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Tilegnet: 
 

 

Min svigerfar, overlæge Frederik Thomasen i Randers 
(1897-1991), uden hvem jeg næppe havde fattet interesse for 
Skødstrup sogn. 

 
  
Min svigerfars kusine, bibliotekar Bodil Sølling, f. Thom-
sen, i Kolding, fordi hun så beredvilligt har stillet materiale 
til rådighed, for hendes milde kritik og for den ildhu, som 
hun har udvist for at finde så mange som muligt i efterslæg-
ten. 
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Indledning. 

 
Da jeg i 1996 begyndte min slægtsforskning, startede jeg med min svigerfars familie i Skød-
strup, idet Århusområdet var det første område, som fik fremlagt microkort af kirkebøgerne på 
Erhvervsarkivet i Århus. Da jeg følte, at der var så meget andet, som jeg også gerne ville vide 
om familien, henlagde jeg efter kort tid mine undersøgelser vedr. familien i Skødstrup. 
 
Da anetallet for min svigerfar, Frederik Carl Emil Thomasen, efterhånden blev påfaldende lavt 
(64 mod min mors 2.300), fandt jeg, at der måtte gøres noget for at bringe anetallet op. Da vi 
ikke havde særlige planer for sommerferien 1999, besluttede jeg mig til at bruge en stor del af 
ferien på studier af slægten i Skødstrup. 
 
Som optakt til disse undersøgelser besøgte vi min svigerfars kusine Bodil Sølling, f. Thomsen, 
i Kolding. Hun lånte mig et omfattende materiale om familien i Skødstrup, herunder hendes 
fars, Thomas Thomsens, erindringer fra Skødstrup. Dette materiale indgår nu sammen med 
Thomas Thomsens onkel, Anton Laursens, erindringer, som jeg i forvejen var i besiddelse af, i 
en samlet beskrivelse af familien Thomasen fra Skødstrup. 
 
I løbet af sommeren 1999 gennemtrævlede jeg kirkebogen for Skødstrup (på microkort). Kir-
kebogen går tilbage til 1620, men i den første periode er kun anført fødsler. Senere findes op-
lysninger om dødsfald og fra ca. 1740 også vielser. Ind imellem er der desværre kortere og 
længere lakuner i kirkebogen, bl.a. fordi præsten i perioder var gammel eller syg og havde 
vanskeligheder med at få ført kirkebogen. Det har derfor i en række tilfælde været lidt af et 
detektivarbejde at fastslå de endelige familieforhold for familierne tilbage til 16-1700-tallet. 
 
Undersøgelserne viser flere anesammenfald, og der synes at være en klar tendens til, at man 
fandt en ægtefælle i landsbyen eller i sognet. Det viser sig, at der er relativt få tilfælde af æg-
teskaber med personer fra andre sogne - og i sådanne tilfælde gifter man sig normalt med en 
person fra nabosognet, ja, ofte nabolandsbyen. 
 
Hvis nogen ønsker at få det samlede materiale vedr. alle oplysninger om de enkelte familier 
(primært oplysninger om alle børnene i de forskellige familier), hører jeg gerne nærmere. Det-
te er et vigtigt materiale for en slægtsforsker, men mindre interessant for den, som kun ønsker 
oplysninger om aneforhold m.m. 
 
Materialet er lavet i en ny udgave 2008. 
 
Materialet er sikkert ikke uden fejl og jeg hører derfor gerne om eventuelle fejl og mangler. 
Samtidig hører jeg gerne såfremt man kan supplere mine oplysninger. 
 
 
Jan Løve Østerbye 
september 1999 
rev. august 2008 
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Skødstrup sogn. 

 
Skødstrup sogn er beskrevet således i Trap: Danmark (4. udgave fra 1925)1: 
 

 
 
Skødstrup sogn omgives af Hornslet, Hjortshøj og Egå sogne samt Kalvø Vig. Kirken 
ligger ca. 14 km NØ for Århus og ca. 28 km SØ for Randers. De især mod N og V højt-
liggende, temmelig ujævne jorder (højeste punkt Kampehøj 117 m; Vorre Bakke med 
storslået udsigt over omegnen; Vosnæs Pynt (med Hundshøj) med traktørsted ved Kalvø 
Vig er et yndet udflugtssted) er overvejende lermuldede. En del skov (Havskov, Horse-
have, Savmølleskov, Vosnæspynt, Gedehave, Busketterne og Indelukket). Gennem sog-
net går landevejen fra Århus til Grenå og Ebeltoft samt Århus-Ryomgård banen. 
 
Befolkningen i 1921: 1292 (1801: 573, 1850: 821 og 1901: 1189), boende i 288 gårde og 
huse. Det samlede hartkorn (1905): 417 tdr.; 71 gårde med 399 og 95 huse med 17 tdr. 
hartkorn, samt 60 jordløse huse. Ejendomsskyld (1924): 5.377 tkr., deraf jordværdi: 
2.872 tkr. Areal 2.319 ha, hvoraf (1919) besået med hvede 124, rug 47, byg 256, havre 
441, blandsæd til modenhed 45, kartofler 33, foderroer 284; brak udgjorde 136, grøntfo-
der og græsning 518, haver o.lign. 53, tørvemoser 5, skov 218 og vandarealer 3. Krea-
turhold (1923): 389 heste, 1802 stk. hornkvæg (deraf 1032 køer), 26 geder, 55 får og 
1710 svin. 
 
I sognet byerne: Skødstrup – 1921: 70 gårde og huse med 242 indbo. – med kirke, præ-
stegård, skole, forsamlingshus (opført 1893), fattiggård (opført 1879, 34 pladser), brugs-
forening, 2 købmandshandler, mølle, mejeri (fra 1909), vandværk (privat), jernbanehol-
deplads og postekspedition. Vorre med brugsforening, købmandshandel og andelsmejeri 
(Lykkesholm fra 1890). Segalt med skole og mølle. Studstrup med Kalvø Vig Kystsana-
torium (opført af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse – plads til 30 piger). 
Åstrup, Svinbo, Løgten (Ny Løgten) – 1921: 48 gårde og huse med 222 indbyggere – 
med kro, 2 købmandshandler, privat vandværk, markedsplads (marked første onsdag i 
hver måned med heste og kreaturer), jernbane- og telegrafstation samt postekspedition. 

                                                           
1 Lidt forkortet. 
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Grevelund, Indrupgårde. Gårde: Hovedgården Vosnæs (Vosnæsgård) har 89,3 tdr. hart-
korn, ejendomsskyld 850 tkr, deraf skoven 160, jordværdi 566; ca. 608 ha, deraf ager 
370, eng 13, skov 210. Bøgely: 10,4 tdr. hartkorn, ejendomsskyld 100 tkr, jordværdi 68; 
ca. 77 ha, deraf ager 61, eng 5, skov 7. Studstrupgård: 11,2 tdr. hartkorn, ejendomsskyld 
110 tkr, jordværdi 73 tkr; ca. 70 ha, deraf ager 68, skov 1. Ny-Løgten, Åstrupgård, Vor-
regård, Holmegård, Skovly (tidligere Vasken, indtil 1866 kro). Gammel-Løgten, skovri-
dergård med udskibningssted. I Skødstrup sogn var der 1923 6 fiskere, der ejede 12 far-
tøjer (deraf 4 med motor). 
 
Skødstrup er egen sognekommune med tingsted i Hornslet og hører under Øster Lisbjerg 
herred i Randers amt. 
 
I kirken findes epitafier over Søren Rasmusen Rytter på Indrupgård († 1634) med hustru 
og over sønnen, præsten Rasmus Sørensen Rytter († 1670) med to hustruer. I koret fin-
des en ligsten over Christen Juel til Donslund († 1608). Ved døbefonden findes en 
ligsten over Jesper Thygesen til Kirkholts datter Kirsten († 1655). 
 
(Beskrivelsen af Vosnæsgård er udeladt her). 
 
Hr. Peder Skram mageskiftede 1446 Damsgård i ”Skipstrup” sogn, Lisbjerg herred til 
Øm Kloster. Damsgård lå i den nu forsvundne Vosnæs by og tilhørte 1563 kronen. I 
middelalderen ejede Øm kloster det meste af sognet. Ny-Løgten blev samlet 1866 af kro-
ejer Mogens Jørgensen Blach. 
 
I Segalt har ligget en gård Kirkeholt, som i 17. århundrede oprettedes til adelsgård af 
Holger Rosenkrantz og senere ejedes af Jesper Thygesen, hvorefter den snart (før 1664) 
er blevet nedlagt og vistnok lagt ind under Segalt. Borgpladsen med spor af volde og 
grave sås endnu i 19. århundrede, ligesom der er oppløjet store munkesten og andre lev-
ninger af en gammel bygning. Sænkningen SV for banken har været sø. Nu er der eng, 
der endnu kaldes ”Kirkeholt Dam”. 
 
I sognet har der været en del gravhøje, men de er nu stort set borte. 
 
Indtil 1537 var Skødstrup sogn anneks til Hornslet. Det blev da eget pastorat, hvortil 
Elsted i Vester Lisbjerg herred var anneks fra ca. 1574 til 1874. 
 
Kirkebogen for Skødstrup sogn2 går tilbage til 1620 og er dermed den ældste kirkebog i det 
gamle Randers amt. I begyndelsen af 1600-tallet opfordrede flere biskopper deres præster til at 
føre kirkebog, men en egentlig befaling herom kom først under Christian den 4., som med 
reskript af 17. maj 1646 befalede præsterne at føre en kirkebog. 
 
Bogen er påbegyndt af præsten Rasmus Sørensen Rytter, som stammede fra Indrupgård (se 
ovenfor). I indledningen til ”Liffsens bog”, d.v.s. bogen over fødte, er skrevet: 
 

                                                           
2 De ældste dele af kirkebogen kan i dag findes på Internettet, hvor Lars Jørgen Helboe har foretaget en registre-
ring af oplysningerne. 
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Liffsens bog 
Det er 
Fortegnelse paa de Børn 
Som Her. Rasmus Sørensen Rytter 
Sognepræst til Skødstrup oc Elsted 
Sogne i 50 Aar oc Provst i Øster-lisbierg 
Herrit i 48 Aar, i sin Tid Haffuer 
Døbt, oc recker sig indtil pag. 50 

 
Desværre er kirkebogen ikke helt komplet. Kirkebøgerne for fødte omfatter årene: 1620-24, 
1632-65, 1670-1809 og 1814 - i dag. Konfirmerede er opført i perioderne 1745-1809 og 1814 
– i dag. Trolovede 1744-98. Viede 1744-1809 og 1814 – i dag. Døde 1631-67, 1670-1704, 
1739-1809 og 1814 – i dag. Kirkebogen for perioden 1809-13 er forsvundet og menes at være 
gået tabt ved præstegårdsbranden den 15. april 1878. Lige som det kan være tilfældet i andre 
sogne, kan der mangle indførelser af kirkelige begivenheder, fordi præsten i perioder har væ-
ret syg eller bortrejst eller ret og skær som følge af efterladenhed. 
 
En gennemgang af kirkebogen viser, at landsbyerne Vosnæs og Indrup blev nedlagt midt i 
1600-tallet, idet landsbyernes jord blev lagt ind under Vosnæsgård. I tidligere tid har der end-
videre været en lille annekskirke (eller kapel) i Segalt. I kirkebogen optræder også flere lokali-
teter, som nu er forsvundet, f.eks. Segalt Skovhus og Træskohuset.  
 
Ud over de kirkelige handlinger har de forskellige præster også indført en række oplysninger 
om befolkningen, som det i dag kan være ganske morsomt at læse. Ved en barnedåb i 1644 
blev en navngiven udlagt til barnefader, hvorefter præsten i kirkebogen skrev: quod procul 
dubio falsum (hvilket uden tvivl er falsk). 
 
Mange af de slægtsnavne, som sognets befolkning har båret frem til i dag, kan følges tilbage 
til 1600-tallet. Det gælder således slægtsnavnene: Bonde, Fisker, Groesen, Juel, Molbo, 
Prang, Rytter, Sparre, m.fl. 
 
 

1. generation. 
 
Lauritz Anton Thomsen 1 
 
Lauritz Anton Thomsen var født den 17. maj 1861 i Segalt i Skødstrup sogn og døbt den 4. 
august s.å. i Skødstrup. Den første skolegang fik han hos lærer Sørensen i Segalt. Senere kom 
han på Fengers realskole i Århus, hvor han fik præliminæreksamen. Efter et par års studier 
ved Københavns Universitet blev han exam. jur. i 1879. S.å. blev han fuldmægtig på borgme-
ster- og byfogedkontoret i Grenå. I 1882 blev han sagførerfuldmægtig i Skanderborg og i 1887 
sekretær ved Aarhus og Skanderborg Amtsråd, Skolefondskasserer 1898 og tillige Branddi-
rektør for Skanderborg Købstad. 13/11 1902 blev han virkelig kancelliråd. Han var forligs-
kommissær 1893-1909 og medlem af Skanderborg Byråd 1902-06 (for Venstre). Han var for-
stander for Randers Kloster 1909-31. I denne periode havde klostret store økonomiske pro-
blemer som følge af tiendeafløsningen og de svigtende konjunkturer i 1920'erne. 
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Reglerne om forligskommissioner stammer oprindelig fra 1795, hvor kongen udstedte en for-
ordning om, at beskikkede forligskommissioner skulle prøve forlig i alle sager, inden en pro-
ces blev igangsat ved domstolene. Oprindeligt blev der nedsat særskilte kommissioner for 
købstæderne og særlige for landet. Ved en lovændring i 1857 blev kommissioner lagt sam-
men, så kommissionerne i købstæderne tog sig af alle sager for det naturlige opland. Samtidig 
blev antallet af kommissærer nedsat fra 4-6 til 2, hvor kommunalbestyrelsen udpegede den 
ene og amtsrådet den anden kommissær. Der var tale om et borgerligt ombud, og efter forord-
ningen var reglerne, at den, der med uafbrudt virksomhed og retskaffenhed har vedblevet at 
arbejde som forligskommissær i 8 år, skal udnævnes som en fortjent mand med en passende 
rang. 
 
Amtsrådssekretær Lauritz Thomsen var udpeget som forligskommissær i Skanderborg 1893-
1909 og modtog i den anledning udnævnelsen til cancelliråd3.  
 

  
Lauritz Thomsen (o. 1930) Marie Petersen (o. 1930) 

 
Ved FT 1916 boede han på Randers Kloster (Vestergade 1) på 1. sal med sin svigermoder: 

Anthon Lauritz Thomsen, født 14/5 1861, gift, husfader og forstander, ind-
komst 3900 kr. (ingen formue). Heraf skulle svares 67,20 kr. i statsskat og 
268,60 kr. i kommuneskat. 
Frederik Carl Emil Thomsen, født 28/7 1897, ugift, barn og studerende. Bo-
pæl Carit Etlarsvej 5, Frederiksberg. 
Vilhelmine Dorthea Petersen, født 18/11 1839, enke, svigermoder, enke ef-
ter købmand (lever af sin formue), indkomst 1056 kr. og formue 25.300 kr. 
Heraf skulle svares 28,12 kr. i statsskat og 51,80 i kommuneskat. 

                                                           
3Kilde: Chr. Holtet: Blade af Skanderborg Bys Historie (1933)). 
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Mary Roed, født 15/6 1894, ugift, tyende og tjenestepige. 
 
Fra sin ungdom var Lauritz afholdsmand. Som ung ville han sammen med kammerater hjælpe 
en anden god ven fra et alkoholmisbrug. De lovede derfor hinanden, at ingen af dem fremover 
ville røre spiritus. Lauritz holdt sit løfte, mens alle de andre faldt fra! Marie havde ikke helt 
det samme forhold til spiritus – og historien vil, at hun ofte lavede fromager med rom til søn-
dagsmiddagene. 
 
Han døde den 9. april 1931 i Skt. Mortens i Randers, formentlig med en perforeret tarm, og 
blev begravet den 14. april s.å. på Randers Klosters kirkegård. 
 
Han blev gift med Marie Henriette Petersen den 8. maj 1896 i Skanderborg Slotskirke. Hun 
var født den 29. maj 1872 i Skanderborg og døbt den 29. juli s.å. i Skanderborg. Hun var dat-
ter af købmand i Skanderborg Frederik Carl Emil Petersen (1843-92) og Vilhelmine Dorothea 
Flach (1839-1920). 
 
Sammen fik de sønnen 
 

Frederik Carl Emil Thomasen, var født den 28. juli 1897 i Skanderborg. I modsæt-
ning til faderen, brugte han livet igennem navnet Thomasen. I sygehuskredse blev 
han kaldt Dr. Tom, et navn som hans hustru også brugte. Han blev student fra 
Randers Statsskole i 1915 og læge fra Københavns Universitet i 1923. Derefter 
fulgte turnustjeneste på en række hospitaler, inden han specialiserede sig i oto-
rhino-laryngologi (øre, næse, hals) på Rigshospitalet. Herefter kom han til Ran-
ders, hvor han havde praksis 1931-72. Samtidig var han hospitalslæge ved Sct. 
Joseph Hospital i Randers, hvor han blev overlæge 1946. Få år efter flyttede afde-
lingen ud på det nye Randers Centralsygehus. Han foretog en række studierejser i 
udlandet. Familien boede i mange år i villa "Vesta" på Vester Altanvej i Randers. 
Endvidere havde familien sommerhus på Mols "Molsbo" 1938-85. Han døde den 
29. december 1991 og blev begravet i forældrenes gravsted på Randers Klosters 
kirkegård. 
 
Han giftede sig den 16. maj i Skt. Mortens kirke i Randers med sygeplejerske 
Valborg Bathum (1905-99), datter af bryggeridirektør Jens Chr. Bathum i Ran-
ders. De fik børnene Hanne (1932), Ole (1934), Inge (1937) og Ellen (1946)4. 

 
Marie fik en voldsom underlivsinfektion i forbindelse med fødslen af Frederik, formentlig 
forårsaget af en bullen finger, som jordemoderen havde. Hun var derfor ude af stand til at få 
flere børn. 
 
Ved FT 1916 havde hun fået tuberkulose og var patient på Helsebod i Dalum sogn ved Oden-
se. Det menes, at hun var omkring et år på dette sanatorium. Senere var hun meget påpasselig 
i sin omgang med børnebørnene. Helsebod i Hjallelse i Dalum sogn var et tuberkulosesanato-
rium, som var bygget i 1896 og havde plads til 20 patienter. Helsebod var ejet og drevet af 
Diakonissestiftelsen i København.  

                                                           
4 Ellen Thomasen og jeg blev gift i 1979. 
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Efter hendes mands død i 1931 blev hun konstitueret som klosterforstander af amtsrådet med 
sagfører Barlay som fuldmægtig. Konstitutionen varede kun til en ny forstander blev udpeget.  
 
Hun var dybt religiøs og efter sigende også noget alvorlig. 
 
Hun døde af en lungebetændelse den 4. marts 1955 i Skt. Mortens sogn i Randers og blev be-
gravet den 10. marts 1955 på Randers Klosters kirkegård. 
 
 

Forældre. 
 
Anders Laue Thomasen 2 
 
Anders Laue Thomasen var født den 8. februar 1824 i Eskerod i Hornslet sogn og døbt den 
21. marts s.å. i Hornslet kirke.  
 
Den 8. december 1857 blev han i Skødstrup kirke gift med  
 
Mette Kristine Laursen 3 
 
Hun var født den 20. april 1832 i Worre i Skødstrup sogn og døbt den 11. juni s.å i Skødstrup 
kirke. 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Erik Anders Thomsen. Han var født den 13. november 1858 i Segalt i Skødstrup sogn 
og blev døbt den 9. januar 1859 i Skødstrup kirke. Efter skolen kom han ud at tje-
ne. Siden kom han på højskole og landbrugsskole. Han blev landbrugskandidat i 
1887 (1. karakter). 1888-95 var han bestyrer af Årslevskovgård ved Brabrand. 
1896-97 var han forvalter på St. Restrup ved Ålborg og 1898 forvalter på Cathri-
nebjerg i Sengeløse sogn, Københavns amt. 1899-1908 var han forpagter ved 
Roskilde. I 1907 købte han Ankergård ved Krogsager i Hørning sogn (Sønderhald 
hrd). Han var venstremand og sognerådsformand 1912- i Aarslev-Hørning kom-
mune. Medlem af landvæsenskommissionen. Han var stærkt interesseret i sam-
fundsspørgsmål. Han døde den 23. juni 1936 på Ankergård i Hørning sogn efter 
nogen svagelighed af en lungebetændelse og blev begravet den 27. juni s.å på 
Hørning kirkegård.  
 
Han blev gift med Bertha Cæcilie Margrethe Bertelsen (1877-1941). Hendes 
forældre var gårdmand Kristen Bertelsen og hustru Petrea Nicoline Christine Lan-
ge på Kytterupgård i Ulfborg sogn. 
 
Sammen fik de børnene Elna Thomsen (1905-96), Anders Thorkild Thomsen 
(1908-86), Kristen Johannes Thomsen (1909-95), Astrid Thomsen (1911-89) og 
Inger Margrethe Thomsen (1918- ). 
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Lauritz Anton Thomsen (ane nr. 1). Han var født den 17. maj 1861 i Segalt i Skød-
strup sogn og døbt den 4. august s.å. i Skødstrup kirke. Han døde den 9. april 1931 
i Skt. Mortens, Randers og blev begravet den 14. april s.å. på Randers Klosters 
kirkegård. Han blev 8. maj 1896 gift med Marie Henriette Petersen i Skander-
borg Slotskirke. 

Ane Kirstine Thomasen var født den 25. januar 1864 i Segalt og døbt den 28. marts 
s.å. i Skødstrup kirke. Hun døde den 13. april 1950 på Ballegård i Todbjerg sogn.  
 
Hun blev 11. maj 1894 i Skødstrup gift med Niels Jensen Jørgensen (1861-
1935). Han var et såkaldt uægte barn af Jørgen Nielsen Bendixen og Kirsten Ma-
rie Andersen. Han voksede op hos moderen, som i 1866 giftede sig med gårdmand 
Søren Rasmussen i Ugelbølle.  
 
I de første mange år af deres ægteskab boede de på en lille gård på Krajbjerg 
mark. I 1899 købte Niels Jensen Ballegård i Todbjerg sogn. 1917-33 havde han 
tillige forpagtningen af Hjortshøj præstegård, hvor sønnen Aksel i mange år var 
bestyrer.  
 
Sammen fik de børnene Aksel Lauge Jørgensen (1895-1993), Kirsten Marie Jør-
gensen (1896-1990), Søren Lauge Jørgensen (1898-1962), Mette Kirstine Lauge 
Jørgensen (1900- ), Vagn Lauge Jørgensen (1902-02), Olaf Lauge Jørgensen 
(1904- ), Sven Lauge Jørgensen (1906-84) og Helga Lauge Jørgensen (1908- ). 
 

Thomas Peter Thomsen Han var født den 2. september 1866 i Segalt og blev døbt den 
25. november s.å. i Skødstrup kirke. Han døde den 27. juni 1957 i Kolding og blev 
begravet den 1. juli s.å. i Hørning (Sønderhald hrd.). Han var født Thomasen men 
tog navneforandring til Thomsen i 1925. Han fik en alm. landbrugsuddannelse og 
havde et kort ophold på Hesselballe Højskole. Efter soldatertiden kom han på 
Askov Højskole. Han blev lærer fra Jelling Seminarium 1894 og var derefter lærer 
ved Den Sønderjyske Efterskole i Hejls og 1897-1936 lærer ved Kolding kommu-
nale Drengeskole. Han underviste i dansk og historie. Han var medlem af Dansk 
skoleforenings Styrelse 1924-36 og medlem af menighedsrådet og havde andre til-
lidshverv inden for Venstre og div. ungdomsforeninger. Han var en god sangskri-
ver og taler. Han har nedskrevet sine erindringer5. Han blev 14. november 1915 
gift med Marie Hornbek (1876-1964). Sammen har de datteren Bodil Hornbek 
Thomsen (1918- )6. 

Rasmus Lauritzen Thomasen. Han var født den 10. november 1868 i Segalt og døbt 
den 24. januar 1869 i Skødstrup kirke. Han overtog gården i Segalt efter faderen i 
juni 1894. Gården med matr. nr. 13a af Segalt er på hartkorn 5-3-0-½ eller 40 tdr. 
land, overvejende god, dyb lermuld på lerunderlag. I begyndelsen af århundredet 
var besætningen på 14 køer, 14 ungkreaturer, 2 tyre, 4 heste og 2 får. Han var sog-
nerådsformand, formand for Lykkesholm Andelsmejeri, medlem af menighedsrå-

                                                           
5 Jeg har renskrevet hans erindringer, som også ligger på nettet. I erindringerne fortæller han en hel del om livet 
som ung i Skødstrup. 
6 Hun blev gift med pastor Anker Sølling (1910-2007), som i næsten 40 år var sognepræst i Kolding. Hun har 
hjulpet mig meget med indsamling af data om familien. 
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det og sad i bestyrelsen for Kaløvig Landboforening. Endvidere var han skyldråds-
formand.  
 
Ved FT 1916 boede han på gården i Segalt sammen med konen og 6 børn. Hans 
indkomst var sat til 3.000 kr. mens han havde en formue på 23.000 kr. Han svare-
de 64,80 kr. i statsskat og 82,42 kr. i kommuneskat.  
 
I sine sidste år var han plaget af en gigtsygdom. Han døde af senoperative kompli-
kationer efter en blærelidelse. Han døde den 30. juli 1942 på Grenå sygehus og 
blev begravet i Skødstrup. 
 
Han blev gift med Maren Rasmussen (1869-1951). Hun var datter af gårdmand i 
Ølsted Rasmus Nielsen og hustru Maren Jensdatter. Sammen fik de børnene An-
ders Lauge Thomassen (1896-1994), Rasmus Martin Lauge Thomassen (1898-
1974), Mette Kirstine Thomassen (1900-73), Svend Lauge Thomassen (1902-95), 
Erik Lauge Thomassen (1905-96), Nels Lauge Thomasen (1906-81) og Elisabeth 
Marie Lauge Thomassen (1908-94). 

Ane Karoline Thomasen var født den 23. september 1871 i Segalt og døbt den 26. no-
vember s.å. i Skødstrup kirke. Ved FT 1880/90 boede hun hjemme. Hun var ugift, 
og havde senere en klasselotterikollektion i Kolding. Hun døde 3. juni 1960. 

 
Ved FT 1845 var Anders Laue 21 år gl. og ugift tjenestekarl hos gårdmand Rasmus Rasmus-
sen i Eskerod. Da han giftede sig i 1857 overtog han morbroderen Erik Nielsens gård i Segalt. 
Gården, matr. nr. 13a af Segalt, var på hartkorn 5-3-0-½ eller 40 tdr. land. Ved FT 1890 boede 
datteren Ane Karoline hjemme. Endvidere opholdt 2 tjenestefolk sig på gården. Sønnen Tho-
mas Thomsen har i sine erindringer beskrevet livet på gården i Segalt. Han beskrev faderen 
som en lille, tæt mand, arbejdsom og nøjsom, ikke specielt åndeligt vakt, men han glædede 
sig over, at børnene fik en videre uddannelse. Anders døde den 23. august 1895 i Segalt i 
Skødstrup sogn, og blev begravet på Skødstrup kirkegård. 
 
Mette Kristine blev døbt Ane Kristine, men til hendes konfirmation erklærede fadderne, at 
hun i dåben blev kaldt Mette Kristine, og præsten rettede derefter navnet i KB. Konfirmatio-
nen fandt sted i Skødstrup kirke 19/4 1846. Hendes karakterer i kundskab og opførsel var me-
get god. 
 
Sønnen Thomas Thomsen karakteriserede hende som blid og stilfærdig og en dygtig husmo-
der, som ikke skånede sig selv. Hendes familie var ligesom af mere kultur, hvor man engage-
rede sig i udadvendte aktiviteter. Arbejdsmæssigt kunne denne familie dog vise mangel på 
energi og på at få påbegyndt arbejder. Hun døde den 18. marts 1911 i Segalt i Skødstrup sogn 
og blev begravet den 25. marts 1911 på Skødstrup kirkegård. Til hendes begravelse skrev 
sønnen Thomas en række sange (kopi haves). 
 

Per Lauge Thomassen har været så venlig at sende mig en kopi af forskelligt 
materiale, som han opbevarer efter sin oldefar Anders Thomasen. Materialet 
omfatter: 

• En tale, som skolelæreren holdt for eleverne ved deres afgang fra Rodskov 
skole i 1838. 
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• Anders Thomasens skudsmålsbog 

• Aftægtskontrakt for Anders Thomasen. 
 

 
Anders kom i Rodskov skole, og her holdt læreren denne tale for dem ved deres afgang i 
1838: 
 

Rodskov Skole d. 7. April 1838 
 

Min første Formaning til Eder, unge Venner førend I forlader det Sted, hvor 
I haver indsamlet de nødvendigste Kundskaber for at I kunne føre et Gud velbe-
hageligt Levned er denne: ”Tænk, tænk og handel altid overensstemmende med 
Guds Ord, Fornuftens og Samvittighedens Lydende, der måtte I aldrig Synde” 

Mange og maaske de fleste af Eder kommer nu ud i Verden for at tjene 
Eders Brød iblandt Fremmede. Eders Forældre og Venner staar ikke altid som 
hidtil ved Eders Side med Raad, Formaninger og Advarsler, mange saavel udvor-
tes som indvortes Fristelser vil møde Eder: Tænk da paa min Formaning og vogt 
Eder for den første Afvigelse fra Pligten. Thi den som een Gang har ladet sig 
overmande af Fristelser lader sig siden lettere overvinde og med gjentagne Gan-
ge at synde bliver Synden til Vane og Vanen omsider Forhærdelse, og da synker 
Mennesket dybere og dybere i Fordærvelsens Afgrund, thi Synden siger Salomon 
er Menneskets Fordærvelse og den daglige Erfaring bekræfter Sandheden af hans 
Udsagn. Synderne taber alle retskafne Menneskers Agtelse, Guds Velbehag og sin 
egen Sandru og Tilfredshed her i Livet og efter Døden vil en evig Ulyksalighed 
blive Syndens visse Løn. 

Forlad ikke Gud saa vil han heller ikke forlade Eder. Lad hans Ord være 
Eders Vejleder igjennem Livet. Dette vil lede Eder sikkert og uden Afveje til Fuld-
kommenhedens Maal, til den evige Salighed. 

Dertil skænke Gud Eder sin Bistand. 
Amen! 

J.C. Ravn7 
 

                                                           
7 Jens Christensen Ravn var Enelærer ved Rodskov skole 1836-48. Skolen blev nedlagt i 1959. 
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Anders Thomasen 

 
Søn af 

 
Thomas Nielsen 

i Eskerod 
 
blev ved Foraars-Exa- 
menen d 9 April 1838 
udskreven af Rodskov 
Skole med Hovedcaracteren 
for Kundskaber – godt + 
-      Opførsel – udm godt 
 
Rodskov Skole 18/4 38 

JS Raun 
Skolelærer 

 

 
 

Anders Thomasen 
 
S. af forhen værende Gaardmand Thomas 
Nielsen i Eskerod og Hustru Ane Kirstine 
Nielsdtr, er født d. 8d Februar 1824 
(At: hundrede og tyve og fire d. otend 
Februar) og døbt d. 21d Marts s.A. i  
Hornslet Kirke; vaccineret d. 21d Juni 
1831; confirmeret ved Paasken 1838 
med  Caraktererne for Opførsel  
og Kundskab: Udmærket Godt 
 
Sidste Søndag delagtiggjordes saa i den 
Hellige Nadver. 
 
Gud lad ham stedse vise sin Ære i 
Et sandt christeligt Levned! 
 
Han føres nu til Afgang til Segalt. 
 
Hornslet Prstgd d. 16. Mai 1838 

Edsberg 
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Tilført Vorre 8 Dec 1840 

K Kier 
 
Anders Thomasen 
har tjent mig fra 1838 og til 
1842 og i den Tid tjent mig 
skikkeligt og tro og altid aarvogen 
og paapasselig Stræbsom. 
Worre den 1st Knud Nielsen8 
 
Ovenmeldte Anders Thomasen 
for mig fra 1842 og 1843 og 
i den Tid tient mig skikelig og  
Tro. Worre den 1st Novb 1843 

Rasmus Mortensen 
 
Anders Thomasen, som har 
været 5 Aar her i Sognet og 

 

 
saavidt mig bekjendt opført 
sig særdeles godt var Gæst ved 
Herrens Bord 19 S e Tr. 
 
