi. 8oo 
D. ieg hermed lover og forpligter mig og mine Arvinger fra dette 



mit Brefs Dato (Saa som Rendten deraf til dato er bleven betalt) 
at regne, Aarligen at forrente med Fem pro Cento, og omsider naar 
nogen af os ey dennem eragter saaledes lenger at have bestaaende, 
skal Capitalen lovligen Eet half Aarstid tilforn opsiges, hvor- 
effter Capitalen med forfaldende Rendte skadesløs i alle maader 
skal vorde (nest Guds hielp) betalt. Ellers er imellem os aftalt, 
at om saa var, det hereffter kunde være min Evne, at ieg noget 
for opsigelsens tid paa Capitalen kunde betale, da tillades mig 
det, Til forsikring for ald skadeslidelsse Pandsætter ieg hermed 
min paaboende halve Gaards Bygning med tilliggende Bøndergrund 
og Eiendom, samt havendes og fangendes Gods saa meget som for
nøden giøres, til hannem og sine Arfvinger skadesløss Betalning 
og erstattelse. Til Bekræftelse under min Haand og hostrygte Sig
net.

Datum Lourup, d. 21. November Anno 174o.
Peder Wedel.”



Søren Pedersen Wedel 88

blev født 1662 i Rejsby Præstegård, og døde d. 17. februar 1749 
samme sted.

Han blev gift 1686 med

Mette Dorothea Nicolausdatter Clausen 89

der blev født ca. 166o og døde 1747 i Rejsby Præstegård.
Søren Pedersen Wedel blev 168o student fra Ribe og overtog 

d. 2. februar 1684 præsteembedet i Rejsby efter faderen.

Daniel Hinrich Hollander 9o

blev født ca. 167o i Sørup Præstegård, og døde omkring 1729 sam
me sted.

Han blev gift d. 26. juli 17o7 med

Drude Walentiner 91

der blev født d. 23. december 168o og døde d. 24. januar 175o i 
Sørup.

Daniel H. Hollander blev d. 3o. februar 1691 student fra Kiel. 
Fra 1697 til sin død var han kapellan i Sørup.



Peder Sørensen Wedel 176

blev født d.15. juli 163o i Ribe og døde d.14. maj 1691 i Rejsby.
Han blev i 1655 gift med

Anna Hansdatter Havervad 177

der blev født ca. 1625 på Havervadgård, Brøns Sogn, og døde d. 
11. marts 1692 i Rejsby.

Peder Sørensen Wedel blev 1648 student i Ribe og kaldtes i 
1655 som præst i Rejsby Sogn, i 1689 udnævntes han til provst.

Nic.olai Clausen 17 8

var forvalter på Trøjborg.
Han var bl.a. morfar til salmedigteren Hans Adolph Brorson.
Han var gift med

Agnete Cathrine Steenbeck 179

Johann Hollænder 18o

blev født d. 3. oktober 1631 i Flensborg og døde 1731 i Husum.
Han var gift to gange, navnet på hans første hustru kendes 

ikke, anden gang blev han gift d. 16. juni 1668 med

Elisabeth Danielsdatter Luther 181

Johann Hollænder blev 1657 student fra Leipzig, i 1658 læste 
han i Jena, i 166o i Strassbourg, den 15. november 1666 nævnes 
han i København, han blev magister i 1667, hvorefter han var 
præst i Sørup til 1729.

Wilhelm Valentiner 182

blev født d. 19. december 1642 i Flensborg og døde d. 3o. september 
17o6 i Munkbrarup.

Han blev gift d. 4. marts 1677 med

Anna Lundius 183



der blev født 1647 og døde d. 31. januar 17o9.
Wilhelm Valentiner var præst i Munkbrarup.



Søren Andersen Wedel 352

blev født d. 11. juli 1587 i Ribe og døde d. 22. januar 1653 
samme sted.

Han blev gift d. 23. august 1618 med

Susanne Pedersdatter 353

der blev født ca. 16ol i Ribe og døde d. 6. november 1674 samme 
sted.

Søren Andersen Wedel gik i skole i Ribe og studerede derefter 
først 2 år i København, derefter 1|- år i Tyskland, hvor han tog 
magistergraden. Han var nu rektor i Sorø fra 16o8 til 1611, her 
kunne han ikke forliges med forstanderen, magister Hans Steffen
sen, som skriver om ham, at han var et eksempel på, at intet ud
mærket geni var uden en tilsætning af galskab, og ønsker, at hans 
eftermand må vise større flid og klogskab. Søren Andersen Wedel 
rejste nu atter til udlandet i 5 år med kongeligt stipendium, som 
var lovet ham allerede, før han overtog rektor-embedet i Sorø. 
Efter hjemkomsten blev han i en alder af 29 år sognepræst ved 
Ribe Domkirke. I 1622 havde han en strid med sin biskop Iver Iver
sen Hemmet, herom fortæller J. Kinch i Ribe Bys historie og Be
skrivelse: t5Biskop Iver Iversen Hemmet indviklede sig i en meget 
uheldig strid med dr. Kristen Bordum, kannik og medikus i Ribe, 
og magister Søren Andersen Wedel, sognepræst ved domkirken. Den 
6. marts 1622 skrev han nemlig et brev til biskop Rcsen i Køben
havn, hvori han først anbefaler en ung student, Jens Pedersen, 
en søn af hospitalspræsten Peder Mikkelsen Havervad, til under
støttelse ved Universitetet, men derfra går over til hårde klager 
over de 2 ovennævnte mænd. Bordum bebrejder han især, at han ikke 
vil anerkende paven for den åbenbare antikrist, og at han har kaldt 
apostlen Paulus en lægmand. Wedel lægger han til last, at han i 
sine ugedagsprædikener i Tamperugen kun gennemgår de lo bud, idet 
han således forsætlig undgår at tale over trosbekendelsen og sa
kramenterne. De øvrige præster , som var besvogrede med ham, ef
terlignede ham heri; til dem og sine mange andre venner støttede 
han sig, idet han ypperligt forstod at læmpe sig efter alle, og 
overtrådte også i andre ting forordningerne, f.eks. ved at præ
dike for længe. Biskoppen havde derfor måttet lade ham advare fra 
prædikestolen under trussel med afsættelse fra hans embede.

Indholdet af denne skrivelse blev på en eller anden måde be



kendt for de angrebne, der beklagede sig over den. Lensmanden må 
af kongen have fået befaling til at undersøge og, om muligt, bi
lægge striden; thi det er af en indberetning fra ham, som nu fin
des i Gehejme-Arkivet, at sagens videre forløb kendes. Det ses 
af den, at han havde kaldt parterne for sig, og at biskoppen havde 
fastholdt sin anklage mod Wedel for, at denne ikke gennemgik hele 
Katekismen i Tamperugen og berøvede menigheden den trøst, som den 
kunne have af læren om Kristi person og sakramenterne. Hertil 
havde Wedel erklæret, at det var umuligt at gennemgå hele Kate
kismen i en uge, da der kun prædikedes time hver dag. Beskyld
ningerne mod Bordum havde biskoppen, efter hvad han sagde, ikke 
kunnet erindre.

Herefter fulgte en forunderlig kamp mellem Hemmet og Wedel, 
som førtes fra prædikestolen i Domkirken. Albert Skeel indsender 
Wedels beretning herom; den lyder således: Søndagen den 7. juli 
(?) havde han blandt andet prædiket om, at man ikke måtte fordømme 
eller forbande sin næste, om man end havde årsag dertil; det mod
satte, som man måske endog kunne høre udråbe af prædikestolen, var 
en Djævelens lærdom. Derpå havde biskoppen onsdagen d. lo. på 
prædikestolen talt om, at der var nogle, som ikke skammede sig 
ved fra samme prædikestol at udråbe, at man ikke måtte dømme og 
fordømme, ilde påtale og forbande sine uvenner og modstandere 
uden skjellig årsag; men det var en ret naturlig Djævels lærdom. 
(Her må dog være nogen forvanskning af biskoppens ord, der jo, 
som de lyder, ere aldeles ubegribelige.) - Wedel havde nu ment, 
at han på Domkirkens præsteskabs vegne måtte tage til genmæle her
imod, og havde derfor den næste søndag (d. 14.) efter en nøjag
tig forklaring af de ord i dagens evangelium: "Dømmer ikke, for
dømmer ikke" sluttet med at sige, at dersom man ville forsikre 
nogen med en anden lærdom, så var det ikke andet end at forsikre 
dem med Helvedes ild. - Herpå havde biskoppen svaret i sin ons
dagsprædiken d. 17. i samme tone og blandt andet sagt, at hans 
modstanders lære var taget af alkoranen.

Efter denne store forargelse sendte biskoppen d. 17. juli 
Wedel et brev, hvori han gav ham en stor mængde skarpe formaninger, 
navnlig at han med hensyn til prædiken, sangen og ceremonierne 
måtte holde sig ordinansen, gradualen, alterbogen og de kongelige 
befalinger efterrettelig, i Tamperugen gennemgå hele katekismen, 
på søndagene hele dagens evangelium, - ikke komme for silde i 
kirken, men begynde gudstjenesten og skriftemålet i rette tid og 
ligeledes ende sine prædikener i rette tid, - lade biskoppen vide, 



hvem han lod betræde prædikestolen, og ikke benytte skolens lo- 
kater (hørere) til tjenesten således, at skolen derved forsømtes, 
- når teksten gav anledning dertil, undervise almuen om Kristi 
person, prædestinationen og begge sakramenterne, - med hensyn til 
lysning efter gods fra prædikestolen rette sig efter den skik, 
som fulgtes i København, - overhovedet tænke på den ed, som han 
havde aflagt til biskoppen på kongens vegne, for at der ikke skul
le gives årsag til anden ulejlighed.

Denne stilling kunne biskoppen dog ikke hævde, men måtte tvert- 
imod kort efter forlige sig med sine modstandere på den mest yd
mygende måde. Han måtte love at give Wedel ikke blot en skriftlig, 
men også en mundtlig erklæring om, at han intet vidste at beskylde 
ham for enten i levned eller lærdom; den mundtlige erklæring skul
le han give ham i Kapitelshuset i lensmandens, kapitelsherrernes, 
præsternes og 6 af sognemændenes nærværelse."

Søren Andersen Wedel indrettede den første kirkebog, som 
vides at være blevet ført i Ribe. Den angik kun dåbshandlinger, 
begyndte i 1623 og blev i Wedels tid ført meget smukt og ordentlig, 
men den synes nu forsvunden.

J. Kinch fortæller videre:
"Ved sit ægteskab havde han forøget sin arvede formue og blev 

en velhavende mand, som ejede flere ejendomme i byen. Selv boede 
han på Liliebjerget, som han havde arvet efter sine forældre, og 
holdt dens huse i en smuk stand, hvorimod han udlånte eller ud
lejede sin præsteresidens, Snagdal, til sin broder, som samtidig 
var præst ved Sankt Kathrine Kirke. - I slutningen af sit liv 
blev han meget svag; fra 1646 havde han holdt en medhjælper, hr. 
Torkild Andersen, og ved skrivelse til lensmanden af maj 1652 til
lod kongen, at han "oplod" sit embede, "som han på grund af legems
svaghed ikke selv længere kunde forestå", til en anden. Kongen 
ønsker, at rektoren i Sorø (mag. Niels Jørgensen Seerup) kunne få 
kaldet, hvorfor lensmanden skal anbefale ham til kapitlet og bor
gerskabet .

Disse synes heller ingen vanskeligheder at have gjort ved at 
efterkomme kongens ønske; men måske Seerup ikke straks har kunnet 
forlade Sorø; thi sagen trak noget ud. Ved en omordning af hos
pitalets økonomi bestemte derfor lensmanden, kapitlet og magi
straten d. 14. september, at hr. Torkild Andersen, som imidlertid 
var bleven hospitalspræst og froprædikensprædikant, sålænge han 
blev i denne stilling, skulle have 6o si. daler årlig af hospi
talets kasse for den hjælp, han havde bevist menigheden under mag.



Sørens store svaghed og skrøbelighed. Den 22. januar 1653 døde 
endelig Wedel i sit 66de år, uden at hans eftermand var bleven 
ordineret. - Den 5. februar næstefter lod hans enke hans faste 
ejendomme vurdere således: Adelhuset i Skolegade (Liliebjærget) 
med tilliggende stalde, portrum, have og 3 fag hus, som kaldes 
Liliebjærget eller Trykkeriet, for 185o daler, 4 andre huse fra 
12o til 24o daler hvert og 2 boder for 6o og 16o daler, 2 kål
gårde for 53 daler tilsammen og 2 udlejede, "brudne” kakkelovne 
for 24 daler. ”Tårnborg eller Blågård” (den senere Bispegård) 
med tilliggende boder og have havde han d. 22. september 1651 
overdraget sin svigersøn, dr. Ludvig Pouch, således som denne 
og før ham mag. Anders Romdrup havde haft det i leje, på den 
betingelse, at hvis Pouchs hustru døde uden livsarvinger, og han 
giftede sig påny, skulle han enten udbetale hendes arvinger 4oo 
rdlr. eller lade skifte efter loven. - Han havde også ejet den 
gamle (katholske) Bispegårds grund i Bispegade; men den havde han 
1639 solgt til forskellige; dog havde også hans svigersøn Anders 
Romdrup, og efter ham Ludvig Pouch, fået en del af den store have. 
- Den 1. marts skødede derpå S.A. Wedels arvinger (enken og bør
nene) Adelhuset i Skolegade til mag. Niels Seerup. Samme dag stad
fæstede de den ovennævnte overdragelse af Tårnborg til Ludv. 
Pouch og bortskødede flere ejendomme, deriblandt huset på det 
østlige hjørne af Puggårdsgade og Sønderportsgade til biskop 
Monrads Enke.

Søren Andersen Wedels enke havde en strid med magistraten, som 
ikke ville give hende husiejepenge, rimeligvis fordi den anså 
hende for formuende; men ved kongebrev af 4. april 1655 pålagdes 
det lensmanden at sørge for, at enken fik den lovbestemte hus
leje”.

Hans Andersen 354

blev født 158o på Havervadgård, Brøns Sogn, og døde 1651 samme 
sted.

Han blev i 16o6 gift med

Mette Jespersdatter 355

der blev født 1588 i Tønder og døde 1658 på Havervadgård, Brøns
Sogn.

Hans Andersen overtog ved giftermålet Havervadgård efter 



faderen, året efter blev han kongelig majestæts ridefoged i Rang
strup og Hviding Herred, da faderen døde i 162o, blev han dennes 
efterfølger i Hviding Herred.

P.O. Andersen fotæller i Sønderjysk Månedsskrift 1954:
"I hans levetid var det, at en usædvanlig katastrofe ramte 

den slesvigske vestkyst og dermed også Brøns Sogn. Det var den 
store stormflod, som natten mellem den 11. og 12. oktober 1634 
hærgede store dele af vestkysten. Om dens virkning på Havervad- 
gård meddeler en senere nedskreven beretning uden dato og under
skrift gemt i præstearkivet og vistnok nedskrevet af sognepræsten 
følgende: Havervadgård er opbygt 1674 efter den store flod, som 
var mellem 11. og 12. oktober af hr. Hans Andersen fordum kongl. 
M. herredsfoged i Hviding Herred, eftersom den hin tid af den 
store flod blev ganske nederslagen på det sted, som den den tid 
stod, nemlig sønderst i Havervad, siden herhid flyttet og står 
nu på magelig jord." Hvis bygningerne har fået den udstrækning, 
som de havde efter beskrivelsen 85 år senere givet af den davæ
rende ejer, og det er meget sandsynligt, så bestod de af 22 fag 
salshus og 56 fag lade og blev opbygget i nærheden af det sted, 
hvor stormfloden havde aflejret resterne af den gamle gård. Ste
det, hvor den gamle gård havde ligget, kan endnu påvises et styk
ke vest for nuværende Erik Holms gård, uden at der dog findes 
nævneværdige rester af den. Omhandlede flytning af gården medførte 
for resten en mindre jordhandel, idet der nu manglede en passende 
kirke-, ting- og møllevej fra gården. Til anlæg af en sådan frem
skaffedes det nødvendige areal ved magelæg af et stykke eng be
liggende vest for Brøns Mølle, kaldet Lentz eng og som hørte til 
Havervadgård, og en ager hørende til tolderen Hans Outzens gård 
i Brøns og beliggende vest for byen. På denne ager blev vejen an
lagt. Hans Andersen døde 1651 på Havervadgård og blev begravet i 
Brøns. Han har vist været en betydelig mand og der findes endnu 
velbevarede minder om ham og hans hustru. I våbenhuset i Brøns 
Kirke findes rejst op mod muren en ligsten med følgende indskrift:

"Her huiler sal. Hans Andersen Hafueruad som hensov i Herren 
anno 1651 udi sit alders 71 år. Med sin kiære hustru sal. Mette 
Jespers dåtter, som døde anno 1658 i hendes alders 7o år vente 
en ærefuld opstandelse.” I midterfeltet ses under de to afdødes 
våbenmærker følgende indskrift: "Vi vide at vor Frelser Jesus 
lefuer og hånd skal herefter opuecke os af jorden. Ånden skal 
til Gud igen som hende gaf." Neden under dette findes udhugget 
timeglas og dødningehoved. I de fire hjørner findes navnene på 



de fire evangelister og deres symboler. Senere er der oven over 
våbenmærkerne af en senere ejer af Havervadgård indhugget en 
gravskrift over dennes hustru. Ti år efter Mette Jespersdatters 
død blev der i kirken ophængt et epitafium hugget i sandsten med 
følgende indskrift: ”Salige ere de som dø i Herren. Apostl. 14. 
Hans Andersen fordum Kong. Maj. Ridefoged udi Rangstrup og Hvi- 
ding Herreter udi 22 år oc siden Herritsfoged udi Hvidingherrit 
udi 22 år. Hensof i Herren 1651 udi sit alders 71 år. Sin kiære 
hustru Mette Jespers dåtter døde anno 1658 udi hendes alders 7o 
år. Velsignede af Gud i deres 45 åringers echteskab med 3 sønner 
og 5 døtre. Wenter tilsammen en glædelig Opstandelse på den yder
ste dag. De som tror på Jesum skulde lefue alligevel at de døer. 
Johs. 11. Anno 1668."

Nis Clausen 356

var selvejergårdmand i Nørre Jorup i Angel.

Johan Hol 1,ander 36o

var borger og kongelig friskomager i Flensborg, hvor han fik 
borgerskab i 16o5.

Han var gift med

Anna Olufsen 361

Daniel Luther 362

blev født d. 13. februar 16o8 i Soest i Westphalen og døde d. 23. 
november 1683 i Breklum.

Han blev gift d. 22. april 165o med

Margrethe Moth 363

der blev født 1619 i Flensborg og døde 17o4 i Breklum. 
Hun var enke efter sognepræsten i Breklum

Theodor Møllmann

der døde d. 1. november 1648.
Daniel Luther blev 1637 student i Rostock, i 164o var han i



Kønigsberg, fra 1649 til sin død var han præst i Breklum.

Valentin Valentiner 364

der var købmand i Flensborg, blev født ca. 16o5 i Flensborg og 
døde 1685 samme sted.

Han var gift med

Drude Hoe 365

der var født 16o8 i Flensborg og døde 1693 samme sted.

Thomas Lund (Lundius) 366

der var diakon ved Sankt Joh. Kirke i Flensborg, blev født om
kring 16o8 i Flensborg og døde d. 28. juni 165o samme sted.

Han blev gift d. 9. oktober 1635 med

Margretha Moth 367

der blev født d. 9. november 1617 i Husum og døde d. 18. februar 
1696 i Munkbrarup.

Hun blev efter Thomas Lund (Lundius)s død gift med sognepræst 
i Munkbrarup

Andreas Fabricius

der var født i Varnæs og døde 1. januar 1677 i Munkbrarup.



Anders Sørensen Wedel 7o4

blev født d. 9. november 1542 i Vejle og døde d. 13. februar 
1616 i Ribe.

Han blev gift første gang d. 3o. juni 1677 i Ribe med

Marine Hansdatter Swanning

der blev født d. 21. februar 1562 i Ribe og døde d.29. juli 1578 
samme sted.

Han blev gift anden gang d. 2o. august 1581 med

Mette Hansdatter 7o5

der blev født d. 6. februar 1561 i Ribe og døde d. 27. december 
1633 samme sted.

Om Anders Sørensen Wedel skriver J. Kinch i Ribe Bys Histo
rie og beskrivelse: :’Efter at have gået nogle år i sin fødebys 
skole, blev han sendt til den med større lærerkræfter forsynede 
Domskole i Ribe, hvor han var i huset hos sin mors fætter, mag. 
Jens Pedersen Grundit. Kort efter sin ankomst hertil fik han mag. 
Hans Thomissen til rektor, og da denne 1561 opgav skolen, fulgte 
Wedel ham til København. Han havde ikke været et fuldt år ved 
universitetet, førend han, 19 år gammel, blev antagen som hov
mester for den 15årige senere så berømte Tyge Brahe under dennes 
ophold ved universitetet i Leipzig. Det pålagdes Wedel blandt 
andet at holde Tyge Brahe til juridiske og politiske studier, 
men afholde ham fra mathematikken og astronomien, som hans fa
milie ikke ønskede,,at han skulle hengive sig for meget til. Det
te viste sig snart at være umuligt; men hovmesteren og hans mynd
ling vedblev da og senere at stå i det bedste forhold til hin
anden. - Derefter studerede Wedel endnu i 2 år i Wittenberg og 
tog magistergraden der. Efter hjemkomsten blev han 1568 udnævnt 
til slotsprædikant ved Københavns Slot. I denne stilling kom han 
til at omgås med statens første mænd, af hvilke navnlig den gam
le kansler Johan Friis og hans efterfølger Niels Kås, rigets hov
mester, Peder Oxe, og rigskansleren,Arild Hvitfeldt, nærede megen 
interesse for historien, og da Wedel ligeledes fra barndommen af 
havde næret stor kærlighed for denne videnskab, kastede han sig 
nu med iver over den. 1571 udgav han en større rimkrønike, som 
behandlede pavernes historie, og 1576 sit berømteste værk, den 



første danske oversættelse af Saxes Danmarks-Historie. En ord
ret oversættelse er det dog ikke; thi hist og her bortskæres 
noget af den overflødige rhetoriske udmaling eller også, udvides 
fremstillingen, for at gøre den tydeligere, og gives i meget en 
nyere tids præg. Undertiden afviger Wedel endogså mere fra Saxes 
ord, end man ser nogen grund til. På nogle, dog ikke mange, steder 
gør han også bemærkninger, rettelser eller tilføjelser i histo
risk retning, næsten altid dog i randen. Wedels største fortjeneste 
må dog søges i sproget: man kan sige, at han var den første, som 
skrev det danske sprog rent og flydende i et større, ikke-theo- 
logisk værk i ubunden stil.

Allerede i dette værk havde Wedel bebudet et mere selvstæn
digt historisk arbejde. I slutningen af skriftet taler han vel 
mindre tydeligt herom; men i en bemærkning efterlo.de bog lover 
han til en anden tid at give en nøjagtig udvikling af de afvigel
ser, som fandtes i de engelske og norske historieskriveres frem
stilling af denne tid, og side 214 henviser han ligefrem til sin 
behandling af Erik Glippings historie. Dog blev han senere noget 
betænkelig ved sagen, og først 1578 gav han en bestemt løfte om 
strax at tage fat på dette arbejde, hvorpå der den lo. juni gaves 
ham exspetance på dekanatet i Ribe Domkapitel efter den daværende 
kongelige historieskriver, mag. Hans Svannings, død, eller hvis 
dette prælatur ifølge et tidligere givet løfte skulle tilfalde en 
anden, da et andet prælatur sammesteds. Et kannikdømme ved samme 
domkirke havde han allerede haft siden den 29. september 1573 
efter M. Hans Thomissen.

Ganske kort tid efterat han havde påtaget sig det hverv at 
skrive en "Danmarks-Historie", havde han den sorg at miste sin 
16-årige hustru, mag. Hans Svannings datter, Marine, med hvem 
han det foregående år var bleven gift. Hun døde i Ribe under et 
besøg der med sin mand og blev begravet i Domkirken, hvor Wedel 
lod ophænge en smuk lille mindetavle over hende, som endnu or be
varet og nylig bleven restavreret. - Henimod 3 år vedblev Wedel 
endnu at være slotsprædikant og forøgede sine fortjenester ved 
at udgive for første gang på tryk Adam af Bromens historie fra 
det Ilte århundrede om de hamborg-bremiske ærkebiskopper, et værk, 
som er af den største betydning for Nordens Historie. - Derpå 
søgte han sin afsked fra hoffet for at tage ophold i Ribe og ude
lukkende at kunne anvende sin tid til udarbejdelse af "Danmarks 
Historie". Ved et kongebrev af 5te april 1581 tilstodes der ham 
for 2 år en læst rug og en læst byg årligen af Riberhus. Samme 

efterlo.de


sommer flyttede han til Ribe og indgik d. 2ode august et nyt 
ægteskab med biskop Hans Lavgesens datter Mette. Rimeligvis tog 
han straks fra begyndelsen af bolig på det sted, hvor han senere 
vedblev at bo indtil sin død, nemlig i det hus i Skolegade, som 
senere bar navn af Liliebjerget, et navn, som uden tvivl Wedel 
først har givet det på grund af det beliggenhed nærved Domkirken 
og dens store tårn; thi efter hvad Hans Lavgesen siger i sin 1551 
holdte tale er Liliebjerget oprindelig brugt som navn for dette 
tårn, ”thi ligesom lilien i højde overgår de andre urter, så
ledes er også dette tårn, der ligesom skjuler sit hoved i skyer
ne, blevet kaldt Liliebjerget”. Upåtvivielig står dog navnet i 
forbindelse med, at i kirkens og kapitlets segl jomfru Marie 
fremstilles med en liliestengel i hånden. - Huset var bygget 1545 
af Hans Lavgesens far, Lavge Steffensen; herom vidnede en ind
skrift over døren.

Op til dette hus stødte, mod nord, i Skolegade en kannike- 
residens, som ved mag. Thomas Knudsens død 1581 tilfaldt Wedel i 
hans egenskab af kannik. Den var meget forfalden, hvorfor Wedel 
1584 søgte kongen om tilladelse til at sælge 3 boder, som hørte 
til residensen, og anvende pengene til dennes istandsættelse, lige
som også om, at en strimmel af residensens grund, som stødte op 
til hans eget hus, måtte overlades ham til ejendom mod en passende 
årlig jordskyld. Begge dele bevilgedes. - 9 år senere blev Wedel 
dog ejer af hele den forhenværende kannik-residens ved et mage
skifte med kapitlet, hvorved han i dens sted overlod det en gård, 
som han ejede i Stenbogade. Denne gård blev da kannik-residens 
istedetfor den anden i Skolegade og vedblev i denne egenskab at 
besiddes af Wedel indtil hans død; den udlejede han naturligvis. 
- De 2 gårde i Skolegade udgjorde nu en smuk, samlet ejendom.