Skjødstrup 2 Nov 1843       K Kier 
 
Forevist i Hornslet d. 3die Decbr 1843 

Edsberg 
 
Bemeldte Anders Thomasen 
haver tient mig i 6 paa hinanden 
følgende Aar og i denne 
Tid vist sig flittig og tro 
saa han af mig fortiener et godt 
Skudsmaal. Eskerod d 2 November 

1849 
R. Rasmusen 

 
Anders Thomsen communice- 
rede her sidste Søndag og føres 

                                                           
8 Knud Nielsen var hans farbror. 
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med meget gode Vidnesbyrd 
paa  Afgang til Segalt. 
 
Hornslet d. 4 Nov. 1849 

Edsberg 
Skjødstrup 8 Nov 1849 

Kjer 
 
Aftægtskontrakt for Anders Thomasen: 
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I 1894 solgte Anders Thomasen gården i Segalt til sin søn Rasmus Thomasen mod samtidig at 
komme på aftægt. Aftægtskontrakten9 er på i alt 13 sider og lyder som følger: 
 

Imellem undertegnede Rasmus Laursen Thomsen og Anders Thomasen beg-
ge af Segalt oprettes herved følgende 

 
Aftægtskontrakt. 

Jeg Rasmus L. Thomsen, som i dag af min Fader Anders Thomasen har 
modtaget Skøde paa Gaarden Matr. No 13a af Segalt, Jordstykket Matr. No 21a 
sammesteds og Tørvelodden Matr. No 17d paa Hornslet Mark, forpligter herved 
mig og efterkommende Ejere af disse Ejendomme til, saalænge mine Forældre 
Anders Thomasen og Hustru Mette Kirstine f. Laursen eller en af dem lever, at 
yde dem eller den længstlevende af dem følgende Aftægt. 

 
1. 

Til Bolig for dem lader jeg i Løbet af Forsommeren 1895 efter deres egen 
Anvisning i Gaarden indsætte en Lejlighed paa 2 gode Værelser, Køkken, Spise-
kammer og Brændehus. Lejligheden forsynes med 2 Kakkelovne og Komfur og 
indrettes i alle Maader hyggeligt og solidt, saaledes som Aftægtsfolkene selv øn-
sker. Det staar dem frit at bestemme om de ønsker en Del af Gaardens nuværende 
Stuehus indrettet til Bolig for sig, eller om der bliver at opføre en helt ny Bolig. I 
sidstnævnte Tilfælde skal der i den østre Side af Gaarden, nærmest Stuehuset, op-
føres et nyt grundmuret 4 Fags Hus til Brug for Aftægtsfolkene alene og indrettet 
efter deres egen Anvisning. Aftægtsboligen skal Gaardens Ejer stedse for egen 
Regning holde i god og forsvarlig Stand baade inde og udvendig, saaledes som 
Aftægtsfolkene selv ønske. Indtil Boligen kan tages i Brug, ere Aftægtsfolkene be-
rettigede til i Forening med Ejeren at benytte Gaardens Stuehus. 

 
2. 

Jeg overlader dem paa et Sted i Nærheden af Aftægtsboligen, hvor de selv 
ønske det, et Stykke Havejord af ½ Skp. Lands Størrelse og indhegner dette paa 
forsvarlig Maade, ligesom jeg ogsaa fremtidig holder Hegnet i forsvarlig Stand. 

 
3. 

Til Bolig og Have skal der til enhver Tid være fri og uhindret Færdsel for 
Aftægtsfolkene og hvem der kommer til dem. 

 
4. 

Til Føde m.v. leverer jeg dem aarlig i gode sunde og forsvarlige Varer: 
Tre – 3 – Tønder Rug 
To – 2 – Tønder  Byg 
To – 2 – Tønder Kartofler 
Fire – 4 – Lispund Flormel 
En – 1 – Tønde Malt 
Fire – 4 – Lispund Smør 

                                                           
9 Originalen er nu i Per Lauge Thomassens varetægt. 
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To – 2 – Lispund Ost 
Fire – 4 – Lispund saltet og røget Flæsk taget fra Forparten 
Otte – 8 – pund afsmeltet Talg 
Tolv – 12 – Snese Æg 
Et – 1 – fedt Faar, der i slagtet tilstand skal veje mindst 4 Lispund, og som 

leveres hvert Aars 1. November. 
To – 2 – Lispund renskaget Hør eller i Stedet derfor 20 Kr – tyve Kroner. 
Otte – 8 – pund Uld 
To – 2 – Læs hvidt Strandsand 
Hvilke varer leveres saaledes: 
Rug, Byg, Kartofler, Hvedemel og Malt til 1 Maj og 1 November, hver Gang 

med Halvdelen. 
Smørret med 9 pund til 1 December og 5 pund ved hver af de øvrige Maaneders 
begyndelse. 

Osten til 1 Oktober. 
Flæsket til 1 November 
Sandet til 1 Maj og 1 November, med 1 Læs hver gang. 
Talg og Hør eller Pengene derfor til 1 November. 
Æggene med Halvdelen 1 Maj og Halvdelen 1 November 
Ulden om Efteraaret i Klipningstiden. 
Endvidere leveres dem daglig: 
I Sommerhalvaaret fra 1. Maj til 1 November, hver morgen 4 – fire – Potter 

nymalket Mælk og 
I Vinterhalvaaret fra 1 November til 1 Maj, hver morgen 3 Potter nymalket 

Mælk. 
Mælken leveres Aftægtsfolkene paa deres Bolig. 
Dersom Aftægtsfolkene foretrække at erholde Penge i Stedet for Mælk, skal 

Gaardens Ejer være forpligtet til at betale Mælken med 8 øre pr. Pot, der da be-
tales maanedsvis og stedse forud i Aftægtsboligen. 

 
5. 

Endelig betaler jeg Aftægtsfolkene i Penge 20 – tyve – Kroner om Aaret, 
som erlægges halvaarsvis og forud i hver Juni og December Termin. 

 
6. 

Deres Korn lader jeg paa deres Forlangende bringe til og fra Mølle og 
formale, ligesom jeg brygger, bager og vadsker for dem, dog saavidt muligt sam-
tidig med at saadanne Arbejder besørges for min egen Husholdning. 

Endvidere giver jeg dem 6 – er seks – Gange aarlig Befordring til Steder i 
Omegnen, der ikke ligger i over 3 Miles Afstand fra Segalt, ligesom jeg paa For-
langende en Gang maanedlig befordrer dem til Skjødstrup Kirke. Befordring kan 
ikke uden Nødvendighed forlanges afgiven i Sæde- og Høsttiden. Kørslerne præ-
steres efter Aftens Varsel med Heste, Vogn og Kusk, stedse med Gaardens bedste 
Befordring, der skal vente en passende Tid efter dem og igen køre dem hjem. 
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7. 
Til Brændsel leverer jeg dem hvert Aar inden 1’ august ½ Favn storslaaet 

Bøgebrænde og 8000 – otte Tusinde – velbehandlede, veltørrede og gode Ælte-
tørv af almindelig Størrelse. Brændet lader jeg for egen Regning save og kløve, 
saaledes som Aftægtsfolkene ønske dette, og jeg besørger saavel Brændet som 
Tørvene indsatte i Aftægtsfolkenes Brændehus. 

 
8. 

I Sygdoms- og Alderdomssvaghed og i øvrigt naar de ønske Hjælp yder jeg 
dem omhyggelig Pleje og Opvartning. Føle Aftægtsfolkene sig utilfreds med den 
Maade, hvorpaa denne Forpligtelse opfyldes, kunne de med 3 Maaneders Varsel 
forlange, at Gaardens Ejer skal koste og lønne en ordentlig og dygtig, voksen Pi-
ge til deres udelukkende Tjeneste. Naar Aftægtsfolkene ønske det, skal jeg for 
egen Regning ihæfte dem Lægehjælp og Medicin. Efter deres Død lader jeg dem 
hæderligt begrave efter Egnens Skik og Brug. 

 
9. 

Naar min ugifte Søster Karoline maatte indtræde i Ægteskab skal jeg være 
pligtig til at bekoste hendes Bryllup eller, hvis hun ønsker det, at yde hende en 
Erstatning derfor af 200 Kr. – to Hundrede Kroner. 

 
10. 

Dersom Aftægtsfolkene faa i Sinde at flytte andet Steds hen, leverer jeg dem 
Aftægten paa deres ny Bopæl, dog ikke i over 2 Miles Afstand fra Gaarden. I 
Flytningstilfælde bortfalder Afbenyttelsen af Bolig og Have samt Leverancen af 
Mælk, samtlige Kørsler, Opvartning og Pleje, Brygning, Bagning og Vadsk mod 
en samlet aarlig Vederlagsbetaling af 300 Kr. – er tre Hundrede Kroner, der er-
lægges paa deres ny Bolig til 1 Maj og 1 November, hver gang med Halvdelen og 
stedse forud. Dersom Aftægtsfolkene igen ville flytte tilbage, staar dette dem frit 
for, og træder da denne Kontrakt paany i Kraft som før Flytningen. Dog kan Til-
bageflytningen kun ske til en 1’ Maj eller 1’ November og efter ¼ Aars forudgå-
ende Varsel. 

 
11. 

Aftægtsfolkene skulle have fri og uhindret Adgang til og Afbenyttelse af 
Gaardens Brønd, Bryggers, Kedler og Kar. 

 
12. 

Dersom Aftægtsfolkene ikke ere tilfreds med de dem af Gaardens Ejer leve-
rede Varer, udtage de en uvillig Mand og Gaardens Ejer en uvillig Mand, af hvil-
ke 2 Mænd, i fornødent Fald i Forening med en af dem valgt Opmand de Varer, 
hvorover der ønskes synes. Kasserer da ved dette Syn Varerne, betales det kasse-
rede straks af Gaardens Ejer med den Pris, hvortil Synsmændene ansætte gode og 
forsvarlige Varer af den paagældende Art. Valget af Synsmænd skal foretages 
straks efter Opfordring, og hvis den af Gaardens Ejer valgte Synsmand ikke mø-
der inden 24 Timer, efter at Anken er fremsat, træffes Afgørelsen af den af Af-
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tægtsfolkene valgte Synsmand alene. Naar et saadant Syn er afholdt, er Tvisten 
dermed endelig afgjort, og ingen Appel skal kunne ske fra nogen af Siderne. 

 
13. 

Til Sikkerhed for den nøjagtige og skadeløse Opfyldelse af denne Kontrakt 
giver jeg herved Panteret udaf 12000 Kr i den mig ifølge Skøde, der Tinglyses 
samtidig hermed, tilhørende Ejendom Matr. No 17a af Segalt By, Skjødstrup 
Sogn, skyldsat for Hartkorn 4 Td. 4 Skp. ¾ Alb, Glskat 49 Kr 84 Ø med 
paastaaende Bygninger, deres mur og nagelfaste Tilbehør, Besætning, Inventari-
um og Avlsredskaber, Gødning og Afgrøde i Stald og Lo og utærsket Sæd samt 
Bygningernes og Løsørets Assurancesum i Ildebrandstilfælde – og første Priori-
tets Panteret i de mig ifølge samme Skøde tilhørende Parceller Matr No 21a af 
Segalt, Skjødstrup Sogn af Hartkorn 1¼  Alb og Matr No 17d af Hornslet Mark, 
Hornslet Sogn af Hartkorn 1¾ Alb Glskat 27 Øre. – Retsanmærkning med Hen-
syn til de Ejendommene paahvilende Hæftelser frafaldes. For Stemplets Skyld an-
sættes Aftægtskontrakten til 3600 Kr. 

 
14. 

I ethvert Sogneraadstilfælde anvendes Retsforfølgning efter Frd 25 Januar 
1828. 

 
15. 

Jeg Anders Thomasen erkender mig herved enig i denne Kontrakt. Som Ve-
derlag for Gaardens Ejer efter den længstlevendes Død vort efterladte Løsøre. 

 

 
 
Segalt den 10 Juni 1894. 
Anders Thomasen                                  Rasmus L. Thomsen 
 
Til Vitterlighed om rigtig Underskrift og Datering 
Niels Thomasen                                      L. Thomsen10 
 
For Løsørepantsætningens Vedkommende fornys og ratihaberes Kontrak-

terne herved. 
p.t. Aarhus, den 19 Juni 1894 

                                                           
10 Vitterlighedsvidnerne var Anders Thomasens bror Niels fra Segalt og sønnen Lauritz. 
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Rasmus Thomsen 
 
Til vitterlighed om rigtig Underskrift og Datering: 
Peder Eeg                                                Fr. Beyer 
 
Læst paa Rougsø, Sønderhald og Østerlisberg Herreders Thing  
den 26 Juni 1894 og indført i Skjøde og Pantebogen No 94 Fol 532. 
Efter Begjæring i Dokumentet er Retsanmærkning udslettet. 
 
 
Min Tilladelse til, at den til Murer V. Sørensen solgte Parcel af Hartkorn 1 

Album udgaar af Pantet tilstaas herved. 
 
Anders Thomsens Enke 
m.f.P. 
 
 
Min Tilladelse til at Matr. Nr. 13v af Segalt af Hartkorn 1 Album udgår af 

Pantet tilstås herved. 
Mette Kirstine Laursen 
m.f.P. 
 
Til Vitterlighed 
I Henhold til D.L. 5-1-7. 
Niels Svenningsen                                       Jørgen Jørgensen 
 
Foranstaaende Paategning læst paa Rougsø, Sønderhald og Østerlisberg Herre-
ders Thing  

Tirsdagen den 8’ Marts 1904  
og indført i Skjøde og Pantebog No 115 Fol 363 
Dødsattest forevist. 

 
 
Herved meddeles Tilladelse til at Parcellen Matr. Nr. 13d Segalt af Hart-

korn ½ Album maa udgaa af Pantet efter nærværende Aftægtskontrakt. 
 
Segalt den 11 Juni 1907 
Mette Kirstine Laursen 
m.f.P. 
 
Til Vitterlighed i H.t. D.L. 5-1-7 
S.P. Rasmussen                                         I R Jensen 
 
Ovenstaaende Paategning læst paa Rougsø, Sønderhald og Østerlisberg Herre-
ders Thing  

Tirsdagen den 18 Juni 1907  
og indført i Skjøde og Pantebog No 121 Fol 615 
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I Henhold til de hermed følgende Dødsattester for Aftægtsnyderne bedes 
denne Aftægtskontrakt udslettet af Skøde- og Pantebogen. 

Segalt, 20 April 1911 
Rasmus L. Thomsen 
 
Aflæst forsaavidt angaar Aftægten til Anders Thomasen og Hustru paa Rougsø, 
Sønderhald og Østerlisberg Herreders Thing  

Tirsdagen den 25 April 1911  
og indført i Skjøde og Pantebog No 3 Fol 71. 
Dødsattester forevist og indførte. 

 
 
Undertegnede der er tillagt de i ovenstående Aftægtskontrakt nævnte Præ-

stationer giver herved Tilladelse til, at det af de danske Statsbaner exproprierede 
Areal af Mtr 13a af Segalt udgår af Pantet. 

Segalt d. 6 August 1911 
Ane Karoline Thomsen 
 
Læst paa Østerlisbjerg og en Del af Sønderhald Herreds Thing  

Fredag den 7 Juli 1911  
og indført i Skjøde og Pantebog Nr. 3 fol. 123 

 
 
Da den mig i ovenstående Aftægtskontrakt tillagte Præstation er mig betalt, 

giver jeg herved min Tilladelse til at den udgår af Pantet, idet jeg kvitterer min 
Ret til Udslettelse af Pantebogen. 

Segalt d. 1 August 1912 
Ane Karoline Thomsen 
 
Aflæst m.h.t. Præstationerne til Caroline Thomsen paa Østerlisbjerg og en Del af 
Sønderhald Herreds Thing  

Fredag den 16 August 1912  
og indført i Skjøde og Pantebog Nr. 5 fol. 9 
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Bondegården i Segalt11 i Skødstrup sogn. 
 
Den sidste fæster på bondegården i Segalt i Skødstrup sogn var Peder Rasmussen Damsgaard, 
som i 1810 fik skøde på ejendommen. 
 
Peder Rasmussen var født i 1756 i Hjelmager, og han blev gift 1° i 1791 med Anne Nielsdat-
ter. Hun døde 39 år gl. i 1805 og en måned efter trolovede han sig med pigen Kirsten Anders-
datter (født 1775) af Hjelmager. De blev gift i august s.å. 
 
I 1810 fik Peder Rasmussen følgende skøde på ejendommen: 
 

Skøde. 
 

Jeg Jørgen Mørch Secher til Wosnæsgaard og Scharføgaard, landvæsens commis-
sær tilstår hermed at have solgt og afhændet til gårdmand Peder Damsgaard, Se-
galt, ifølge vedhæftede kiøbe kontrakt dateret 2de december 1809 den af ham på-
boede  og ifæstehavende gård i bemeldte Segalt bye, Schiødstrup sogn Øster Lis-
bjerg herred, Randers amt, stående til hartkorn agger og eng 4 tdr. 6 skp. siger fi-
re tønder seks skjepper samt skovskyld 2 fjdk. 1 11/13 alb. siger toe fjerdingkar en 
elleve trettendedele album med tilhørende jorder, bygning, besætning og inventa-
rium for den kiøbesumma 2.000 rdlr. dansk curant, og da kiøberen bemeldte Peder 
Damsgaard nu haver betalt mig berørte toe tusinde rigsdaler så sælger skiøder og 
afhænder jeg herved fra mig og mine arvinger til ham og hans arvinger fornævnte 
eiendom med alt det foranførte, tilhørende og det med samme rettigheder og for-
pligtelser, byrder og herligheder som jeg den selv ejet haver alt efter bemeldte 
kiøbekontrakts indhold, og skal altså bemeldte gård med sit tilliggende samt byg-
ning, besætning og inventarium således som anført er fremdeles tilhører merbe-
meldte Peder Damsgaard og hans arvinger som en lovlig tilkøbt eiendom hvilken 
jeg og arvinger forbindes til at hjelme ham efter loven, og skulle nogen af ejen-
dommen formedelst min vanhiemmel ham fravindes ved lov og dom da skal det 
forvundne blive ham godtgiort i forhold til kiøbesummen. 
 
Til bekræftelse under min hånd og zignet samt 2de vitterligheds vidners under-
skrift. 
 
Wosnæsgaard den 12. juni 1810. 

 
Derefter indførtes den i skødet omtalte købekontrakt, der har følgende ordlyd: 
 

Kiøbe contract 
 

                                                           
11 Thomas Thomsen, som senere blev lærer i Kolding, har lavet en lang beskrivelse om livet på gården i Segalt i 
slutningen af 1800-tallet. 
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Imellem mig kammerråd Jørgen Mørch Secher til Wosnæsgaard som sælger og 
mig Peder Damsgaard som kiøber af den af mig påboede gård beliggende i Segalt 
Bye i Schiødstrup sogn, Øster Lisbjerg herred, Randers amt og stående for hart-
korn agger og eng 4 tdr. 6 skp. siger fire tønder seks skiepper samt skovskyld 2 
fjdk. 1 11/13 alb. siger to fjerdingkar en elleve trettendedel album. 
 
1. Jeg kammerråd Secher sælger og overdrager hermed til fornævnte Peder 
Damsgaard bemeldte mig tilhørende gård i Segalt med bygning, besætning og in-
ventarium, samt tilliggende jorder, således som samme i det hele nu befindes og 
således som jorderne ved udskiftning ere blevne gården tildelte intet i nogen måde 
undtagen af gårdens rette tilliggende af agger og eng, riishugst og tørveskiær, dog 
enhver - - - samt kongens forbeholdne rettighed uforkrænket og med den forbehol-
denhed som herefter i denne kontrakt findes anført men iøvrigt med samme rettig-
heder og forpligtelser, byrder og herligheder som jeg den selv haver ejet haver for 
den kiøbesum 2.000 rdlr. siger toe tusinde rigsdaler dansk courant, og står ejen-
dommen fra denne dag i alle mulige tilfælde for kiøbers regning og risiko. 
 
2. Som undtaget fra dette salg forbeholder sælgeren sig al den bemeldte gårds 
grund værende overskud af eg og bøg m.v. og ligeså grunden hvorpå samme be-
findes, om og for så vidt den til fredning måtte blive indtaget ifølge skovanordnin-
gen i hvilke henseende kiøberen forpligtes til at holde sig disse såvel som hvad de 
Wosnæsgaard skoves udskiftning på bøndermarkerne enten allerede passeret eller 
herefter måtte passere efterrettelig. 
 
3. Alle skatter og andre loulige byrder og udgivter som enten allerede ere eller 
herefter vil blive hæftende på ejendommen tilsvarer og betaler kiøberen fra denne 
dag hvor og når de skal præsteres uden ansvar for sælgeren. 
 
4. Af kiøbesummen udbetaler kiøberen til sælgeren den 11. juni næstkommende 
200 rdlr. og den 11. juni 1811 atter 375 rdlr. For resten af kiøbesummen 1425 
rdlr. udsteder han i sidstmeldte termin til Hans excellence hr. geheime conferentz-
råd Gersdorff i Odense en lovlig tinglæst pante obligation som beståe a første pri-
oritets panterettighed i den berørte ejendom med bygning, besætning og inventari-
um samt kiøberens ind- og udbo tilligemed alt hvad som ellers eies og eiendes vor-
der. ½ års opsigelse af capitalen fra en af siderne og 4 procento årlig rente som 
erlægges halvårs11. juni og 11. december hvert år.  
 
Skulle køberen ikke se sig i stand til at præstere de 375 rdlr. som er bestemt til ud-
betaling den 11. juni 1811 da udsteder han derfor i samme termin til sælgeren en 
lovlig tinglyst pante obligation som består i 2den prioritets panterettighed i den 
købte ejendom og alt øvrige foranførte næst efter den første prioritets panterettig-
hed som hans excellence hr. geheime conferentzråd Gersdorff derudi giver for de 
ovenmeldte 1425 rdlr. samt i øvrigt lige vilkår i henseende til opsigelse og renter 
som 1ste prioritets panthaver er bestemt. 
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5. Renterne af den del af købesummen som ej udbetales den 11. juni 1810 tager sin 
begyndelse fra samme dato og erlægges med 4 procent årlig halvårsvis nemlig 11. 
juni og 11. december hvert år. 
 
6. Det fulde hoveri af gården efter hoveriforeningen forretter kiøberen indtil 11. 
juni 1810 men fra den tid forretter han alene hoveri som vedkommer korn og høe 
avlet indtil 1. november næstkommende, hvilken tid hoveriet da ganske ophører. 
Den fulde landgilde for året 1809, som er forfalden sidste mortensdag tilsvarer og 
betaler kiøberen uden afgang; men dernæst svarer han alene de ¾ af landgilden 
for året 1810, hvorefter samme da også ganske ophører. 
 
7. Intet gårdens hartkorn må nogensinde sælges til nogen hovedgårds complette-
ring eller til deraf at forrette hoveri; og da gårdens bygning er takseret til forsik-
ring i landets almindelige brandcasse så holder køberen sig de deri gældende an-
ordninger efterrettelig samt betaler ikke alene de dermed forbundne bekostninger 
fremdeles årlig med endog den brandhjælp som er betalt af forsikringssummen fra 
taksationens datum ligesom og taksationsforretningens bekostninger. 
 
8. Når køberen har opfyldt hvad denne contracts 4. post bestemmer angående kiø-
be summen erholder han snapstings termin 1811 loulig skøde på den ham solgte 
eiendom. Det stemplede papir til kiøbe contact og skiøde betaler køberen uden af-
gang i kiøbesummen. 
 
9. Originalen af denne kiøbecontact forbliver i sælgerens værge hvorimod en be-
kræftet genpart overleveres kiøberen. 
 
Til bekræftelse under vore hænder og forseglinger samt 2de vitterligheds vidners 
underskrevt. 
 

Wosnæsgaard den 2. december 1809. 
 
I.M. Secher Peder R.S. Damsgaard 
   Med påholden pen. 

 
Som vitterlighedsvidner: 
 
R. Andersen af Mosegaard. 
Jens Groesen af Segalt. 

 
Peder Rasmussen Damsgard døde imidlertid allerede i 1814, og fra skifteforretningen kan 
oplyses: 
 

Anno 1814 den 24. november indfandt undertegnede herredsfoged, justitsråd Stad-
feldt som competent skifteforvalter, udi stervboet efter den ved døden afgangne 
selvejergårdmand Peder Damsgaard i Segalt for at foretage og afholde skifte og 
deling imellem enken Kirstine Andersdatter og den afdødes efterladte børn, som 
ere: 
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Af 1ste ægteskab en datter Karen 23 år, ugift, og i sidste ægteskab en søn Anders, 
16 uger gammel, en datter Anne Kirstine, 8 år, en do. Kirstine, 6 år, en do. Maren, 
3 år. 
 
Enken var selv til stede med lavværge hendes broder Jens Andersen af Hjelmager, 
og som formynder for de umyndige stervboarvinger var til stede Peder Jensen, 
gårdmand af Rodschou. 
 
Som vitterligheds- og vurderingsmænd var mødt sognefogden Rasmus Jensen af 
Aastrup og Søren Sørensen af Stustrup. I alle disses hos- og overværelse blev regi-
streret og vurderet som følger: 
 
 rdlr. mk. skill. 
I dagligstuen: 
 

   

1 fyrrebord på krydsfod 2 - - 
2 fyrrebænke - 3 - 
3 træstole - 5 8 
1 fyrrestandskab 3 - - 
Derudi 5 par blårgarslagener af 2 rdlr. 10 - - 
12 stk. hørgarnsskjorter 12 - - 
1 slagværk 3 - - 
1 bliktragt - 2 - 
1 stk. rivejern - 1 - 
2 hyldefjæl - 2 - 
4 par karter 3 - - 
1 dragkiste 3 - - 
Derudi 4 lispd. hør 28 - - 
1 fyrrehængeskab 1 - - 
1 bilæggerkakkelovn 10 - - 
For 2 alkovesengesteder 2 stk. blåternet omhæng 1 - - 
2 do. 1 - - 
1 sengested med en rød- og hvidstribet olmerdugs over-
dyne 

10 - - 

1 hvid vadmels underdyne 8 - - 
1 do. bolsters gl. 8 - - 
2 blåstribet hovedpuder 4 - - 
1 blårgarns lagen 1 4 - 
1 blå og hvid olmerdugs overdyne 9 - - 
1 hvid bolsters underdyne 8 - - 
1 stribet do. 9 - - 
2 hvidstribet bolster puder 2 - - 
1 par blårgarns lagner 1 4 - 
4 lertallerkner - 1 - 
    
I et lidet aflukke:    
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1 lygte - - 8 
    
I øverste stuen:    
    
1 sengested 4 - - 
1 blå og hvidtavlet omhæng 4 - - 
1 blå og hvid olmerdugs overdyne 12 - - 
2 gl. hvide bolsters underdyner 6 - - 
2 små stribede puder 1 3 - 
1 par blårgarns lagner 1 4 - 
1 blåmalet sengested med omhæng 8 - - 
Derudi 1 rødstribet olmerdugs hoveddyne 14 - - 
2 blå og hvidstribede underdyner 28 - - 
4 stribede hovedpuder 8 - - 
1 par hørgarns lagner 2 - - 
1 egedragkiste 16 - - 
Derudi 1 par grønne vadmels bukser - 1 - 
1 par hvide do. - 1 - 
1 par do. - 1 - 
1 stribet indertrøje - 1 - 
1 hvid vest - - 4 
1 gl. hvid undertrøje - 1 8 
1 gl. hvid undertrøje - 1 8 
1 brun egekiste 4 - - 
Derudi 1 hvid trøje vadmel 2 - - 
1 blå undertrøje do. 5 - - 
1 blå kjole do. 8 - - 
1 stribet indertrøje 3 - - 
1 par underbukser 2 - - 
1 do. 2 - - 
1 broget ulden hue - 2 - 
1 par grønne bukser - 3 - 
1 par blå og 1 par hvide strømper - 4 - 
1 hat af uld 2 - - 
1 gl. blå kjole, vadmel 2 - - 
1 blåmalet egestandskab 5 - - 
1 stk. blårlærred 20 alen 10 - - 
1 bolster dynevår 6 - - 
1 lidet egehængeskab brunmalet 3 - - 
Derudi 3 tomme flasker - 1 - 
1 flisebord 3 - - 
2 stole af træ 1 - - 
1 lidet egeskrin 1 - - 
8 pd. uld 8 - - 
1 par støvler og 1 par sko 2 - - 
1 liden egetrædragkiste 2 - - 
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Derudi fandtes intet.    
7 hvide stentallerkner 1 1 - 
1 krus med tinlåg - 2 - 
2 spølkummer og 1 tepotte 1 - - 
7 par tekopper 1 - - 
1 jernvægt 1 - - 
    
I kiøkkenet:    
    
1 liden jerngryde 1 - - 
2 større do., beskadiget 3 - - 
1 træfad 1 - - 
1 jernpande 1 - - 
1 kobberkedel 10 - - 
2 messing håndkedler 6 - - 
2 halmkuber 1 - - 
1 flødebøtte og 1 balje 1 - - 
1 kiærne med stav 2 - - 
1 do. gl. 
 

- 3 - 

I bryggerset: 
 
kobberkedel i gruben med 1 tønde rum 

 
 

40 

 
 

- 

 
 

- 
1 kar 15 - - 
2 halvtønder 2 - - 
1 tønde 1 - - 
1 kornmål - 2 - 
2 baljer 1 - - 
3 gl. kornsolde - 3 - 
9 kornsække 9 - - 
1 hakkebræt og 2 standtønder 1 - - 
    
På loftet 
 

   

2 standtønder - 2 - 
2 grynkuber og 2 løbe - 4 - 
2 pustere og 1 kasse - 1 - 
2 brændevinstræer m.m. - 3 - 
2 dækkener vadmel 6 - - 
1 slibesten - 1 - 
2 gl. høleer med drag 1 - - 
    
I herberget: 
 

   

I en opslagen seng 1 gl. vadmels dyne 4 - - 
1 hvid bolster under do. 3 - - 
1 do. 4 - - 
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2  gl. hovedpuder  2 - - 
1 par lagner 1 2 - 
    
I hughuset: 
 

   

1 hug stol - 2 - 
3 naure 1 - - 
1 buesauge - 3 - 
2 økser 1 - - 
1 jernstang 2 - - 
1 rydde økse - 1 - 
1 grav spade - 1 - 
1 gl. tørvespade - - 8 
2 hug jern og spirbor - 3 - 
1 hammer og tang 1 - - 
1 båndkniv 1 - - 
    
I stalden: 
 

   

2 trægrebe og 2 skovle - 3 - 
2 forke og 4 river 1 - - 
    
Bæster: 
 

   

1 sort bæst, 10 år gl.) 100 - - 
1 do. 10 år gl           )    
1 sort hoppe, 18 år gl. 10 - - 
1 sort mærplag 2 år 80 - - 
1 gl. brun hoppe 24 år 12 - - 
1 brunblisset hestplag 1 år 30 - - 
1 føl 20 - - 
1 seletøj til 2 bæster med fuld behør 7 - - 
1 do. 3 - - 
1 do. 2 - - 
2 beslagne vogne 75 - - 
1 træ do. 8 - - 
1 plov med behør 10 - - 
1 jern og 1 træharve 10 - - 
1 sorthjelmet koe 11 a 12 år 20 - - 
1 sortbroget do. 8 år 25 - - 
1 sortbroget do. 6 år 20 - - 
1 rødbroget do. 5 a 6 år 25 - - 
1 hvid do. 5 år 26 - - 
1 sortbroget kvieko 4 år 24 - - 
1 blakbroget do. 6 år 26 - - 
2 quier  30 - - 
2 spæde kalve 8 - - 
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Får:    
8 får med 2 lam 40 - - 
1 so og 2 grise 20 - - 
 ______ ______ _______ 

Den samlede værdi af boet blev 1094 1 12 
Hertil kom værdien af stervbostedet, 
som ansattes til 

 
1000 

 
- 

 
- 

 ______ ______ _______ 

og den samlede indtægt blev altså 2094 1 12 
 

Herfra gik gæld og udgifter, som kom op på 675 rdlr., hvortil kom skifteomkost-
ningerne med 58 rdlr. 5 mk. 3 2/9 skill. 
 
Enken erklærede dernæst, at hun ville tillægge hendes stifdatter Karen Pedersdat-
ter dels i betragtning af, at hun var opdragen og kunne fortjene sin underholdning, 
og dels fordi at hun ikke mere kunne vente nogen arv efter fader eller moder, så 
meget af sin lod, at hun kunne få fulde 200 rigsbankdaler nv., hvorhos hun tillige 
begærede, at der for disse penge måtte ske udlæg i en hest, en koe og en sengs 
klæder her i boet således at datteren eller dennes mulig tilkomne mand, skulle ha-
ve valget enten han eller hun ville modtage disse ting, som siden skal blive be-
skrevne eller og pengene. 
 
Sønnen Anders fik tillagt en arv på 236 rdlr. 3 mk. 4 skill., og hver af døtrene fik 
118 rdlr. 1 mk. 10 1/3 skill. 

 
Man kan måske nok undre sig over de ret høje priser på de forskellige indbogenstande og be-
sætningen er ansat til, men dette må ses på baggrund af statsbankerotten 1813. 
 
Hen på foråret det følgende år trolovede enken Kirsten Andersdatter sig med Rasmus Sø-

rensen fra Segalt. Dette gik imidlertid over, og hun trolovede sig igen, denne gang med Erik 
Nielsen fra Eskerod. Om begivenhederne fortæller kirkebogen: 
 

1815, den 24. April blev Enkegaardkone i Segalt Kirsten Andersdatter trolovet til 
Rasmus Sørensen, 26 Aar, Tjenestekarl i Segalt. Forlovere Selvejergaardmand Sø-
ren Jensen og Fæstegaardsmand Rasmus Andersen. Men den 3. August 1815 er-
klærede førnævnte Rasmus Sørensen og Enkegårdskone Kirsten Andersdatter af 
Segalt i Forlovernes Overværelse, at de formedelst ulige Tænkemaade i Alt ikke 
ønskede at ægtevies. Denne Forlovelse blev da ophævet og samme fra Prædikesto-
len den 6. August bekendtgjort. 
 
1815 16. August blev Tjenestekarl Erik Nielsen fra Eskerod, 29 Aar gl, trolovet til 
Enkegaardskone i Segalt Kirsten Andersdatter 40 Aar. Forlovere var Gaardmand 
Rasmus Nielsen af Segalt og Udflytterboelsmand Christen Pedersen fra Krad-
bjerg. De blev ægteviet den 10. Oktober. 

 
Kirsten Andersdatter var “selv hjemme”, hvorfor Eriks broder Rasmus ved trolovelsen sagde: 
“Det går aldrig. Det skulle have været mig. Jeg skulle Fanden lyske mig nok have kørt hende.” 
(Således har lærer Thomas Thomsen gengivet, hvordan Erik Nielsens bror så på forlovelsen.).  
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De boede og drev imidlertid gården i de følgende mange år. Af folketællingerne kan man se 
følgende om familien: 
 
FT 1834. En gård i Segalt i Skødstrup sogn: 
 
Erik Nielsen 47 gift husfader  
Kjersten Andersdatter 58 gift hans kone  
Maren Pedersdatter 23 ugift huusfaderens steddatter  
Anders Christensen 28 ugift skrædder  
 
FT 1845. En gård i Segalt i Skødstrup sogn: 
 
Erik Nielsen 58 gift Hornslet gårdmand 
Kirsten Andersdatter 69 gift Skødstrup hans kone 
Rasmus Knudsen 27 ugift Hjortshøj tjenestekarl 
Caroline Carlsdatter 22 ugift Bregnet tjenestepige 
 
Kirsten Andersdatter døde i 1848. Hun fik ingen børn med Erik Nielsen. 
 
Da Anders Laue Thomasen (1824-95) i 1857 giftede sig med Mette Kristine Laursen 
(1832-1911), flyttede de ind og overtog gården i Segalt efter hans farbroderen Erik Nielsen, 
som samtidig kom på aftægt. Erik Nielsen døde i 1864. 
 
Thomas Thomsen, som senere blev lærer i Kolding, har lavet en lang beskrivelse om livet på 
gården i Segalt i slutningen af 1800-tallet. 
 
 

Bedsteforældre. 
 
Thomas Nielsen Laue 4 
 
var født i Segalt og døbt den 9. januar 1780 i Skødstrup kirke. Han blev gift den 8. november 
1814 I Hornslet kirke med  
 
Ane Kirstine Nielsdatter 5 
 
Hun var født den 25. juni 1792 i Eskerod i Hornslet sogn og døbt den 8. juli s.å. i Hornslet 
kirke. 
 
Sammen havde de børnene: 
 

Dødfødt Thomasdatter Hun var født 12. maj 1815 i Eskerod og var dødfødt. Til kirke-
bogen har jordemoderen forklaret følgende: Moderen nedkom i den 9'de måned. 
Årsagen angives at være blodstyrtning. Fødselen hård. Fosteret kom naturligt, 
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havde ingen liv. Midler anvendtes, men forgieves. Den examinerede Gjordemor 
Maren Brusses i Uggelbølle. 

Niels Thomasen var født den 9. maj 1816 i Eskerod og døbt den 16. juni 1816 i Horns-
let kirke. Han døde den 23. september 1820 og blev begravet den 27. september 
1820 på Hornslet kirkegård. 

Niels Thomasen var født den 3. august 1821 i Eskerod og døbt den 30. september 1821 
i Hornslet kirke. Ved FT 1834 boede han hos sin tante i Ommestrup i Mørke sogn. 
Han var da 13 år gl. og betegnes som enkens plejesøn. Som soldat havde han i 
Fredericia været ordonnans for oberst Lunding. Denne var kendt for at være en 
vanskelig herre, men Niels fik gode råd af sergenten, så han klarede skærene og 
var betaget af Lunding. (Læs Thomas Thomsens erindringer). 
 
Han blev gift (1) den 15. marts 1862 i Skødstrup med Ane Marie Christensdat-

ter. Hun var født den 15. marts 1812 i Vadsken i Skødstrup sogn. Hendes foræl-
dre var kromand i Vadsken Søren Christensen Balle og hustru Karen Sørensdatter. 
Hun var gift (1) med Rasmus Christensen Møller (1802-60), som var husmand og 
væver i Segalt. De havde sammen et par børn. Ingen børn med Niels. Hun døde 
den 20. april 1875 i Segalt og blev begravet den 27. april s.å. på Skødstrup kirke-
gård.  
 
Han blev gift (2) den 1. februar 1876 i Skødstrup med Karen Jensen Hun var født 
den 8. august 1846 i Studstrup og døbt den 8. november s.å. i Skødstrup kirke. 
Hendes forældre var indsidder og daglejer Jens Jørgensen Sejr og hustru Ane Dor-
the Rasmusdatter. 
 
Ved FT 1870 boede han i et hus i Segalt. Han var da 48 år og gift og ernærede sig 
ved agerbrug. Senere drev han en lille høkerforretning i Segalt. Han var enke-
mand, da han giftede sig med Karen Jensen.  

Anders Laue Thomasen (ane 2). Han var født den 8. februar 1824 i Eskerod og døbt 
den 21. marts 1824 i Hornslet kirke. Han døde den 23. august 1895 i Segalt og 
blev begravet på Skødstrup kirkegård. Han blev gift med Mette Kristine Laursen 
den 8. december 1857 i Skødstrup. 

Kirstine Marie Thomasdatter var født den 19. juni 1830 i Eskerod og døbt den 14. 
november 1830 i Hornslet kirke. Hun døde den 24. april 1831 i Eskerod og blev 
begravet den 29. april s.å. på Hornslet kirkegård. Barnet døde 3/4 år gl. 

 
Ved FT 1787 boede Thomas hjemme - 8 år gl. Han fæstede Christianseje i Eskerod (matr. nr. 
6) af Vosnæsgård omkring 1800 og havde fæstet til 1829. Som følge af en landbrugskrise måt-
te han opgive gården og ernærede sig derefter som daglejer i Eskerod (FT 1840-60). I 1864 
flyttede ægteparret til Segalt, hvor de fik ophold hos sønnen. Han døde den 2. november 1865 
i Segalt og blev begravet den 11. november s.å. på Hornslet kirkegård. 
 
Gården lå oprindelig i Eskerod by, nabo til Louisenlund og lidt sydvest for denne. I 1870 blev 
gården nedlagt som fæstegård og jorden lagt ind under Vosnæsgård. En ny gård blev oprettet 
med jord fra Segalt. Denne gård er nu fjernet efter anlæg af motorvejen. 
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Ved FT 1840/50 boede Ane Kirstine i Eskerod i Hornslet sogn. I 1864 flyttede de til Segalt, 
hvor de kom på aftægt hos sønnen Anders Thomasen. Ved FT 1880 var hun 87 år og enke. 
Hun døde den 11. juli 1880 i Skødstrup og blev begravet den 17. juli 1880 på Hornslet kirke-
gård. 
 
 
Laurits Andersen 6 
 
var født den 15. april 1796 i Worre og døbt den 9. juni 1796 i Skødstrup kirke. Han blev den 
13. januar 1826 i Skødstrup kirke gift med 
 
Ane Elisabeth Laursdatter 7 
 
Hun var født den 16. februar 1805 i Skødstrup by og døbt den29. marts 1805 i Hjortshøj kirke. 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Ane Kirstine Laursdatter var født den 25. december 1825 i Skødstrup by og døbt den 
12. februar 1826 i Skødstrup kirke. Hun blev konfirmeret i Skødstrup foråret 
1840. Hendes karakterer var: Meget vel oplyst og meget sædelig. Hun blev gift 
med Christen Poulsen (1828-1891) den 15. juli 1853 i Skødstrup kirke. Han var 
søn af gårdmand Poul Jensen Helboe i Brandstrup og hustru Else Christensdatter. 
 
Ved FT 1870 boede hun med sin mand i Brandstrup i Hjortshøj sogn. Hun var da 
44 år gl. I familien boede 4 børn, en tjenestepige og hendes svigermor. Ved FT 
1880 var de flyttet til et hus i Kankbølle. Her boede hun med mand og et barn. 
Ved FT 1890 boede de på en gård på Kankbølle Mark. Hun var da 64 år gl. De 
havde da en enkelt tjenestepige boende. Hun døde 81 år gl. den 6. april 1907 i 
Brandstrup og blev begravet i Hjortshøj den 12. april s.å.  

Sara Laursdatter var født den 7. marts 1827 i Skødstrup by og døde den 26. maj s.å. 
Hun blev begravet den 30. maj 1827 på Skødstrup kirkegård. Hun blev hjemme-
døbt, men fik ikke dåben konfirmeret i kirken, før hun døde. 

Anders Laursen var født den 3. maj 1828 i Skødstrup by og døbt den 13. juli s.å. i 
Skødstrup kirke. Han døde den 9. januar 1833 i Skødstrup by og blev begravet den 
16. januar s.å. på Skødstrup kirkegård. 

Sara Laursdatter var født den 5. marts 1830 i Worre og døbt den 23. maj s.å. i Skød-
strup kirke. Hun blev konfirmeret i Skødstrup kirke 14. april 1844 med karakte-
rerne: ret vel oplyst og meget sædelig. 
 
Ved FT 1850 boede hun hjemme, 20 år gl. Ved FT 1870 opholdt hun sig hos An-
ders Thomasen i Segalt. Hun var da 39 år, ugift og betegnet slægtning. Ved FT 
1880 boede hun hos broderen på Bondegården i Skødstrup. Hun var da 49 år gl. 
og ugift tjenestepige. Hun døde den 5. juli 1881 i Skødstrup by og blev begravet 
den 11. juli s.å. på Skødstrup kirkegård. 

Mette Kristine Laursen (ane 3). Hun var født den 20. april 1832 i Worre og døbt den 
11. juni s.å. i Skødstrup kirke. Hun døde den 18 marts 1911 i Segalt og blev be-
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gravet den 25. marts s.å. på Skødstrup kirkegård. Hun blev gift med Anders Laue 

Thomasen den 8. december 1857 i Skødstrup. 
Anders Laursen var født den 24. oktober 1836 i Worre og døbt den 19. marts s.å. i 

Skødstrup kirke. Ved FT 1850 boede han hjemme, 14 år gl. Han blev konfirmeret 
i Skødstrup kirke foråret 1851 med karaktererne: kundskab: antagelig, opførsel, 
temmelig god.  
 
Han blev gift den 6. marts 1868 i Skødstrup med Semine Saraline Rasmussen 
(1848 - efter 1920). Hun var datter af gårdejer i Segalt Rasmus Simonsen og hu-
stru Mette Marie Laursdatter.  
 
Anders overtog gården på Segalt Mark i Skødstrup sogn efter svigerfaderen Ras-
mus Simonsen i 1872, efter at familien en kort periode havde boet i Mørke sogn, 
hvor et barn var født. Gården, som havde matr. nr. 16a af Segalt, var på hartkorn 
5-0-2-1/4 eller 41½ tdr. land. Boniteten er god lermuld på lerunderlag. I begyndel-
sen af århundredet var besætningen på 10 malkekøer, 10 ungkreaturer, 4 heste og 
2 får, og man opfedede 50 slagtesvin. Gården var udflyttet fra Segalt i 1855. Han 
var medlem af skolekommissionen i Skødstrup.  
 
Ved FT 1890 boede han med kone og 3 børn på gården. Endvidere var der en tje-
nestepige og hendes forældre på aftægt. 
 
Ved FT 1906 boede forældrene og et barn på gården i Segalt. Han døde 83 år gl. 
den 25. februar 1920 i Segalt og blev begravet i Skødstrup den 2. marts s.å. 
 

Laurs Peter Laursen var født den 25. juni 1838 i Skødstrup by og døbt den 19. august 
1838 i Skødstrup kirke. Han døde efter 1890. Ved FT 1850 boede han hjemme, 12 
år gl. Han blev konfirmeret i Skødstrup kirke 3/4 1853. Hans kundskaber var an-
tagelig og hans opførsel meget god. Han bestyrede bondegården i Skødstrup efter 
Søren Simonsens død i 1861 og var soldat i 1864. 
 
Han blev gift (1) den 24. maj 1867 i Mørke med Maren Bruus Andersen (1844-
73). Hun var født 12. august 1844 i Ommestrup og døbt den 20. oktober s.å. i 
Mørke kirke. Hendes forældre var gårdejer Anders Sørensen Skrædder i Om-
mestrup og hustru Ane Jensdatter. Maren døde den 8. januar 1873 i Ommestrup 
og blev begravet den 15. januar s.å. på Mørke kirkegård.  
 
Han blev gift (2) den 28. oktober 1873 med den afdøde hustrus søster Caroline 

Andersen (1849 – efter 1910). Hun var født den 29. marts 1849 i Ommestrup og 
døbt den 3. juni 1849 i Mørke. 
 
Da han giftede sig med Maren Bruus Andersen i 1867, havde han midlertidigt op-
hold hos hendes fader, gårdejer Anders Sørensen Skræder i Ommestrup i Mørke 
sogn. Han overtog kort efter gården, og han boede her ved FT 1880 og 1890. Efter 
den første kones død i 1873 giftede han sig med lillesøsteren Caroline. I de to æg-
teskaber havde han 2 + 6 børn.  
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Ved FT 1906 boede han på en gård i Mejlby (matr 23c). Familien bestod af ægte-
parret og sønnen Otto. 
 
Han døde 72 år gl. i Mejlby den 26. december 1910 og blev begravet i Mørke, 
som forhenværende gårdejer i Mejlby. Konen overlevede ham. 
 

Rasmus Laursen var født den 7. januar 1841 i Worre og døbt den 5. marts s.å. i Skød-
strup kirke. Ved FT 1850 boede han hjemme, 10 år gl. Han blev konfirmeret i 
Skødstrup kirke 15/4 1855. Hans karakterer var: kundskab: god, opførsel: meget 
god. Han døde 25 år gl. - søn af afdøde gårdmand i Vorre Laurs Andersen - den 
16. maj 1866 i Worre og blev begravet den 23. maj s.å. på Skødstrup kirkegård. 

Karen Laursen var født den 27. december 1843 i Worre og døbt den 7. april 1844 i 
Skødstrup kirke. Hun blev indført i kirkebogen med navnet Andersen. Ved FT 
1850 var hun 7 år gl. Hun døde 8½ år gl. den 20. juli 1852 i Worre og blev begra-
vet den 27. juli 1852 på Skødstrup kirkegård. 

Kirsten Marie Laursen var født den 4. oktober 1845 i Worre. Hun blev hjemmedøbt 
ved fødslen og døde umiddelbart efter og blev begravet samme dag på Skødstrup 
kirkegård. 

Anton Laursen var født den 9. februar 1847 i Worre og døbt den 4. marts s.å. i Skød-
strup kirke. Han døde den 27. oktober 1935 på Bondegården i Skødstrup by. Han 
voksede op hos mosteren Ane Elisabeth Laursdatter i Skødstrup og gik i Hjortshøj 
skole. I 1863 kom han på Bjørnsbaks højskole i Viby. Han overtog gården (kaldet 
Bondegaarden) i Skødstrup og var medlem af sognerådet.  
 
Han blev gift (1) den 24. oktober 1871 i Skødstrup med Sørine Kirstine Ander-

sen (1847-77). Hun var født den 4. februar 1847 i Ommestrup og døbt den 21. 
marts s.å. i Mørke kirke. Hendes forældre var gårdejer Anders Sørensen Skrædder 
i Ommestrup og hustru Ane Jensdatter. Hun var søster til broderen Laurs’s hustru. 
Hun døde efter en barnefødsel den 25. juli 1877 i Skødstrup by og blev begravet 
den 31. juli s.å. på Skødstrup kirkegård. 1 søn overlevede hende. 
 
Han blev gift (2) den 3. april 1884 i Egå med Mette Pedersdatter Villadsen 
(1860-1941). Hun var født den 17. november 1860 i Egå og døde den 11. april 
1941 i Skødstrup. Hun var datter af gårdmand og sognefoged i Egå Peder Villad-
sen og hustru Maren Jørgensen. De fik 4 børn, deriblandt Per Laursen, som har 
skrevet erindringer fra Skødstrup. 

 
Laurits blev også kaldt Laurs og ejede en gård i Vorre i Skødstrup sogn. Han døde den 12. 
oktober 1853 af colera (jf. KB – Anthon Laursen angiver dødsårsagen til tyfus) i Skødstrup by 
og blev begravet den 14. oktober 1853 på Skødstrup kirkegård. Gården (nr. 8), som var på 40 
tdr. land, blev herefter solgt på auktion for 5.250 rd. Se Anton Laursens erindringer.  
 
Ane Elisabeths navn blev også stavet Anne Elisabeth. Ved vielsen var hun tjenestepige på 
Wosnæsgård. Hun døde den 23. februar 1847 i Skødstrup by og blev begravet den 4. marts 
1847 på Skødstrup kirkegård. Hun døde i barselssengen efter Antons fødsel. De mindste børn 
kom herefter i pleje hos den nærmeste familie. Se Anton Laursens erindringer. 
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Oldeforældre. 

 
 
Niels Jensen Laue 8 
 
var født 1725 i Aastrup og døbt den 11. marts 1725 i Skødstrup kirke. Han blev gift (1) den 9. 
juli 1755 i Skødstrup med Boel Andersdatter. Hun var født 1723 i Hjelmager og døbt den 17. 
oktober 1723 i Skødstrup kirke. Hun døde marts 1770 i Segalt og blev begravet den 25. marts 
s.å. på Skødstrup kirkegård. Hun var datter af gårdmand Anders Andersen Skrædder i Hjel-
mager og hustru Ingeborg Christensdatter. Hun var gift (1) i 1753 med Thomas Rasmussen12 
(o. 1716 – 1755), som var gårdmand i Segalt. Ved ægteskabet med Boel overtog Niels Laue 
altså gården i Segalt. 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Thomas Nielsen Laue var født 1756 i Segalt og døbt den 23. maj s.å. i Skødstrup kirke. 
Han blev opkaldt efter Boels afdøde mand Thomas Rasmussen. Han døde januar 
1768 i Segalt og blev begravet den 15. januar 1768 på Skødstrup kirkegård. 

Jens Nielsen Laue var født 1758 i Segalt og døbt den 26. februar s.å. i Skødstrup kirke. 
Han døde i september 1758 i Segalt og blev begravet den 17. september s.å. på 
Skødstrup kirkegård. Han blev 28 uger gl. 

Anders Nielsen Laue var født 1759 i Segalt og døbt den 7. oktober 1759 i Skødstrup. 
Han blev gift den 18. marts 1791 med Kirstine Sørensdatter (1770-1849) i 
Skødstrup kirke. Hun var datter af gårdmand Søren Rasmussen Sønder i Segalt og 
hustru Karen Christensdatter og de unge overtog formentlig gården i Segalt kort 
efter vielsen. Ved FT 1801 var han bonde og gårdbeboer i Segalt i Skødstrup sogn, 
43 år gl, gift og med 4 børn hjemme. Han døde omkring 1813. (Kirkebogen for 
Skødstrup sogn mangler 1809-14).  
 
I 1813 fik Kirstine lov til at hensidde i uskiftet bo efter afdøde Anders Laue. Hun 
blev trolovet med Søren Pedersen fra Carlby på Rosenholm Gods den 19/2 1816. 
Hun døde 79 år gl. i 1849. Her er angivet, at hun var g.m. gårdmand i Segalt Søren 
Pedersen og fornum afdøde gårdmand Anders Nielsen Laue sst. Var født i Hjel-
mager [ukorrekt!] - fader Søren Synder. Selv moder til 12 børn, af hvilke 9 er dø-
de. Dette tyder på, at hun fik endnu et barn 1809-13, hvor KB for Skødstrup 
mangler. 

Jens Nielsen Laue var født 1761 i Segalt og døbt den 13. september 1761 i Skødstrup 
kirke. Han døde i Segalt og blev begravet den 5. august 1770 på Skødstrup kirke-
gård. Han blev 9 år gl. 

Johannes Nielsen Laue var født 1763 i Segalt og døbt den 11. september 1763 i Skød-
strup kirke. Han blev trolovet med enken Anne Jensdatter den 17. februar 1794 
og gift med hende den 14. marts s.å. i Skødstrup kirke. Hun var datter af Jens Pe-
dersen Mejlby og Inger Poulsdatter i Skødstrup. Anne var gift (1) med gårdmand 
Søren Rasmussen Sønder (1736-93) i Segalt, og hendes datter g.m. Johannes’ bror 

                                                           
12 Navnet Thomas (brugt som for- og efternavn i familien) stammer fra ham. 



41 

Anders! Johannes levede 23. august 1807, hvor præsten gav ham en døbeattest. 
Måske rejste de ud af sognet på det tidspunkt. Han døde inden 1834. 

Maren Nielsdatter Laue var født 1765 i Segalt og døbt den 1. januar 1766 i Skødstrup. 
Ved FT 1787 boede hun hjemme og var 21 år gl. Hun blev trolovet med Peder 

Jørgensen Udsen den 19. juli 1799 og gift med ham den 16. august s.å. i Skød-
strup kirke. Han var søn af fæstebonde i Ommestrup Jørgen Pedersen Udsen og 
hustru Mette Jørgensdatter. Efter mandens død i 1826 drev hun selv gården i 
Ommestrup videre. Ved FT 1834 stod hun som ejer af selvejergården. Hun var da 
67 år gl. og enke. Ved FT 1840 boede hun hos sønnen i Ommestrup. Hun var da 
75 år gl. enke og aftægtskone – tilsvarende ved FT 1845. Hun døde 88 år gl. den 
5. marts 1852 i Ommestrup og blev begravet den 15. marts s.å. på Mørke kirke-
gård. 

Niels Nielsen Laue var født 1768 i Segalt og døbt den 12. maj 1768 i Skødstrup. Der 
vides ellers intet om ham – måske døde han som ung. 

 
Niels Jensen blev gift (2) den 13. juni 1770 i Skødstrup med  
 
Maren Christensdatter 9 
 
Hun var født 1741 i Skødstrup by og døbt den 5. februar i Skødstrup. 
 
Sammen havde de børnene: 

Christen Nielsen Laue var født 1771 i Segalt og døbt den 3. marts 1771 i Skødstrup 
kirke. Han døde i Segalt og blev begravet den 5. juli 1772 på Skødstrup kirkegård. 
Han blev 1½ år gl. 

Jens Nielsen Laue var født i Segalt og døbt den 3. maj 1772 i Skødstrup kirke. Han dø-
de i Segalt og blev begravet den 4. juli 1773 på Skødstrup kirkegård. Barnet blev 1 
år og 2 mdr. 

Christen Nielsen Laue var født Segalt og døbt den 31. juli 1774 i Skødstrup kirke. Ved 
FT 1787 boede han hjemme, 12 år gl. Ellers vides intet om hans videre skæbne. 

Jens Nielsen Laue var født i Segalt og døbt den 2. februar 1777 i Skødstrup. Han døde 
efter 1817. Han var 10 år gl ved FT 1787. Ved FT 1801 var han tjenestekarl hos 
broderen i Segalt. Han levede i 1812 og juli 1817, hvor han fik døbeattester af 
præsten i Skødstrup. Ellers vides intet om hans videre skæbne. 

Thomas Nielsen Laue (ane 4). Han var født i Segalt og døbt den 9. januar 1780 i Skød-
strup. Han døde 2. november 1865 i Segalt og blev begravet den 11. november 
1865 i Hornslet. Han blev gift den 8. november 1814 i Hornslet med Ane Kirstine 

Nielsdatter. Ved FT 1840/50 boede hun i Eskerod i Hornslet sogn. I 1864 flyttede 
de til Segalt, hvor de kom på aftægt hos sønnen Anders Thomasen. Ved FT 1880 
var hun 87 år og enke. Hun døde den 11. juli 1880 og blev begravet i Hornslet. 

Bodild Nielsdatter Laue var født i Segalt og døbt den 3. marts 1782 i Skødstrup. Hun 
døde inden 1787. 

Jens Nielsen Laue var født i Segalt og døbt den 5. september 1784 i Skødstrup. Han 
døde inden 1787. 

 
Niels Jensen Laue var gårdmand i Segalt i Skødstrup sogn. Maren blev trolovet med Niels 
Jensen Laue den 16. april 1770. Hendes slægtsforhold er fastslået via broderen Niels Christen-
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sen, som ofte var fadder for hendes børn. Hun døde 1784-87. Det har ikke været muligt at 
finde hendes begravelse! Ved FT 1787 var han 64 år gl og enkemand efter 2 ægteskaber. 5 
børn boede da hjemme på gården. Han døde 80 år gl. den 18. december 1805 i Segalt og blev 
begravet den 22. december s.å. på Skødstrup kirkegård. 
 
 
Niels Nielsen 10 
 
var født i Segalt og døbt den 23. marts 1749 i Skødstrup. Han blev den 26. juni 1781 i Skød-
strup gift med 
 
Kirsten Rasmusdatter 11 
 
Hun var født i Aastrup og blev døbt den 19. november 1747 i Skødstrup kirke. 
 
Sammen havde de børnene: 
 

Niels Nielsen var født i Eskerod og døbt den 8. september 1782 i Hornslet. Han boede 
hjemme ved FT 1801. Ellers vides intet om ham. 

Rasmus Nielsen var født i Eskerod og døbt den 3. oktober 1784 i Hornslet kirke. Han 
boede hjemme ved FT 1801.  
 
Han blev inden 1814 gift med Bodil Kirstine Andersdatter.(1794-1866). Hun 
var datter af gårdmand i Segalt Anders Groesen og Sidsel Andersdatter. I 1816 
blev de betegnet som fæstegårdsfolk i Segalt i Skødstrup sogn. Ved FT 1834 var 
han gårdmand i Segalt i Skødstrup sogn. Da 1 barn. Ved FT 1845 havde de over-
draget gården til datteren Kirsten og hendes mand, og de levede selv på aftægt. 
Han døde den 28. juli 1849 i Segalt og blev begravet den 5. august 1849 på Skød-
strup kirkegård. 

Erik Nielsen var født i Eskerod og døbt den 23. september 1787 i Hornslet. Han boede 
hjemme ved FT 1801. Han blev den 10. oktober 1815 i Skødstrup gift med Kir-

sten Andersdatter (1775-1848). Hun var gift (1) med Peder Rasmussen Dams-
gaard (1756-1814). Hun må have været noget enerådig. Hun hævede en forlovelse 
kort før hun blev trolovet med Erik i 1815! Hun døde 73 år gl i 1848.  
 
Erik var tjenestekarl i Eskerod, da han giftede sig med enken Kirsten Andersdat-
ter. Med hende overtog han gården i Segalt. Ved FT 1834 var han gift og boede 
med kone og to stedbørn Maren Pedersdatter (23) og Anders Pedersen (20) på 
gården. Ved FT 1845 boede de alene på gården med tjenestefolk. I 1857 overlod 
han gården til søstersønnen Anders Thomasen mod selv at komme på aftægt. Ved 
FT 1860 var han 73 år gl. og enkemand. Han boede da og blev forsørget af Anders 
Thomasen i Segalt. Han døde den 1. august 1864 i Segalt og blev begravet den 8. 
august s.å. på Skødstrup kirkegård. 

Knud Nielsen var født i Eskerod og døbt den 9. juli 1790 i Hornslet. Han boede hjem-
me ved FT 1801. Han blev den 29. juni 1821 i Skødstrup gift (1) med Else Mor-

tensdatter (1788-1830). Hun var datter af gårdmand i Vorre Morten Jensen og 
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hustru Cathrine Rasmusdatter og var født i Worre og døbt den 21. september 1788 
i Skødstrup. Da han giftede sig i 1821 var han tjenestekarl for Hr. Kattrup [sogne-
præsten] i Skødstrup præstegård. Hun døde den 8. oktober 1830 i Worre og blev 
begravet den 16. oktober s.å. på Skødstrup kirkegård. 
 
Han blev den 7. juni 1831 i Skødstrup gift (2) med Ane Nielsdatter. Hun var dat-
ter af gårdmand i Worre Niels d.y. Nielsen og hustru Karen Andersdatter. Hun var 
født den 19. november 1811 i Skødstrup og døde efter 1891. Ved FT 1834/45 var 
han gårdmand i Vorre i Skødstrup sogn. I 1845 havde han 4 børn. Han var enke-
mand da han giftede sig med Ane Nielsdatter. Han døde 85 år gl som aftægtsmand 
for sønnen Niels Knudsen i Vorre. Han døde den 2. februar 1876 i Vorre og blev 
begravet den 10- februar 1876 på Skødstrup kirkegård. I KB er indført: "Han står 
anført i Kirkebogen i Hornslet, som født i Eskerod 1790, uden dato, men dåben 
fandt sted 7. Sø. efter Trinitatis. Død af alderdomssvagelighed. Invalid fra 1813. 
Slaget ved Sehested ved Rendsborg". Han må m.a.o. have været ryttersoldat og 
deltaget i slaget ved Sehested i Slesvig 10. december 1813. Formentlig var han 
rytter i Fynske Regiments lette Dragoner, som deltog i denne fægtning. 
 
Sønnen Niels Knudsen overtog hans gård i Vorre. Den anden søn, Niels Peter 
Knudsen, blev også gårdmand i Vorre.  

Ane Kirstine Nielsdatter (ane 5) var født den 25. juni 1792 i Eskerod og døbt den 8. 
juli s.å. i Hornslet. Hun, døde den 11. juli 1880 i Skødstrup og blev begravet den 
17. juli s.å. på Hornslet kirkegård. Hun blev gift med Thomas Nielsen Laue den 
8. november 1814 i Hornslet. 

 
Kirsten blev trolovet med Niels den 29. maj 1781 i Skødstrup. 
 
Ved FT 1787 boede familien i Eskerod i Hornslet sogn: 
Niels Nielsen, husbonde, 35, første ægteskab, bonde og gårdbeboer 
Kirsten Rasmusdatter, madmoder, 38, første ægteskab 
Niels Nielsen, barn af første ægteskab, 6 
Rasmus Nielsen, barn af første ægteskab, 3 
Anna Cathrine, et plejebarn, 9, bliver opdraget for betaling 
Niels Rasmussen, tjenestedreng, 12 
Anders Pedersen, tjeneste karl, 48, første ægteskab 
 
Han døde 55 år gl. i Eskerod og blev begravet den 16. marts 1803 på Hornslet kirkegård. Han 
var gårdmand i Eskerod (FT 1801). De havde gennem mange år også en plejedatter Anne 
Cathrine (1778- ). 
 
 
Anders Laursen 12 
 
var født i Worre og døbt den 15. juli 1764 i Skødstrup. Han blev den 8. marts 1791 i Skød-
strup gift med  
 



44 

Anne Kirstine Pedersdatter 13 
 
Hun var født i Segalt og døbt den 13. december 1767 (3. søndag i advent) i Skødstrup kirke. 
 