I denne sin ejendom indrettede Wedel et trykkeri, i hvilket 
de skrifter, som han efter den tid udgav, blev trykt. De angaves 
på titelbladet at være trykte "på Liliebjerget", og det er vel 
især derved, at navnet fæstede sig ved huset. En tid var det end
også særlig den enkelte bygning, i hvilket trykkeriet trykkeriet 
havde været, som betegnedes ved navnet; thi i en vurderingsfor- 
retning fra år 1653 beskrives ejendommen som bestående af Adel
huset i Skolegade med tilliggende stalde, portrum, have og 3 fag 
hus, ”som kaldes Liliebjerget eller Trykkeriet". Ejendommen vur
deredes dengang til 185o si. dl. - Et andet bidrag til kundskab 
om ejendommens indretning havde vi i et skøde af 1642, ved hvilket 
mag. Hans Ægidiussen i Ålborg skøder sin morbroder, mag. Lavge



Andersen Wedel, det nordre hus (den tidligere kannikresidens); 
der siges, at den søndre ende af baghuset var indbygget i mag. 
Søren Andersen Wedels 3 Pag hus med halvtag ved, "som trykkeriet 
haver tilforn været", medens stenhuset stødte op til læsekammeret 
i mag. Sørens stenhus, hvilket læsekammer kaldtes Himmerig. Søren 
Andersen Wedels ejendom er faderens søndre hus (Liliebjerget). - 
På den tegning af Ribe som Wedel sendte til Brauns "theatrum ur- 
bium" tilligemed en kort beskrivelse over byen, ses en lille kup
pel, som i forklaringen under tegningen angives som tilhørende 
Wedel ("uraniscus Velleianus") og efter beliggenheden synes at 
have hørt enten til trykkeriet eller til "Himmerig", snarest vel 
til det sidste.

Wedel prydede på flere måder sin bolig. Over gadedøren satte 
han sit mærke, som i 3 felter fremviste et brændalter, en blom
strende urt og en cirkel som sindbilleder, henholdsvis på gud
frygtigheden, sundheden og tiden, med passende indskrifter. Han 
ejede et portræt af Hans Tavsen, der i underskriften betegnedes 
som Hans Lavgesens svigerfar, altså som husfruens bedstefar. Om 
sit bibliotek kunne han 1595 sige, at det ikke havde sin lige i 
de 3 nordiske riger. I det hang en tavle, som indeholdt regler 
for dem, som ville benytte det; under dem stod 9 velynderes og 
venners navne, som havde billiget dem. Mb ser af dem, at Wedel 
havde åbnet sin bogsamling for alle til benyttelse på stedet; men 
reglerne forekommer os nu højst besyndelige ved deres strenghed 
og smålighed. De besøgende må således ikke uden tilladelse af hus
herren gå op og ned ad gulvet eller spørge om noget, og de skulle 
før bortgangen udtale gode ønsker over husherren og huset. 
- Da Hans Svanning døde 1584, tiltrådte Wedel denanatet efter 
ham, hvorved hans indtægter fik en god forøgelse. Under sådanne 
heldige forhold, så at sige uden embedsforretninger, og da der 
forundtes ham en lang levetid, skulle man have troet, at han kun
ne have udført noget betydeligt for sit fædrelands historie; men 
de store forventninger, som hans samtid nærede herom, skuffedes. 
Netop fra den tid af, da han var bleven historiker alene, udkom 
der intet større historisk værk af ham. Grunden hertil lå uden 
tvivl dels i, at han havde lagt for vidtløftig en plan for sit 
arbejde, dels i, at han havde vanskeligt ved at tilfredsstille 
sig selv. Dertil kom, at han spildte megen tid på mindre betyde
lige arbejder, til hvilket han tildels lod sig forlede af vel
yndere og venner, og vistnok også, at han temmelig tidligt har 
begyndt at tabe den energi, som tidligere havde udmærket ham. Dog 



havde han, som det synes, udarbejdet en sammenhængende Danmarks- 
Historie fra den ældste tid indtil Valdemar Atterdag, men endnu 
uden at tænke på dens udgivelse. Da man nu således i 13 år intet 
udbytte så af hans arbejde, blev regeringsrådet utålmodigt og 
overdrog det til en anden, ripenseren Niels Krag, at skrive en 
Danmarks-Historie på latin. Endnu gav man Wedel 1 års frist til 
at gøre sit (danske) arbejde færdigt; men endnu før end dette år 
var fuldt udløbet, fik han befaling til at udlevere til N. Krag 
de breve og dokumenter, som han til udførelsen af sit arbejde dels 
havde modtaget af den afdøde kansler, Niels Kås, dels indsamlet 
på flere steder i riget. Dette udførtes så strengt, at han end- 
ogsåi måtte afgive, hvad han selv havde udarbejdet. Han mistede 
nu tillige dekanatet, som under 8de juli 1595 ligeledes overdro
ges til Niels Krag; kannikdømmet beholdt han dog.

Imidlertid havde Wedel dog udgivet flere skrifter, som have 
interesse, om de end ikke just ere historiske. Blandt dem for
tjener at nævnes hans ligtale over kong Frederik den anden, i 
hvilken han frimodigt udtaler den mening, at overdreven nydelse 
af stærke drikke havde forkortet kongens liv, og hans udgave af 
loo folkeviser, til hvis udgivelse dronning Sofies interesse for 
disse sange gav anledning. - Ligeledes en kort beskrivelse over 
Ribe By, som blev optagen i Brauns store værk "Theatrum urdium". 
Det mærkeligste ved denne beskrivelse er egentlig det medfølgende 
prospekt af byen, som måske er tegnet af Wedel, men i ethvert til
fælde er udført under hans vejledning. Tegningen er udført mod 
omhu, men har den særegenhed, at den tillige viser de kirker og 
andre bygninger, som efter reformationen vare bievne nedrevne og 
altså ikke eksisterede på den tid, da tegningen blev udført. Min
det måtte dog endnu være så temmelig bevaret, både om deres be
liggenhed og om deres udseende.

Efter at Wedel havde mistet dekanatet, udgav han ikke mere 
noget i trykken. Han levede dog endnu i 21 år, indtil den 13. fe
bruar 1616. Hans enke, som 162o skiftede med sine børn, overle
vede ham i 17 år. Hun stiftede et legat på 15o daler, hvis renter 
skulle anvendes til "Nødtørtf og Klæder” for fattige disciple i 
Latinskolen og uddeles af den af familien, som beboede hendes og 
hendes afdøde mands gård i Skolegade, i hvilken gård pengene til 
evig tid skulle indestå. Wedel var vistnok en meget hæderlig mand. 
Han var tillige en meget alvorlig og streng mand; et mærkeligt 
eksempel herpå er, at han hver Langfredag lod sine børn komme 
ind til sig og der pidskede dem, for at de skulle mindes Kristi 



lidelse på korset. I fastetiden afholdt han sig fra kødspiser. - 
Hans stilling var i pengeforhold god, selv efter at regeringen 
havde frataget ham en stor del af hans tidligere indtægter; thi 
han havde fået en temmelig betydelig formue med sin 2den hustru 
og havde vistnok selv forøget den i sin velmagtstid. Foruden de 
2 huse i Skolegade ejede han Tårnborg, den senere bisperesidens 
i Puggårdsgade, som hans svigerfar skal have købt af Oluf Muncks 
svigersøn, baron Siv. Reinskat. Selv havde han købt den største 
del af den tidligere katolske bispegård i Bispegade. I Badstue
gade ejede han en meget stor ejendom, som lå på sydsiden af gaden 
på den strækning, der senere tilhørte S. Kathrine Kirke, og be
stod af et stenhus med tilhørende bryggers, portrum, stald og 
kålgård, som strakte sig ud til kirkegården og ned til åen. Denne 
ejendom er den samme, som i Resens Atlas kaldes "Gammel Mønt" og 
i ældre tid havde været møntsted; hvorledes den var kommet i We
dels besiddelse, ved jeg ikke. Desuden ejede han andre huse i 
byen eller havde pant i sådanne.

Med sin 2den hustru, som ses at have været af en tungsindig 
karakter, havde A. Sørensen Wedel 6 sønner og 3 døtre, at hvilke 
2 sønner døde som små.*’ ’

Peder Christensen 7o6

der var rådmand i Ribe, var gift med

Else Iversdatter 7o7
Vandel

der efter Peder Christensens død blev gift med

Morten Madsen Lime

der i 1617 blev borgmester i Ribe.
Else Iversdatter Vandel blev født omkring 1563 og døde d. 

28. marts 1665 i lo2det år.

Anders Nielsen 7o8

blev født 1543 og døde 162o på Havervadgård, Brøns Sogn.
Han var herredsfoged i Hviding Herred i 19 år, formodentlig 

fra 16ol til 162o.



Jesper eller Casper 7lo

Pedersen

der var rådmand i Tønder var gift med

Anna Hansdatter 711

Claus Nissen 712

der var selvejerbonde i Nørre Jorup i Angel, var gift med

N.N. Thomasdatter Baumeister 713

Morten Luther 724

der var købmand i Soest i Westphalen, var gift med

Elisabeth Kaiser 725

Johannes Moth 726

blev født d. 25. november 1575 i Flensborg, døbt d. 27. november, 
han døde d. 17. januar 1642 samme sted og blev begravet d. 24. 
j anu ar.

1554-1596 gik han i skole i Hamborg, den 5. februar 1596 im
matrikuleredes han i Helmstedt, hvor han studerede til 1599, da 
han som hofmester drog udenlands med Claus tor Smede, senere råd
mand i Køge, 1599 kom han til Strasbourg og 16ol var han magister 
samme sted, 16o2 immatrikuleredes han i Paris, samme år i Orléans, 
hvorefter han atter var i Strasbourg, hvor han flere gange »'de
klamerede1’. Den 14. oktober 16o3 nævnes han som konrektor og fra 
17. august 16o4 til 3. januar 1627 som rektor ved Flensborg Skole, 
den 6. august 1626 blev han diakon (kapellan) ved Flensborg St. 
Nikolaj Kirke, han ordineredes d. 27. august, den 3. marts 163o 
blev han hovedpræst ved St. Mariæ Kirke.

Han blev gift første gang d. 8. oktober 16o8 i Flensborg med

Susanne Gerhardi 727

der blev født d. 3o. september 1589 i Sønderborg, døbt d. 5. ok



tober og døde d. 24. december 1626 i Flensborg.
Johannes Moth blev derefter gift d. 13. februar 1631 med

Elisabeth Hollander

der blev født 1591 på Bargerdorf ved Hamborg og døde d. 3o. juli 
1651 i Flensborg.

Hans Lund 732

der i 161o nævnes som købmand i Flensborg, var gift med

Maria 733

Nicolaus Moth 734

blev født 1581 i Flensborg og døde d. 1. august 1668 i Munkbrarup. 
Han var gift med

Agnete Fabricius 735

der døde i november 1674 i Munkbrarup.
Nicolaus Moth blev i 16o7 magister fra Vittenberg, samme år 

ansattes han som konrektor i Flensborg og fra 1615 som rektor for 
den lærde skole i Husum. Fra 1624 til sin død var han præst i 
Munkbrarup, fra 166o tillige provst i Glyksborg Provsti.



Søren Sørensen 14o8

der var handelsmand og rådmand i Vejle, var gift med

Sidsel Andersdatter 14o9

Hans Laugesen 141o

blev født 153o i Ribe og døde d. 16. august 1594 samme sted.
Han blev gift 1561 med

Dorothea Hansdatter Tausen 1411

der døde d. 15. april 16ol i Ribe.
Hans Laugesen studerede først i København, derefter i Vitten- 

berg, hvor han tog magistergraden 1555. Samme år udnævntes han 
til theologisk læsemester i Ribe, samtidig lagdes Vester-Vedsted 
sognekald til embedet. Den 8. september 1565 fik han brev på det 
kannikdømme, som var blevet ledigt ved mag. Jens Grundits død. 
I 1569 valgtes han til biskop. Herom fortæller J. Kinch i Ribe 
Bys Historie og Beskrivelse:

”Han søgte dog at unddrage sig denne kaldelse, idet han straks 
skrev til hofpræsten, M. Niels Kolding, for at bede ham undskylde 
ham hos kongen, da han fandt sig selv for ringe og svag til at 
forestå en sådan stilling. Hofpræsten skrev d. 22. august tilbage, 
at han havde talt med kongen om sagen, men denne havde ikke villet 
høre noget derom. Dersom han blev ved sit forsæt, råder han ham 
til at komme selv til København for at prøve, om han kan udrette 
noget ved sin forhenværende lærers, Niels Hemmingsens, og andre 
venners hjælp; først opfordrede han ham dog til nøje at over
veje, om han ikke burde betragte kaldet som kommende fra Gud og 
derfor underkaste sig det. Han synes nu at have opgivet sin mod
stand og blev d. 16. oktober i Ribe Domkirke indviet af biskoppen 
i Viborg, mag. Kjeld Juel.

Ifølge Riberhuses lensregnskab for 1584-1585 fik han årlig 
leveret fra slottet 1 læst rug og 2 læster byg, som må have været 
et ekstraordinært tillæg til hans løn som biskop. Hans indtægter 
blev herved og ved det kannikedømme, som han besad, meget stor, 
så at det intet under er, at han blev en formuende mand.”

Han får den karakteristik, at han varetog kirkens og skolens 
tarv med omhu.



Iver Vandel 1414

nævnes i midten a£ 15oo-tallet som borger i Ribe. 
Han var gift med

Susanne Jensdatter Grundith 1415

Niels Mikkelsen 1416

overtog omkring 1547 Hvarvadgård i Brøns Sogn efter faderen, 
ligesom han overtog faderens stilling som herredsfoged i Hviding 
Herred, endnu i 1578 har han begge dele, idet han d. 8. marts 
dette år nævnes i en retsag mellem ham og Niels Pedersen på Astrup- 
gård, denne sag afgøres til fordel for Niels Mikkelsen.