Sammen havde de børnene: 
 

Peder Andersen var født i Worre og døde 12 dage gl. Begravelsen fandt sted den 8. 
september 1793 på Skødstrup kirkegård. 

Mette Kirstine Andersdatter var født den 18. december 1794 i Worre og døbt den 27. 
december s.å. i Skødstrup kirke. Hun døde den 5 marts 1795 i Worre og blev be-
gravet den 10. marts 1795 på Skødstrup kirkegård. Hun døde af mæslinger 11 uger 
gl. 

Laurits Andersen (ane 6) var født den 15. april 1796 i Worre og døbt den 9. juni s.å. i 
Skødstrup kirke. Han døde den 12. oktober 1853 i Worre og blev begravet den 14. 
oktober 1853 på Skødstrup kirkegård. Han blev gift med Ane Elisabeth Laurs-

datter den 13. januar 1826 i Skødstrup. 
Mette Kirstine Andersdatter var født den 6. juli 1800 i Worre og blev hjemmedøbt 

samme dag. Hun døde den 7. juli s.å. og blev begravet den 10. juli s.å. på Skød-
strup kirkegård. 

Kirsten Andersdatter var født den 12. september 1801 i Worre og døbt den 18. oktober 
s.å. i Skødstrup. Hun døde den 8. december s.å. og blev begravet på Skødstrup 
kirkegård umiddelbart efter. 

Christen Andersen var født den 13. november 1802 i Worre og døbt den 28. november 
s.å. i Skødstrup kirke. Han blev konfirmeret 1. søndag efter påske 1817. Præsten 
anførte da, at han har "de fornødne kundskaber og er sædelig". Han var søn af af-
døde gårdmand Anders Laursen i Worre.  
 
Han blev gift (1) med Ane Nielsdatter (o. 1810 – 1852) den 31. maj 1836 i Skød-
strup. Hun kom fra Auning og var datter af gårdmand Niels Rasmussen. Ægtepar-
ret fik 2 børn. Hun døde 31. december 1852 i Segalt. 
 
Han blev gift (2) med Mette Kirstine Nielsdatter (1819-83) den 6. august 1853 i 
Skødstrup kirke. Hun var datter af daglejer i Skødstrup by Niels Jensen og Kirsten 
Rasmusdatter. Ingen børn sammen.  
 
Ved FT 1845 var han husmand og daglejer i Segalt i Skødstrup sogn. Han døde 85 
år og 7 mdr. gl. den 17. juni 1888 i Skødstrup og blev begravet den 23. juni s.å. på 
Skødstrup kirkegård. Han var da enkemand og boede hos sønnen, graver Niels 
Christensen Just i Skødstrup. 

 
Han blev også kaldt Anders Lauritzen. Han døde inden 1814 i Worre, Skødstrup. (KB for 
Skødstrup mangler 1809-14). Han var gårdmand i Worre (FT 1801, hvor de havde sønnen 
Laurits).  
 
Ved FT 1787 boede Anne Kirstine hos forældrene i Segalt. Ved FT 1834/40 var hun enke og 
aftægtskone hos sønnen Laurs i Worre. Hun døde den 24. februar 1841 i Worre og blev be-
gravet den 5. marts 1841 på Skødstrup kirkegård. Ved hendes død er det anført, at hun var 
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enke efter Søren Pedersen. Hun blev gift med (2) Søren Pedersen Bang. Han var født i Ugel-
bølle og døbt den 15. oktober 1780 i Mørke. Han var søn af gårdmand i Ugelbølle Peder An-
dersen Bang og hustru Karen Sørensdatter. Han døde den 3. maj 1816 i Vorre og blev begra-
vet den 8. maj 1816 på Skødstrup kirkegård. 
 
 
Lars Rasmussen 14 
 
var født i Segalt og døbt den 31. juli 1757 i Skødstrup kirke. Han blev gift (1) den 4. marts 
1783 i Bregnet med Anne Rasmusdatter. Hun var født i Følle og døbt den 11. juni 1755 i 
Bregnet. Hun døde i Skødstrup og blev begravet 24. juni 1803 i Skødstrup. 
 
Sammen fik de sønnen: 

 
Rasmus Laursen var født i Skødstrup og døbt den 3. september 1786 i Skødstrup kirke. 

Han døde i Skødstrup og blev begravet den 23. februar 1788 på Skødstrup kirke-
gård. 

 
Lars blev den 30. september 1803 i Skødstrup gift (2) med  
 
Sara Jørgensdatter 15 
 
Hun var født i Skødstrup by og døbt den 10. april 1779 i Skødstrup kirke. 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Ane Elisabeth Laursdatter (ane 7). Hun var født den 16. februar 1805 i Skødstrup by 
og døbt den 29 marts 1805 i Skødstrup. Hun døde den 2. februar 1847 i Skødstrup 
og blev begravet den 4. marts 1847 på Skødstrup kirkegård. Hun blev viet til Lau-

rits Andersen den 13. januar 1826 i Skødstrup kirke. 
Rasmus Laursen var født den 27. april 1807 i Segalt og døbt den 31. maj s.å. i Skød-

strup. Han blev konfirmeret i Skødstrup kirke 1. søndag efter påske 1821. Han fik 
karaktererne god og sædelig. Ved FT 1834 var han 27 år og ugift. Han boede da 
hjemme hos moderen i Skødstrup.  
 
Den 1. december 1835 giftede han sig i Skødstrup med Gerhardine Larsine Met-

te Margrethe Larsen. Hun var datter af afdøde sognepræst Barthold Larsen i 
Skødstrup og hustru Ane Margrethe Qvade. Gerhardine var født omkring 1814 og 
døde på Ebbestrupgård den 22. september 1838 og blev begravet den 1. oktober 
s.å. på Ødum kirkegård. De havde sammen en lille datter Saraline. 
 
Den 22. august 1842 giftede han sig (2) i Spørring kirke med Kirsten Marie 

Thomasdatter. Hun var født i Herst den 17. juni 1823 og døbt i Trige kirke den 
20. oktober s.å. Hendes forældre var gårdmand i Trige Thomas Nielsen og hustru 
Sidsel Marie Christensdatter. De fik sammen syv børn. 
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I 1835 rejste han 28 år gl. fra Skødstrup til Ebbestrup i Ødum sogn. Han ankom til 
Ødum sogn sammen med sin kone og svigermoderen fra Skødstrup. Her betegnes 
han som ejer af Ebbestrupgård. Vielsen havde vel næppe fundet sted på det tids-
punkt! 1848 solgte han Ebbestrupgård og familien flyttede til Elsted, hvor han 
overtog en anden gård. Denne gård havde han til 1855, hvor han købte Røde Møl-
le i Lisbjerg sogn. Han drev møllen til sin død i 1870. Han døde i Røde Mølle den 
2. juli 1870 og blev begravet på Lisbjerg kirkegård den 8. juli s.å. Enken drev 
møllen videre til 1872, hvor hun solgte møllen og flyttede til Århus sammen med 
3 af børnene. 

Kirsten Laursdatter var født den 26. maj 1809 i Segalt og døbt den 2. juli s.å. i Skød-
strup kirke. Hun blev konfirmeret i Elsted kirke 1. søndag efter påske 1824. Ved 
FT 1834 var hun 25 år gl. og ugift. Hun boede da hjemme hos moderen i Skød-
strup.  
 
Hun blev gift med (1) Rasmus Mortensen den 30. maj 1835 i Skødstrup. Han var 
født i Vorre og døbt den 29. august 1790 i Skødstrup. Hans forældre var gårdmand 
i Vorre Morten Jensen og hustru Cathrine Rasmusdatter. Han døde den 8 marts 
1844 i Vorre og blev begravet den 15. marts s.å. på Skødstrup kirkegård.  
 
Hun blev gift med (2) Niels Jensen Helboe den 8. oktober 1844 i Skødstrup. Han 
var født den 20. maj 1819 på Hjortshøj Mark og døbt den 11. juli s.å. i Hjortshøj. 
Han var søn af boelsmand på Hjortshøj Mark Jens Nielsen Helboe og hustru Anne 
Marie Rasmusdatter. Han døde den 8. august 1869 i Vorre og blev begravet den 
13. august s.å. i Skødstrup. 
 
Ved FT 1845 boede en plejesøn, Morten Sørensen (8) hos familien. Han boede her 
også ved FT 1850 og 1855 - sidst var han 18 år gl. og tjenestekarl. Af FT 1855 kan 
man se, at Kirsten fik børnene Laurs Peter og Jens Marius med Niels Helboe. Ved 
denne FT var de hhv. 8 og 4 år gl. Kirsten døde 44 gl. af tyfus den 16. maj 1853 i 
Vorre og blev begravet den 19. maj s.å på Skødstrup kirkegård. 
 

Ane Marie Laursdatter var født den 17. november 1814 i Skødstrup og døbt den 18. 
december s.å. i Skødstrup. Hun døde 77 år gl. den 9. november 1892 i Bondegår-
den i Skødstrup og blev begravet den 16. november s.å. i Skødstrup. Ved sit gif-
termål med Søren Simonsen overtog de Bondegården i Skødstrup. Ved FT 1845 
var hun 31 år. Hun fik ingen børn - men havde nogle af søsterens børn i pleje efter 
søsterens død i 1847. Ved FT 1880 boede hun på Bondegården i Skjødstrup hos 
Anton Laursen. Hun var da 65 år gl og enke. Hun levede stadig ved FT 1890. Hun 
blev gift med Søren Simonsen (1810-61) den 16. oktober 1840 i Skødstrup. Han 
var søn af gårdmand i Segalt Simon Sørensen og hustru Mette Andersdatter. Han 
drev en gård i Skødstrup by og var vist en periode sognerådsformand. 

Mette Marie Laursdatter var født den 21. juni 1820 i Skødstrup og døbt den 30. juli 
s.å. i Skødstrup. Hun døde under et ophold hos sin søster på Kalstrupgård den 26. 
december 1895 og blev begravet i Skødstrup. Ved FT 1845 var hun 25 år og ugift. 
Hun boede da hos søsteren Ane Marie. Hun blev den 2. juli 1847 i Skødstrup gift 
med Rasmus Simonsen (1817-91). Han var søn af ovennævnte Simon Sørensen 
og hustru Mette Andersdatter. M.a.o. giftede to brødre sig med to søstre!  
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Han overtog gården i Segalt (matr. nr. 16a) efter sin far Simon Sørensen omkring 
1846. Faderen havde frikøbt gården af Vosnæsgård 1808 for 2.200 rd. I 1855 blev 
den udflyttet fra Segalt. Han solgte gården til svigersønnen Anders Laursen og 
kom selv på aftægt. Ved FT 1880 boede han og konen på gården som aftægtsfolk, 
hhv. 62 og 59 år gl. 

 
Han kaldte sig Laurits og var gårdmand i Segalt ved FT 1787. Han døde 63 år gl. den 22. au-
gust 1820 i Segalt og blev begravet den 27. august 1820 på Skødstrup kirkegård. 
 
Sara giftede sig (2) i Skødstrup den 1. november 1822 med Jens Rasmussen Groesen. Han 
var født i Hjelmager og døbt den 10. oktober 1762 i Skødstrup. Hans forældre var fæste-
gårdsmand Rasmus Andersen Groesen og hustru Elsebeth Rasmusdatter.  
 
Sammen havde de datteren: 
 

Else Jensdatter Groesen født den 11. april 1825 i Skødstrup by og døbt den 14. juni 
s.å. i Skødstrup kirke. Hun døde 1898 i Kalstrup i Mejlby sogn. Ved FT 1834 var 
hun 9 år gl. 
 
Hun rejste 15 år gl. fra Skødstrup til Ødum sogn 25/4 1840. Her skulle hun være 
tjenestepige hos halvbroderen Rasmus Laursen på Ebbestrupgård (tilgangsliste). 
Året efter rejste hun til Mejlby 16 1/4 år gl. (afgangs liste). Hun blev forlovet med 
Mogens Mogensen foråret 1841. Forlovere var hendes arbejdsgiver [og halvbror] 
R. Laursen på Ebbestrupgård og hans arbejdsgiver på Bygballegård N. Kjær.. 
 
Hun blev gift med Mogens Christensen Mohnsen den 1. juni 1841 i Mejlby kir-
ke. Vielsen er indført i KB i Ødum sogn og fandt sted i Mejlby kirke. Han var søn 
af proprietær Christen Mogensen (Bygballegård) og hustru Perlene Marie Peder-
sen/Gregersen Bloch. Ved FT 1845 var hun gift med Mogens Mogensen i Mejlby. 
Hun var 20 år gl og havde da 2 børn på 1 og 3 år. 
 
Han var gårdmand i Mejlby. Iflg. Trap Danmark købte Mogens Christensen 
Mohnsen i 1855 Kalstrupgård i Mejlby sogn for 28.000 Rd. af Joh. Hansen. Går-
den var da på 9 tdr. hartkorn. Gården blev senere sammenlagt med den ene af 
Bygballegårdene, så den blev på i alt 17 tdr. hartkorn. Efter hans død fortsatte en-
ken driften af gården, som efter hendes død i 1898 blev overtaget af sønnen Jens 
Chr. Mohnsen. I 1915 købte Udstykningsforeningen for Kalvøvigegnen gården for 
143.000 kr., hvorefter den blev udstykket.  
 
Ved FT 1860 var han 44 år gl. og proprietær i Kalstrup i Mejlby sogn. Han havde 
da 8 børn i alderen 3-18 med Else. I huset var endvidere en lærerinde og 9 tjene-
stefolk. Ved FT 1870 havde forældreparret 10 hjemmeboende børn samt 4 tjene-
stefolk på gården. Ved FT 1880 havde forældrene 6 børn og 7 tjenestefolk på går-
den. Ved FT 1890 boede forældrene med 3 børn på gården. Hertil kom 4 tjeneste-
folk. 
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Han døde 73 år gl. som gårdejer i Kalstrup. 
 
Ved FT 1801 var hun i sit 22. år og boede hos broderen Peder Jørgensen i Skødstrup. Efter 
Laurits død giftede hun sig i 1822 med den ældre ungkarl Jens Rasmussen Grosen. Han købte 
i 1823 "Bondegården" i Skødstrup af Peder Nielsen Bonde. Jens døde den 8. april 1833 i 
Skødstrup by og blev begravet den 17. april s.å. på Skødstrup kirkegård. Ved FT 1834 stod 
hun som selvejer af gården i Skødstrup (Embjerggård). I 1840 overdrog hun gården til sviger-
sønnen Søren Simonsen. Ved FT 1845 boede hun som enke og aftægtskone hos datteren Ane 
Marie i Skødstrup. Hun var da i sit 67. år. Hun døde den 18. december 1847 i Skødstrup by og 
blev begravet den 27. december s.å. på Skødstrup kirkegård. 
 
 

Tipoldeforældre. 
 
Jens Jespersen Laue 16 
 
blev døbt den 8. januar 1688 i Skødstrup kirke. Han blev gift med 
 
Maren Rasmusdatter 17 
 
Hun var født i Aastrup og døbt den 1. januar 1689 i Skødstrup. 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Rasmus Jensen Laue blev døbt den 26. november 1719 i Skødstrup og døde efter 1778 
i Skødstrup. Han blev trolovet med Anne Nielsdatter i hans faders Jens Jespersens 
hus i Skødstrup 3. søndag efter Trinitatis 1746. Han blev gift med Anne Nielsdat-

ter (1721-78) den 7. august 1746 i Skødstrup. Hun var datter af Niels Møller. 
 
Han boede i Skødstrup 1761-63, hvor han var fadder hos broderen. Ved konens 
død i 1778 betegnes hun Rasmus Laues hustru. Han er ikke fundet død i Skød-
strup, men da han ikke optræder i FT 1787, må han være død inden. 

Sidsel Jensdatter Laue var født i Skødstrup by og døbt den 8. november 1722 i Skød-
strup. Hun døde efter 1787. Hun blev trolovet med Søren Nielsen "udi hendes Fa-
ders Jens Jespersens Hus" Dom. sexagesima 1746. Hun blev gift med Søren Niel-

sen Rytter den 7. juni 1746 i Skødstrup. Hans begravelse er ikke fundet i Skød-
strup sogn. 
 
Ved FT 1787 var hun enke og nød ophold hos sønnen Niels Rytter Sørensen i 
Skødstrup. Hun var da 65 år gl.  

Jens Laue. Han boede i Kradbjerg og var fadder hos Niels Laue 1756-61. Han blev gift 
med NN, som døde i Kradbjerg og blev begravet i Hornslet den 7. december 1760. 

Niels Jensen Laue (ane 8) var født i Aastrup og døbt den 11. marts 1725 i Skødstrup. 
Han døde den 18. december 1805 i Segalt og blev begravet den 22. december 
1805 i Skødstrup. Han blev gift med (1) Boel Andersdatter den 9. juli 1755 i 
Skødstrup. Hun var født i Hjelmager og døbt den 17. oktober 1723 i Skødstrup. 
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Hun døde i Segalt og blev begravet den 25. marts 1770 i Skødstrup. Han blev gift 
med (2) Maren Christensdatter den 13. juni 1770 i Skødstrup. Hun var født i 
Skødstrup by og døbt den 5. februar 1741 i Skødstrup. Hun døde inden 1787. 

 
Hun døde i Skødstrup by og blev begravet den 9. marts 1746 i Skødstrup. Hun var tvilling 
med Sidsel. Hun blev 56 år og 2 mdr. gl. Han døde 77 år gl. i Skødstrup by og blev begravet 
den 24. maj 1765 på Skødstrup kirkegård. 
 
 
Christen Jensen Madsen 18 
 
var født omkring 1702. Han giftede sig med 
 
Mette Pedersdatter 19 
 
Hun var født i Skødstrup by og døbt den 4. oktober 1705 i Skødstrup 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Jens Christensen var født Skødstrup by og døbt den 13. februar 1735 i Skødstrup. Han 
døde tilsyneladende tidligt. 

Peder Christensen var født i Skødstrup by og døbt den 22. april 1737 i Skødstrup. Han 
døde tilsyneladende tidligt. 

Niels Christensen var født i Skødstrup by og døbt den 29. juni 1738 i Skødstrup. Han 
blev gift (1) med Kirsten Christensdatter den 22. november 1765 i Skødstrup. 
Hun var født omkring 1737 og døde i Skødstrup by og blev begravet den 19. sep-
tember 1776 i Skødstrup. Hun tjente på Vosnæsgård, da de blev viede. Hun blev 
39 år gl. Ellers vides intet om hendes herkomst. 
 
Han blev gift (2) med Birgitte Rasmusdatter den 20. juni 1777 i Skødstrup. Hun 
var født i Segalt og døbt den 25. marts 1740 i Skødstrup som datter af gårdmand i 
Segalt Rasmus Laursen. Hun blev begravet den 8. oktober 1777 i Skødstrup. 
 
Han blev gift (3) med Bodil Sørensdatter den 23. juni 1778 i Hornslet. Hun var 
født i Rodskov og døbt den 18. maj 1744 i Hornslet. Hun var datter af Søren Niel-
sen og hustru Maren Johansdatter i Rodskov. Hun døde efter 1787. 
 
Ved FT 1787 var han bonde og husmand i Skødstrup i Skødstrup sogn. Han var da 
51 år og gift for 3. gang. Han var ofte fadder for søsterens børn, ligesom Niels 
Laue var fadder for svogerens børn. 
 
Formentlig ham, der var aftægtsmand hos datteren Anne Nielsdatter i Segalt ved 
FT 1801. Han var da 63 år gl. enkemand, men er her anført som gift 1. gang! Han 
blev formentlig begravet i Skødstrup. 
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Maren Christensdatter (ane 9). var født i Skødstrup by og døbt den 5. februar 1741 i 
Skødstrup Hun døde inden 1787. Hun blev gift med Niels Jensen Laue den 13. 
juni 1770 i Skødstrup. 

Ellen Christensdatter var født Skødstrup by og døbt den 15. december 1743 i Skød-
strup. Hun døde i Skødstrup by og blev begravet den 10. juli 1744 i Skødstrup. 
Ved hendes fødsel er ikke angivet noget navn! 

Niels Christensen var født Skødstrup by og døbt den 27. juni 1745 i Skødstrup. Han 
døde i Skødstrup by og blev begravet den 19. juli 1750 i Skødstrup. Han blev 5 år 
og 7 uger gl. 

 
Han blev som regel kaldt Christen Madsen. Han døde i Skødstrup by og blev begravet den 27. 
juli 1757 i Skødstrup. Han blev 55 år gl. Hvornår hun døde vides ikke. Formentlig hed hun 
Mette Pedersdatter. Ellers var Christen gift med søsteren! 
 
 
Niels Pedersen Molbo 20 
 
var født omkring 1720. Navnet på hans hustru kendes ikke. 
 
Han fik børnene: 
 

Rasmus Nielsen Molbo var født i Rodskov og døbt den 30. oktober 1746 i Hornslet. 
Han døde den 18. januar 1820 i Segalt og blev begravet den 23. januar 1820 i 
Skødstrup. Han blev konfirmeret i Skødstrup 1769. Han var ofte fadder for Niels 
Nielsens børn i Eskerod. Ved FT 1787 var han 39 år gl. husmand og hjulmand i 
Segalt. Ved FT 1801 var han husmand med jord i Segalt. Han var forlover for dat-
teren Karen i 1814. Han døde 72 år gl. som husmand i Segalt i Skødstrup sogn. 
Han blev gift med Karen Eskildsdatter den 10. oktober 1783 i Hornslet. Hendes 
ophav kendes ikke. 

Niels Nielsen (ane 10) var født i Segalt og døbt den 23. marts 1749 i Skødstrup. Han 
døde i Eskerod og blev begravet den 16. marts 1803 i Hornslet. Han blev gift med 
Kirsten Rasmusdatter den 26 JUN 1781 i Skødstrup. 

Zidsel Nielsdatter var født i Segalt og døbt den 5. marts 1752 i Skødstrup. Hun blev 
konfirmeret 1767. Ved FT 1787 var hun 35 år gl. Hun boede da i Studstrup, hvor 
hun var indsidder og væverske. Det er anført, at hun var gift, men manden optræ-
der ikke på stedet. 

Maren Nielsdatter var født i Segalt og døbt den 21. september 1755 i Skødstrup. 
Mette Nielsdatter var født i Segalt og døbt den 29. april 1759 i Skødstrup. 
Anders Nielsen var født omkring 1760. Han blev gift med Else Nielsdatter den 9. juli 

1784 i Skødstrup. Hendes ophav kendes ikke. Ved FT 1787 var han 27 år gl, ind-
sidder og daglejer i Aastrup. Ved FT 1801 var han 41 år gl, bonde og gårdbeboer 
sst. Børn: Niels (o. 1786), Erik (o. 1787), Ellen (o. 1792), Anders (o. 1795). 1801 
boede en moster i huset: Anne Rasmusdatter. Hun var enke efter Anders Pedersen, 
hvis gård de rimeligvis havde overtaget. Han døde 69 år gl. som opholdsmand i 
Aastrup den 15. februar 1829 i Aastrup og blev begravet den 24. februar 1829 i 
Skødstrup. 
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Han eller hun må være søsken til Niels Nielsen i Eskerod!!!!  
Knud Nielsen var født i Segalt og døbt den 27. december 1762 i Skødstrup. Han døde 

samme dag og blev begravet den 27. december 1762 i Skødstrup. 
 
Han boede i Segalt i Skødstrup sogn o. 1750. Han døde i Segalt og blev begravet den 25. 
marts 1778 i Skødstrup. Han døde 64 (evt. 61) år gl. 
 
 
Rasmus Eriksen 22 
 
var født i Skødstrup by og døbt den 14. januar 1700 i Skødstrup. Han blev gift (1) med Zitzel 

Rasmusdatter Snedker. Hendes ophav kendes ikke. Sammen havde de børnene: 
 

Sophia Maria Rasmusdatter var født i Aastrup og døbt den 13. april 1724 i Skødstrup. 
Dåbsdato svær at læse! 

Elsebeth Rasmusdatter var født i Aastrup og døbt den 2. februar 1727 i Skødstrup. 
Hun blev gift med (1) Rasmus Andersen Groesen den 17. juni 1760 i Skødstrup. 
Han var født i Hjelmager og døbt den 21. september 1707 i Skødstrup. Han var 
gårdfæster i Hjelmager i Skødstrup sogn. Han døde i Hjelmager og blev begravet 
den 19. december 1779 i Skødstrup.  
 
Hun blev gift med (2) Anders Jørgensen, som var født omkring 1719. 

Dorthe Rasmusdatter var født i Aastrup og døbt den 26. juni 1729 i Skødstrup. 
Karen Rasmusdatter var født i Aastrup og døbt den 15. juni 1732 i Skødstrup. 

 
Han var gift (2) med 
 
Anna Pedersdatter 23 
 
Hun var født i Aastrup og døbt den 7. august 1701 i Skødstrup. Hun døde 62 år gl. i Aastrup 
og blev begravet den 2. marts 1763 i Skødstrup. 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Peder Rasmussen var født i Aastrup og døbt den 28. maj 1741 i Skødstrup. Han døde i 
Aastrup og blev begravet den 27. december 1754 i Skødstrup. Han blev 13 år gl. 

Kirsten Rasmusdatter (ane 11) var født i Aastrup og døbt den 19. november 1747 i 
Skødstrup. Hun døde den 13. december 1819 i Eskerod og blev begravet den 19. 
december 1819 i Hornslet. Hun blev gift med Niels Nielsen den 26. juni 1781 i 
Skødstrup. 

 
Han var gårdmand i Aastrup og blev kaldt Snedker. 
 
Han døde i Aastrup og blev begravet den 25. marts 1759 i Skødstrup. Anna døde i Aastrup og 
blev begravet den 2. marts 1763 i Skødstrup. Han blev 69 år, 18 uger og 1 dag gl (KB).  
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Havde han brødre Christen (fra Aastrup, døde 1750), Ole (fra Studstrup døde 66 år gl i 1753), 
Jens (fra Skødstrup, døde 63 år gl i 1754)? 
 
 
Lars Andersen 24 
 
var født omkring 1711 i Brandstrup i Hjortshøj sogn. Han giftede sig (1) den 19. maj 1750 i 
Skødstrup med Rasmus Kochs enke (af 2. ægteskab) Karen Nielsdatter Hun var født om-
kring 1712. Ved vielsen er det anført, at hun var Rasmus Kochs enke. Hun døde i Worre - 
formentlig af en fødselskomplikation - og blev begravet den 14. februar 1751 i Skødstrup. 
 
Sammen fik de datteren: 
 

Maren Laursdatter var født i Worre og døbt den 7. februar 1751 i Skødstrup. Hun dø-
de i Worre og blev begravet den 18. marts 1753 i Skødstrup. Ved begravelsen er 
barnets alder opgivet til 3½ år. Samtidig har præsten anført, at der var tale om Lars 
Andersens barn. 

 
Lars Andersen giftede sig (2) den 29. juni 1751 i Skødstrup med Rasmus Kochs barnebarn 
(datter af en datter af Rasmus Kochs 1. ægteskab) 
 
Mette Christensdatter 25 
 
Hun var født i Worre og døbt den 21. januar 1731 i Skødstrup. Sammen fik de børnene: 
 

Anders Laursen var født i Worre, Skødstrup og døbt den 2. februar 1753 i Skødstrup. 
Han døde i Worre og blev begravet 1761 i Skødstrup. Han blev 7 år og nogle uger 
gl. 

Christen Laursen var født i Worre og døbt den 11. februar 1755 i Skødstrup. Han blev 
konfirmeret i 1772. 

Rasmus Lauritsen var født i Vorre og døbt den 31. januar 1757 i Skødstrup. Han døde 
30. april 1840 i Brandstrup i Hjortshøj sogn og blev begravet den 7. maj 1840 i 
Hjortshøj. Hans dåbsindførsel er meget utydelig i KB, og det fremgår heraf, at 
hans navn var Peder! Der er dog næppe tvivl om, at der er tale om Rasmus. Han 
blev konfirmeret 1774 i Skødstrup (Jacob Møllers stedsøn - Rasmus). Han blev 
gift med (1) med Maren Pedersdatter den 14. november 1783 i Skødstrup. Hun 
var født omkring 1758. Hun døde den 18. april 1816 i Brandstrup og blev begravet 
den 26. april 1816 i Hjortshøj. 
 
Rasmus Laursen optræder som fadder i Skødstrup 1796. Ved FT 1787 boede han 
(30 år gl.) på gård nr. 1 i Brandstrup by sammen med sin kone Maren Pedersdatter 
(29), to tjenestefolk og Peder Andersen (67), om hvem det er oplyst: "gammel og 
nyder ophold af gården". Peder Andersen døde i 1793, og her er det oplyst, at han 
var Rasmus Laursens farbror. Heraf kan man udlede, at Rasmus Laursen overtog 
sin bedstefars gård i Brandstrup. Senest ved bedstefaderens død i 1742 overgik 
gården formentlig til sønnen Rasmus Andersen, som drev den til sin død i 1784. 
Den ugifte broder Peder Andersen havde samtidig ophold på gården. Ved FT 1801 
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var han husbonde i Brandstrup, Hjortshøj sogn. Han døde i 1840, 84 år gl. som af-
tægtsmand af Brandstrup. 
 
Han blev gift med (2) Mette Madsdatter den 1. juli 1826 i Skødstrup. Hun var 
født i Kradberg og døbt i Hornslet den 7. marts 1790. Hendes forældre var hus-
mand Mads Rasmussen Winther og hustru Kirsten Nielsdatter. Hun døde den 7. 
januar 1839 i Brandstrup og blev begravet den 15. januar 1839 i Hjortshøj. 

Jens Laursen var født i Worre og døbt den 12. november 1758 i Skødstrup. Han døde i 
Worre og blev begravet den 22. april 1759 i Skødstrup. Han blev ½ år gl. 

Karen Lauridsdatter var født i Skødstrup og døbt den 24. juni 1761 i Skødstrup. Hun 
døde i Skødstrup og blev begravet den 18. december 1794 i Skødstrup. Ved FT 
1787 opholdt hun sig hos broderen Rasmus i Brandstrup som tjenestepige (26 år 
og ugift). Hun døde 32 år gl. Hun blev gift med Christen Møller den 9. oktober 
1789 i Skødstrup. Han var søn af bonde i Segalt Peder Jørgensen Møller og hustru 
Kirsten Rasmusdatter og var født 1753 i Segalt. Han overtog faderens gård i Se-
galt og døde formentlig 1809-14, hvor KB for Skødstrup er brændt. 

Anders Laursen (ane 12). Han var født i Worre og døbt den 15. juli 1764 i Skødstrup. 
Han døde inden 1814 i Worre, Skødstrup. Han blev gift med Anne Kirstine Pe-

dersdatter #1485 den 8. marts 1791 i Skødstrup. Hun var søster til ovennævnte 
Christen Møller. 

Mette Laursdatter var født i Skødstrup og døbt den 22. marts 1767 i Skødstrup. Det er 
formentlig hende, som døde i Worre og blev begravet den 11. marts 1787 med 
bemærkningen: Jacob Møllers Mette af Worre begravet 14 Aar gl. (Aldersangivel-
sen er noget upræcis!). 

 
Da Lars Andersen giftede sig, er det angivet, at han kom fra Brandstrup i Hjortshøj sogn. På et 
matrikelkort fra 1782 er det påført, at han ejede/fæstede gård nr. 8 i Worre i Skødstrup sogn. 
Han døde 61 år gl. i Worre og blev begravet den 9. februar 1772 i Skødstrup. 
 
Mette Christensdatter blev konfirmeret i Skødstrup 1. søndag efter påske 1747. Efter Lars' død 
giftede hun sig den 9. oktober 1772 i Skødstrup med Jacob Rasmusen Møller. Han var født 
omkring 1733, døde i Worre og blev begravet den 20. juni 1790 i Skødstrup. Han kom sand-
synligvis fra Linå i Todbjerg sogn (angivet ved vielsen).  
 
Sammen med Jacob Rasmussen Møller havde hun sønnen: 
 

Rasmus Jacobsen var født omkring 1772. Ved FT 1787 boede han hjemme (en søn af 
hendes 2. ægteskab står der i FT). Han var da 16 år gl. Hans dåb kan ikke findes i 
KB. Hans videre skæbne er ukendt. 

 
Ved FT 1787 var Mette Christensdatter 53 år gl. og i sit 2. ægteskab. Hun døde 74 år gl. den 
7. april 1804 i Worre og blev begravet den 13. april s.å. på Skødstrup kirkegård. Ved hendes 
død er det angivet, at hun var aftægtskone for Anders Lauritsen i Worre. 
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Peder Jørgensen Møller 26 
 
var født i Egå og døbt den 23. januar 1713 i Egå. Han blev den 11. juni 1745 i Skødstrup gift 
med 
 
Kirsten Rasmusdatter 27 
 
Hun var født i Segalt og døbt den 27. december 1724 i Skødstrup. 
 
Sammen havde de børnene: 

 
Dorthe Pedersdatter var født i Segalt og døbt den 27. december 1746 i Skødstrup. Hun 

blev konfirmeret 1766. Ellers ukendt skæbne. 
Dødfødt Møller var dødfødt i Segalt og begravet den 21. januar 1748 i Skødstrup. 
Jørgen Pedersen Møller var født i Segalt og døbt den 8. juni 1749 i Skødstrup. Ellers 

ukendt skæbne. 
Rasmus Pedersen Møller var født i Segalt og døbt den 10. oktober 1751 i Skødstrup 

Han døde den 16. januar 1752 i Segalt og blev begravet den 19. januar s.å. på 
Skødstrup kirkegård. Det spæde barn "som døde hos forældrene af Deres uforsig-
tihed Natten imellem 15. og 16. Januar." (KB). 

Rasmus Pedersen Møller var født omkring 1752 i Segalt. Han døde i Segalt og blev 
begravet den 21. november 1762 i Skødstrup. Han var i sit 11. år. 

Christen Møller var født 1753 i Segalt og døbt festo gratium actionis (?) 1753 i Skød-
strup. Han blev konfirmeret 1771. Han overtog vel faderens gård i Segalt efter fa-
derens død i 1787, og fik moderen Kirsten Rasmusdatter på aftægt, indtil hun dø-
de i 1802. Han optræder som fadder for Anders Lauritsens børn (dobbelt svoger-
skab!). Han blev gift (1) den 9. maj 1780 med Anne Madsdatter. Hun døde inden 
1787.  
 
Han blev den 9. oktober 1789 i Skødstrup gift (2) med Karen Lauridsdatter Hun 
var født i Skødstrup og døbt den 24. juni 1761 i Skødstrup kirke. Hun var datter af 
Lars Andersen og Mette Christensdatter (anepar 24 og 25). Hun døde i Segalt og 
blev begravet den 18. december 1794 i Skødstrup.  
 
Han blev gift med (3) Anna Dorthe Jonasdatter den 17. marts 1795 i Skødstrup. 
Hun var født i Segalt og døbt den 3. marts 1765 i Skødstrup. Christen døde 1809-
14, hvor KB for Skødstrup ikke findes. 
 
Hun giftede sig efter Christens død igen med Jacob Hansen (1778-1849). Hun dø-
de den 6. november 1850 i Segalt og blev begravet den 15. november s.å. i Skød-
strup. 

Sidsel Pedersdatter Møller var født omkring 1755 i Segalt, døde i Segalt og blev be-
gravet den 27. marts 1757 i Skødstrup. Hun blev 2 år gl. 

Rasmus Pedersen Møller var født i Segalt og døbt den 22. oktober 1758 i Skødstrup. 
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Peder Pedersen Møller var født i Segalt og døbt den 2. august 1761 i Skødstrup. Han 
døde i Segalt og blev begravet den 23. august 1761 i Skødstrup. Barnet blev 6 
uger gl. 

Jørgen Pedersen Møller var født i Segalt og hjemmedøbt. Han døde i Segalt og blev 
begravet den 16. december 1762 i Skødstrup. Barnet blev 11 dage gl. 

Kirsten Pedersdatter Møller var født i Segalt og døbt den 4. maj 1766 i Skødstrup. 
Hun døde i Segalt og blev begravet 1766 i Skødstrup. Hun døde 3 uger og 4 dage 
gl. 

Anne Kirstine Pedersdatter (ane 13) var født i Segalt og døbt den 13. december 1767 i 
Skødstrup Hun døde den 24. februar 1841 i Worre og blev begravet den 5. marts 
1841 i Skødstrup. Hun blev gift med (1) Anders Laursen den 8. marts 1791 i 
Skødstrup. Han var født i Worre og døbt den 15. juli 1764 i Skødstrup. Han døde 
inden 1814 i Worre, Skødstrup. Hun blev gift med (2) Søren Pedersen Bang, 
som var født i Ugelbølle og døbt den 15. oktober 1780 i Mørke. Han døde 3. maj 
1816 i Vorre og blev begravet den 8. maj s.å. i Skødstrup. 

 
Han var bonde i Segalt. De blev trolovede Hellig trekongers dag 1745. Et lille (det mindste) 
barn døde og blev begravet 16/1 1758. Ved FT 1787 var han 77 år, mens hun var 63 år, og 
begge i 1. ægteskab. Han døde i Segalt og blev begravet den 6. juni 1787 i Skødstrup. Hun 
døde som aftægtskone hos sønnen Chresten Møller i Segalt, 80 år gl. og blev begravet den 11. 
maj 1802 i Skødstrup. 
 
 
Rasmus Rasmusen Ibsen 28 
 
var født i Segalt og døbt den 16. november 1710 i Skødstrup. Han blev omkring 1742 gift med 
 
Lisbeth Pedersdatter 29 
 
Hun var født i Segalt og døbt den 22. oktober 1719 i Skødstrup. Hun blev også kaldt Elisabeth 
(faderens skifte). 
 
Sammen havde de børnene: 
 

Kirsten Rasmusdatter var født i Segalt og døbt den 5. maj 1743 i Skødstrup. 
Dorthe Rasmusdatter var født i Segalt og døbt den 20. september 1744 i Skødstrup 

Hun døde i Segalt og blev begravet den 24. marts 1745 i Skødstrup. 
NN Rasmusen var født den 22. marts 1745 i Segalt og døde umiddelbart efter og blev 

begravet den 24. marts 1745 i Skødstrup. Barnet fandtes død for forældrene i sen-
gen om morgenen, var født den 22. næstforud inden dåb (KB). 

Peder Rasmusen var født i Segalt og døbt den 16. januar 1746 i Skødstrup Han døde i 
Segalt og blev begravet den 7. marts 1751 i Skødstrup. 

Christen Rasmussen var født i Segalt og døbt den 19. november 1747 i Skødstrup. Han 
døde i Segalt og blev begravet den 7. marts 1751 i Skødstrup. "2. Søndag i Fasten 
lagt Jord på lille Rasmus Ibsens 2.det Barn af Segalt, som døde af Børnekopper." 
(KB). 
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Christen Rasmussen var født i Segalt og døbt den 28. marts 1751 i Skødstrup. Han dø-
de i Segalt og blev begravet den 20. juli 1753 i Skødstrup. 

Rasmus Rasmussen Ibsen var født i Segalt og døbt den 18. marts 1753 i Skødstrup. 
Han døde den 12. december 1840 i Studstrup og blev begravet den 21. december 
s.å. i Skødstrup. Ved FT 1801 var han bonde i Studstrup i Skødstrup sogn. Han 
var da 49 år gl. og gift 2. gang. Foruden konen (44) var der 2 børn af andet ægte-
skab og 5 tjenestefolk i husstanden. Han blev gift med (1) Anne Rasmusdatter, 
som var født omkring 1720. Hun døde i Studstrup og blev begravet den 20. maj 
1793 i Skødstrup. Han blev gift med (2) Johanne Mikkelsdatter den 12. juli 
1793 i Skødstrup. Hun var født omkring 1758 og døde efter 1805. 

Lars Rasmussen (ane 14) var født i Segalt og døbt den 31. juli 1757 i Skødstrup. Han 
døde den 22. august 1820 i Segalt og blev begravet den 27. august s.å. i Skød-
strup. Han blev gift med (1) Anne Rasmusdatter den 4. marts 1783 i Bregnet. 
Hun var født i Følle og døbt den 11. juni 1755 i Bregnet. Hun døde i Skødstrup by 
og blev begravet den 24. juni 1803 i Skødstrup. Han blev gift med (2) Sara Jør-

gensdatter den 30. september 1803 i Skødstrup. Hun var født i Skødstrup by og 
døbt den 10. april 1779 i Skødstrup. Hun døde den 18. december 1847 i Skødstrup 
by og blev begravet den 27. december s.å. i Skødstrup. 

 
Han overtog en gård i Segalt i Skødstrup sogn efter Peder Olesen i 1742, hvor Peder Olesen 
døde, og giftede sig samtidig med datteren. Han blev til stadighed kaldet "lille Rasmus Ibsen". 
4. søndag efter påske 1745 stod han sammen med konen til offentligt skrifte i Skødstrup kirke: 
"blef lille Rasmus Ibsen og Hustru af Segalt publice absolverede for deres barn som blef fun-
den død for Dem i Sengen". Hun er nævnt som fadder 1751. Han døde 47½ år gl. i Segalt og 
blev begravet den 23. april 1758 i Skødstrup.  
 
Lisbeth var enke i Segalt i Skødstrup sogn i 1758, hvor hun trolovede sig med Rasmus 
Rasmusen fra Ugelbølle fredag den 1. december 1758. Hun blev gift (2) med Rasmus 

Rasmusen den 14. juni 1759 i Skødstrup. Han var født omkring 1730. Han døde i Segalt og 
blev begravet den 1. december 1771 i Skødstrup. Hun døde 56 år gl. i Segalt og blev begravet 
den 29. marts 1782 i Skødstrup.  
 
Sammen med sin anden ægtemand havde hun børnene: 
 

Rasmus? Rasmussen var født i Segalt og døbt februar 1760 i Skødstrup. Tidspunkt og 
dåbsnavn er meget utydelige! 

Kirsten Rasmusdatter var født i Segalt og døbt den 25. juli 1762 i Skødstrup. 
 
 
Jørgen Bertelsen 30 
 
var født 1735 i Hjelmager og døbt den 20. marts 1735 i Skødstrup. Han havde tilnavnet Bon-
de. Han blev gift den 3. juni 1767 i Skødstrup med 
 
Kirsten Rasmusdatter 31 
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Hun var født i Aastrup og døbt den 26. december 1738 i Skødstrup. Blandt hendes faddere var 
Sara Olsdatter fra Elsted (gudmor). 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Bertel Jørgensen var født 1767 i Skødstrup by og døbt den 10. januar 1768 i Skødstrup. 
Peder Jørgensen var født i Skødstrup by og døbt den 15. december 1771 i Skødstrup. 

Han døde den 11. marts 1851 i Skødstrup by og blev begravet den 20. marts 1851 
i Skødstrup. Ved FT 1787 boede han hjemme hos forældrene, 15 år gl. Han over-
tog gården i Skødstrup efter faderens død i 1795. Ved FT 1801 var han gift 2. 
gang og havde en søn på 3 år. Endvidere boede moderen og 2 søskende på gården. 
Ved FT 1834 boede han som enkemand og aftægtsmand hos husmand Henrich 
Henrichsen i Skødstrup. Han døde 80 år gl. som aftægtsmand i Skødstrup. Her er 
angivet, at han var født sst. som søn af Jørgen Bonde. Han blev gift med (1) Ma-

ren Andersdatter den 5. maj 1797 i Skødstrup. Hun var født omkring 1775 og 
døde 24 år gl. af en hidsig feber (KB) i Skødstrup by og blev begravet den 17. fe-
bruar 1799 i Skødstrup. Han blev gift med (2) Maren Andersdatter den 9. juli 
1799 i Skødstrup. Hun var født i Svinbo og døbt den 15. november 1772 i Skød-
strup. Hendes forældre var gårdmand i Svindbo Anders Sørensen og hustru Anne 
Simonsdatter. Hun døde inden 1834, måske 1809-14, hvor KB mangler. 

Maren Jørgensdatter var født omkring 1776. Hun døde efter 1845. Ved FT 1787 var 
hun 11 år gl. Ved FT 1845 var hun 69 år gl. Hun blev gift med Christen Sørensen 

Balle (1771-1845). Han var søn af husmand i Segalt Søren Christensen Balle og 
hustru Karen Sørensdatter. Christen drev i en årrække Vadsken Kro. Ved FT 1834 
havde han afhændet kroen til sønnen Søren. Han døde 73 år gl. som aftægtsmand i 
Vadsken. 

Rasmus Jørgensen var født omkring 1778 Han døde efter 1801. Ved FT 1787 var han 9 
år gl. Ved FT 1801 var han 24 år og ugift tjenestekarl hos broderen Peder Jørgen-
sen i Skødstrup. 

Sara Jørgensdatter (ane 15). Hun var født i Skødstrup by og døbt den 10. april 1779 i 
Skødstrup. Hun døde den 18. december 1847 i Skødstrup by og blev begravet den 
27. december s.å. i Skødstrup. Hun blev gift med (1) Lars Rasmussen den 30. 
september 1803 i Skødstrup. Han var født i Segalt og døbt den 31. juli 1757 i 
Skødstrup. Han døde den 22. august 1820 i Segalt og blev begravet den 27. august 
s.å. i Skødstrup. Hun blev gift med (2) Jens Rasmussen Groesen den 1. novem-
ber 1822 i Skødstrup. Han var født i Hjelmager og døbt den 10. oktober 1762 i 
Skødstrup. Han døde den 8. april 1833 i Skødstrup by og blev begravet den 17. 
april s.å. i Skødstrup. 

 
Ved FT 1787 boede han med familie i Skødstrup by: 
 Jørgen Bertelsen, 52, gift, Hosbonde, bonde og gaardbeboer 
 Kirsten Rasmusdatter, 48, gift, Madmoder 
 Peder Jørgensen, 15, ugift, søn af 1 ægteskab 
 Rasmus Jørgensen, 9, ugift, søn af 1 ægteskab 
 Maren Jørgensdatter, 11, ugift, datter af 1 ægteskab 
 Zara Jørgensdatter, 8, ugift, datter af 1 ægteskab 
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Han døde 61 år gl af brystsyge (TB) i Skødstrup by og blev begravet den 11. juni 1795 i Skød-
strup. Ved FT 1801 boede hun hos sønnen i Skødstrup som 63-årig, enke og aftægtskone - og 
sammen med børnene Rasmus (24) og Sara (22). Hun døde den 11. februar 1822 og blev be-
gravet den 16. februar s.å. i Skødstrup. 
 
 

Tip-tip-oldeforældre. 
 
Jesper Lavesen 32 
 
var født i Skødstrup by og døbt den 29. april 1646 i Skødstrup. Han var antagelig nr. 2 søn 
med dette navn! Han blev gift med 
 
Birthe Nielsdatter 33 
 
Hun var født omkring 1660. 
 
Sammen havde de børnene: 
 

Niels Jespersen Laue var født i Skødstrup og døbt den 26. januar 1685 i Skødstrup. 
Han døde i Skødstrup og blev begravet den 17. juni 1686 i Skødstrup. 

Jens Jespersen Laue (ane 16) var født i Skødstrup og døbt den 8. januar 1688 i Skød-
strup. Han døde i Skødstrup by og blev begravet den 24. maj 1765 i Skødstrup. 
Han blev gift med Maren Rasmusdatter. 

Kirsten Jespersdatter var født i Skødstrup by og døbt den 23. november 1690 i Skød-
strup. Hun døde efter 1725, hvor hun var fadder i Skødstrup. 

Anne Jespersdatter var født i Skødstrup by og døbt den 2. april 1699 i Skødstrup. 
 
Jesper boede i Skødstrup by og døde formentlig 1704-39, hvor KB har en lakune vedr. begra-
velser.  
 
Birthe døde 86 år gl. som enke i Skødstrup by og blev begravet den 30. marts 1746 i Skød-
strup. Hun bar Jens Pedersen Søndergårds barn i Elsted i 1695: Birthe Nielsdatter - Jesper 
Laues i Skødstrup. Hvad var hendes slægtsskabsforbindelse til Elsted? 
 
 
Rasmus Rasmussen d.æ. Sønder 34 
 
var født omkring 1650 i Skødstrup. Han døde efter 1694. Han var husmand i Aastrup i Skød-
strup sogn omkring 1680-95. Navnet på hans hustru kendes ikke. Han fik følgende børn: 
 

Rasmus Rasmusen Sønder var født i Aastrup og døbt den 26. oktober 1677 i Skød-
strup. Han døde inden 1681. 

Karen Rasmusdatter Sønder var født i Aastrup og døbt den 27. februar 1680 i Skød-
strup. 
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Rasmus Rasmusen d.y. Sønder var født i Aastrup og døbt den 12. marts 1682 i Skød-
strup. 

Niels Rasmusen Sønder var født i Aastrup og døbt den 25. oktober 1684 i Skødstrup. 
Han døde i Aastrup og blev begravet 1684 i Skødstrup. Barnet døde om andenda-
gen (KB). 

Maren Rasmusdatter (ane 17) var født i Aastrup og døbt den 1. januar 1689 i Skød-
strup. Hun døde i Skødstrup by og blev begravet den 9. marts 1746 i Skødstrup. 
Hun blev gift med Jens Jespersen Laue. 

Sidsel Rasmusdatter (ane 41) var født i Aastrup og døbt den 1. januar 1689 i Skød-
strup. Hun døde i Segalt og blev begravet den 1. august 1751 i Skødstrup. Hun var 
tvilling med Maren. Hun blev gift med Peder Nielsen Molbo (1683-1753). Han 
var søn af husmand i Segalt Niels Mikkelsen Molboe og hustru Karen Sørensdat-
ter. Peder beboede en fæstegård i Segalt. Ved hans død betegnes han som "en 
gammel Mand, som fandtes død på en Gaard på Segalt Mark."  

Jens Rasmusen Sønder var født i Aastrup og døbt den 27. september 1691 i Skødstrup. 
Han døde inden 1694. 

Jens Rasmusen Sønder var født i Aastrup og døbt den 6. maj 1694 i Skødstrup. 
 
 
Jens Christensen Madsen 36 
 
var født omkring 1657. Han blev gift med 
 
Ellen Knudsdatter 37 
 
Hun var født i Skødstrup by og døbt den 14. januar 1672 i Skødstrup. Ved hendes dåbsindfør-
sel er angivet i marginen: Død 1744, æt 72 og 9 uger. 
 
Sammen havde de børnene: 
 

Else Jensdatter var født i Skødstrup by og døbt den 5. april 1697 i Skødstrup. 
Christen Jensen Madsen (ane 18) var født omkring 1702 og døde i Skødstrup by og 

blev begravet den 27. juli 1757 i Skødstrup. Han blev gift med Mette Pedersdat-

ter. 
Knud Jensen var født i Skødstrup by og døbt den 17. januar 1706 i Skødstrup. 

 
Han døde 83 år gl. i Skødstrup by og blev begravet den 22. juni 1740 i Skødstrup. 
 
Hun døde i Skødstrup by og blev begravet den 24. marts 1744 i Skødstrup. Det kan med rela-
tiv stor sikkerhed fastslås, at Jens Christensen Madsen var gift med Ellen Knudsdatter, idet 
sønnen Christen Jensen Madsen opkaldte en datter Ellen. Hvis ikke, var han gift med en sø-
ster. 
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Peder Lassen 38 
 
Han var antagelig født omkring 1670 som Las Pedersens første søn. KB udviser visse lakuner 
i denne periode. 
 
Maren Nielsdatter 39 
 
Sammen havde de børnene: 
 

Mette Pedersdatter (ane 19). Hun var født i Skødstrup by og døbt den 4. oktober 1705 i 
Skødstrup. Hun blev gift med Christen Jensen Madsen.  

Las Pedersen var født i Skødstrup by og døbt den 2. april 1709 i Skødstrup. Han døde i 
Skødstrup by og blev begravet den 23. august 1764 i Skødstrup. Han boede i 
Skødstrup i Skødstrup sogn. Ved hans begravelse er anført: "lille Lass Pedersen, 
som var 57 år gl". Han blev gift med Sidsel Jensdatter. Hun kom muligvis fra 
Skæring, hvor hun havde to brødre (faddere). 
 
Var det ham (Lass Pedersen af Skødstrup) som blev gift med Maren Nielsdatter af 
Kankbølle i Hjortshøj kirke 1. p. Tr. 1733?  

Niels Pedersen var født i Skødstrup by og døbt i 1715 i Skødstrup. Han døde 1744. 
 
Han døde i Skødstrup by og blev begravet den 24. december 1741 i Skødstrup. Han boede i 
Skødstrup by i Skødstrup sogn. Var Maren Nielsdatter søster til Tyge Nielsen og Hans Nielsen 
i Skødstrup (faddere)? 
 
 
Peder Nielsen Molbo 40 
 
var født i Segalt og døbt den 25. marts 1683 i Skødstrup. Han blev gift med 
 
Sidsel Rasmusdatter 41 
 
Hun var født i Aastrup og døbt den 1. januar 1689 i Skødstrup. 
 
Sammen havde de børnene: 
 

Sidsel Pedersdatter Molboe. Hun var født i Segalt og døbt den 22. januar 1719 i Skød-
strup. 

Niels Pedersen Molbo (ane 20). Han var født omkring 1720. Han døde i Segalt og blev 
begravet den 25. marts 1778 i Skødstrup. 

Rasmus Pedersen Molboe var født i Segalt og døbt den 15. marts 1722 i Skødstrup. 
Han døde i Segalt og blev begravet den 6. februar 1774 i Skødstrup. Han var bon-
de i Segalt Skødstrup sogn. 
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Efteråret 1745 stod han til offentligt skrifte i Skødstrup kirke: 16. søndag efter 
Trinitatis "Blef Magrete ChrestensDtr af Segalt publice absolveret efter [barnefød-
sel] og udlagt til Barnefader Rasmus Pedersen Molboe i Segalt". 19. søndag efter 
Trinitatis "blef forbemeldte Rasmus Molboe publ. absolveret efter bemeldte ud-
læggelse". (KB). Han blev den 1. juli 1748 i Skødstrup gift med Maren Nielsdat-

ter. Hendes ophav kendes ikke. Efter hans død, drev hun gården i Segalt videre 
(FT 1787). Hun døde efter 1787. 

Lauritz Pedersen Molboe var født i Segalt og døbt den 1. januar 1725 i Skødstrup. 
Søren Pedersen Molboe var født i Segalt og døbt den 4. august 1726 i Skødstrup. 

 
Han beboede en fæstegård i Segalt. Han døde i Segalt og blev begravet den 16.april 1753 i 
Skødstrup. Ved hans død betegnes han som "en gammel Mand, som fandtes død på en Gaard 
på Segalt Mark”. Hun døde i Segalt og blev begravet den 1. august 1751 i Skødstrup.  
 
 
Erik Rasmussen 44 
 
var født omkring 1650 i Skødstrup. Navnet på hans kone kendes ikke. Han var gårdmand i 
Skødstrup o. 1680-95. Han døde efter 1700. Han havde børnene: 
 

Rasmus Eriksen var født 1681 i Skødstrup by og døbt den 18. marts 1681 i Skødstrup. 
Han døde den 18. marts 1681 i Skødstrup by og blev begravet den 20. marts s.å. i 
Skødstrup. Ved dåben er angivet, at barnet døde og blev begravet den efterfølgen-
de søndag. 

Rasmus Eriksen var født i Skødstrup by og døbt den 28. januar 1683 i Skødstrup. Han 
døde i Skødstrup by og blev begravet den 13. april 1684 i Skødstrup. KB angiver, 
at Erik Rasmusens drengebarn i Skødstrup blev begravet. 

Maren Eriksdatter var født i Skødstrup by og døbt den 22. februar 1685 i Skødstrup. 
Hun er nævnt flere gange som fadder i Todbjerg og Skødstrup sogne (1724 og 
1732). 1732 boede hun i Aastrup. 

Peder Eriksen Snedker var født i Skødstrup by og døbt den 25. november 1688 i 
Skødstrup. Han flyttede til Todbjerg, hvor han var gift og fik børn 1719-30. 

Rasmus Eriksen var født i Skødstrup by og døbt den 1. januar 1691 i Skødstrup Han 
døde inden 1700. 

Jens Eriksen var født i Skødstrup by og døbt den 29. september 1695 i Skødstrup. 
Rasmus Eriksen (ane 22). Han var født 1700 i Skødstrup by og døbt den 14. januar 

1700 i Skødstrup. Han døde i Aastrup og blev begravet den 25. marts 1759 i 
Skødstrup. Han blev gift med (1) Zitzel Rasmusdatter Snedker. Han blev gift 
med (2) Anna Pedersdatter. Hun var født i Aastrup og døbt den 7. august 1701 i 
Skødstrup. Hun døde i Aastrup og blev begravet den 2. marts 1763 i Skødstrup.  

 
 
Peder Espensen 46 
 
var bonde i Aastrup i Skødstrup sogn omk. 1700-1711. Han døde efter 1711. Han blev om-
kring 1697 i Skødstrup gift med 
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Dorthe Olufsdatter 47 
 
Hun var født omkring 1660 i Egå. Hun kom givetvis fra Skæring i Egå sogn, hvorfra der kom 
faddere i 1686. Ved en barnedåb i 1698 er det angivet, at hun havde brødre i Hjelmager. Hun 
blev gift med (1) Christen Rasmusen Bonde omkring 1685. Han var født i Aastrup og døbt 
den 12. april 1653 i Skødstrup. Han døde i Aastrup og blev begravet den 16. januar 1696 i 
Skødstrup. Efter Christen Bondes død i 1696 giftede hun sig (2) med Peder Espensen. 
 
Sammen med Christen Rasmussen Bonde havde hun børnene: 
 

Dorthe Christensdatter var født i Aastrup og døbt den 10. oktober 1686 i Skødstrup. 
Hun døde i Segalt og blev begravet den 6. februar 1746 i Skødstrup. Hun er nævnt 
som Rasmus Ibsens kone ved flere lejligheder, hvor hun bar et barn til dåben 
(1716/22). Hun blev 60 år "mindre 12 uger". Hun blev gift med Rasmus Ibsen 
(anepar 54/55). 

Jens Christensen var født i Aastrup og døbt den 14. oktober 1688 i Skødstrup. 
Rasmus Christensen var født i Aastrup og døbt den 25. oktober 1691 i Skødstrup. Han 

døde i Aastrup og blev begravet den 15. december 1695 i Skødstrup. Han døde 4 
år og 7 uger gl. 

Maren Christensdatter var født i Aastrup og døbt den 25. marts 1694 i Skødstrup. Hun 
døde i Aastrup og blev begravet den 25. marts 1700 i Skødstrup. Ved hendes død 
er angivet: "Maren Christensdatter, Peder Jespersens steddatter i Aastrup. Ætat 6". 

 
Sammen med Peder Espensen havde hun børnene: 
 

Maren Pedersdatter var født i Aastrup og døbt den 15. maj 1698 i Skødstrup. 
Anna Pedersdatter (ane 23). Hun var født i Aastrup og døbt den 7. august 1701 i Skød-

strup. Hun døde i Aastrup og blev begravet den 2. marts 1763 i Skødstrup. Hun 
blev gift med Rasmus Eriksen. 

Christen Pedersen var født i Aastrup og døbt den 10. maj 1705 i Skødstrup. 
 
Dorthe Olufsdatter døde i Aastrup og blev begravet den 10. juli 1740 i Skødstrup. Hun var 80 
år gl, da hun blev begravet. 
 
 
Anders Andersen Foged 48 
 
Han var bonde i Brandstrup i Hjortshøj sogn. Han døde i Brandstrup og blev begravet den 9. 
april 1742 i Hjortshøj. Han var gift med 
 
Mette Lauridsdatter 49 
 
Hun optræder ofte som fadder i familien og må have været Anders Fogeds hustru. 
 
Sammen havde de børnene: 
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Peder Andersen var født omkring 1705 i Brandstrup. Han døde i Brandstrup og blev 

begravet den 24. september 1707 i Hjortshøj. Barnet blev 2½ år gl. (KB: Anno 
ætatis decimo quarto). 

Lars Andersen (ane 24). var født omkring 1711 i Brandstrup, Hjortshøj. Han døde i 
Worre og blev begravet den 9. februar 1772 i Skødstrup. Han blev gift med (1) 
Karen Nielsdatter den 19. maj 1750 i Skødstrup. Hun var født omkring 1712. 
Hun døde i Worre og blev begravet den 14. februar 1751 i Skødstrup. Han blev 
gift med (2) Mette Christensdatter den 29. juni 1751 i Skødstrup. Hun var født i 
Worre og døbt den 21. januar 1731 i Skødstrup. Hun døde den 7. april 1804 i 
Worre og blev begravet den 13. april s.å. i Skødstrup. 

Kirsten Andersdatter var født i Brandstrup og døbt den 4. september 1712 i Hjortshøj. 
Rasmus Andersen var født i Brandstrup og døbt den 6. juni 1717 i Hjortshøj. Han døde 

i Brandstrup og blev begravet den 25. juli 1784 i Hjortshøj. Han boede i Brand-
strup. Han var gift med en pige fra Worre, og optræder derfor som fadder i flere 
familier i Worre! Han døde 61 år og nogle måneder og uger gl. Han blev gift med 
Maren Nielsdatter den 11. juni 1751 i Skødstrup. Hun kom da fra Worre. 

Peder Andersen var født i Brandstrup og døbt den 5. oktober 1721 i Hjortshøj. Han dø-
de i Brandstrup og blev begravet den 10. juni 1793 i Hjortshøj. Ved FT 1787 boe-
de han på gård nr. 1 i Brandstrup hos nevøen Rasmus Laursen. Han var da 67 år gl 
og ugift karl på gården. Der er anført: "gammel og nyder ophold af gården". Han 
døde i 1793, 72 år gl. mindre 4 måneder og nogle uger. Her er angivet, at han var 
Rasmus Laursens ugifte farbror. 

Oluf Andersen Troligt en bror til Lars. Han boede i Hesselballe 1751, hvor han var 
fadder i Worre. 

 
 
Christen Olsen 50 
 
var født i Worre og døbt den 3. april 1687 i Skødstrup. Han var bonde i Worre i Skødstrup 
sogn.  
 
Maren Rasmusdatter 51 
 
var født i Worre og døbt den 4. marts 1708 i Skødstrup. Hun døde i Worre og blev begravet 
den 24. maj 1744 i Skødstrup. Hun døde efter barsel af sønnen Johannes og blev 36 år og 4 
måneder gammel. 
 
Sammen med Maren havde han børnene: 
 

Mette Christensdatter (ane 25). Hun var født i Worre og døbt den 21. januar 1731 i 
Skødstrup. Hun døde den 7. april 1804 i Worre og blev begravet den 13. april s.å. 
i Skødstrup. Hun blev den 29. juni 1751 i Skødstrup gift med (1) Lars Andersen 
Han var født omkring 1711 i Brandstrup i Hjortshøj sogn og døde i Worre og blev 
begravet den 9. februar 1772 i Skødstrup. Hun blev gift med (2) Jacob Rasmus-
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sen Møller den 9. oktober 1772 i Skødstrup. Han var født omkring 1733 og døde i 
Worre og blev begravet den 20. juni 1790 i Skødstrup. 

Anders Christensen var født i Worre, Skødstrup og døbt den 25. marts 1733 i Skød-
strup. Han døde inden 1745 og blev begravet i Skødstrup. 

Oluf Christensen var født i Worre og døbt den 6. juli 1738 i Skødstrup. 
Anna Christensdatter var født i Worre og døbt den 16. april 1741 i Skødstrup. 
Johannes Christensen var født i Worre og døbt den 20. maj 1744 i Skødstrup. Han dø-

de den 23. maj 1744 i Worre og blev begravet den 24. maj s.å. i Skødstrup. 
 
Efter Marens død i 1744, blev han den 26. juli 1744 i Skødstrup gift med (2) Kirsten An-

dersdatter. Sammen havde de børnene: 
 

Anders Christensen var født i Worre og døbt den 15. februar 1745 i Skødstrup. Han 
døde i Worre og blev begravet den 27. februar 1746 i Skødstrup. 

Christen Christensen var født i Worre og døbt den 26. februar 1747 i Skødstrup. Mu-
ligvis ham, som blev gift med Maren Christensdatter i Hornslet i 1777. 

Anders Christensen var født i Worre og døbt den 28. marts 1749 i Skødstrup. Ved då-
ben er angivet, at barnet døde samme dag, som det blev døbt. Han blev begravet i 
Skødstrup. 

Anders Christensen var født omkring 1751 i Worre. Han blev konfirmeret 1766. 
 
Han døde 81 år gl. i Worre og blev begravet den 8. april 1765 i Skødstrup.  
 