Hans Nissen 1422

blev født 1535 på Hajstrupgård, Bylderup Sogn, og døde 1575 sam
me sted.

Han var gift med

Marine Pedersdatter 1423

Hans Nissen overtog Hajstrupgård og Vrågård efter faderen 
og blev 6 år efter dennes død herredsfoged i Slogs Herred.

Et tykt pergamentaktstykke fra Hajstrup året 1592 indeholder 
et skøde fra Hans Nissens arvinger til deres medarving Nis Han
sen på Hajstrupgård og Vrågård. Det er en dårlig håndskrift, blæk
ket er afbleget og større partier helt borte.

Thomas Baumeister 1426

var præst i Nørre Jorup i Angel.

Hans Luther 1448

studerede jura i Vittenberg og fik senere ansættelse ved fyrste
lige kanselli' hos hertug Johann Friedrich og blev kanselliråd. 
Senere kom han til hertug af Preussens hof, hvor han levede som 
en anset mand til sin død.

Han var gift med



N.N. Kreuziger 1449

Paul Moth 1452

døde d. 8. marts 1597 i Flensborg og blev begravet d. 11. marts. 
Han blev gift d. 9. juni 1566 i Flensborg med

Margrethe Schrøder 1453

der blev født 1543. 
Paul Moth var bartskær i Flensborg.

Nicolaj Gerhardi 1454

blev født 1545 i Hamborg og døde d. 2. april 1598 i Sønderborg. 
Han blev gift d. 3. november 1588 med

Dorothea Johannesdatter 1455

Nicolaj Gerhardi blev student i Rostock 1571 og magister 
1578. Han var fra 1585 til sin død hofpræst i Sønderborg, fra 
1596 tillige provst.

Paul Moth 1468

var gift med 

Margrethe Schrøder 1469

de er identisk med ane nr. 1452 og 1453. 

Peter Fabricius 147o

blev født d. 26. april 1566 i Tønder og døde d. 4. juli 1655 i 
Braderup.

Han blev gift d. 3. oktober 1596 i Flensborg med

Anna Fischer 1471



lærer i Ditmarsken og 1595 kapellan i Løgumkloster. Fra 1596 til 
1636 var han præst i Broager, fra 1598 til 1622 tillige provst.



Lauge Steffensen 2 82o

døde d. 1. oktober 1554 i Pibe.
Han var gift med

Mette Kristensdatter 2821

der døde d. 15. juni 1554 i Ribe.
Lauge Steffensen var købmand i Ribe samt fra ca. 1544 til 

sin død rådmand samme sted. I Ribe Domkirke findes endnu 2 tavler 
med 2 mands- og 2 kvindebilleder, der har hørt til et epitafium, 
som i 1669 af deres arvinger blev opsat over ham, hans hustru og 
sønnen Søren, der døde d. 12. juli 1565. De 2 mandsbilleder fore
stiller far og søn, men hvem det ene kvindebillede skal være, 
kan ikke afgøres, idet tavleinskriften kun taler om moderen.

Hans Tausen 2822

blev født 1494 i Birkende By på Fyn og døde d. 11. november 1561 
i Ribe.

Han var gift første gang med

Dorothea

Efter hendes død blev han gift i 1538 i København med

Ane Andersdatter 2823

der døde d. 24. august 157o i Ribe.
Om Hans Tausen skriver J. Kinch i Ribe Bys Historie og Be

skrivelse:
''Vandels efterfølger på bispestolen blev magister Hans Tausen, 

af alle gejstelige mænd den, som mest havde fremmet reformatio
nen i Danmark, om hvem det kun er forunderligt, at han ikke alle
rede havde været mellem de første udnævnte superintendenter. - 
Efter kirkeordinansen skulle 2o dage efter en superintendents 
død sognepræsterne i stiftets købstæder mødes i stiftsstaden og 
der udvælge 4 af deres midte, hvilket da igen skulle kåre ham 
en efterfølger; denne skulle dog stadfæstes af kongen. Ganske 
efter bestemmelsen gik det dog ikke denne første gang, en bispe
stol blev ledig. I kongens stadfæstelsesbrev af 21. oktober 1541 



siges, at "menige Prælater, Kanniker og Kapitel, sammeledes alle 
Herredsprovster, Sognepræster og menige Kieresi over alt Riber 
Stift" har begæret og navngivet magister Hans Tagesen for kongen, 
og at denne efter at have indhentet universitetes. professorers 
vidnesbyrd om manden nu samtykker og stadfæster valget.

Den nye biskops indvielse opsattes dog et halvt år, for da 
at foregå på en så meget højtideligere måde. Kirkeordinansen af 
1537 trængte i enkelte henseender til rettelse eller fuldstændig
gørelse. Kongen sammenkaldte i den hensigt dels sit rigsråd, dels 
stiftsbefalingsmændene og superintendenterne over alle Danmarks 
stifter til at mødes med ham i Ribe i slutningen af april 1542. 
Endogså dr. Bugenhagen, som havde haft så stor en del i den nye 
kirkes ordning her i landet, var rejst fra Vittenberg til Dan
mark for at deltage i mødet. Superintendenterne havde efter kon
gens befaling udarbejdet et forslag til forandringer og tillæg 
til ordinansen, hvorimod de mærkeligt nok ikke deltog i forhand
lingerne. Resultatet af disse var de såkaldte 26 Riber Artikler, 
som er dateret den 4. maj. - Imidlertid var Hans Tausen d. 3o. 
april (3. søndag efter påske) i domkirkens kor bleven indviet til 
bispeembedet af dr. Bugenhagen i de øvrige danske superintenden
ters nærværelse. Dr. H. Rørdam tvivler rigtignok om rigtigheden 
af denne beretning, da der ikke vides nogen grund til en så lang 
opsættelse af den nye biskops indvielse; men sagen er dog vist
nok utvivlsom, da den også berettes således i Thomas Knudsens 
fortsættelse af Ribe Bispekrønike, der er skrevet her i byen på 
en tid, da mange endnu kunne huske begivenheden. Når Ron siger, 
at Hans Tausen havde fået kongens befaling til at indfinde sig 
i Ribe så betids, at han den nævnte dag kunne indvies til sit 
biskoppelige embede, må han vistnok også have haft nogen hjemmel 
herfor, og det tyder jo på, at han nu først skulle tiltræde sin 
nye stilling i Ribe.

Hans Tausens liv og virksomhed, før han blev biskop i Ribe, 
er så vel bekendt, at jeg ikke vil opholde læserne ved skildrin
gen af dem.

Hans Tausen var en særdeles virksom og dygtig mand; således 
havde han vist sig som reformationens udbreder, og således viste 
han sig også som biskop.

Thomas Knudsen, som havde den bedste lejlighed til at kende 
Hans Tausen og hans virksomhed, skriver i Ribe Bispekrønike om 
ham, at han ikke blot ved sin lærdom ivrigt stræbte at tjene kir
ken, men også arbejdede på skolernes og hospitalernes forfremmelse, 



hvilket også ved kongens gunst lykkedes ham godt, og omtrent de 
samme ord siges om ham i den gamle skolebog, altså af biskop Hege- 
lund. Der siges, at han holdt forelæsninger, regelmæssigt en gang 
om ugen, men undertiden hver dag, og at han prædikede meget ofte. 
Hvad vi nu især kan dømme om, er hans store ihærdighed for at 
fremme gejstlighedens, men måske endnu mere skolers og hospitalers 
tarv ved at forskaffe dem de fornødne indtægter ved sin henven
delse for dem til kongen. Herfor kan han ikke noksom prises.

Thomas Knudsen tilføjer, at Hans Tausen pådrog sig manges had 
og bagvaskelse, som han udholdt med stor tålmodighed, idet han 
plejede at svare sine modstandere: ”Imorgen skal min retfærdighed 
svare for mig" eller: "Gud er ikke et menneske." I en latinsk 
skoletale siges, at han var en ivrig og bestemt mand, som hver
ken frygtede for adelsmænd eller nogen anden, og som ikke let 
kunne bevæges til at forandre sin mening eller en tros- og lære
sætning, som han en gang havde udtalt."

Jens Pedersen Grundit 283o

blev født på gården Grundet ved Vejle, og døde d. 15. august 
1565 i Ribe.

Han var gift med

Anne 2831

som opgives at være en datter af en hr. Jens Ovesen i Ribe eller 
Vejle, men hverken i Ribe eller Vejle kendes nogen præst af det
te navn.

J< .Kinch skriver i Ribe Bys Historie og Beskrivelse:
"Lavrids Nielsens efterfølger som præst ved Ribe Domkirke 

var en ikke mindre anset og mærkelig mand, Jens Pedersen Grundit. 
Han havde gået i Ribe Skole, kanniken Niels Torkilsen havde under
støttet ham og tilsidst sendt ham til Århus Skole. Efter store 
genvordigheder og forstyrrelser i hans studier i anledning af 
grevens fejde blev han 1542 kaldet til skolemester i Ribe. Under 
hans formænds bestyrelse var Ribe Skole, som før reformationen 
havde haft 7oo disciple, gået således tilbage, at der ved Grun- 
dits tiltrædelse kun fandtes 4o, af hvilke endogså kun 2 skulle 
have kunnet skrive og tale ordentlig latin, hvorpå dengang næsten 
alting mentes at bero. I begyndelsen kunne således Grundit alene 
besørge hele undervisningen; men snart voksede skolen. Den gamle 



skolebog siger, at han med stor flid og iver, og tillige med 
stor frugt, underviste en talrig ungdom i 8 år, indtil 155o. 
Vedel siger, at børn fra landets og nabolandets fjerneste egne 
sendtes af forældrene til Ribe, for at gå i skole under ham, at 
mænd af modnere alder, udmærkede ved lærdom og gode sæder, valgtes 
lige ud af skolen til offentlige embeder, og at der ingen bety
deligere by var i Danmark, der ikke lige så vel som hoffet og 
universitetet var i hans gæld for sådanne mænd. I slutningen af 
hans embedstid havde skolen derfor sine 6 klasser og 5 hørere. 
- 155o tog han sin afsked fra skolen; Vedel siger, at det var for 
at styrke sig og hengive sig til videnskabelige sysler, han kunne 
gøre det, fordi han imidlertid (1546?) havde fået et kanonikat 
ved domkirken. En måde, hvorpå Grundit havde virket såre meget 
for ungdommen, var ved bestandig at have et større antal unge i 
sit hus og der at tage sig meget af deres opdragelse og under
visning. Dette fandt ikke alene sted, medens han var skolemester, 
men også efter den tid. Hans ry var så stort, at hans hus altid 
var stærkt besat med sådanne plejesønner, tildels af adelig stand. 
Det synes næsten, at han, da han nedlagde sit embede, har opret
tet en privat undervisnings- og opdragelses-anstalt; men da Lav
rids Nielsen 1554 blev biskop, blev Grundit kaldet til at være 
hans eftermand som sognepræst ved domkirken. I denne stilling ud
mærkede han sig ikke mindre end som skolemand. Vedel fortæller, 
at han var utrættelig i sit embede, hvis besværligste del han ikke 
som mange andre overlod til en kapellan. Navnlig v;?r han utræt
telig i at gå omkring til sine sognefolk, besøge, de syge, bilægge 
stridigheder og ved klog mildhed omvende dem, som endnu hang ved 
de katolske lærdomme (og de var vistnok ikke få). Således kunne 
han gå omkring fra den tidligste morgen til kl. 2 eller senere 
om eftermiddagen og rent glemme middagsmåltidet, der i den tid 
holdtes kl. lo om formiddagen. Overhovedet levede han meget tar
veligt. - Ikke mindre var hans omsorg for de fattige, i forholdet 
til hvilke han viste lige så stor klogskab som kærlighed. Vedel 
fortæller herom, at han især sørgede for de husarme. !’Når han 
undertiden fik Almisser at uddele for de adelige, især (lens- 
mændene) Erik Rud og Niels Lange, sørgede han over, at han ikke 
lige godt kendte alle fattige i byen; han kaldte derfor nogle af 
dem, som han bedst kendte, til sig fra hver gade og fik af dem 
de øvriges navne at vide, som han opførte på en liste. Til nogle 
gik han selv, for at få nærmere efterretning, tale med børnene 
og undersøgte deres erhverv samt grundene til deres fattigdom.”



I sommeren 1565 udbrød en stærk pest i byen. Længe gik Grun- 
dit selv fri, skønt han ikke skånede sig sig for at besøge de 
syge. Den ældste datter var med sin mand flygtet bort fra byen. 
Derimod angrebes hele hans øvrige hus; kun konen og en datter, 
Elisabeth, kom sig og var i bedring, da manden selv blev syg og 
døde d. 15. august. Vedel fortæller, at hans hus var så fuldt 
af venner, som ville vise deres deltagelse og bragte lægemidler, 
at det næsten ikke kunne rumme dem.”

Mikkel Pedersen Holm 2832

overtog i 1538 stillingen som herredsfoged i Hviding Herred efter 
Peder Troelsen på Astrupgård. Det er muligt at Mikkel Pedersen 
Holm stammer fra gården Holm. I et skøde af 14. januar 1513 næv
nes sandemand i Hviding Herred Mikkel Pedersen i Holm, ligeledes 
i skøder af 14. marts 1513 og 3o. maj 1513. I året 1524 må han 
dog have boet på Havervadgård, ifølge jordebogen, betaler han da 
8 skilling af en eng i Rejsby og 1 mark og 8 skilling af Lens 
Eng i Brøns, og det er jorder, som altid har hørt til Havervad
gård. I 1542 svarer han ikke skat til kronen af ovennævnte are
aler, fordi han er blevet herredsfoged. I en del år var der nogen 
uenighed og rivalisering mellem de to store bondeslægter på Astrup- 
gård og Havervadgård, men ifølge et dokument fra 1538, som blev 
bekræftet d. 21. november 1546, blev der indgået forlig mellem 
Peder Troelsen og sønnen Niels Pedersen på den ene side og Mikkel 
Pedersen Holm på den anden, kort tid efter er Mikkel Pedersen 
Holm afgået ved døden, da sønnen Niels Mikkelsen 1547 har over
taget gården samt stillingen som herredsfoged.