 
Jørgen Pedersen Møller 52 
 
Han havde sønnerne Søren og Rasmus i Egå og Hans i Hjortshøj (faddere for Peter Jørgensen 
Møller). Gården i Egå var ejet af Domkapitlet i Århus, og tiende tilfaldt rektor v Katedralsko-
len i Århus. Sandsynligvis overtog han gården omkring 1710. Hans sønner Søren og Rasmus 
overtog gården efter ham. Han døde i Egå og blev begravet den 21. december 1727 i Egå kir-
ke. 
 
Navnet på hans hustru kendes ikke. Han havde børnene: 
 

Rasmus Møller (o. 1709 – 1783). Han overtog gården i Egå efter faderen. 
Peder Jørgensen Møller (ane 26) var født i Egå og døbt den 23. januar 1713 i Egå. Han 

døde i Segalt og blev begravet den 6. juni 1787 i Skødstrup. Han blev gift med 
Kirsten Rasmusdatter den 11. juni 1745 i Skødstrup. 

Christen Jørgensen Møller var født 1714 i Egå. Han boede i Spørring 1749. 
Niels Jørgensen Møller var født i Egå og døbt den 27. december 1716 i Egå. Han var 

gårdmand i Skejby og døde 1790. 
Jens Jørgensen Møller, var født i Egå og døbt den 16. februar 1721 i Egå. Han levede 

1734, hvor han er nævnt som fadder. 
Søren Møller. Han boede i Egå i 1746. 
Hans Jørgensen Møller var født i Egå og døbt den 21. januar 1725 i Egå. Han boede i 

Egå inden han omkring 1750 flyttede til Hjortshøj. Her boede familien til omkring 
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1770, hvor de flyttede til Skødstrup. Ved FT 1787 boede han med konen i Skød-
strup by. Han var da 64 år gl og i sit første ægteskab. Han døde 70 år gl. i Skød-
strup og blev begravet den 3. juli 1794 i Skødstrup. Han blev gift med Zara 

Nielsdatter. Hun var født omkring 1731. Hun er ikke fundet i FT 1801 for Skød-
strup. Hun er heller ikke fundet død i Skødstrup 1787-1801. 

 
 
Rasmus Ibsen 54 
 
var født omkring 1686. Han blev gift med 
 
Dorthe Christensdatter 55 
 
Hun var født i Aastrup og døbt den 10. oktober 1686 i Skødstrup. 
 
Sammen havde de børnene: 
 

Christen Rasmusen var født i Segalt og døbt den 24. februar 1709 i Skødstrup. 
Rasmus Rasmusen Ibsen (ane 28) var født i Segalt og døbt den 16. november 1710 i 

Skødstrup. Han døde i Segalt og blev begravet den 23. april 1758 i Skødstrup. 
Han blev gift med Lisbeth Pedersdatter omkring 1742. 

Anna Margrethe Rasmusdatter var født i Segalt og døbt den 30. juli 1713 i Skød-
strup. 

Cathrine Rasmusdatter var født i Segalt og døbt den 27. februar 1715 i Skødstrup. 
Hun døde inden 1719. 

Dorthe Rasmusdatter var født i Segalt og døbt den 18. april 1717 i Skødstrup. Hun 
blev gift omkring 1737 i Skødstrup med Rasmus Lauritsen (o. 1704-1765). Han 
var bonde i Segalt i Skødstrup sogn. 

Cathrine Rasmusdatter var født i Segalt og døbt den 26. marts 1719 i Skødstrup. Hun 
døde i Hjelmager og blev begravet den 6. august 1758 i Skødstrup. Hun blev gift 
med Rasmus Andersen Groesen (1707-79). Han var gårdfæster i Hjelmager i 
Skødstrup sogn. Efter Cathrines død giftede han sig med Elsebeth Rasmusdatter. 

Maren Rasmusdatter var født i Segalt og døbt den 22. februar 1722 i Skødstrup. 
Kirsten Rasmusdatter (ane 27) var født i Segalt og døbt den 27. december 1724 i 

Skødstrup. Hun døde i Segalt og blev begravet den 11. maj 1802 i Skødstrup. Hun 
blev gift med Peder Jørgensen Møller den 11. juni 1745 i Skødstrup. 

Karen Rasmusdatter var født i Segalt og døbt den 18. januar 1728 i Skødstrup. Hun 
var fadder for en af søsterens børn 1746. 

Anne Margrethe Rasmusdatter var født i Segalt og døbt den 28. januar 1731 i Skød-
strup. Hun var fadder 1749. 

 
Rasmus var bonde i Segalt. Han døde i Segalt og blev begravet den 9. januar 1758 i Skød-
strup. Ved hans død er angivet "gamle" Rasmus Ibsen, som blev 72 år gl. I en slægtsbog er det 
angivet, at man ikke kan finde hans fødsel, d.v.s. han må være var født uden for sognet. Imid-
lertid optræder i Skødstrup en samtidig Karen Ibsdatter, ligesom en Anne Jeppes fra Hjelma-
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ger o. 1685 er fadder. Er der tale om Rasmus' familie? Jeppe var et almindeligt navn i 
Wosnæs bye!  
 
Dorthe er nævnt som Rasmus Ibsens kone ved flere lejligheder, hvor hun bar et barn til dåben 
(1716/22). Hun døde i Segalt og blev begravet den 6. februar 1746 i Skødstrup. Hun blev 60 
år "mindre 12 uger". 
 
 
Rasmus Ibsen 56 
 
og 
 
Dorthe Christensdatter 57 
 
Se samme personer overfor – aneparret 54 og 55. 
 
 
Peder Olesen 58 
 
var født i Segalt og døbt den 21. juni 1696 i Skødstrup. Han blev gift (1) omkring 1718 med 
 
Dorthe Lauridsdatter 59 
Hun var født i Segalt og døbt den 1. november 1699 i Skødstrup. Hun døde efter 1731 i Se-
galt. 
 
Sammen havde de børnene: 
 

Lisbeth Pedersdatter (ane 29) var født i Segalt og døbt den 22. oktober 1719 i Skød-
strup. Hun døde i Segalt og blev begravet den 29. marts 1782 i Skødstrup. Hun 
blev gift (1) omkring 1742 med Rasmus Rasmusen Ibsen. Han var født i Segalt 
og døbt den 16. november 1710 i Skødstrup. Han døde i Segalt og blev begravet 
den 23. april 1758 i Skødstrup. Hun blev gift (2) den 14. juni 1759 i Skødstrup 
med Rasmus Rasmusen. Han var født omkring 1730 og døde i Segalt og blev be-
gravet den 1. december 1771 i Skødstrup. 

Oluf Pedersen var født i Segalt og døbt den 7. november 1723 i Skødstrup. Han døde 
efter 1742. 

Birgitte Pedersdatter var født i Segalt og døbt den 13. oktober 1726 i Skødstrup. Hun 
døde efter 1742. 

Maren Pedersdatter var født i Segalt og døbt den 7. oktober 1731 i Skødstrup. Hun 
døde efter 1742. Er det hende, som blev viet til Jens Sørensen i 1766? 

Anna Pedersdatter var født i Segalt og døbt den 10. oktober 1734 i Skødstrup. Hun 
døde inden 1742 i Segalt. Hun optræder ikke i skiftet efter faderen og må derfor 
være død inden 1742. 

Laurids Pedersen var født i Segalt og døbt den 26. december 1737 i Skødstrup. Han 
døde efter 1742. Sandsynligvis ham der ved FT 1787 var 50 år gl. og røgter på 
Vosnæsgård. Han var da gift. 
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Peder var fæstebonde i Segalt i Skødstrup sogn. Hans første kone Dorthe Laursdatter er nævnt 
i Segalt indtil 1731, men døde formentlig først omkring 1738. Kirsten Laursdatter er nævnt 
som fadder i Segalt 1731-36, men først 1738 som Peder Olesens hustru. Heraf slutter jeg, at 
Dorthe Lauridsdatter døde efter Laurids fødsel i 1737, og at Peder Olesen derefter giftede sig 
med søsteren Kirsten Lauridsdatter. Han blev gift (2) omkring 1738 med Kirsten Laurids-

datter. Hun var født i Segalt og døbt den 3. maj 1696 i Skødstrup. Hun døde i Segalt og blev 
begravet den 4. marts 1742 i Skødstrup. 
 
Han døde 47½ år gl. i Segalt og blev begravet den 6. juni 1742 i Skødstrup. 
 
Der blev afholdt skifte efter ham 11. august 1742. Heraf fremgår, at hans kone Kirsten Lau-
ridsdatter også var død. Børnene: Olluf (18), Laurids (5), Elisabeth (23), Bergitte (15) og Ma-
ren (10) fik Rasmus Lauridsen til formynder (morbror?). Ældste datters fæstemand var Ras-
mus Rasmussen, der havde fæstet stedet. (Vosnæsgårds skifteprotokol 1738-43, folio 143). 
 
 
Bertel Jørgensen 60 
 
var født i Hjelmager og døbt den 17. februar 1678 i Skødstrup. Han blev gift (1) med NN. 
Hun døde inden 1723. Sammen havde de børnene: 
 

Christen Bertelsen var født i Hjelmager og døbt den 6. november 1701 i Skødstrup. 
Han boede senere i Hornslet. Han blev gift med Karen Olufsdatter. Hun kom fra 
Hornslet. 

Mette Bertelsdatter var født i Hjelmager og døbt den 9. marts 1704 i Skødstrup. 
Peder Bertelsen var født i Hjelmager og døbt den 20. februar 1707 i Skødstrup. 
Jacob Bertelsen var født i Hjelmager og døbt den 17. august 1710 i Skødstrup. 
Margrethe Lisbeth Bertelsdatter var født i Hjelmager og døbt den 23. juli 1713 i 

Skødstrup. 
Karen Bertelsen var født i Hjelmager og døbt den 17. maj 1716 i Skødstrup. Hun døde 

inden 1725. 
 
Han blev gift (2) omkring 1723 med 
 
Maren Pedersdatter 61 
 
Hun var født i Segalt og døbt den 17. april 1701 i Skødstrup. Sammen havde de børnene: 
 

Jørgen Bertelsen var født i Hjelmager og døbt den 2. januar 1724 i Skødstrup. Han dø-
de inden 1735 og blev begravet i Skødstrup. 

Karen Bertelsdatter var født i Hjelmager og døbt den 8. januar 1725 i Skødstrup. Hun 
døde i Hjelmager og blev begravet den 7. november 1745 i Skødstrup. Hun blev 
konfirmeret 1745. Hun døde samme år 20 år og 10 mdr. gl. 
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Maren Bertelsdatter var født i Hjelmager og døbt den 13. juli 1727 i Skødstrup. Hun 
døde i Hjelmager og blev begravet den 24. maj 1745 i Skødstrup. Hun blev 19 år 
gl. 

Bodil Bertelsdatter var født i Hjelmager og døbt den 5. marts 1730 i Skødstrup. Hun 
var tvilling med Peder og blev konfirmeret 1747. Hun blev den 11. juni 1754 i 
Skødstrup gift med Poul Jensen, som boede i Skødstrup by. Hun døde 30 år og 10 
uger gl. i Skødstrup og blev begravet den 5. juni 1760 på Skødstrup kirkegård. 

Peder Bertelsen var født i Hjelmager og døbt den 5. marts 1730 i Skødstrup. Han døde 
inden 1732 og blev begravet i Skødstrup. Han var tvilling med Bodil. 

Peder Bertelsen var født i Hjelmager og døbt den 21. september 1732 i Skødstrup. 
Jørgen Bertelsen (ane 30) var født i Hjelmager og døbt den 20. marts 1735 i Skødstrup. 

Han døde i Skødstrup og blev begravet den 11. juni 1795 i Skødstrup. Han blev 
den 3. juni 1767 i Skødstrup gift med Kirsten Rasmusdatter. 

Anna Bertelsdatter var født i Hjelmager og døbt den 11. august 1737 i Skødstrup. Hun 
døde inden 1741. 

Søren Bertelsen var født i Hjelmager og døbt den 23. november 1738 i Skødstrup. Han 
døde 1782 i Skødstrup. Han blev gift med Mette Espensdatter, som levede 1787. 

Anne Bertelsdatter var født i Hjelmager og døbt den 22. oktober 1741 i Skødstrup. 
Hun blev den 9. marts 1762 i Skødstrup gift med Niels Rasmussen Snedker (født 
1730). 

 
Bertel Jørgensen var bonde i Hjelmager i Skødstrup sogn o. 1720-43. Han må have været gift 
2 gange, idet sønnen Christen lod stedmoderen fra Hjelmager bære et barn til dåben i Hornslet 
i 1750. Han døde 66½ år gl. i Hjelmager og blev begravet den 28. april 1743 i Skødstrup. Ma-
ren Pedersdatters navn er angivet ved flere lejligheder 1728 og 1731, hvor hun bar et barn til 
dåben. Hun døde i Hjelmager og blev begravet den 26. september1773 i Skødstrup. Hun boe-
de ved sin død hos Søren Bertelsen og døde 72 år gl. 
 
 
Rasmus Sørensen Sønder 62 
 
var født i Aastrup og døbt den 7. juni 1696 i Skødstrup. Han blev den 14. maj 1731 i Trige 
gift med 
 
Sara Olesdatter 63 
 
Hun var født i Trige by og døbt den 3. april 1714 i Trige. Sammen havde de børnene: 
 

Mette Rasmusdatter Sønder var født i Aastrup og døbt den 28. september 1733 i 
Skødstrup. Hun døde inden 1738 og blev begravet i Skødstrup. 

Søren Rasmusen Sønder var født i Aastrup og døbt den 6. marts 1735 i Skødstrup. Han 
døde 1735 i Aastrup og blev begravet i Skødstrup. 

Søren Rasmussen Sønder var født i Aastrup og døbt den 29. juli 1736 i Skødstrup. 
Han blev båret til dåben af moderens faster Karen Pedersdatter fra Lystrup. Blandt 
fadderne var moderens onkel Søren Rasmussen i Elsted g.m. Sara Pedersdatter. 
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Han blev gift (1) den 8. juni 1762 i Skødstrup med Karen Christensdatter Hun 
var født i Segalt og døbt den 18. april 1740 i Skødstrup. Hun var datter af gård-
mand i Segalt Christen Nielsen Balle og Birthe Jensdatter. Hun blev trolovet med 
Søren Rasmussen af Aastrup 29/2 1762. Hun døde i Segalt og blev begravet den 
11. juli 1779 i Skødstrup.  
 
Han blev gift (2) den 16. juni 1780 i Hornslet med Anne Jensdatter. Hun var født 
i Skødstrup og døbt den 15. April 1753. Hun var datter af Jens Pedersen Mejlby 
og Inger Poulsdatter. Ved FT 1787 var Søren bonde og gårdbeboer i Segalt i 
Skødstrup sogn. Han var da 56 år og i 2. ægteskab med Anne Jensdatter (33). 2 
børn boede hjemme. Han døde 57 år gl. som gårdmand i Segalt og blev begravet 
den 29. december 1793 i Skødstrup.  
 
Efter hans død giftede hun sig i 1794 med Johannes Nielsen Laue. Hun døde 25. 
oktober 1824 i Segalt Skovhus og blev begravet den 2. november i Skødstrup. 

Kirsten Rasmusdatter (ane 31) var født i Aastrup og døbt den 26. december 1738 i 
Skødstrup. Hun døde den 11. februar 1822 og blev begravet den 16. februar s.å. i 
Skødstrup. Hun blev den 3. juni 1767 i Skødstrup gift med Jørgen Bertelsen. 

Ole Rasmusen Sønder var født i Aastrup og døbt den 23. april 1741 i Skødstrup. Han 
er nævnt som fadder 1764. Ved FT 1787 var han bonde og gårdbeboer i Aastrup i 
Skødstrup sogn. Gift 2. gang. 5 børn. Han blev gift (1) den 9. juli 1777 i Skød-
strup med Kirsten Pedersdatter. Hun var født omkring 1743. Hun døde 39 år gl. 
i Aastrup og blev begravet 9. juli 1777 på Skødstrup kirkegård. Han blev gift (2) 
omkring 1779 med Kirsten Nielsdatter. Han døde 48 år gl. i Aastrup og blev be-
gravet den 28. april 1793 i Skødstrup. 

Peder Rasmusen Sønder var født i Aastrup og døbt den 23. august 1744 i Skødstrup. 
Han døde i Aastrup og blev begravet den 8. november 1744 i Skødstrup. 

Maren Rasmusdatter Sønder var født i Aastrup og døbt den 17. oktober 1745 i Skød-
strup. Hun døde i Hjelmager og blev begravet den 22. maj 1773. Hendes skifte af 
1. juni 1773 afsluttedes i al mindelighed med at faderen tilbyder at ville give sin 
umyndige datter arv, sengested med en del sengetøj, moders klæder og et par ki-
ster med forskelligt tøj. Skifteforvalteren tog mod dette og forpligtede faderen til 
at forsyne barnet med skolegang og skikkelig opdragelse. Hun blev den 27. juni 
1765 i Skødstrup gift med Anders Poulsen (1744-1807). Han var søn af Poul Ja-
cobsen Casse og hustru Kirsten Andersdatter. Anders Poulsen var bonde i Hjel-
mager. 

Anna Rasmusdatter Sønder var født i Aastrup og døbt den 21. april 1748 i Skødstrup. 
Mette Marie Rasmusdatter Sønder var født i Aastrup og døbt den 25. oktober 1750 i 

Skødstrup. Hun blev den 21. juni 1776 i Skødstrup gift med Peder Sørensen 
(1738-95). Han var gårdmand i Skæring og enkemand, da han giftede sig med 
Mette Marie. Hun døde i Skæring og blev begravet den 30. juni 1782 i Egå.  

Anders Rasmusen Sønder var født i Aastrup og døbt den 23. juni 1753 i Skødstrup. 
Han blev konfirmeret 1769, hvor faderen var død. 

 
Rasmus Sønder var bonde i Aastrup i Skødstrup sogn. Han døde 73 år gl. i Aastrup og blev 
begravet den 2. februar 1769 i Skødstrup.  
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Sara Olsdatter var fadder i Trige 1729-30. Hun blev trolovet med Rasmus 2. søndag i fasten 
1731. Formentlig den Sara Jensdatter [fejlskrivning!] fra Aastrup, som er nævnt som fadder i 
1737. Hun døde 74 år gl. i Aastrup, hvor hun boede hos sønnen Ole Sønder. Hun blev begra-
vet den 28. maj 1786 i Skødstrup. 
 
 

Tip-3-oldeforældre. 
 
Lave Jespersen 64 
 
var født omkring 1620. Han boede i Skødstrup 1646. Af Århus Domkapitels jordebog 1647 
fremgår, at han sammen med Mogens Jensen skulle svare en afgift på 3½ ørte byg, 2 ørte hav-
re, 1 fjerding smør og 1 svin. Domkapitlets præbende blev kaldt Hørning og stammer utvivl-
somt fra Peder Udsens tid og omfattede Hørning kirkes jorder på Djursland. Han blev gift med 
 
Kirsten Laves 65 
 
Sammen havde de børnene: 
 

Jens Lavesen. Han fik en datter begravet 1662. 
Maren Lavesdatter blev døbt den 29. januar 1643 i Skødstrup. 
Jesper Lavesen (ane 32) var født i Skødstrup og døbt den 29. april 1646 i Skødstrup. 

Han blev gift med Birthe Nielsdatter. 
 
Hun var født omkring 1600. Hun døde 84 år gl. i Skødstrup og blev begravet den 7. maj 1684 
i Skødstrup. 
 
 
Niels Andersen 66 
 
var født omkring 1611. Navnet på hans ægtefælle kendes ikke. Han døde i Segalt Skovhus og 
blev begravet den 22. april 1673 i Skødstrup. Han døde 62 år gl. i Skovhuset ved Segalt i 
Skødstrup sogn. 
 
Af hans børn kendes: 
 

Johannes Nielsen var født omkring 1650. Han var ofte fadder hos søsteren Birthe 
Nielsdatter og v.v. Han boede i Skovhuset - Træskohuset - ved Segalt Kjær i 
Skødstrup sogn. Han fik børn 1675-89. 
 
Hans fødselstidspunkt er anslået. Han var gift med Anne Andersdatter. Hun dø-
de inden 1715. 

Birthe Nielsdatter (ane 33) var født omkring 1660. Hun døde i Skødstrup by og blev 
begravet den 30. marts 1746 i Skødstrup. Hun blev gift med Jesper Lavesen. 
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Rasmus Eriksen 68 
 
var født omkring 1620 i Skødstrup. Han var bonde i Skødstrup omkring 1650. Hans navn er 
angivet 1691 ved en barnedåb for et af børnebørnene. Navnet på hans hustru kendes ikke. Af 
hans børn kendes: 
 

Erik Rasmussen (ane 44) var født omkring 1650 i Skødstrup og døde efter 1700. 
Rasmus Rasmussen d.æ. Sønder (ane 34) var født omkring 1650 i Skødstrup. Han dø-

de efter 1694. 
 
 
Christen Madsen 72 
 
var født omkring 1611. Han døde i Skødstrup by og blev begravet den 16. april 1697 i Skød-
strup. Han blev 86 år gl. Ved hans død er anført: "Var ældste mand i Skødstrup." Han blev (1) 
gift med 
 
NN 73 
 
Hun døde i Skødstrup by og blev begravet i december 1662 i Skødstrup. Den nøjagtige begra-
velsesdato er ikke oplyst. 
 
Af deres børn kendes: 
 

Peder Christensen Madsen var født omkring 1650. Han døde efter 1707. Han boede i 
Skødstrup i Skødstrup sogn og fik børn døbt i perioden 1680-1707. Han var gift 
med Karen Pedersdatter. Hun er nævnt som Peder Madsens (Christensens) kone 
i 1693 (fadder). Hun døde efter 1701. 

Dorthe Christensdatter var født omkring 1650. Hun blev gift med Niels Sørensen 

Kroer. Han boede i Skødstrup, hvor han måske var kromand! Han døde efter 
1695. 

Jens Christensen Madsen (ane 36) var født omkring 1657. Han døde i Skødstrup by og 
blev begravet den 22. juni 1740 i Skødstrup. Han blev gift med Ellen Knudsdat-

ter. 
Kirsten Christensdatter. Hun var sandsynligvis datter af Christen Madsen. Fadder 

1697. 
Ellen Madsdatter #7737, død efter 1689. Hun var sandsynligvis datter af Christen 

Madsen. Fadder 1689 og 1707 - og da gift med Anders Jensen i Hjelmager. Hun 
var gift med Anders Jensen i Hjelmager. 

 
Christen Madsen blev gift (2) efter 1662 med Kirsten Sørensdatter. Hun havde tilnavnet 
Brendgårds, formentlig efter sin første mand. Hun døde 79 år gl. i Skødstrup by og blev be-
gravet den 6. januar 1689 i Skødstrup. 
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Knud Skomager 74 
 
var født omkring 1640. Han døde efter 1706 i Skødstrup. Han var skomager i Skødstrup. I 
1695 døde en 4-årig dreng, Niels Andersen, som Knud Skomager havde i pleje. Han døde 
efter 1706, hvor han var fadder for barnebarnet Knud i Skødstrup. 
 
Af hans børn kendes: 
 

Ellen Knudsdatter (ane 37) var født i Skødstrup by og døbt den 14. januar 1672 i 
Skødstrup. Hun døde i Skødstrup by og blev begravet den 24. marts 1744 i Skød-
strup. Hun blev gift med Jens Christensen Madsen. 

Lisbeth Knudsdatter var født i Skødstrup by og døbt den 8. marts 1674 i Skødstrup. 
Dødfødt Knudsen var født i Skødstrup by og begravet den 21. februar 1676 i Skød-

strup. Barnet var ved fødslen "liffløs død". 
Dødfødt Knudsen var født i Skødstrup og begravet den 13. februar 1677 i Skødstrup. 
Niels Knudsen var født i Skødstrup by og døbt den 24. februar 1678 i Skødstrup. Han 

døde i Skødstrup by og blev begravet den 8. oktober 1758 i Skødstrup. Han boede 
i Skødstrup og fik børn i perioden 1703-12. Han døde 85 år gl. 
 
Ved hans dåbsindførsel er i marginen angivet: 1742 - 1678 = 64. 

Anne Knudsdatter var født i Skødstrup by og døbt den 25. april 1680 i Skødstrup. Hun 
døde i Skødstrup by og blev begravet den 7. september 1760 i Skødstrup. Hun dø-
de 84 år gl. 
 
Ved hendes dåbsindførsel er i marginen angivet: 1742 - 1680 = 62. 

 
 
Las Pedersen 76 
 
var født i Skødstrup by og døbt den 31. oktober 1641 i Skødstrup. Han boede i Skødstrup i 
Skødstrup sogn. Var hans kone en Andersdatter? 
 
Af hans børn kendes: 
 

Peder Lassen (ane 38) var født omkring 1670 i Skødstrup by. Han døde i Skødstrup by 
og blev begravet den 24. december 1741 i Skødstrup. Han blev gift med Maren 

Nielsdatter. 
Anders Lassen var født i Skødstrup by og døbt den 9. november 1673 i Skødstrup. Han 

boede i Skødstrup og fik børn 1704-14. Han havde tilknytning til Elsted (faddere). 
Anne Lasdatter var født i Skødstrup by og døbt den 26. september 1675 i Skødstrup. 
Eva Lasdatter var født i Skødstrup by og døbt den 29. februar 1680 i Skødstrup. 
Søren Lassen var født i Skødstrup by og døbt den 9. juli 1682 i Skødstrup. 
Kirsten Lasdatter var født i Skødstrup by og døbt den 31. august 1684 i Skødstrup. 

Hun døde efter 1711. Hun var fadder 1711 i Skødstrup. 
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Niels Mikkelsen Molboe 80 
 
var født omkring 1650 i Skødstrup. Han døde efter 1717. Han var husmand i Segalt i Skød-
strup sogn omkring 1675-1700. Nævnt 1709-17. Han blev gift med  
 
Karen Sørensdatter 81 
 
Hun er nævnt som Niels Molboes kone, som bar Mouritz Sørensens barn til dåben 1689. 
 
Af deres børn kendes: 
 

Maren Nielsdatter var født 1679 i Segalt og døbt den 23. marts 1679 i Skødstrup. I 
1709 boede hun i Bendstrup - nævnt som fadder i Skødstrup. 

Søren Nielsen Molboe var født i Segalt og døbt den 31. marts 1681 i Skødstrup. Han 
døde i Segalt og blev begravet den 25. juni 1681 i Skødstrup. 

Peder Nielsen Molbo (ane 40) var født i Segalt og døbt den 25. marts 1683 i Skødstrup. 
Han døde i Segalt og blev begravet den 16. april 1753 i Skødstrup. Han blev gift 
med Sidsel Rasmusdatter. 

Søren Nielsen Molboe var født i Segalt og døbt den 11. februar 1685 i Skødstrup. Han 
boede og fik børn i Segalt 1709-17. Var han gift med en Jensdatter fra Rønde? 

Mikkel Nielsen Molboe var født i Segalt og døbt 1689 i Skødstrup. Han døde i Segalt 
og blev begravet den 7. maj 1699 i Skødstrup. Dåbsdato ikke fastslået! Han døde 
9½ år gl. 

Jesper Nielsen Molboe var født i Segalt og døbt den 23. august 1691 i Skødstrup. Han 
døde i Segalt og blev begravet den 18. oktober 1691 i Skødstrup. Barnet blev 9 
uger gl. 

 
 
Rasmus Rasmussen d.æ. Sønder 82 
 
Den samme som ane 34 ovenfor. 
 
 
Rasmus Eriksen 88 
 
Den samme som ane 68 ovenfor. 
 
 
Espen 92 
 
Han var far til disse børn: 
 

Peder Espensen (ane 46) Han døde efter 1711 i Aastrup. Han blev omkring 1697 i 
Skødstrup gift med Dorthe Olufsdatter. 

Dorthe Espensdatter. Hun var fadder hos broderen i Aastrup i Skødstrup sogn 1701. 
Hun var da gift med Jens Pedersen i Vejlby. 
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Oluf Sørensen Svinbo 94 
 
var født i Svinbo og døbt den 7. april 1633 i Skødstrup. Han døde efter 1686. Han boede i 
Skæring i Egå sogn omkring 1660-90. Han er nævnt ved en barnedåb i Skødstrup 1686. Han 
beboede gård nr. 2 i Skæring, som var ejet af Gunde Rosenkrantz og senere Kristen Skeel. 
Hans søn Peder Olufsen overtog gården efter ham. Han blev gift med  
 
Maren Jensdatter 95 
 
Hun var født omkring 1630 og døde efter 1687. Hun er nævnt som fadder hos Dorthe Olufs-
datter i Aastrup i 1786. 
 
Af deres børn kendes: 
 

Dorthe Olufsdatter (ane 47) var født omkring 1660 i Egå. Hun døde i Aastrup og blev 
begravet den 10. juli 1740 i Skødstrup. Hun blev gift (1) omkring 1685 med Chri-

sten Rasmusen Bonde. Han var født i Aastrup og døbt den 12. april 1653 i Skød-
strup. Han døde i Aastrup og blev begravet den 16. januar 1696 i Skødstrup. Hun 
blev gift (2) omkring 1697 i Skødstrup med Peder Espensen. Han døde efter 
1711 i Aastrup. 

Søren Olufsen døde 1713. Han boede i Skæring i Egå sogn omkring 1686. Han blev 
gift med Maren Sørensdatter. 

Peder Olufsen. Han boede i Skæring i Egå sogn omkring 1686. Han levede 1709. 
Jens Olufsen. Han boede i Skæring i Egå sogn 1688. 
Maren Olufsdatter. Hun boede i Skæring i Egå sogn 1688. 

 
 
Anders Andersen Foged 96 
 
var født omkring 1650 (anslået). Han døde i Brandstrup og blev begravet den 15. november 
1733 i Hjortshøj. Han var bonde i Brandstrup i Hjortshøj sogn. Han blev gift (1) med  
 
NN 97 
 
Hun døde inden 1693. Af deres børn kendes: 
 

Anders Andersen Foged (ane 48) Han døde i Brandstrup og blev begravet den 9. april 
1742 i Hjortshøj. Han blev gift med Mette Lauridsdatter. 

Rasmus Andersen Foged var født omkring 1685. Han døde i Brandstrup og blev be-
gravet den 6. august 1760 i Hjortshøj. Han var bonde i Brandstrup i Hjortshøj 
sogn. Da han døde 85 år gl. i 1760 blev han betegnet "den ældste af Brandstrup". 
Han blev den 9. november 1710 i Hjortshøj gift med Mette Nielsdatter (o. 1685-
1745). Hun kom fra Brandstrup. 
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Anders Foged blev gift (2) den 19. november 1693 i Hjortshøj med Mette Andersdatter 

Thykier. 
 
 
Laurids 98 
 
Af hans børn kendes: 
 

Mette Lauridsdatter (ane 49). Hun blev gift med Anders Andersen Foged. 
Ellen Lauridsdatter. Hun var fadder hos Anders Foged i Brandstrup 1717. 

 
 
Ole Christensen 100 
 
var født omkring 1650. Han døde efter 1696. Han blev kaldt Olle/Oluf Fisker. Han var bonde i 
Worre i Skødstrup sogn omkring 1685-1700. Havde han en søster Maren i Worre? En datter 
var gift med Søren Storgaard i Worre. Han blev gift med  
 
Maren Pedersdatter 101 
 
Hun er nævnt 1693. De havde børnene: 
 

Christen Olsen (ane 50) var født i Worre og døbt den 3. april 1687 i Skødstrup. Han 
døde i Worre og blev begravet den 8. april 1765 i Skødstrup. Han blev gift (1) 
med Maren Rasmusdatter. Hun var født i Worre og døbt den 4. marts 1708 i 
Skødstrup. Hun døde i Worre og blev begravet den 24. maj 1744 i Skødstrup. Han 
blev gift (2) den 26. juli 1744 i Skødstrup med Kirsten Andersdatter. Hun kom 
fra Svinboe og blev trolovet med Christen den 14. juni 1744. Hun døde i Worre og 
blev begravet i Skødstrup den 16. marts 1760. Ved hendes begravelse er anført: 
Dom. Lætare begravet Christen Olesens Kone i Worre. 

Maren Olsdatter var født i Worre og døbt den 25. maj 1690 i Skødstrup. Hun døde in-
den 1696 og blev begravet i Skødstrup. 

Anders Olsen var født i Worre og døbt den 25. marts 1694 i Skødstrup. 
Maren Olsdatter var født i Worre og døbt den 26. april 1696 i Skødstrup. 
Rasmus Olsen døde i Krajbjerg og blev begravet den 26. marts 1747 i Hornslet. Han 

var bonde i Kraiberg i Hornslet sogn, hvor han allerede boede i 1718. 
Peder Olsen var født i Worre. Nævnt som fadder i Hornslet 1717. Han var gift med 

Sidsel Jensdatter. Han døde 1742. 
Karen Olufsdatter. Hun fik et barn i Hornslet i 1717. Hun blev gift med Christen Ber-

telsen. Han var søn af ovennævnte Bertel Jørgensen i Hjelmager (ane 60). 
 
 
Rasmus Andersen Koch 102 
 
var født omkring 1680. Han døde i Worre og blev begravet den 15. januar 1750 i Skødstrup. 
Han var gårdmand i Vorre og døde 70 år gl. Han kom angiveligt fra Bendstrup i Todbjerg 
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sogn, hvor hans brødre levede i begyndelsen af 1700-tallet (faddere). Navnet på hans første 
ægtefælle kendes ikke. Sammen med hende fik han børnene: 
 

Anna Rasmusdatter Koch var født i Worre og døbt den 20. juni 1706 i Skødstrup. 
Maren Rasmusdatter (ane 51) var født i Worre og døbt den 4. marts 1708 i Skødstrup. 

Hun døde i Worre og blev begravet den 24. maj 1744 i Skødstrup. Hun blev gift 
med Christen Olsen. 

Jens Rasmusen Koch var født i Worre og døbt den 16. februar 1710 i Skødstrup. 
Anders Rasmusen Koch var født i Worre og døbt den 21. februar 1712 i Skødstrup. 
Rasmus Rasmusen Koch var født i Worre og døbt den 14. april 1715 i Skødstrup. 

 
Rasmus Koch blev gift (2) med Karen Nielsdatter. Hun var født omkring 1712. Efter Ras-
mus’ død giftede hun sig igen. Hun døde i Worre og blev begravet den 14. februar 1751 i 
Skødstrup. 
 
 
Jeppe 108 
 
Der vides intet om ham, ud over de to børn: 
 

Rasmus Ibsen (ane 54) var født omkring 1686. Han døde i Segalt og blev begravet den 
9. januar 1758 i Skødstrup. Han blev gift med Dorthe Christensdatter. 

Karen Ibsdatter døde efter 1719. Hun boede i Skødstrup. Hun er nævnt som Rasmus 
Ibsens søster. Hun blev gift med Jacob Juel. 

 
 
Christen Rasmusen Bonde 110 
 
var født i Aastrup, Skødstrup, og døbt den 12. april 1653 i Skødstrup. Han blev omkring 1685 
gift med 
 
Dorthe Olufsdatter 111 
 
(Se samme person overfor ane 47). Hun var født omkring 1660 i Egå. Sammen havde de bør-
nene: 
 

Dorthe Christensdatter (ane 57) var født i Aastrup og døbt den 10. oktober 1686 i 
Skødstrup. Hun døde i Segalt og blev begravet den 6. februar 1746 i Skødstrup. 
Hun blev gift med Rasmus Ibsen. 

Jens Christensen var født i Aastrup og døbt den 14. oktober 1688 i Skødstrup. 
Rasmus Christensen var født i Aastrup og døbt den 25. oktober 1691 i Skødstrup. Han 

døde i Aastrup og blev begravet den 15. december 1695 i Skødstrup. Han døde 4 
år og 7 uger gl. 

Maren Christensdatter var født i Aastrup og døbt den 25. marts 1694 i Skødstrup. Hun 
døde i Aastrup og blev begravet den 25. marts 1700 i Skødstrup. Ved hendes død 
er angivet: "Maren Christensdatter, Peder Jespersens steddatter i Aastrup. Ætat 6". 
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Christen Rasmussen Bonde var bonde i Aastrup i Skødstrup sogn omkring 1785-1696 og døde 
i Aastrup og blev begravet den 16. januar 1696 i Skødstrup. 
 
Efter Christens død giftede hun sig (2) omkring 1697 i Skødstrup med Peder Espensen (Se 
ane 46). Han døde efter 1711 i Aastrup. De havde sammen børnene Maren, Anna og Chri-

sten (se om disse under aneparret 46 /47). 
 
Hun døde i Aastrup og blev begravet den 10. juli 1740 i Skødstrup.  
 
 
Oluf Mikkelsen 116 
 
var født i Segalt og døbt den 11. februar 1661 i Skødstrup. Han var bonde i Segalt i Skødstrup 
sogn og blev gift med 
 
Anna Pedersdatter 117 
 
Hun bar Niels Balles barn til dåb i 1689: "Anna Pedersdatter bar barnet - Ole Mikkelsens". 
 
Sammen havde de børnene: 
 

Maren Olufsdatter var født i Segalt og døbt den 13. november 1687 i Skødstrup. 
Mikkel Olufsen var født i Segalt og døbt den 18. oktober 1691 i Skødstrup. 
Peder Olesen (ane 58) var født i Segalt og døbt den 21. juni 1696 i Skødstrup. Han dø-

de i Segalt og blev begravet den 6. juni 1742 i Skødstrup. Han blev omkring 1718 
gift med (1) Dorthe Lauridsdatter. Hun var født i Segalt og døbt den 1. novem-
ber 1699 i Skødstrup. Hun døde efter 1731 i Segalt. Han blev gift (2) omkring 
1738 med Kirsten Lauridsdatter. Hun var født i Segalt og døbt den 3. maj 1696 i 
Skødstrup. Hun døde i Segalt og blev begravet den 4. marts 1742 i Skødstrup. 

Christen Olesen var født i Segalt og døbt den 10. april 1701 i Skødstrup. 
 
 
Laurids Pedersen Prang 118 
 
var født omkring 1664 i Segalt, Skødstrup. Han var formentlig gift 2 gange, d.v.s. børn født 
efter 1710 var med 2. hustru. Jeg har ikke fundet spor efter første hustru i KB. 
 
Med sin første hustru havde han børnene 
 

Kirsten Lauridsdatter var født i Segalt og døbt den 3. maj 1696 i Skødstrup. Hun blev 
omkring 1738 gift med Peder Olesen. (Hans 2. ægteskab). Hun døde i Segalt og 
blev begravet den 4. marts 1742 i Skødstrup. Ved hendes begravelse er følgende 
indført i KB: "Dom. Lætare blev Peder Olesens Hustru af Segalt begravet noe Kir-
sten Lauritsdatter ætat 48".  
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Dorthe Lauridsdatter (ane 59) var født i Segalt og døbt den 1. november 1699 i Skød-
strup. Hun døde efter 1731 i Segalt, Skødstrup. Hun blev omkring 1718 gift med 
Peder Olesen. 

Peder Lauridsen var født i Segalt og døbt den 2. april 1702 i Skødstrup Han døde in-
den 1703 i Segalt, Skødstrup. 

Peder Lauridsen var født i Segalt og døbt den 13. maj 1703 i Skødstrup. 
Johan Lauridsen var født i Segalt og døbt den 24. november 1709 i Skødstrup. 

 
Omkring 1710 giftede han sig (2) med Mette Mogensdatter. Hun var født i Skødstrup, Skød-
strup og døbt den 27. august 1676 i Skødstrup. Hun døde i Segalt og blev begravet den 10. 
oktober 1745 i Skødstrup. Sammen havde de barnet: 
 

Mogens Lauritsen var født i Segalt og døbt den 12. marts 1713 i Skødstrup. Han døde i 
Segalt og blev begravet den 28. august 1740 i Skødstrup. Ved hans begravelse er 
anført: "blev begravet en ung Karl af Segalt noe Mogens Lauritzen. A. æt. 27½". 

 
Laurids Pedersen Prang døde i Segalt og blev begravet den 10. maj 1744 i Skødstrup. Han var 
bonde i Segalt i Skødstrup sogn. Han døde 80 år og 3 mdr. gl. Præsten læste over ham som 
følger (KB): "Text: a Georgio Stub explicatus, 2 sam: 19 : v 34". 
 
Var der yderligere en søn Rasmus? (Han er nævnt som formynder i 1742).  
 
 
Jørgen Bertelsen 120 
 
var født i Hjelmager og døbt den 9. august 1643 i Skødstrup. Han var bonde i Hjelmager i 
Skødstrup sogn omkring 1675-1700. Han blev gift (1) med 
 
Mette Villatzdatter 121 
 
Hun var født omkring 1652 og døde i Hjelmager og blev begravet den 13. april 1681 i Skød-
strup. Hun døde 28½ år gl. Sammen havde de børnene: 
 

Inger Jørgensdatter var født i Hjelmager og døbt den 18. juni 1675 i Skødstrup. 
Birthe Jørgensdatter var født omkring 1676. Hun døde i Hjelmager og blev begravet 

den 9. juni 1743 i Skødstrup. Formentlig søn af Jørgen i Hjelmager. Hun døde 
66½ år gl. Var hun gift og boede på Wodskov mølle 1708? 

Bertel Jørgensen var født i Hjelmager og døbt den 17. december 1676 i Skødstrup. Han 
døde i Hjelmager og blev begravet den 4. februar 1677 i Skødstrup. Barnet blev 
døbt den 3. advent 1676 - år dog usikkert. 

Bertel Jørgensen (ane 60) var født i Hjelmager og døbt den 17. februar 1678 i Skød-
strup. Han døde i Hjelmager og blev begravet den 28. april 1743 i Skødstrup. Han 
blev gift med (1) NN død inden 1723. Han blev gift med (2) omkring 1723 med 
Maren Pedersdatter. Hun var født i Segalt og døbt den 17. april 1701 i Skød-
strup. Hun døde i Hjelmager og blev begravet den 26. september 1773 i Skød-
strup. 
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Peder Jørgensen var født i Hjelmager og døbt den 12. december 1680 i Skødstrup. 
 
Jørgen Bertelsen blev gift (2) den 26. februar 1682 i Mejlby med Anne Knudsdatter. Hun må 
være død kort efter vielsen uden at efterlade sig livsarvinger.  
 
Han blev gift (3) efter 1682 med Mette Pedersdatter. Hun døde i Hjelmager og blev begravet 
den 8. august1700 i Skødstrup. Sammen havde de børnene: 
 

Mette Jørgensdatter var født i Hjelmager og døbt den 16. juni 1689 i Skødstrup. 
Anne Jørgensdatter var født i Hjelmager og døbt den 18. oktober 1696 i Skødstrup. 

Hun døde i Hjelmager og blev begravet den 2. juli 1699 i Skødstrup. Hun døde 3 
år gl. 

Christen Jørgensen var født i Hjelmager og døbt den 7. marts 1700 i Skødstrup. 
 
Jørgen Bertelsen døde efter 1700. Fik han et barn Rasmus i 1704????  
 
 
Peder Mogensen 122 
 
var født inden 1670 og døde efter 1719 i Segalt, Skødstrup. Han boede i Segalt. Han og konen 
levede i 1719. Han blev gift med 
 
Maren Jørgensdatter 123 
 
Hun var født i Hjelmager og døbt den 22. januar 1665 i Skødstrup. Hun døde efter 1719. Hun 
bar barn til dåben ved flere lejligheder, og hendes navn er nævnt 1696. 
 
Sammen havde de børnene: 
 

Mogens Pedersen var født i Segalt og døbt den 14. oktober 1688 i Skødstrup. 
Søren Pedersen var født i Segalt og døbt den 12. januar 1691 i Skødstrup. Han døde i 

Segalt og blev begravet den 17. januar 1691 i Skødstrup. 
Maren Pedersdatter var født i Segalt og døbt den 3. januar 1692 i Skødstrup. Hun dø-

de inden 1701 og blev begravet i Skødstrup. 
Jørgen Pedersen var født i Segalt og døbt den 15. april 1694 i Skødstrup. Han døde i 

Segalt og blev begravet den 21. januar 1696 i Skødstrup. Barnet blev "2 år mindre 
12 uger gamel". 

Rasmus Pedersen var født i Segalt og døbt den 7. februar 1697 i Skødstrup. 
Maren Pedersdatter (ane 61) var født i Segalt og døbt den 17. april 1701 i Skødstrup. 

Hun døde i Hjelmager og blev begravet den 26. september 1773 i Skødstrup. Hun 
blev omkring 1723 gift med Bertel Jørgensen. 

Mette Pedersdatter var født i Segalt og døbt den 17. maj 1705 i Skødstrup. Fornavnet 
svært læseligt - formentlig Mette. (Helbo mener Mads!). 

Anders Pedersen var født i Segalt og døbt den 5. december 1706 i Skødstrup. 
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Søren Sørensen Sønder 124 
 
var født ind 1647 i Bygballe i Mejlby sogn og døde efter 1705 i Aastrup, Skødstrup. Han var 
bonde i Aastrup. 
 
Han var gift (1) om 1672 med Maren Simonsdatter. Hun var født omkring 1629 og døde i 
Aastrup og blev begravet den 24. juli 1692 i Skødstrup. Sammen fik de barnet: 
 

Søren Sørensen Sønder var født i Aastrup. Han døde sst. og blev begravet den 22. de-
cember 1675 i Skødstrup. 

 
Han giftede sig (2) omkring 1693 med 
 
Maren Rasmusdatter 125 
 
Hun var formentlig datter af Rasmus Sørensen Studstrup og Anne Jensdatter i Studstrup, som 
bar det første barn til dåben.  
 
Hendes navn fremgår af en barnedåb i Skødstrup 1701: 
 
3. post Pasch: Maren, Peder Mogensens Barn i Segalt baaret af Maren Rasmusdatter, Søren 
Sørensens i Astrup. Fadderne Michel Jensen, Ole Michelsen, Niels Andersen, Maren Peders-
datter, Ane Rasmusdatter. 
 
En gennemgang af KB for disse år, viser, at hun ofte optræder som fadder, ofte med navnet 
Maren Sønders. Sidste gang hun er fundet er i 1718. Hun døde efter 1718.  
 
Sammen havde de børnene: 
 

Maren Sørensdatter Sønder var født i Aastrup og døbt den 18. marts 1694 i Skød-
strup. Hun døde i Aastrup og blev begravet den 13. februar 1696 i Skødstrup. 

Rasmus Sørensen Sønder (ane 62) var født i Aastrup og døbt den 7. juni 1696 i Skød-
strup. Han blev den 14. maj 1731 i Trige gift med Sara Olesdatter. Han døde i 
Aastrup og blev begravet den 2. februar 1769 i Skødstrup. 

Maren Sørensdatter Sønder var født i Aastrup og, døbt den 30. april 1699 i Skødstrup. 
Søren Sørensen d.y. Sønder var født i Aastrup og døbt den 9. april 1702 i Skødstrup. 

Han døde oktober 1775 i Hadbjerg i Galten sogn. 
Niels Sørensen Sønder var født i Aastrup og døbt den 14. april 1705 i Skødstrup. Han 

var fæstebonde i Bendstrup i Todbjerg sogn. Han blev den 20. juni 1734 i Tod-
bjerg gift med Else Olufsdatter. Han døde i Bendstrup i Todbjerg sogn og blev 
begravet den 12. april 1773 i Todbjerg. 
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Ole Rasmussen Trige 126 
 
var født omkring 1664 i Trige. Han døde sst. og blev begravet 76 år gl. den 28. februar 1740 i 
Trige. Han var gårdmand i Trige i Trige sogn. Han blev gift den 7. oktober 1694 i Elsted 
 
Kirsten Pedersdatter 127 
 
Hun var født i Elsted og døbt den 17. november 1672 i Elsted. Hun døde i Trige og blev be-
gravet den 7. april 1735 i Trige. Hun bliver trolovet med Ole den 17. januar 1694. Hun blev 
begravet Dies viridium (skærtorsdag) 1735. Ved begravelsen er anført: blev begravet Ole Tri-
ges hustru af Trige, 62 år gl. 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Peder Olesen var født omkring 1698 i Trige i Trige sogn. Han døde i Haldum, Haldum 
og blev begravet den 21. januar 1754 i Haldum. Hans fødselsdato kendes ikke, da 
KB for Trige først starter 1708. Imidlertid kan hans familieforhold fastlægges via 
diverse skifter og KB (faddere). 
 
Han blev trolovet i Haldum med Mette Jensdatter Dom. 12. p. Trinitatis 1722. 
Gennem dette ægteskab overtog han Annexgården i Haldum. 
 
Fastelavnssøndag 1738 bliver Peder Rasmussen Bach og Maren Jensdatter - Peder 
Olesens Stifdatter i Haldum trolovet. 
 
Han blev begravet 56 år gl. i 1754, og der findes et skifte efter ham i Frisenborg 
gods skifteprotokol G 341-379 13/17 : 
folio 409, 21. januar 1754, Haldum: 
Peder Olesen, død 
Margrethe Pedersdatter, enke 
Hans barn: 
Kirsten Pedersdatter, 30 år 
Farbrødre, Jens Olesen af Haldum, Søren og Rasmus Olesen af Trige. Lavværge 
hendes fader Peder Nielsen af Hinnerup.  
 
Han blev den 11. oktober 1722 gift i Haldum med (1) Mette Jensdatter. Hun dø-
de efter 1738 i Haldum. Han blev gift (2) 1738-1754 med Margrethe Pedersdat-

ter. Hun var født i Hinnerup og døde efter 1754. 
Jens Olesen var født omkring 1703 i Trige. Han blev gift den 18. juni 1730 i Trige med 

Anne Nielsdatter. Han er nævnt i Haldum 1738. Han døde i Haldum og blev be-
gravet den 22. april 1759 i Haldum. Han blev 56 år gl, og der findes et skifte efter 
ham i Frisenborg skifteprotokol (G 341-379 16/17): 
 
folio 537, 20. juni 1759, Haldum: 
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Jens Olesen, død 
Anne Nielsdatter, enke 
Børn: 
Niels Jensen, 15 år 
Ole Jensen, 12 år 
Rasmus Jensen, 9 år 
Peder Jensen, 6 år 
Kirsten Jensdatter ~ Niels Pedersen i Haldum 
Appelone Jensdatter, 24 år 
Anne Jensdatter, 21 år 
Mette Jensdatter, 18 år 
Farbror Søren Olesen af Trige var formynder 
Lavværge Jens Pedersen 
 
Her følger det fulde skifte efter Jens Olesen i Haldum: 
 
Anno 1759 onsdagen den 20 Juny Møtte i Sterfboen efter afgangn Jens Ollese 
gaardmand i Haldum paa Høÿe Herskabet til Frijsenborg deris wegne som skifte-
forvalter, fuldmægtigen Hans Henrik Beuch fra bemelte Frijsenborg, og paa Ret-
tens vegne udi Birchedommerens absence Rasmus Smed her af Haldum Bÿe med 
tiltagen 2 vidner og Wurderings mænd navf Niels Rasmussen og Niels Sørensen 
af Haldum for at Rigistrere og Wurdere samt skifte og deeling derefter at foreetage 
og tilendebringe, imellem enchen Anne Nielsdatter paa dend ene side, og deres udi 
fælledes ægteskab sammen auflede børne som var 4 Sønner og 4 Døttre naufnlig 
Niels Jensen 15 aar, Ole Jensen 12 aar, Rasmus Jensen 9 aar, Peder Jensen 6 aar, 
datteren Kirsten Jensdatter gift med Niels Pedersen i Haldum, Appelone Jensdat-
ter, 24 aar, Anne Jensdatter 21 aar, Mette Jensdatter 18 aar gamel. Og var da til 
stæde enken Anne Nielsdatter med Laugværge Jens Pedersen, Datter manden Ni-
els Pedersen, og paa de umyndige børn, deres wegne som formynder faderbroder 
Søren Ollesen af Trÿge og som overværende Peder Nielsen af Gullev udi samtlig 
deres overværelse blev sterfboens tilhørende Effecter tagen under Registrering og 
Wurdering som følger: Sølv: 4 stk Sølvsker med Nafn J:O:S A:N:D:P 1730, 1 
sølv begger med lige nafn. Kaaber: 1 brøger keedel i Gruve til en tÿnde Rum, 24 
RD, 1 mindre Dito til 4 Rd, 1 liden tragt, Messing: 1 Messing sengebecken, 1 
Messing kiedel, 1 mindre Dito, Tin: 2 fade, 6 tallerkener, 1 par Lÿsestagger, 1 
flask, Jeren: 1 Jernkachelofn, 1 gryde, 1 Pande, 1 Røst, 1 Led klemmer og kie-
delkraag, 2 ?, ???, 1 gamel dags egeskab, 1 fuhrkist, 1 liden skrin, 1 sengested af 
æld med brugt himmel, 2 Nÿe Stoele, 2 Skielderier, 1 Løgte, I Daglig Stuen: 1 
lang egebord, 1 liden hængskab, 1 stor Fuhrskab, 3 stk Hÿlder, 12 stk Staukar, 1 
flad bakke, 2 Tauer, 1 kioren, 1 benck, 1 Dito, Sengeklæder: 1 gul og grønstribet 
olmerdugs overdyne, 1 blaae stribet bolster underdyne, 1 Dito, 2 puder med pude-
vohr, 1 sengklæde, 1 par nye blaaegarns lagner, 1 omhæng af hiemgiort tøy, 1 Gul 
og Rødstribet olmerdugsoverdyne, 1 ?dyne, 1 pude med stribet overtræch, 1 par 
lagner, 1 ? klæde, 2?? Til forhæng, 1 gulstribet olmerdugsoverdyne, 1 hvid bol-
ster, 1 Dito, 1 Pude med Pudevohr, 1 bolster stribet pude, 1 par lagner, 2 stk stri-
bet forhæng, 1 hvid vadmels overdyne, 1 Dito underdyne, 1 blaae stribet pude, 1 
Rødstribet olmerdugs Dito, 1 par gamel blaaegarns lagner, 
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I herberget, 1 blaaestribet vadmels overdyne, 1 hvid bolster, 1 gl stribet pude, 1 
par lagner. 
 
Dend salig mands klæder 1 nye vadmelskioler, 1 gl. Dito, 1 vadmels trøye, 1 blaae 
væst med 38 stk sølvknapper, 1 kalmanqs brystdug med 12 stk sølvknapper, 1 
skindvæst med metalknapper, 1 par bogser, 1 gl klæde brystdug, 1 sort slag, 1 hat, 
1 par Støfler, 1 par skoe, 1 par Sølv spænder 
 
I brøger huuset 1 Mae brøger kar, 1 mindre Dito, 1 drist tønde, 1 ballie, 1 gl Dito, 
½ tønde, 1 gl Standtønde, 1 liden af træ, 1 Skeppe, 1 handquern, 1 Selde, 1 Lod, 3 
Saalde, 1 bagtrug, 1 drist trug, 2 ste?, 1 gammel saae, 1 gl sadel og bidsel, Paa lof-
tet Der forefandtes saa meget Ruug, Malt og gryn som til huusholdnings formo-
denhed behøves, 3 stk Solde 
 
1 gl Dito, 3 Smaae kasser 
 
Bæster, 1 bruun hæst 5 aar, 1 brun hoppe 7 aar, 1 sort Dito 7 aar, 1 sortebrun Dito 
5 aar, 1 sort hoppe 4 aar, 1 brun Dito 6 aar, 1 sort 3 aars hæst, Fæmon 1 sort koe, 1 
Dito, 1 Dito, 1 black hielmet, 1 sort gierret stud, 1 kulsort Dito, 1 mindre Sort 
Stud ?, 1 sorthielmet gris, 2 aarings ungmoder, 2 kalve, Faar, 1 gl Faar med Lam, 
1 weier, Svin, 1 gl Soe med Syv grise, Giæs, 4 gl med 20 gæslinger, Bistader, 3 gl 
Stader som er til felletz med Jens Pedersen, Vogn og Ploug Redskaber, 1 beslagen 
vogn med ald som tilbehør, 1 Dito med beslagen hiuel, 1 gl træevogn, 2 Plouge 
med ald tilbehør, 3 harver, 1 hachelskiste og skierknif, 1 høeller, 2 forcher, 2 
Nauere, 2 spegeboerer, 1 Lang Sauge, 1 Hugjeren, 1 grauspade, 1 tørvespade, 3 
??, 1 hiulbiøre, 1 jernstang, 1 hammer og tang 
 
Enchen med lauværge, Børnenes formynder og andre overværende blev 3 gange af 
skifte Retten tilspurt om de vidste mere som Sterfboen var tilhørende end hvad 
som allerede er under Formuen og anført, hvorpaa de allesammen Svarede Nej. Er 
da heele Sterfboens Formue efter Vurderingen 257 rd 4 Mk 4 sk Siger Sterfboens 
Formue toehundre halvtredsindstiuge og syv Rigsdaler fire mark og fire skilling. 
 
Derimod kommer til afgang og beskiæring, 1) Gaardens brøstfældighed a) Ilsted 
Raden bestaaende af 9 gulf huus findes udi forsvarlig stand, b) Lahden bestaar af 
thi gulf …… ??… c) Fæehuuset der til ga 4 traver tag 2) Besætningen gaardens 
hartkorn er 6 td, 2 sk dertil udfordres: 6 ½ bæster a stk 10 rd 65 Rd, 1 belsagen 
Vogn med sin tilbehør 12 rd, 1 træevogn 5 rd, 1 ploug med ald som tilbehør 1 rd 4 
mk, 2 harver 1 rd 2 mk 3) Bortskyldig Høye Herskabets July Quarta, 2 rd 4 mk, 
smørpenge 3 rd 4 mk 8 sk, til Niels Pedersen, 13 rd 2 mk 4) Begravelstets bekost-
ning som Enchen angav at have kostet 6 rd 4 mk, hvorimod hun Ligesaa begiærte 
hendes anført 6 rd 4 mk 5) Skiftets bekostning 1 ark Stemplet papir, 3 mk, Bir-
chedommerens 4 mk, Skifteforvalterens Sallarium og for at expidere skiftebrevet 
5 rd, Vurderingsmændene 2 mk i alt 6 rd 3 mk. 
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Summa beskiæring 129 rd 5 mk siger beskiæringen et hundrede tyuge og nie 
Rigsdal. Fem mk og aatte skilling- naar nu Sterfboens formue der er 257 rd 4 mk 
lleqvideres med beskiæringen som er 129 rd 5 mk 8 skilling bliver til deeling en-
chen og børnene 127 4 mk 12 sk, hvoraf enchen tilkommer dend halve deel efter-
som hun ingen boedelod forlanger 63 rd 5 mk 6 sk og børnene dend anden halve 
deel som er 63 rd 5 mk 6 sk som er til sønner, Niels Jensen 10 rd 3 mk 14 1/3 sk, 
Olle Jensen 10 rd 3 mk 14 1/3 sk, Rasmus Jensen 10 rd 3 mk 14 1/3 sk, døtrene 
Kirsten Jensdatter 5 rd 1 mk 15 1/6 sk, Appelone Jensdatter 5 rd 1 mk 15 1/6 sk, 
Anne Jensdatter 5 rd 1 mk 15 1/6 sk, Mette Jensdatter 5 rd 1 mk 15 1/6 sk 
 
Udgiør børnes tilfalden arv i boen hos moderen bliver inde staaende under opsyn 
og ansvar af formyndernr som er Søren Ollesen og Rasmus Ollesen bege fra Tryge 
som deres føde værger efter Loven og børnene derfor er ansvarlig, imidlertid op-
føder Enchen hendes børn Christelig og Skikkelig, forsyner dem med nødtørftig 
klæde, føde, samt hendes stand og Efne det til til Lades, og hun for Gud og øfrig-
heden agter at vil forsvare og saalænge som hun sider Encke, og med hendes børn 
og laugværge holder gaardens aufling og huusene i forsvarlig stand, og ej forringer 
boen, bliver Børne Pengene uden nogen Rente deraf at svare hos hende inde-
staaende, indtil de ved giftermaal eller paa anden maader bliver forsynet. Ligelee-
des holder Skifteforvalteren frie for ald tiltale dette skiftes behandling angaaende. 
Saaeleedes er dette skifte i dag begyndt, sluttet og tilendebragt, som med vores 
hænders underskrift stadfæstes. Datum Sterfboen ut Supra 
 
Som skifteforvalter H H Beuch 
 
Paa Rettens vegne underskriver Rasmus Nielsen 
Paa Eegne vegne Anna Nielsdatter, som laugværge J:P:S: 
Paa Eegne og mine brødres vegne som formynder, under skriver forretningen Ni-
els Pedersen 
som overværende forretningen Peder Nielsen 
Som over værende Vidner og vurderingsmænd N:R:S N:S:S 
 
Kilde: Frisenborg Gods, skifte G 341-379 16/17, folio 537 ff (efter Niels Sørensen 
og Britta Helseby). 
 
Efter hans død blev gården i Haldum overtaget af sønnen Niels Jensen, som boede 
her m. familie ved FT 1787.  

Rasmus Olesen var født i Trige og døbt den 4. marts 1708 i Trige. Han døde i Trige og 
blev begravet den 5. december 1779 i Trige. Han boede i Trige. Han giftede sig 
med enken efter Rasmus Skræder i Trige Anne Pedersdatter. Konens søster b.b. til 
dåb 1738 og boede da i Norring. Han er formynder for nogle af broderen Sørens 
børn i 1761. Han mistede sin datter Maren i 1765, hvor hun 27 år gl. døde i barns-
nød. Han blev 69 år gl. Han blev gift den 24. september 1735 i Trige med Anne 

Pedersdatter. (o. 1702-86). Formentlig hende, som blev begravet 10. p. Trinitatis 
1786: "Laues Rasmusens Moder af Trige, æt. 84." 

Søren Olesen var født i Trige og døbt den 21. juni 1711 i Trige. Han blev den 22. juni 
1732 i Trige gift med (1) Bodil Nielsdatter. Hun var født omkring 1705 i Herst i 
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Trige sogn. Hun døde i Trige og blev begravet den 6. december 1737 i Trige. Han 
blev (2) inden 1743 gift med Inger Pallesdatter. Hun døde 1793 i Trige. 
 
Han døde 50 år gl. i Trige og blev begravet den 21. juli 1761 i Trige.  
 
Der findes et skifte efter ham i Frisenborg skifteprotokol (G 341-380 2/29): 
folio 40, 21. september 1761, Trige 
Søren Olesen, død 
Inger Pallesdatter, enke 
1. ægteskab: 
Ellen [døbt Elin 1733] Sørensdatter ~ Christen Rasmussen i Trige 
2. ægteskab: 
Ole Sørensen, 22 år 
Palle Sørensen, 14 år 
Jørgen Sørensen, 7 år 
Bodil Sørensdatter, 20 år [Ved FT 1787 var hun g.m. Rasmus Nielsen i Pannerup]. 
Kirsten Sørensdatter, 18 år 
Mette Sørensdatter, 16 år 
Enkens broder, Jørgen Pallesen i Foldby var lavværge 
Farbroder Rasmus Olesen i Trige. 

Sara Olesdatter (ane 63) var født i Trige og døbt den 3. april 1714 i Trige. Hun døde i 
Aastrup, Skødstrup, og blev begravet den 28. maj 1786 i Skødstrup. Hun blev den 
14. maj 1731 i Trige gift med Rasmus Sørensen Sønder. 

 
 

Tip-4-oldeforældre. 
 
Jesper Lavesen 128 
 
var født omkring 1580. Han var givetvis bonde i Indrup i Skødstrup sogn. Han døde i Indrup i 
Skødstrup sogn og blev begravet den 26. april 1635 i Skødstrup. Navnet på hans hustru er 
ubekendt. Han havde følgende børn: 
 

Peder Jespersen var født omkring 1607. Han døde i Segalt og blev begravet den 4. fe-
bruar 1683 i Skødstrup. Han boede i Hjelmager i Skødstrup sogn. På sine gamle 
dage må han være flyttet til Segalt, hvor han døde 76 år gl. 

Anders Jespersen. Han døde den 20. februar 1657 i Hjelmager og blev begravet den 
23. februar s.å. i Skødstrup. Han boede i Hjelmager i Skødstrup sogn. 
 
Ved hans begravelse er anført i KB: "Denne Mand blef slagen ihiel i Præstegaar-
den den 20. Februar af et Vedtræ som falt paa ham, der hand med nogle andre 
ville røjse det op i Vedkassen og det blef for mectigt". Han blev gift med Mette 

Sørensdatter. Hun døde 1655. Ved hendes begravelse er anført: "Anders Jesper-
sens hustru i Hjelmager - Mette SørensD begrafvet". 

Lave Jespersen (ane 64) var født omkring 1620. Han blev gift med Kirsten Laves. 
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Borre Jespersdatter var født i Indrup og døbt den 10. februar 1622 i Skødstrup. Hun 
døde i Studstrup og blev begravet den 28. juni 1685 i Skødstrup. Ved hendes fød-
sel er angivet, at hun blev opkaldt efter Jens Rases (Rasmussens) kone. 
 