Nis Henriksen 2844

blev født 1478 og døde 1554 i Bylderup Sogn. Han blev i 1518 
valgt til herredsfoged i Slogs Herred, i 1523 mødte han på Urne
hoved Ting og søgte at få den Frederik I. fjendtlige bondehær 
til at skilles ad, idet han især fastholdt, at Frederik I. nu 
havde landet i besiddelse, og at Christian II. først skulle føres 
tilbage, hvortil deres magt ville være altfor ringe. Han mødte 
stærk modstand hos en stor del af forsamlingen, først hårde ord 
som senere gik over til håndgribeligheder, Nis Henriksen blev 
hårdt såret, 5 pile blev hængende i hans tykke røde kappe, og 
han undslap kun ved hjælp af sin rappe skimmel, der hurtigt brag



te ham væk :fra det urolige ting og udenfor hans modstanderes 
rækkevidde, men han havde også nået,hvad han havde kæmpet for. 
Bønderne gik hver til sit. Kappen med pilene tillige med hans 
sporer hængte i Bylderup Kirke til henimod slutningen af forrige 
århundrede .

Kong Frederik I. belønnede senere sin herredsfoged. Jonas 
Højer født 1587 og døde 164o siger, at Frederik I. gav Nis Hen
riksen Hajstrupgård fri og gjorde ham selv til frimand, Petrus 
Fabricius, beretter 1616, at hans landsfyrste begavede ham med 
stor frihed og arvelig ejendom. Hajstrupgård var en hertugelig 
fæstegård, og det var den endnu under sønnen Hans Nissen, til 
hvem den blev bortfæstet den 28. august 1566 "således som hans 
fader fik den af kong Frederik". Udtalelserne hos Høier og Fa
bricius kunne derfor ikke være ganske rigtige, - han kan kun 
have fået ejendommen som arvefæster eller arveforpagter måske 
med ret til at sælge og pantsætte. Med hensyn til, at han blev 
gjort til frimand, kan kun menes, at han blev adlet, men om han 
har ret i denne påstand, kan ikke afgøres ved hjælp af de doku
menter, der står til rådighed.

Nis Henriksen kom senere i besiddelse af Vrågård, der også 
var en hertugelig fæstegård, han fik da samme rettigheder for 
den som for Hajstrupgård, ligesom han fik lov til til eget brug 
at fælde bygningstømmer og fede svin i hertugens skove. Han er
hvervede desuden andet jordegods, så det synes, at han har for
stået at tale sin egen sag, lige så godt, som han på tinget for
stod at tale hertugens og kongens.

Indenfor Slogs Herred har han været en mægtig og anset mand, 
ellers ville erindringen om "den gamle Herredsfoged" ikke have 
holdt sig til nutiden. Nis Henriksen blev gift»antagelig omkring 
1516, med

Anna 2845

der var fra Vellerup i Agerskov Sogn.
Nis Henriksen, der ejede huse i Flensborg, blev i 15o5 op

taget i Frue Købmandslag der, og fru Anna i 1517.

Peder Redlefsen 2 846

nævnes 155o som rådmand i Tønder.



Morten Luther 2896

blev født 1483 og døde 1546, han er begravet i Slotskapellet i 
Vittenberg.

Han kom 15ol til universitetet i Erfurt, her blev han dybt 
relegiøs grebet og gik i Augustinerklosteret i Erfurt,i 15o7 blev 
han præsteviet. Anfægtelserne var ved at tage magten fra ham, 
da en munk henviste ham til den kristelige trosbekendelse, sær
lig til syndernes forladelse. Her fandt han fred i forvisning 
om, at et menneske retfærdiggøres for Gud ikke ved gerning, men 
kun ved troen på Jesus.Kristus. Han fordybede sig nu i studiet 
af bibelen. 15o8 blev han af kurfyrst Frederik den Vise kaldet 
til professor i filosofi ved det nye universitet i Vittenberg. 
På en rejse til Rom 151o fik han stærkt indtryk af det romerske 
kirkevæsens forfald; i 1512 blev han dr* theol., og optrådte 
som prædikant i Vittenberg. Brudet med romerkirken kom udefra. 
Pave Leo X udskrev almindelig aflad, under påskud af Peterskir- 
kens fuldendelse. Denne forretning blev overtaget af kurfyrst 
Albrecht af Mainz for Tysklands vedkommende, som den ihærdigste 
afladskræmmer ansatte han dominikanerprioren Joh. Tetzel. 
Den 31. oktober 1517 opslog Luther på Slotskirkens dør i Vitten
berg 95 theses til at forklare: '‘Afladens Kraft”. Luther angreb 
ikke afladen, kun dens misbrug. Da Luther havde udgivet sin ”Ser- 
mon om Aflad og Naade", brød kampen løs. Tetzel opbrændte Luthers 
theses, det ene modskrift udkom efter det andet, men Luther gen
drev dem. Man sendte kardinaler for at forhandle med Luther, og 
foranstaltede disputatser, bl.a. mellem ham og Joh. Eck. Luther 
udgav :’0m den kristelige Stands Forbedring” og "Kirkens babylo
niske Fangenskab”, hvori han forkastede bl.a. den katolske form 
for nadveren. Ved Bullen af 15. juni 152o blev Luther lyst i band 
som kætter. Man prøvede mægling ved Militz, og Luther udgav: ”0m 
et kristent Menneskes Frihed”. Men hermed skete det store brud. 
Luthers skrifter var i flere byer blevet offentlig brændt, den 
lo. december opbrændte han den pavelige bulle:-og den kanoniske 
ret. De tyske rigsstænder fordrede, at Luther skulle indstævnes 
for rigsdagen i Worms, den 14. april 1521 gav han møde. Man for
drede, at han skulle genkalde indholdet af sine bøger. Hans svar 
lød: ”Med mindre jeg bliver overbevist af den hellige skrift eller 
af andre klare og tydelige Grunde, hverken kan eller vil jeg til
bagekalde. Her staar jeg, Jeg kan ikke andet. Gud hjælpe mig. 
Amen.” Den 26. april rejste Luther uhindret fra Worms, men d. 26. 



maj blev han og hans tilhængere erklæret i rigens acht. På hjem
vejen lod kurfyrsten af Sachsen ham bortføre til Wartburg ved 
Eisenach, hvor han levede på borgen under navnet "Junker Georg-. 
Her modnedes Luthers indre menneske. Han udgav flere skrifter om 
messens misbrug og klosterløfterne. Under Luthers ophold på Wart
burg truedes reformationen af indre farer; Luther ilede straks 
til Wittenberg og bragte atter ro. Også udvortes var der uro ved 
det store bondeoprør mod adelen og de tyske ridderes kamp mod 
fyrsterne; men Luther tog afstand fra begge bevægelser. Luther 
arbejdede utrættelig for reformationen og ordningen af en ny 
evangelisk Gudstjeneste. Han hævdede det almindelige præstedøm
me og tillige det særlige indstiftede af Herren. I spidsen for 
præsterne sattes superintendenter; modersmålet blev indsat i Guds
tjenesten, prædiken en vigtig del af den, og salmesangen vågnede 
til nyt liv. Nadveren uddeltes under begge skikkelser. Luther og 
Melanchton foretog den første visitatsrejse gennem Kursachsen 
1528-1529. Luther skrev sin lille Katekismus for folket og den 
store for lærere. 1524 forlod han klosteret og giftede sig i 1525 
med

Katharina von Bora 2897

På rigsdagen i Augsburg 153o overrakte de protestandiske 
stænder den af Luther billigede konfession. Sin præstegerning, 
lærervirksomhed og ledelse af kirkens og skolens forhold samt 
sit forfatterskab fortsatte Luther til sin død.

Om Katarina von Bora skriver Karl Hesselbacher i bogen "Lut
hers Kathe":

"Historieforskningen har ikke med fuld sikkerhed kunnet fast
slå hendes forældres navne og ej heller hendes fødested. På en 
mønt, Luther engang har skænket sin hustru, står, at hun er født 
d. 29. januar 1499. Og efter al sandsynlighed har det været i 
Lippendorf, en lille landsby, der ligger på en vidtstrakt og skov
rig slette. På et stateligt gods boede ridder Hans von Bora med 
sin hustru, Katharina, efter sigende født von Haupitz. Og her 
står vi rimeligvis overfor Kåthes forældre.

Omkring 15o4 kom hun til Benediktinerindernes Kloster i Breh- 
na ved Bitterfeld, hvor adelens døtre blev opdraget og fik under
visning, men allerede 15o8, da hun var 9 år gammel, blev hun op
taget som nonne i Cistercienserklostret Nimbschem.

Nonnerne hørte efterhånden om Luthers lære og skrev først



til deres forældre og slægtninge og bad dem om at hjælpe sig med 
at træde ud af klostret, de kunne ”for deres Sjæles Frelses Skyld 
ikke længere udholde Klosterlivet". Da de intet hørte fra fami
lien, henvendte de sig til Luther, der fandt en modig og beslut
som mand, der ville hjælpe med at gennemføre befrielsen af non
nerne. Det var købmand Leonhardt Koppe i Torgau, påskelørdag d. 
5. april 1523, kom han med en stor vogn, overspændt med et mæg
tigt dække, de 9 nonner listede sig ud klostret og gemte sig i 
vognen, afsted gik det i skarpt trav gennem natten, og påskemor
gen nåede de Torgau. Det lykkedes Luther, at få de 9 nonner an
bragt hos venner og bekendte, Katharina von Bora kom i huset hos 
juristen Philipp Reichenbach, her var hun, til hun i 1525 blev 
gift med Luther.

Ved begyndelsen af ægteskabet, sad Luther i gæld, alligevel 
var han ubegrænset hjælpsom, sålænge han havde en skilling i sin 
pung, kunne han ikke sige nej, når nogen bad ham om at låne noget. 
Godt var det, at Kathe var af en anden støbning. Hun var en ud
mærket regnemester, det havde hun vist straks efter brylluppet. 
Luthers modstander, ærkebiskop Albrecht af Mainz, havde gennem 
rådmand Rubel sendt Luthor 2o gylden i bryllupsgave. Men han af
viste dem stolt, ville ikke tage mod gaver af den mand, som han 
stadig lå i stridigheder med. Han skulle ikke rose sig af at have 
købt Luthers gunst! Men Kathe sagde med den største sjælsro til 
sin svoger Rubel: "Kom her med dem”. Og de 2o gylden har gjort 
god gavn i det nystiftede hjem.

En lille komisk hændelse fandt sted kort efter. Luther havde 
fået foræret et kostbart glas med tilhørende tinbeholder og ville 
give det til en ven, som han glad skrev til, at nu kom bægeret. 
Men tilsidst blev det nødvendigt at føje til: Bægeret er her blot 
ikke mere. Måske husets frue, hr. Kathe, véd, hvor det er! Ven
nen fik ikke bægeret. Kathe havde gemt det for godt. Nogle af 
Luthers venner havde været med i komplottet. De var klar over, 
at de måtte hjælpe den tapre frue med at holde lidt sammen på 
husets ejendele.

Hun begyndte at opdrætte svin, hun købte køer, gården befol
kedes, høns, ænder, gæs og duer spankede rundt i gården, og kun
sten at brygge øl lærte hun til fuldkommenhed. Luther syntes, hen
des øl var det bedste i verden. Hun såede grøntsager og plantede 
træer, det var intet under, at en sådan husmor måtte være på 
færde fra tidlig morgen til sen aften, kl. 4 gik hun syngende 
gennem huset, vækkede sine folk og gik ned i hønsegården.



I 1531 forpagtede Kathe for en rimelig afgift et lille gods 
Boos ved Elben lidt sydøst for Wittenberg. Kort tid efter måtte 
hendes broder Hans, der ikke havde mere tilbage af sin fædrende 
arv end det lille gods Zølsdorf, også sælge dette, Kathe købte 
det for 61o gylden. Godset var i en dårlig tilstand, bygningerne 
nær ved at falde sammen, men kurfyrst Johann Friedrich gav foge
den på Altenburg ordre til, at han skulle levere Kathe det nød
vendige træ. Træet blev fældet, men da Kathe sendte heste, der 
skulle trække det fra skoven til Zølsdorf, var det der ikke, i 
hvert fald har fogeden gjort brug af træet på anden måde, og Lut
her måtte skrive en vred skrivelse til kurfyrsten, for at Kathe 
kunne få det nødvendige træ.

Katharina von Bora døde d. 2o. december 1552 i Torgau. Be
gravelsen fandt sted med stor højtidelighed. Borgere, professorer 
og studenter ledsagede kisten til St. Mariekirken. Den blev ned
sænket i gravhvælvingen under drengekoret, der er prydet med en 
latinsk indskrift: ”laudate Dominum, pueri" (lovsyng Herren, Dren
ge!).

Hendes børn lod en gravsten af grå sandsten rejse over hende. 
Et relief er indhugget i den: en ærværdig Kone med lang frakke 
og en stor hue ligesom på medaillonen i Kieritzsch. I hænderne 
holder hun en åben bog, den bibel, hun engang til sin mands glæde 
læste så flittigt i. Øverst ses Luthers og von Bora familiens 
våben. Rundt om står en indskrift:

"Anno 1552, den 2o. December, hensov her i Torgau Hr. Doktor 
Martin Luthers salige, efterladte Enke, Katharina von Bora. - 
Saaledes sover hun Opstandelsen i Møde i den By, hvor hun i sin 
Tid fandt sit første Hvil efter Flugten fra Klostret."