Hun boede i Indrup i Skødstrup sogn, men hele landsbyen blev nedlagt og jorden 
lagt ind under Vosnæsgård omkring 1656, så hun flyttede til Studstrup. Her døde 
hun 58 år gl. 

Anne Jespersdatter. Hun døde i Indrup og blev begravet den 4. januar 1632 i Skød-
strup. 

 
Han fik et barn døbt juli 1625. Navnet er ikke oplyst. Måske er der tale om anførte Anne, som 
døde 1632. 
 
 
Peder Lassen 152 
 
Han blev kaldt Per Lassen og boede i Skødstrup i Skødstrup sogn. Han døde i Skødstrup, 
Skødstrup, og blev begravet den 25. november 1656 i Skødstrup. Han var gift med 
 
Maren Pedersdatter 153 
 
Havde hun en søster - Kirsten Pedersdatter i Skødstrup (fadder 1647)? 
 
Hun døde i Skødstrup, Skødstrup, og blev begravet den 5. februar 1680 i Skødstrup. Ved hen-
des begravelse er anført i KB: "Maren Pedersdatter i Skødstrup Lass Persens moder begravet". 
 
Sammen havde de børnene: 
 

Las Pedersen (ane 76), som var født i Skødstrup, Skødstrup og døbt den 31. oktober 
1641 i Skødstrup. 

Maren Pedersdatter var født i Skødstrup, Skødstrup, og døbt den 11. juli 1647 i Skød-
strup. Hun (Jens Mogensens kone ibid) bar niecen Anna Lasdatter til dåben i 
1675. 1680 er hun nævnt som Jens Mogensens kone i Skødstrup. Hun blev gift 
med Jens Mogensen og boede i Skødstrup by. 

Anne Pedersdatter. Hun døde efter 1686. Hun var fadder i 1686 hos Lass Pedersen og 
var sandsynligvis hans søster. 

 
 
Mikkel Molboe 160 
 
Han boede i Skødstrup omkring 1650-75. Navnet på hans hustru kendes ikke. Han havde bør-
nene: 
 

Niels Mikkelsen Molboe (ane 80). Han var født omkring 1650 i Skødstrup og døde ef-
ter 1717. Han blev gift med Karen Sørensdatter. 
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Rasmus Mikkelsen Molboe var født i Skødstrup, Skødstrup, og døbt den 20. august 
1676 i Skødstrup. 

 
 
Søren Krigsmand 162 
 
Han var født omkring 1610 og døde efter 1655. Han boede i Vosnæs i Skødstrup sogn om-
kring 1640-60. Han giftede sig igen umiddelbart efter den første kones død i 1646 - måske 
med en søster til den første kone! Hans død er ikke fundet i KB, som har visse lakuner i peri-
oden efter 1655. Han blev gift med (1) NN. Hun døde i Vosnæs i Skødstrup sogn og blev be-
gravet den 16. april 1646 i Skødstrup. Sammen havde børnene: 
 

Rasmus Sørensen var født i Vosnæs og døbt den 6. marts 1642 i Skødstrup. Han blev 
begravet den 2. september 1642 i Skødstrup. Dødsangivelse iflg. L.J. Helboe. 

Mouritz Sørensen var født i Vosnæs og døbt den 3. marts 1644 i Skødstrup. Han døde i 
Segalt og blev begravet den 9. april 1700 i Skødstrup. Han var bonde i Segalt om-
kring 1690-1700. Han døde 62 år gl. Han blev gift (1) omkring 1676 med Mette 

Jensdatter. Hun var født omkring 1621. Hun døde i Segalt og blev begravet den 
14. januar 1677 i Skødstrup. Han blev gift (2) med NN. Hun døde i Segalt og blev 
begravet den 3. december 1680 i Skødstrup. Hun døde i barselseng, og barnet - 
Søren - døde en måned efter. Han blev gift (3) med Maren Pedersdatter. Hun 
døde omkring 1739 i Segalt, Skødstrup. Hendes skifte blev afsluttet 24/2 1739. 
Her nævnes hendes børn af første ægteskab med Mourits Sørensen: Søren Mourit-
sen i Skødstrup, Boel Mouritsdatter g.m. Peder Nielsen i Uggelbølle og Maren 
Mouritsdatter g.m. Jens Simonsen på gården i Segalt. I sit andet ægteskab med 
Rasmus Jensen, havde hun børnene: Thomas, Mourits og Mette. 

Dødfødt Sørensdatter. Barnet var født i Vosnæs, Skødstrup og blev begravet den 8. 
april 1646 i Skødstrup. Barnets køn er ikke angivet. 

 
Søren giftede sig (2) med 
 
Maren Mouritzdatter 163 
 
Hun døde efter 1691. Hun bar Niels Molboes barn til dåben i 1691. Formentlig Karen Sørens-
datters mor! Sammen havde de børnene: 
 

Karen Sørensdatter (ane 81). Hun blev gift med Niels Mikkelsen Molboe. Han var 
født omkring 1650 og døde efter 1717. Han var husmand i Segalt i Skødstrup sogn 
o. 1675-1700. Nævnt 1709-17. 

Maren Sørensdatter var født i Vosnæs og, døbt den 6. august 1648 i Skødstrup. 
Niels Sørensen var født i Vosnæs og døbt den 15. juni 1651 i Skødstrup. 
Jens Sørensen var født i Vosnæs og døbt den 19. februar 1654 i Skødstrup. Han døde 

efter 1685. I 1685 boede han i Segalt og fik et barn døbt. Ved den lejlighed oply-
ses, at han er Mourits bror og kaldes Jens Krigsmand. 
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Bodil Sørensdatter var født i Vosnæs og døbt den 28. oktober 1655 i Skødstrup. Hun 
døde efter 1692. Hun blev gift med Laurs Andersen Molbo. Han var født i Stud-
strup og døbt den 5. marts 1650. Han døde efter 1692. 

 
 
Søren Olufsen 188 
 
var født 1570-1599. Han døde i Svinbo og blev begravet den 11. april 1641 i Skødstrup. Han 
boede i Svinbo i Skødstrup sogn omkring 1620-41. Navnet på hans hustru kendes ikke. Af 
hans børn kendes kun: 
 

Oluf Sørensen Svinbo (ane 94). Han var født i Svinbo og døbt den 7. april 1633 i 
Skødstrup. Han døde efter 1686. Han blev gift med Maren Jensdatter. 

 
 
Anders 192 
 
Han boede i Hjortshøj, men ellers vides intet konkret om ham. Af hans børn kendes: 
 

Anders Andersen Foged (ane 96) var født omkring 1650 og døde i Brandstrup, Hjorts-
høj og blev begravet den 15. november 1733 i Hjortshøj. Han blev gift med (1) 
NN. Hun døde inden 1693. Han blev gift (2) den 19. november 1693 i Hjortshøj 
med Mette Andersdatter Thykier. 

Oluf Andersen. Han var troligt en bror til Anders Foged. Fadder hos ham 1693. Bosat i 
Hesselballe i Hjorthøj sogn. 

Peder Andersen. Troligt en bror til Anders Andersen Foged. Fadder hos ham 1693. Bo-
sat i Hesselballe. 

 
 
Anders Koch 204 
 
Han var bonde i Bendstrup i Todbjerg sogn omkring 1680. Der vides intet om hans hustru. 
Noget tyder på, at han døde tidligt, og at konen derefter giftede sig (2) med en Christen, som 
også fik tilnavnet Kock. Dette baseres på, at de to kendte børn bruger faddere fra Bendstrup 
og sognet i øvrigt med familienavnet Christensen Koch! Af hans børn kendes: 
 

Rasmus Andersen Koch (ane 102). Han var født omkring 1680. Han døde i Worre og 
blev begravet den 15. januar 1750 i Skødstrup. Navnet på hans første hustru ken-
des ikke. Han blev gift med (2) Karen Nielsdatter. Hun var født omkring 1712. 
Hun døde i Worre og blev begravet den 14. februar 1751 i Skødstrup. 

Johanne Andersdatter Koch var født omkring 1686. Hun døde 44 år gl. i Linå og blev 
begravet den 11. juni 1730 i Todbjerg. Formentlig datter af Anders Koch. Hun fik 
børnene: Anne (1709), Søren (1711), Anders (1714), Jens (1718), Christen (1719-
88), Kirsten (1722), Mogens (1724). Hun blev gift den 12. juli 1705 i Todbjerg 
med Peder Sørensen. Han var bonde i Linå i Todbjerg sogn. Han var født om-
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kring 1678 og døde 66 år gl i Linå og blev begravet den 26. februar 1744 i Tod-
bjerg. Han blev kaldt den ældre. 

 
 
Rasmus Christensen 220 
 
Han var bonde i Aastrup omkring 1650. Navnet på hans hustru kendes ikke. Han fik børnene: 
 

Christen Rasmussen var født Aastrup og døbt den 28. september 1651 i Skødstrup. 
Han døde i Aastrup og blev begravet den 28. marts 1652 i Skødstrup, Skødstrup. 
Barnet blev 25 uger gl. 

Christen Rasmusen Bonde (ane 110) var født i Aastrup og døbt den 12. april 1653 i 
Skødstrup. Han døde i Aastrup og blev begravet den 16. januar 1696 i Skødstrup. 
Han blev omkring 1685 gift med Dorthe Olufsdatter. 

Karen Rasmusdatter var født i Aastrup og døbt den 28. juni 1657 i Skødstrup. 
 
 
Mikkel Olufsen 232 
 
var født omkring 1614 i Segalt i Skødstrup sogn. Han overtog givetvis faderens gård i Segalt i 
Skødstrup sogn. Han døde 66 år gl. i Segalt og blev begravet den 22. august 1680 i Skødstrup. 
Han blev gift med (1) Maren Poulsdatter. Hun døde i Segalt og blev begravet den 9. januar 
1655 i Skødstrup. De havde sammen sønnen: 
 

Poul Mikkelsen var født i Segalt og døbt den 23. maj 1652 i Skødstrup. Han døde i Se-
galt og blev begravet den 4. januar 1654 i Skødstrup. Barnet døde 1½ år gl. 

 
Mikkel Olufsen giftede sig (2) omkring 1655 med 
 
Maren Nielsdatter 233 
 
Hun var født omkring 1633. Hun døde 50 år gl. i Segalt, Skødstrup, blev begravet 19 FEB 
1683 i Skødstrup. Sammen havde de børnene: 
 

Oluf Mikkelsen var født i Segalt og døbt den 23. marts 1656 i Skødstrup. Han døde in-
den 1661. 

Maren Mikkelsdatter var født i Segalt og døbt den 12. juli 1657 i Skødstrup. Hun er 
nævnt som fadder hos broderen 1696, hvor hun boede i Hornslet. 

Bodil Mikkelsdatter var født i Segalt og døbt den 20 marts 1659 i Skødstrup. 
Oluf Mikkelsen (ane 116) var født i Segalt og døbt den 11. februar 1661 i Skødstrup. 

Han blev gift med Anna Pedersdatter. 
Kirsten Mikkelsdatter var født i Segalt og døbt den 17. december 1671 i Skødstrup. 

Hun døde efter 1711. Hun er ofte nævnt som fadder - senest 1711. 
NN Mikkelsen var født i Segalt og døbt den 30. april 1676 i Skødstrup. 
Karen Mikkelsdatter. Hun var fadder hos Oluf Mikkelsen 1687 og 1691, hvor hun bo-

ede i Segalt. Givetvis en søster. 
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Peder Lauritsen 236 
 
var født omkring 1628. Han var fæstebonde i Segalt i Skødstrup sogn. Han blev kaldt Per 
Laursen. Han døde 60 år gl. i Segalt og blev begravet den 26. oktober 1688 i Skødstrup. Han 
blev gift med 
 
Dorthe Sørensdatter Prang 237 
 
Hun var født i Segalt og døbt den 21. februar 1636 i Skødstrup. Hun døde i Segalt og blev 
begravet den 8. oktober 1676 i Skødstrup. Ved hendes begravelse er anført (KB): "Per Laur-
sens kone i Segalt Dorthe Prang blev begravet efterlod sig 7 Børn døde ved det 8.de. Var 40 år 
gl". Sammen havde de børnene: 
 

Sofie Pedersdatter var født i Segalt og døbt den 21. juli 1661 i Skødstrup. Hun døde ef-
ter 1696. Hun er nævnt som fadder i 1696, hvor hun boede i Segalt. 

Laurids Pedersen Prang (ane 118) var født omkring 1664 i Segalt. Han døde i Segalt 
og blev begravet den 10. maj 1744 i Skødstrup. Han blev gift (2) omkring 1712 
med Mette Mogensdatter. Hun var født i Skødstrup, Skødstrup, og døbt den 27. 
august 1676 i Skødstrup. Hun døde i Segalt og blev begravet den 10. oktober 1745 
i Skødstrup. 

Mette Pedersdatter var født i Segalt og døbt den 15. januar 1665 i Skødstrup. Hun dø-
de i Segalt og blev begravet den 29. september 1678 i Skødstrup. Hun døde 12 år 
gl. 

Niels Pedersen var født i Segalt og døbt den 14. januar 1672 i Skødstrup. 
Maren Pedersdatter var født i Segalt og døbt den 15. februar 1674 i Skødstrup. 

 
 
Bertel Jørgensen 240 
 
var født omkring 1605. Han var bonde i Hjelmager i Skødstrup sogn omkring 1640-75. Han 
døde 70 år gl. i Hjelmager og blev begravet den 15. april 1675 i Skødstrup. Han blev gift (1) 
omkring 1639 med 
 
Inger Kjeldsdatter 241 
 
Hun døde i Hjelmager og blev begravet den 31. august 1656 i Skødstrup. Sammen havde de 
børnene: 
 

Mette Bertelsdatter var født i Hjelmager og døbt den 14. maj 1640 i Skødstrup. Hun 
døde i Hjelmager og blev begravet den 12. januar 1643 i Skødstrup. 

Inger Bertelsdatter var født i Hjelmager og døbt den 6. august 1643 i Skødstrup. 
Jørgen Bertelsen (ane 120) var født i Hjelmager og døbt den 9. august 1643 i Skød-

strup. Han døde efter 1700. Han blev gift med (1) Mette Villatzdatter, som var 
født omkring 1652. Hun døde i Hjelmager og blev begravet den 13. april 1681 i 
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Skødstrup. Han blev gift (2) den 26. februar 1682 i Mejlby med Anne Knudsdat-

ter. Han blev gift (3) efter 1682 med Mette Pedersdatter Hun døde i Hjelmager 
og blev begravet den 8. august 1700 i Skødstrup. 

Maren Bertelsdatter var født i Hjelmager og døbt den 19. november 1648 i Skødstrup. 
Hun døde i Hjelmager og blev begravet den 12. april 1650 i Skødstrup. 

Jens Bertelsen var født i Hjelmager og døbt den 8. juni 1651 i Skødstrup. 
 
Efter Ingers død giftede Bertel Jørgensen sig (2) efter 1656 med NN. Sammen havde de bar-
net: 
 

Søren Bertelsen var født i Hjelmager og døbt den 26. september 1658 i Skødstrup. Han 
var gift og bonde i Hjelmager i Skødstrup sogn 1704. Han blev gift med NN. 

 
 
Mogens Andersen 244 
 
var født omkring 1628. Han døde i Segalt og blev begravet den 1. januar 1683 i Skødstrup. 
Navnet på hans hustru kendes ikke. Han havde børnene: 
 

Ellen Mogensdatter var født 12. juni 1662 i Segalt og døde samme dag. Hun blev be-
gravet den 13. juni s.å. i Skødstrup. Af KB fremgår: "Mogens Andersens barn i 
Segalt noie Ellen, som i gaar blef fød, oc strax død, begrafwen." 

Peder Mogensen (ane 122) var født inden 1670. Han døde efter 1719 i Segalt, Skød-
strup. Han blev gift med Maren Jørgensdatter. 

Søren Mogensen. Han døde i Tendrup, Hornslet, og blev begravet den 7. april 1733 i 
Hornslet. Ved barnedåb i 1691 var han en ung karl i Aastrup. Senere blev han 
bonde i Tendrup i Hornslet sogn. Han var fadder i Segalt 1727. Hans kone døde 
og blev begravet 3. adv. søndag 1732. Han blev gift med Bodil Rasmusdatter. 

Anders Mogensen var født i Segalt og døbt den 25. juli 1675 i Skødstrup. Han døde i 
Segalt og blev begravet den 18. februar 1692 i Skødstrup. Ved hans begravelse er 
anført: ... blev en dreng af Segalt begravet ved navn Anders Mogensen. Ætat 16. 

 
 
Jørgen Rasmusen Skræder 246 
 
var født omkring 1630. Han hed formentlig Rasmusen, men navnene er ikke oplyst samtidig. 
Han boede i Hjelmager i Skødstrup sogn omkring 1650. KB har en del lakuner i perioden om-
kring 1665, så flere børn KAN være var født her. Han døde 62 år gl. i Hjelmager opg blev 
begravet den 3. april 1692 i Skødstrup. Han blev gift med: 
 
Bodil Olufsdatter 247 
 
Hun var født i Segalt og døbt den 1. december 1633 i Skødstrup. Hun er nævnt som Jørgen 
Skræders kone i 1687, hvor hun bar flere børn til dåben. Også nævnt 1691. Hun døde efter 
1691. Sammen havde de børnene: 
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Jens Jørgensen var født i Hjelmager og døbt den 12. december 1658 i Skødstrup. 
Anne Jørgensdatter var født i Hjelmager og døbt den 8. december 1661 i Skødstrup. 
Maren Jørgensdatter (ane 123) var født i Hjelmager og døbt den 22. januar 1665 i 

Skødstrup. Hun døde efter 1719. Hun blev gift med Peder Mogensen. 
Rasmus Jørgensen var født i Hjelmager og døbt den 15. januar 1671 i Skødstrup. 

 
 
Søren Jensen 248 
 
var født 1585 i Trige. Han døde i Bygballe, Mejlby, og blev begravet den 9. juni 1647 i Mejl-
by. Søren Jensen nævnes første gang på Bygballe i Mejlby sogn i 1617. 
 
Han nævnes i en sag 4/3 1646 i Vester-Lisbjerg herred, hvor Søren Jensen i Bygballe, Kirsten 
Jensdatter i Ladstedt med hendes husbond Hans Jørgensen og Marie Jensdatter i Tundrup med 
hendes søn Søren Madsen skødede til Thomas Jensen i Trii [Trige] og hustru Mette Jensdatter 
al den del og lod, som de havde arvet efter deres forældre i den selvegne bondegård, som 
Thomas Jensen da iboede i Trige (Top. saml. på pergament, Vester Lisbjerg Herred nr. 9). 
 
I 1648 tilhørte gården Aarhus Kapitel vicariatus vivitionis Maria (Maria Besøgelses Vicariat). 
Fæsteren var Søren Jensen(s enke), og der skulle betales 2 ørter rug, 2 ørter byg, 2 ørter havre, 
1 fjerding smør, 1 svin, 1 får, 1 gås, 4 høns og 9 skp. gæstebyg i fæsteafgift. 
 
Efter mandens død lod hun udhugge en gravsten, hvor hun skrev, at deres ægteskab var vel-
signet med 6 sønner og 5 døtre. På gravstenen stod hans fødsels- og dødsdato, ligesom hendes 
fødselsdato var oplyst. Hendes dødsdag fremgår ikke af stenen, så stenen er sikkert udhugget 
før hendes død. Han blev gift med: 
 
Maren Simonsdatter 249 
 
Hun var født omkring 1607 i Røved. Hun døde 83 år gl. i Bygballe og blev begravet den 17. 
april 1690 i Mejlby. Hun lod udhugge en gravsten for sig og manden. Sammen havde de bør-
nene: 
 

Søren Sørensen Sønder (ane 124) var født inden 1647 i Bygballe, Mejlby. Han døde 
efter 1705 i Aastrup, Skødstrup. Han blev gift (1) 1672 med Maren Simonsdat-

ter. Hun var født omkring 1629. Hun døde i Aastrup og blev begravet den 24. juli 
1692 i Skødstrup. Han blev gift (2) omkring 1693 med Maren Rasmusdatter. 
Hun døde efter 1718. 

Maren Sørensdatter. Hun blev gift til Hårupgård i Todbjerg sogn. Her er hun nævnt i 
KB i 1677, hvor et dåbsbarn blev "båren af Maren Sørensdatter den unge Kone på 
Horupgård, som er Søren Sørensen Syndermands Søster i Astrup". Hun blev gift 
1665 i Mejlby med Peder Jensen. Han boede på Hårupgård i Todbjerg sogn. 

Anne Sørensdatter. Det var næppe hende, som blev viet til Niels Pedersen søndag efter 
midfaste 1664. Præsten skrev normalt, hvor ægtefællerne kom fra, men her er ikke 
angivet, at hun kom fra Bygballe. Hun blev 4. juni 1665 i Mejlby gift med Jens 

Jensen. Han kom fra Hadbjerg. 
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Johanne Sørensdatter #8492. Hun blev den 7. marts 1669 i Mejlby gift med Jesper 

Pedersen. Han kom fra Elkjær. 
 
Formentlig giftede Maren Simonsdatter sig (2) med den næste fæster af gården, Søren Peder-

sen Sønder. Han var født omkring 1616. Han døde 79 år gl. i Bygballe og blev begravet den 
21. januar 1695 i Mejlby. Sammen havde de sønnen: 
 

Søren Sørensen Sønder var født 1650. Han døde 51 år gl. i Bygballe og blev begravet 
den 27. januar 1702 i Mejlby. Han efterfulgte faderen som fæster af den ene af 
gårdene i Bygballe i Mejlby sogn. Han var muligvis gift 2 gange. Han blev gift 
med Helle Nielsdatter Fiil. Efter hans død giftede hun sig (2) med Peder Peder-
sen (1686-1760). 

 
 
Rasmus Sørensen Studstrup 250 
 
I matriklen 1688 optræder han på gård nr. 3 i Studstrup. Denne gård var på gl. hartkorn 9-7-1-
1, som blev nedsat til nyt hartkorn 8-0-0-1. 
 
Han optræder med børn i KB Skødstrup fra 1674. Her optræder faddere fra Ørsted, Vosnæs og 
Eskerod. Måske kom han fra Hornslet til Studstrup. Indrup blev også nedlagt umiddelbart før. 
 
Han synes at have haft følgende børn: 
 Anne Rasmusdatter i Studstrup 
 Karen Rasmusdatter i Svinbo, 
 Søren Studstrup den ældre i Studstrup 
 Søren Studstrup den yngre i Studstrup 
 Birthe Rasmusdatter i Studstrup 
 Joen Rasmussen i Studstrup 
 
Peder Mogensen i Segalt synes at have været gift med en Rasmusdatter (Anne Rasmusdatter?) 
 
Han blev inden 1687 gift med  
 
Anne Jensdatter 251 
 
Af deres børn kendes med sikkerhed: 

 
Maren Rasmusdatter (ane 125). Hun døde efter 1718. Hun blev omkring 1693 gift 

med Søren Sørensen Sønder. 
 
Hun var muligvis stedmor til nogle af børnene. Ved Joen Rasmussen af Studstrup barns dåb i 
1687 bar "Rasmus Studstrups kone Anne Jensdatter barnet". 
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Rasmus Olesen 252 
 
var født 1620-40 og døde 1700 i Trige, Trige. Han var selvejerbonde i Trige by i Trige sogn. 
 
Han er nævnt på gården ved matriklen 1664, hvor gården er opført med gl. hartkorn 6-2-0-0 
og noget skov på hartkorn 0-6-0-0. Af herlighedsværdien skulle han skatte til Marselis. 
 
Ved matriklen 1688 er gården opført med gl. hartkorn 11-4-0-0, som blev sat til nyt hartkorn 
9-6-3-2. Også her skulle der svares afgift af herligheden til Marselis (jfr. også skifteforvalteren 
1700). Gården hørte således til de største gårde i Trige, hvor der på den tid var mange selv-
ejergårde. 
 
Hans skifte findes i Marselisborg skifteprotokol: 
 
Schifte Efter Sallig Rasmus Ollesen udi Trige 
Anno 1700 Dend 9 Augustij Blef holden shifte og delling efter Sal: Rasmus Ollesen i Trige, 
efter forrige giorte ?, Imellem hans efterladte enche Helle Pedersdatter og deris Børn, som 
efter en skrifflig kald Sedel Nr 18 var Indkalden, som paa shifte blef vist og paaskrefven, 
Dend Sallig Mands Børn er Hans Michelsen i Skabling paa sin hustru Bolle Rasmusdatters 
vegne, Christen Christensen i Grafballe paa sin hustru Giertrud Rasmusdatters vegne, Peder 
Rasmussen i Trige paa sine egne vegne, og broder Olle Rasmussen af Wonge?, hans vegne 
Sampt paa hans Søsters Elle Rasmusdatter og Anne Rasmusdatter deris vegne, Søren Rasmus-
sen i Trige paa sin egne vegne, og paa Ellse Rasmusdatters vegne Las Christensen i Hærst, 
paa enchen vegne hindes tiltagne laufværge Søren Lauritsen i Trige. Wurderingsmanden var 
Peder Rasmussen Stær i Hærst og Mogens Sørensen i Trige og blef forrettet som følger: 
 (herefter følger opremsning af indbo m.v. Dette udelades her) 
Dernæst var Gields fordring, først Resterer tvende skatter 7 rd 2mk Restands til Hosbondens 
Høyædle Friherinden efter den af Marselisborg Biercheting d. 13. juli A 1700 6 rd 2 mk, Skif-
tes bekostning med Stemplet papirer og i alt 2 rd, Sig Rasmus Værn i Aars forderit efter Reg-
ning Under hans haand 3 rd 2 mk 10 sk, Sal. Jens Panderups enche Johan ?datter i Aars fordrit 
4 mk 6 sk, Rasmus Jensen i Trige fordrit 10 rd, Knud Christensen i Panderup fordrit efter Ob-
ligation af dato 6. april 1690 5 rd, 2 mk, enchens søn Peder Rasmussen fordrit for udlagte ska-
ter og forstrakt sædekorn penge 13 rd, Søren Rasmussen, enchens dend anden søn fordrit ili-
gemaade 12 rd, Summa boet Bortslyldige gield 59 rd 5 mk 2 sk. Kornet i Marchen som er 
soed Blef ej opført til Nogen Wurdering, Mens erarchtit at svare kongl. Contributioner og 
hosbonden Landgl Naar omkring Vaar forskrefne Boens Midel og dend bortskyldige gield 
imod hver andre Worde Liqvideret er gielden høyere end Boens midel hvorfor Aldellis intet 
blifver til delling dog Svare Enchen, Sampt hendis tvende søner ? og lofvede at Svare en hver 
af Creditorerne til Deris fordring sampt Kongl. May:ts skatter og hosbondens Rettighed hvor-
fore Ingen udlæg blef giort, saaledes forretted og Passerit som forskrefne vitstaar. 
Testerer Vi med Egen hænder, Schiftestedet ut Supra 
  
Altså følgende arvinger: 
 Bolle Rasmusdatter ~ Hans Michelsen 
 Giertrud Rasmusdatter ~ Christen Christensen i Gravballe 
 Peder Rasmussen i Trige 
 Olle Rasmussen 
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 Elle Rasmusdatter 
 Anne Rasmusdatter 
 Søren Rasmussen i Trige 
 Ellse Rasmusdatter ~ Las Christensen i Hærst 
 
Kilde: Marselisborg-Konstantinsborg Godser, G 322-4 9/11, folio 255. 
 
Han blev gift med  
 
Helle Pedersdatter 253 
 
Hun var født omkring 1632. Hun døde i Trige, Trige, og blev begravet den 25. juni 1719 i 
Trige. I mandens skifte af august 1700 får hun udpeget Søren Lauritzen i Trige som lavværge. 
Ved hendes begravelse skrev præsten i KB: Dom. 3.p. Tr. blev begravet gamle Helle Peders-
datter sl. Rasmus Olesens Encke af Trige. An. æt. 87. 
 
Sammen havde de børnene: 
 

Bolle Rasmusdatter. Hun blev gift med Hans Michelsen. Han boede i Skabling og 
blev indkaldt i svigerfaderens skifte august 1700. 

Gjertrud Rasmusdatter. Hun blev gift med Christen Christensen. Han boede i Grav-
balle og er nævnt i svigerfaderens skifte august 1700. 

Peder Rasmussen var født omkring 1671 i Trige. Han døde 38 år gl. i Trige og blev be-
gravet den 17. februar 1709 i Trige. Han boede i Trige og er nævnt i faderens skif-
te august 1700. Han blev gift med Mette Jensdatter. Efter Peders død, giftede 
hun sig 1710 med Søren Nielsen fra Kasted. 

Ole Rasmussen Trige (ane 126) var født omkring 1664. Han døde i Trige og blev be-
gravet den 28. februar 1740 i Trige. Han blev den 7. oktober 1694 i Elsted gift 
med Kirsten Pedersdatter. 

Elle Rasmusdatter. Hun er nævnt i faderens skifte august 1700, hvor hendes bror Ole 
er værge. 

Anne Rasmusdatter. Hun er nævnt i faderens skifte august 1700, hvor hendes bror Ole 
er værge. 

Søren Rasmussen. Han boede i Trige og er nævnt i faderens skifte august 1700. Han 
blev gift den 15. juni 1710 i Trige med Karen Rasmusdatter. 

Else Rasmusdatter. Hun blev gift med Lars Christensen. Han boede i Herst i Trige 
sogn. Han omtales i svigerfaderens skifte august 1700. 

 
 
Peder Sørensen 254 
 
var født omkring 1634. Han døde 65 år gl. i Elsted, Elsted, og blev begravet den 15. maj 1699 
i Elsted. Han var bonde i Elsted i Elsted sogn. Han blev kaldt Per Sørensen. 
 
Han fik muligvis børn 1668-70, hvor KB ikke er ført! 
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I 1673 skrev præsten i KB en lang beskrivelse af kirken og sognet. Heraf fremgår, at der i El-
sted var 11 gårde og et boel. Senere er lavet en fortegnelse over gårdenes størrelse i sognet. 
Det fremgår heraf, at Per Sørensen dyrkede: 
 i den Vester Vang 4 Ørte Land 
 i den Norder Vang 7 Ørte Land 
 i den Øster Vang 7 Ørte Land. 
 I alt 18 Ørter Land. 
 
Ved matriklen 1688 boede han på gård nr. 5 i Elsted, som var på gl. hartkorn 11-4-0-0, og som 
blev nedsat til nyt hartkorn 8-5-2-0. Gården var ejet af Rosenholm. Heraf kan man se, at denne 
gård i 1662-matriklen var beboet af Søren Lauridsen, som givetvis var Peder Sørensens far. 
 
Havde han en søster Anne (fadder 1687)? 
 
Han blev gift (1) den 13. januar 1667 i Elsted med  
 
Sara Poulsdatter 255 
 
Hun var født i Elsted, Elsted, og døbt den 12. oktober 1641 i Elsted. Hun blev viet til Peder 1. 
søndag efter Hellig trekonger 1667. Hun døde i Elsted, Elsted, og blev begravet den 6. maj 
1677 i Elsted. Hun blev 35 år og 6 mdr. gl. Ved hendes begravelse læste præsten over Gen. 
23.2. 
 
Sammen havde de børnene: 
 

Poul Pedersen født 1667/68. Han blev gift den 17. juli 1692 i Elsted med Ellen Sø-

rensdatter, som formentlig var enke i Lystrup. Han blev bonde i Lystrup, idet han 
formentlig overtog gården ved ægteskabet med enken. 3 kendte børn. 

Søren Pedersen var født omkring 1669 i Elsted, Elsted. Han døde i Elsted, Elsted, og 
blev begravet den 14. januar 1680 i Elsted. Ved hans begravelse er anført: Peder 
Sørensens søn, Søren, 10 år gl. 

Karen Pedersdatter var født i Elsted, Elsted, og døbt den 5. marts 1671 i Elsted. Hun 
døde i Egå, Egå, og blev begravet den 25. februar 1698 i Egå. Hun blev trolovet 
med enkemanden Niels Jensen fra Egå 22/3 1691. Her er hun anført som Peder 
Sørensens datter. Hun blev begravet 27 år gl. Hun blev midfaste søndag 1691 (21. 
juni) i Elsted gift med enkemanden Niels Jensen Elev. Han giftede sig igen i 
1698. 

Kirsten Pedersdatter (ane 127) var født i