N.N. KrÆuziger 2898

var provst ved Vittenberg Slotskirke.

Mathias Moth 29o4

var gift med

Anna Godskesdatter 29o5

der døde d. 16. februar 1595 i Flensborg.
Mathias Moth tjente længe ved hertug Adolfs hof på Gottorp



og blev senere bosat på Svavested.

Volrad Schrøder 29o6

der var borgmester i Flensborg, var gift med

Margrethe Pedersdatter 29o7

Johannes Berndes 29lo

var præst i Broager.

flans Schmidt 294o

der var borger i Tønder, blev født ca. 152o. Han blev omkring 
156o gift med

Anna 2941

Hans Fischer 2942

borger i Flensborg, døde d. 26. november 16o3.



Kristen Nielsen 5642

som levede i begyndelsen af det 16. århundrede, var borgmester 
i Varde og formentlig købmand samme sted.

J. Vahl har over hans efterkommere udarbejdet et meget stort 
og udførligt register.

Hans Jensen 5644

der var gift med

Cathrine Tausen 5645

vai' bosat i Birkende på Fyn.

Henrik Petersen 5688

blev født omkring 144o. Han arvede Hajstrupgård efter forældrene 
og nævnes i Løgum Klosters Diplomatarium 147o og 15oo.

Han var gift med

Ellen 5689

der var fra Vollerup.

Hans Luther 5792

Godske von Schwavestedten 5810

nævnes i Danmarks Adelsårbog som far til Anna Godskesdatter, 
gift med Mathias Moth.

Jacob Schmidt 588o

var omkring 152o købmand i Tønder, han var gift med

Margrethe 5881 



Peder Pedersen 11376

blev født ca. 141o i Lendemark, Bylderup Sogn. Han kom ved gif
termålet i besiddelse af Hajstrupgård, men hustruens navn kendes 
ikke. Han havde straffet sin karl for begåede uordner, hvorefter 
denne dræbte ham med en økse ved en ålegård vesten for gården.

Peder Pedersen må være identisk med den Peder Tortsen, som 
i 1453 fik frihedsbrev på gårde i Hajstrup og Bylderup.

Jens Hansen Schmidt 1176o

var først købmand i Flensborg senere i Tønder, hvor han 1514 og 
1518 tillige nævnes som kirkeværge.

Han var gift med

Vibeke 11761



Tord Iversen 22752

der var væbner, pantsatte i 142o det gods, han ejede i Hejsager, 
Halk Sogn, nemlig gårdene Gammelbykær og Smedegård, til Hans 
Røver.

Hans Ebbesen eller Jepsen 2352o

Schmidt

der var købmand i Flensborg, døde før 1499.



Iver Fallesen 455o4

blev født ca. 13 60. Han fik i 1417 af kong Erik af Pommern fri
hed og frelse som andre riddere i Jylland på sin gård Medsted 
i Halk Sogn. I 1422 solgte sønnen Jep Iversen Medstedgård med 
2 landboel til Haderslev Kapitel.



ANETAVLE 
for

Anne Cathrine Jessen



Anne Cathrine Jessen 1

blev født d. 27. marts 1846 i Visby, hun blev døbt d. 24. juni 
samme år, båret til dåben af pigen Birthe Marie Jacobsdatter af 
Visby, faddere var: pigen Bodil Hansen samme sted, Gye Christine 
Pedersdatter af Harris, husmand Nicolaj Toft af Gammelby og ung
karl Jacob Carstensen Jensen af Gerup.

Hun blev gift d. 8. maj 187o i Visby Kirke med

Christian Gerhard Drdhse

Forlovere var: snedkermester Andreas Christian Jensen i Højer 
og gårdejer Jes Nielsen i Visby.

Christian Gerhard Drohse blev født d. 4. maj 1848 på Halkjær 
Mark, Brørup Sogn.

I ægteskabet var dattereni 
Anna Cathrine Drøhse, om hende se I.



Jes Nielsen 2

blev født d. 3. juni 18o9 i Gammelby, Visby Sogn, og døde d. 28. 
august 1879 i Visby.

Han blev hjemmedøbt d. 3. juni 18o9 og fremstillet i kirken 
d. 9. juli samme år, faddere var: Jes Nielsen af Brede, Kresten 
Jensen af Gurup, Anders Hansen af Gammelby og An. Mats kone af 
Harris.

Jes Nielsen blev gift d. 14. december 1834 i Visby Kirke med

Margrethe Marie Nielsen 3

der blev født d. 2o. maj 18o9 i Visby og døde d. 11. november 
1868 samme sted.

Hun blev hjemmedøbt d. 22. maj 18o9 og fremstillet i kirken 
d. 4. juni samme år, faddere var: An. Kirstin Anders kone af Visby 
Karen Nielsdatter og Maren Andersdatter af Bredebro, Frederik 
Villadsen af Harris og Jes Hansen i Nørby.

Jes Nielsen var gårdmand i Visby og fik i 1837 fæstebrev på 
gården:

”Johan Ferdinand Neergaard, kongelig majestæts amtmand over1 
Præstø Amt, kammerjunker, herre til Trøyborg eet., gør vitterligt 
at have stæd og fæst, såsom jeg hermed stæder og fæster til Jes 
Nielsen, en halv gård i Visby, stående for hartkorn 3 tdr., 7 
skp., 2 alb., som afgangne Christian Friderichsen sidst har haft 
i fæste. Thi må han samme gård sin livstid nyde, bruge og beholde 
i fæste på efterskrevne vilkår:

1.
At han deraf i rette tid og på behørige steder svarer og ud

reder de kongelige skatter og afgifter, som nu påbuddet er eller 
herefter påbuddet vorder uden undtagelse eller godtgørelse i nogen 
måder.

2.
At han yder landgildekornet in natura, som efter jordebogen 

er af denne gård 1 ørtug rug eller lo skp., 1 ørtug byg eller 12 
skp.og 1 skp. havre til hvert års martini her på gården i godt, 
sundt, velrenset korn, og for de øvrige landgildeydelser, såsom 
et halvt svin, 1 halv udbødling, 2 tdr. kul, 1 gås, 2 høns, lo 
æg, gæsterie, 1 skp. havre hvet års mortensdag på Trøyborg eller 
til den mand på godset, der forestår sammes oppebørsel, 6 rdlr. 
og 8 skilling rede sølv, ligesom og den hidtil af husmændene 



svarende årlige afgift til den tid samme indkommer.
3.

At han efter gårdspart yder og forretter hoveriet på Trøyborg 
gård og dens jorder således som sket er af forrige gårds fæstere 
efter det af hans kongelige majestæt i året 1774 aproberede hove- 
rireglement med al den drift og dyrkning, som forlanges og sammes 
afgrøde behøver med udtrykkeligt bestemmelse at den ene tredie- 
dels eftergivelse i sædeformålenes størrelse, som er sket i den 
med en del af fæsterne på hoverigodset efter hans kongelige maje
stæts plakater af 25. juli og 23. december 1791 mæglede og stad
fæstede hoveri forening under 24. maj 1792, ligeledes skal komme 
denne fæster tilgode; hvilken forening samt de dertil henhørende 
efterretninger eller oplysninger fremlagt for stiftamtmanden herr 
kammerherre Molthe den 24. februar 1797 og som under rettens pleje 
med justitsprotokollen den bemeldte 25. februar 1797 i samme er 
indført, skal såvel omgående de udenfor formålsarbejdet bestemte 
11 spænd- og 21 gangdage pr. gård, som i alt øvrigt være regel 
hjælp for den nærværende fæster og i et og alt efterfølges.

4,
At han holder gårdens bygning, besætning og inventarium ved 

magt og i forsvarlig stand, dens tilliggende jord i lovlig drift 
og hegneh, og ikke fortusker, bortlejer eller afhænder noget der
af.

Over gårdens bygning, besætning og inventarium bliver den a- 
korderede synsforretning så snart samme forretning er udstedt, 
herhos vedhæftet; hvormed fæsteren forsikres den samme rettighed 
i gårdens bygninger som ved forandring er vorden tilstået for
rige fæstere af denne gård. løvrigt er han mig som sin husbonde 
eller fuldmægtig hørig og lydig, lader sig hans kongelige maje
stæts lov og anordninger være efterrettelige, alt under dette 
fæstes fortabelse og anden anordningsmæssig straf. Udi indfæstning 
betaler han 2oo rdlr. rede sølv.

Trøyborg, den 23. juni 1837.
J.F, Neergaard.

Fremlagt og læst i Løee Herreds ret den 29. juni 1837.
F. Brachen.

Og indført i skøde- og panteprotokol litra E, fol. 59 og 6o. 
F. Brachen.

Gebyr: 84 skilling.
Tinglysning: 64 skilling.
Ifølge § 73 afgift til justitsfondet på 15 4/5 skilling.



Ligelydende fæstebrev med der' vedhæftede synsforretning og 
hoverifortegnelse har jeg modtaget og lover at efterleve samme 
idet jeg derhos i henhold til 2. post renoncerer på den af de 
foregående fæstere af gården oppebårende afgift af husmændene, 
da det er forbeholdt godsejeren efter godtbefindende at dispo
nere over denne afgift.

Jes Nielsen.”



Niels Jessen 4

blev født d. 28. september 1773 i Brede og døde d. 3o. maj 1849 
i Visby.

Han blev døbt d. 3. oktober 1773, faddere var: Hans Nissen i 
Brede, Anders Jefsen samme sted og Barbara Nielsen fra Bredebro.

Han var gift med

Kjesten Pedersdatter 5

der blev født d. 8. november 1769 i Gerup, Visby Sogn, og døde 
d. 8. maj 1836 i Gammelby, Visby Sogn.

Hun blev døbt d. 21. november 1769, faddere var: Anna Mathie
sen og Sidsel Ibsdatter af Gerup, Ellen Podersdatter af Gammelby, 
Peder Knudsen af Østerby og Koesten Mattesen af Mollerup.

Niels Jessen der også kaldtes Niels Jesse Botterup var smed 
i Gammelby, Visby Sogn, han fik d. 5. december 1821 af Trøjborg 
Gods fæstebrev på et hus i Gammelby, Visby Sogn.

Jacob Nielsen 6

blev født 1779 i Skærbæk og døde d. 17. september 1847 i Visby.
Han blev døbt d. 11. maj 1779, faddere var: Hans Jensen Sned

ker, der står med barnet, Hans Timmermands karl Peder af Skærbæk, 
Jef Pedersen samme sted, Margrete Lisbeth, Niels Hansens kone af 
Skærbæk bærer barnet og Mette Nielsdatter, Peder Nielsens søster 
af Gjering gik hos.

Jacob Nielsen blev gift d. 1. december 18o6 i Brede med

Cecilie Marie Pedersdatter 7

der blev født d. 14. april 1781 i Harris, Brede Sogn, og døde d.
23. januar 1848 i Visby.

Hun blev døbt d. 22. april 1781, faddere var: Maria Hansis 
af Harris, Cathrin Peders samme sted og Sven Vollesen af Apterp.

Jacob Nielsen var gårdmand og snedker i Visby, han fik i 18o6 
fæstebrev på ejendommen;



Jes Nissen Bottrup 8

blev født ca. 1736. Hans navn tyder på, han blev født i Bottrup 
i Ølsted Sogn ved Horsens, men her er hans dåb forgæves søgt, 
han døde d. 17. juli 1825 i Brede, 88 £ år gammel.

Han blev gift omkring 1773 med

Bodil Knudsdatter 9

der blev født ca. 1749 i Lund By, Randerup Sogn, og døde d. 13. 
oktober 18o5 i Brede.

Jes Nissen Bottrup var smed og kådner i Brede, han fik den 
6. juli 1778 af herskabet på Trøjborg udstedt et fæstebrev på et 
inderstehus i Brede By, som Christen Jacobsen forhen har besiddet, 
og som han skal svare 14 skilling lybsk af i afgift.

Peder Hansen lo

blev født d. 13. marts 1727 i Gerup, Visby Sogn, og døde 1795 
samme sted, han blev begravet d. 29. december.

Han blev hjemmedøbt d. 13. marts 1727 og fremstillet i kir
ken d. 16. marts, i kirkebogen nævnes ingen faddere.

Han blev gift d. 31. januar 1766 i Daler Kirke med 

Ellen Mattesdatter 11

der blev født 1737 i Visby Sogn, hendes død er forgæves søgt.
Hun blev døbt d. 13. oktober 1737, faddere var: madame Meyers 

af Daler Præstegård, Maren Iversdatter af Emmerlev, Maren Laurs
datter i Nørre Sejerslev, Hans Pedersen i Brede By og Jens Niel
sen i Gerup.

Peder Hansen var gårdmand i Visby eller Daler sogn.

Niels Christensen 12

blev gift d. 26. oktober 1771 i Skærbæk med

Anne Margrete Mortensdatter 13

Der hersker usikkerhed om dette ægtepar, ingen af dem ses



født i Skærbæk, i 1784 får de et barn døbt her men forsvinder 
derefter fra sognet, og det har ikke været muligt at finde, hvor 
de rejste hen.

Peder Nissen 14

blev født 173o i Satrup, Bylderup Sogn, hvor hans dåb forgæves 
er søgt. Han døde d. 18. december 1799 i Harris, Brede Sogn, og 
blev begravet d. 21. december, 69 år gammel.

Han var gift med

Anne Marie Frederiksen 15

der døde d. 4. maj 18o2 i Harris, Brede Sogn.
Peder Nissen var kådner og smed i Harris, Brede Sogn.



Knud Nissen 18

var bosat i Lund, Randerup Sogn, men desværre haves Randerup 
kirkebog først fra 1814.

Han var gift med

Anna “Knuds” 19

Hans Hansen 2o

blev født ca. 1699 og døde 1778 i Gerup, Visby Sogn, han blev 
begravet d. 17. januar, 79 år gammel.

Han vaj? gift med

Anne Ped,er s datter 21

der blev født ca. 1695 og døde 1762 i Visby Sogn, hun blev be
gravet d. 31. oktober.

Det oplyses intet om Hans Hansens erhverv.

Mads eller Mattes Pedersen 22

blev født ca. 17oo.
Han blev gift d. 22. juli 1731 i Daler med

Kirsten Mattesdatter 23

der sikkert er datter af Mattes Hansen i Gerup, som døde 1739, 
65 år gammel og Ann Mattesen samme sted, der døde 1741, 74 år 
gammel.

Nis Pedersen 28

var bosat i Satrup, Bylderup Sogn.
Han var gift med

Sinnet “Nisses” 29

Frederik Petersen Thyemann 3o

blev født i april 17o3 og døde d. 5. juni 1768 på Svanstrup,



Brede Sogn, 65 år og 2 måneder gammel. 
Han var gift med

Cathrine Andersdatter 31

der blev født ca. 17o6 og døde d. 31. marts 1789 på Svanstrup, 
Brede Sogn, 83 år gammel.

Frederik Petersen (Thyemann) var fra 1723 fæster af halvdelen 
af gården Svanstrup i Brede Sogn. Hver af de to halvgårde havde 
i 1723 en udsæd på 9 ørter rug, 31 ørter byg, 1 ørte havre og 3 
skæpper boghvede; høstbjergningen var 6o slet* Frederik Petersen 
(Thyemann) var tillige sognefoged.



Anders Andersen 62

blev født omkring 167o antagelig på Skastgård, han døde før kir
kebogens begyndelse 1763.

Han var gift med

Gunder Lena 63

der døde før 1763. 
Anders Andersen var gårdmand på Svanstrup i Brede Sogn.



Anders Andersen 124

var bosat på Skastgård i Skast Sogn og døde omkring 17oo. 
Han var gift med

Margrethe Pedersdatter Tychsen 125

der blev født ca. 1646 og døde d. 14. juni 17o9, 63 år gammel.
Anders Andersen var birkeskriver i Ballum Birk og kirkeværge 

for Skast Kirke.



Peder Tychsen 25o

var i begyndelsen af 16oo-tallet købmand og borger i Tønder.
Han var gift med en præstedatter af slægten Fabricius, op

rindelig Schmidt eller Smed fra Flensborg.



Tycho Thomsen 5oo

nævnes omkring 
ham nedstammer

16oo som gårdmand og sognefoged i Hjerpsted, fra 
en stor sønderjysk slægt Tychsen.



ANBTAVLE A. 14222592 
Henrik

7111296 
Has so

7111297
Sophie

3555648
Henrik Bueche

1777824
Eler de Ottenbiittel

888912 
Nicolaus de Ottenbiittel

444456
Iven Krummedige

444462
Peder Lauridsen

222228
Johan Krummedige

222230 222231
Peder Skram Edel Saltensee

111114 
Segebod Krummedige

111115
Cecilie Pedersdatter Skram

55556 
Peder Jul

55557
Mette Krummendiek

13888
Svend Winter

27778 
Troels Juel

13889 
Anna Troelsdatter Juel

6944
Troels Winter

6945 
Mette

3472 
Peder Troelsen

1736
Niels Pedersen

1737 
Ingeborg

868
Psdder Nielsen

869 
Anna

876 
Tycho Thomsen



27778 
Troels Juel

13888 
Svend Winter

13889 
Anna Troelsdatter Juel

6944
Troels Winter

6945 
Mette

3472 
Peder Troelsen

1736 
Niels Pedersen

1737 
Ingeborg

868 
Fsdder Nielsen

869 
Anna

876 
Tycho Thomsen

434 
Peder Beyerholm

435
N.N. Nielsdatter 
Feddersen

438 
Peder Tychsen

216 217 218 219 22o 221 222 223
Anders 
Andersen

N.N.Pedersdatter
Anders 
Andersen

Margrethe 
Pedersdatter 
Tychsen

Johan Lutkens
Gyde Gødert 

Hansen
Karen

lo8
Peder Andersen Beyer

lo9
Gyde Marie Andersen

110 111 12o 121
Otto Diderik Maria Erik Margrethe
Lytken "Løtckens" Rasmussen Hansdatter

32 38 39 42 43 44 45 46 47 5o 51 52 53 54 55 6o 61 62 63
Anders Morten Ingeborg Hans Maren Peder Ellen Simon Anne Hans Anna Anders Kirstine Anders Martina Hans Ingeborg Peder Ellen
Serenaen Pedersen Hansdatter Knudsen Jesdatter Bohsen Ehm Pedersen Simons Darum Iversen Anderses Pedersen Lytken Eriksen Mårtens- Bohsen EhmBeyer eller datter - •

Jerkesen ane 44 ane 45

Wermer

16 17 18 19 2o 21 22 23
Søren Inger Johan Ellen Jef Maria Peder Maren
Andersen "Sørens" Phillip Mortensdatter Pedersen Hansdatter Boesen Simonsdatter Darum

24 25 26 27 28 29 3o 31
Laurs Anne Iver Gyde Marie Hane Bodild Erik (Jerk) Karen
Laursen Hansdatter Andersen Beyer Jensen Nisdatter Hansen Pedersdatter

8
Anders 
Sørensen

9 lo
Cecilia Peder
Johansdatter Jefsen

11 
Ingeborg 
Pedersdatter

12 13
Niels Anna Christiane Jens
Laustsen Iversdatter Hansen

15
Ingeborg 
Jerkesdatter

Johan Phillip Andersen
5 

Anne Marie Pedersdatter
6 

Laust Nielsen
7

Karen Jensdatter

2 
Peder Jefsen Andersen

3 
Nicoline Lassen

1 
Laust Lassen Andersen



ANxTAVLN B
5726720

Sifridus 
de Bokwolde 
i ane 14295o*

5726848
Iambertue 
de Hummersbutie

286336o 2863424
Sifridus Hartvig
de Bokwolde Hummersbuttel

1429504
Sifridus 
de Bokwolde

1429952 1430016 143o276
Markvard Albernus Markvard
Stake de Prato Breide3 ane
358o32

1431680 1431712
Sifridus Henneke
de Bokwolde Hummersbuttel

714752
Detlevue 
deBokwolde

714816
Ditlev 
af Pogwisoh

714976 715oo8
Markvard Markvard
Stake von der Wisch

715138 715139
Markvard Margrethe
Breide

715840 715856 715857
Lange Sifridus Hartvig „ Alheid
de Bokwolde Hummersbuttel

357376
Volradus 
de 
Bokwolde

3574o8 
Otto 
Pogwisoh

357488 3575o4 357536 357544
Johannes Markvard Benedict Otte
Stake von der Wisch von Limbek

Ahlefeldt

357568 357569 357776 357792 357824 357888 357920 357928 358o32 358o8o
Johan Abel Henneke Johan Volf Marquardus Volradus Hartvig Markvard ThetlavuaRant zau Breide eller Johan 

Breide Rantzau 
= ane 357568

Pogwisoh 
3 ane 1787o4 de Radio de 

Bokwolde
Hummersbuttel Stake de Sestath

178688 178704
Detlevus Volf 
de Bokwolde Pogwisoh

178744 178745 178752 178768 178769 178772 178776 178784 178788 178896 178912 178944 17896o 178964 179oo8 179oo9 179ol6 179o4o 179o56
Herding 
Stake

Gi ske Claus 
von der
Wisch

Benedict 
von 
Ahlefeldt

Benedicte Nicolau 
Limbek

TidericUs 
Heest

Volmer 
Breide 
Rant zau

Henneke 
eller Johan 
Breide

Cai 
Rantzau

Hartvig 
Pogwisoh

Johannes 
Rathlou

Snote 
Detlew 
de 
Bokwolde

Johan 
Hummers
buttel

Benedict 
von 
Ahlefeldt 3 ane 
178768

Bene
dicte 3 ane 
178769

Otto 
Stake

Otto 
Blixe

Volmer 
Breide 
Rantzau
ane 178784

44672
Nicolaus 
van 
Bokwolde

89344
Lambertus 
de 
Bokwolde

89352 89354 8936o 89364 89372 89376 89384 89386 89387 89388 89392 89394 89440 89441 89442 89448 89450 89456 89464 89472 89480 89482 89504 895o5 895o6 895o8 89512 8952o 89528
Volf Henning Henneke Lorens Vivian Claus Johan Henneke Jutte Tidike Schack Markvard Claus Anna Poul Cåi Emmeke Hartvig Schack Nicolaus Detlev Hartvig Bene- Catha Volf Markvard Nicolaus Marauar-Henneke
Pogwisoh Konigs- Rantzau Heest Stake von der von Limbek Heest Rant zau Svave von Peg— Breide Rantzau Rathlou Pogwisoh Rant zau Rathlou van Hummers- diet rine Pog— Stake Rathlou dus Rant zau

mark 3 ane = ane Wisch Ahlefeldt Ahle wisch 3 ane 3 ane Bok buttel von Limbek wisch 3 ane de
44764 44694 feldt = ane 44736 89392 wolde Ahle 3 ane 89472 Hutten3 ane 

44752 44753 feldt 89352

44676 44677 4468o 44682 44683 44684 44685 44686 44688 4469o 44691 44692 44693 44694 44696 ♦4697 4472o 4 4721 44722 44723 44724 44725 44726 44727 44728 44732 44736 4474o 44741 44752 44753 44754 44755 44756 4476o 44764
Benedict 
Pogwisoh

Ida 
Konigs- 
mark

Markvard Sig*
Rantzau frid 

Heest
Drude Henning Mar- 

Pogwisch grethe
3 ane 
22338

Rantzau s ane 
22339

Johan 
Stake Claus 

von 
der 
■Wisch

Godske 
von 
Ahle
feldt 3 ane 
22376

Beke 
Stake 
= ane 
22377

Henrik Catharine
von 
Ahle
feldt

Limbek
Lorena 
Heest

Claus 
Rant zau

Abel 
Svave

Benedict 
von 
Ahlefeldt

Catha- rinE 
Dosen- rode

Joa
chim 
Brei
de

Ide Breide 
Rantzau

Drude 
Rath
lou

Bene
dict 
von 
Ahle
feldt

Doro- thea 
Heest 
■ ane 
22347

Otto 
Pog- 
wisch

Cai Emmeke 
Rant- Rathlou 
zau

Det lev 
van 
Bok
wolde

Magdalene 
Markvard s-

Claus 
vondt. Hummers-Ahle

buttel feldt

Anna 
Pog- 
wisch

Claus
Stake

Jutta Henneke 
Rathlou

Otte 
Sested

Henneke 
Rantzau

=ane 22346

22336 22337 22338 22339 2234o 22341 22342 22343 22344 22345 22346 22347 22348 22349 22352 22353 22354 22355 22356 22357 2236o 22361 22362 22363 22364 22366 22368 22369 22370 22376 22377 22378 22379 2238o 22381 22382 22383
Schack Heylevioh Henning Mar Hen Margrethe Hans Anna Volf Beke Bene Doro Joachim Anna Bene Do ro- Steffen Sofie Henninf Margrethe Claus Ida Peter Mar Hartvig Schack Wolf Anne Detlev Godske Beke Claus Mette Otto Mette Schack Abel
Rant zau Pog- grethe neke Heesten Pog- Stake von der von dict thea Rantzau Rathlou dict thea von Bulow von Pog- Rant zau von Breide Rant grethe Pog- Rant Rath von van von Stake Rath Sested Rath Rant von

wisch Rantzau Rant wisch Wisch Ahle von Heest von Heest Quit- wisch Ahle zau von wisch zau lou Ahle Bok Ahle lou lou zau Qualen
zau feldt Ahle Ahle zov feldt Ahle feldt wolde feldt

feldt feldt feldt

feldt feldt

11168 11169 1117o 11171 11172 11173 11174 11175 11176 11177 11178 III80 11181 11182 11183 11184 11185 11186 11187 11188 11189 1119o 11191
Henneke Margrethe Mark Helene Henneke Salome Claus Catha Hans Alheid Henning Bene Eibe Otto Bertha Sivert Ermegaard Bene- Eibe Mark Margrethe Bene Abel
van Pogwisoh vard Pogwisoh von der von Rant rine von Biilow Pogwisoh dict von Rant Pog- Rant Rathlou Detlevsdt <> dicht Rant vard Rathlou dikt Schacks-
Bokwolde Rant Wisch Ahlefeldt zau Buch- Ahle Ahle zau wisch zau von Buch- von zau von Seested datter

zau wald feldt feldt waldt Ahle- Ahle- Rantzau

datter 
Rant zau

5584 5585 5586 5587 5588 5589
Otto Benne- Jørgen Margrethe Frederik Catha
van dikte von der Rantzau von rine
Bokwolde Mark- Wisch Ahle Pogwisoh

vards- feldt

559o 5591 5592 5593 5594 5595
Frantz Catha Volf Anna Godske Margrethe
von 
Ahle
feldt

rine Pogwisoh
Rathlou Margrethe 

Bendichs- 
datter 
von 
Ahlefeldt

von 
Ahlefeldt

Sehested

672
Bunde Kallesen

673
Karen MBundaHM

2792 
Detlev 
van 
Bokwolde

2793
Dorothea 
Jurgensdatter 
von der Wisch

2794
Hans von Ahlef®ldt

2795 
Dorothea 
von 
Ahlefeldt

2796
Sivert 
Rathlou

2797
Helvig 
Godskesdatter 
von Ahlefeldt

1396
Claus 
van Bokwolde

1397 
Adelheid 
Hansdatter 
Ahlefeldt

1398 
Godske 
Rathlou

1399
Ida Jørgensdatter 
Sested

1792
Eskel 
Pedersen

676
Jørgen 
Jensen

677 698 699
Maren Hans Helvigvon Ruehwsld andakesdatter

896 897
Peder Kirsten



nautKou wisch Rantzau Rant- 
zau

wisch Wisch Ahle- von Heest
faldt Ahle

feldt
von Heest Quit- wi8ch
Ahle- zov
feldt

Ahle- zau von wisch zau lou Ahle- Bok- Ahle- lou
feldt Ahle- feldt wolde feldt

feldt
lou zau Quale n

11168 11169 H17o 11171 11172 11173 11174 11175 11176 11177 11178 1118o 11181 11182 11183 11184 11185 11186 11187 11188 11189 1119o 11191
Henneke Margrethe Mark- Helene Henneke Salome Claus Catha- Hans Alheid Henning Bene- Eibe Otto Bertha Sivert Ermegaard Bene- Eibe Mark- Margrethe Bene- Abelvan Pogwisch vard Pogwisch von der von Rant- rine von Biilow Pogwisch diet von Rant- Pog- Rant- Rathlou Detlevsdt. dicht Rant- vard Rathlou dikt Schacks-
Bokwolde Rant- Wisch Ahlefeldt zau Buch- Ahle- Ahle- zau wisch zau von Buch- von zau von Seested datter

zau wald feldt feldt waldt Ahle- Ahle- Rantzau
feldt feldt

5584 5585
Otto Benne-
van dikte
Bokwolde Mark- 

vards- 
datter 
Rantzau

5586
Jørgen 
von der
Wisch

5587
Margrethe 
Rant zau

5588
Frederik von 
Ahle
feldt

5589
Catha- 
rine 
Pogwisch

559o 
Frantz 
von 
Ahle
feldt

5591
Catha- 
rine 
Pogwisch

5592
Volf 
Rathlou

5593
Anna 
Margrethe 
Bendichs- 
datter 
von 
Ahlefeldt

5594
Godske 
von 
Ahlefeldt

5595
Margrethe 
Sehested

672
Bunde 
Kallesen

673
Karen 
"Bundes"

2792
Detlev 
van 
Bokwolde

2793
Dorothea 
Jurgensdatter 
von der Wisch

1396
Claus 
van Bokwolde

676
Jørgen 
Jepsen

2794 27 95 2796
Hans Dorothea Sivert
von Ahlefeldt von Rathlou

Ahlefeldt

2797
Helvig 
Godskesdatter 
von Ahlefeldt

1397 
Adelheid 
Hansdatter 
Ahlefeldt

1398 
God ske 
Rathlou

1399
Ida 
Jørgensdatter 
Sested

1792
Eskel 
Pedersen

677 698 699
Maren Hans Helvig

von Buchwald Godskesdatter
Rathlou

896 897
Peder Kirsten
Eskelsen "Peders"

336 337 338
Calle Kirsten Jep
Bundesen Pedersdatter Jørgensen

348
ErnstChristoffer von Giinderoth

349
Helvig 
Margrethe 
von Buchwald

448
Eskild 
Pedersen

449
Kirsten 
"Eskilds"

168
Hans 
Kallesen

169 
Ellen 
Jepsdatter

172
Henrik 
Rønnow

173
Anna 
Nisdatter

174 
Frederich 
von Giinderoth

175
Fargrethe 
Ivers

224 226
Jes Thomas
Eskildsen Asmussen

Enke

66 67 68 69
Hans Ellen Tøge Maren
Hansen "Hanees" Koe- "Tøges" sten- sen

72 73 74 75
Peder Kirsten Laust Bodil Knudsen "Peders* (Laurits) "Lau- 

Andersen stes"

8o 82 83 84
Chri- Peder Mette Jep
sten Thimsen Kallesen
Jørgensen

85 86 87
Mette Johann Mette Rønnow Giinderoth

112 113
Eskild Anna
Jessen Thomasdatter

118
J ørgen 
Hansen 
(Torp)

119
Bodil
Jørgehsdatter

32 33 34
Jørgen Ellen Koesten 
Hansen Hanedatter Tøgereen

35 36 37 38
Karen Knud Anne Hans
Nisdatter Pedersen Laurits

datter
Peder* 
sen

39
Anna 
Hane
datter

4o
Claue 
Chri
stensen

41
Anna 
Peders- datter

42
Jørgen 
Jepeen

43
Adelheit 
Johans- 
datter 
Rønnow

44
Hane 
Lauriteen

56
Jes 
Eskildsen

57 
Ellin 
Peders- 
datter

58 
Bertel 
Jensen

59 
Maren 
Jørgens- 
datter

6o
Hans 
Hansen 
Villadsen

62 
Hans 
Jepsen

63
Anne 
Rosdatter

16
Jørgen 
Jørgensen 
(Bymand)

17 18 19
Ellen Laurits ®°diJ **
Koestensdatter Knudsen Hansdatter

2o 21 22 23 24 25 26
Christen Mette Laurits Anne Dorthe Iver Maren Tøge*
Clausen Jørgensdatter Hansen Pedersdatter Hollensen Andreasdatter Poulsen

27 28
Kirsten Peder
"Thøgers" Jessen

29
Øllegaard 
Bertelsdatter

3o
Hans 
Hansen 
Villadsen

31
Maren 
Hansdatter

8
Jsrgen 
Jørgensen (Nymand)

9
Mette Lauritsdatter

lo 11
Jørgen Anne Marie
Christensen Lauritsdatter

12 
Anders 
Iversen

13
Ellen 
Tøgesdatter

14 
Jes 
Pedersen

15
Kirstine 
Hansdatter

4 
Jsrgen Jergensen

5
Adelheit 
Jørgensen

6
Iver Andersen

7
Øllegaard 
Jesdatter

2
Christen Jørgensen 3 

Ellen Iversen

1 
Eline Marie Jørgensen



ANETAVLE C.

455o4
Iver 
Fallesen

22752
Tord 
Iversen

11376
Peder 
Pedersen

2352o
Hans Ebbesen 
eller
Jepsen Schmidt

1176o 11761
Jens Hansen Vibeke
Schmidt

5642 5644 5645
Kristen Hans Cathrine 
Nielsen Jensen Tausen

5688 5689
Henrik Ellen
Petersen

5792
Hans 
Luther

5810
God ske 
von Schwavestedten

588o 5881
Jacob Margrethe
Schmidt

28 2o 2821 2822 2823 283o 2831 2832 2844 2845 2846 2896 2897 2898 29o4 29o5 29o6 29o7 2910 294o 2941 2942
Lauge 
Steffen
sen

Mette 
Kristens- 
datter

Hans 
Tausen

Ane 
Anders- 
datter

Jens 
Pedersen 
Grundit

Anne Mikkel 
Pedersen 
Holm

Nis 
Henrik
sen

Anna Peder 
Redlef- 
sen

Morten 
Luther

Katha
rina 
von 
Bora

N.N.
Kreu- 
ziger

Mathias 
Moth

Anna 
Gods
kes
datter

Volrad 
Schrø
der

Mar
grethe 
Peders- 
datter

Johannes 
Berndes

Hans 
Schmidt

Anna Hans 
Fischer

14o8 14o9 141o 1411 1414 1415 1416 1422 1423
Søren Sidsel Hans Dorothea Iver Susanne Niels Hans Marine
Sørensen Anders- Laugesen Hans Vandel Jens Mikkel Nissen Peders-

datter datter datter sen datter
Tausen Grundith ane ane 

1452 1453

1426 1448 1449 1452 1453 1454 1455 1468 1469 147o 1471
Thomas 
Baumeister

Hans 
Luther

N.N.
Kreu- 
ziger

Paul 
Moth

Margrethe 
Schrøder

Nicolaj 
Gerhardi

Dorothea 
Johannes- 
datter

Paul 
Moth

Margrethe 
Schrøder

Peter 
Fabricius

Anna 
Fischer

7o4
Anders 
Sørensen 
Wedel

ster

7o5 7o6 7o7 7o8 71o 711 712 713 724 725 726 727 732 733 734 735
Mette 
Hansdatter

Peder 
Chri
stensen

Else 
Ivers
datter 
Vandel

Anders 
Nielsen

Jesper 
eller 
Casper 
Pedersen

Anna 
Hans
datter

Claus 
Nissen

N.N.
Thomas- 
datter 
Baumei-

Morten 
Luther

Elisabeth 
Kaiser

Johannes 
Moth

Susanne 
Gerhardi

Hans 
Lund

Maria Nicolaus 
Moth

Agnete 
Fabricius

352 353 354 355 356 36o 361 362 363 364 365 366 367
Søren 
Andersen 
Wedel

Susanne 
Pedersdatter

Hans 
Andersen

Mette
Jespersdatter

Nis 
Clausen

Johan 
Hollander

Anna 
Olufsen

Daniel 
Luther

Margrethe 
Moth

Valentin 
Valentiner

Drude 
Hoe

Thomas 
Lund 
(Lundius)

Margretha 
Moth

176 177 178 179 18o 181 182 183
Peder 
Sørensen 
Wedel

Anna 
Hans
datter 
Havervad

Nicolai 
Clausen

Agnete 
Cathrine 
Steenbeck

Johann 
Hollænder

Elisabeth 
Daniels- 
datter 
Luther

Wilhelm 
Valentiner

Anna
Lund ius

88
Søren 
Pedersen

89
Mette Dorothea 
Nicolausdatter 
Clausen

9o
Daniel Hinrich 
Sollander

91
Drude 
Walentiner



1452 1453

7o4 7o5 7o6 7o7 7o8 71o 711 712 713 724 725 726 727 732 733 734 735
Anders Mette Peder Else Anders Jesper Anna Claus N.N. Morten Elisabeth Johannes Susanne Hans Maria Nicolaus Agnete
Sørensen 
Wedel

Hansdatter Chri
stensen

Ivers
datter 
Vandel

Nielsen eller 
Casper 
Pedersen

Hans
datter

Nissen Thomas- 
datter 
Baumei- 
ster

Luther Kaiser Moth Gerhardi Lund Moth Fabricius

352
Søren 
Andersen
Wedel

353
Susanne 
Pedersdatter

354 355 356 360
Hans Mette Nis Johan
Andersen Jespersdatter Clausen Hollander

361 362
Anna Daniel
Olufsen Luther

363 364 365
Margrethe Valentin Drude
Moth Valentiner Hoe

366 367
Thomas Margretha
Lund Moth
(Lundius)

176
Peder 
Sørensen
Wedel

177
Anna 
Hans- 
datter 
Havervad

178
Nicolai 
Clausen

179
Agnete 
Cathrine 
Steenbeck

18o 181 182 183
Johann Elisabeth Wilhelm Anna
Hollænder Daniels- Valentiner Lundius 

datter 
Luther

88
Søren 
Pedersen 
Wedel

89
Mette Dorothea 
Nicolausdatter 
Clausen

9o
Daniel Hinrich 
Hollander

91
Drude 
Walentiner

4o 42 44
Herman Marcus Peder Sørensen
Clausen Nielsen Wedel

45
Dorthea Augusta 
Danielsdatter 
Hollænder

16
Michael 
Dr øh se

2o 21
August Carl Frederikke Charlotte
Claussen Nielsen

22
Søren Henrik
Wedel

23
Maria 
Bertelsen

8 9
Marcus Gerhard Christiane Margrethe
Drøhse Schnack

lo 
Friedrich Wilhelm Emil 
Clausen

11
Severine Marie 
Wedel

4 
Marcus Christian Gerhard Drøhse

5 
Frederica Maria Sewerina Clausen

2 
Christian Gerhard Drøhse

3 
Anne Marie Jensen

1 
Christian Gerhard Drohse



ANETAVLE D. 5oo
Tycho 
Thomsen

25o
Peder 
Tychsen

124 125
Anders Margrethe 
Ander- Pedersdatter
sen Tychsen

62
Anders 
Andersen

63
Gunder 
Lena

18 19 2o 21 22 23 28 29 3o 31
Knud 
Nissen

Anna 
"Knuds"

Hans
Hansen

Anne 
Peders
datter

Mads 
eller 
Mattes 
Pedersen

Kirsten
Mattesdatter

Nis
Pedersen

Sinnet 
"Nisses"

Frederik 
Petersen 
Thyemann

Cathrine 
Anders- 
datter

8 9 lo 11 12 13 14 15
Jes Nissen Bodil Peder Ellen Niels Anne Margrete Peder Anne Marie
Bottrup Knudsdatter Hansen Mattesdatter Christensen Mortensdatter Nissen Frederiksen



Anders
Andersen

Gunder 
Lena

18 19 2o 21 22 23 28 29 3o 31
Knud
Nissen

Anna 
"Knuds"

Hans
Hansen

Anne 
Peders
datter

Mads 
eller 
Mattes 
Pedersen

Kirsten
Mattesdatter

Nis 
Pedersen

Sinnet 
"Nisses"

Frederik 
Petersen 
Thyemann

Cathrine 
Anders- 
datter

8 9 lo 11 12 13 14 15
Jes Nissen Bodil Peder Ellen Niels Anne Margrete Peder Anne Marie
Bottrup Knudsdatter Hansen Mattesdatter Christensen Mortensdatter Nissen Frederiksen

4 5 6
Niels Jessen Kjesten Pedersdatter Jacob Nielsen

7
Cecilie Marie 
Pedersdatter

2 3
Jes Nielsen Margrethe Marie Nielsen

1 
Anne Cathrine Jessen




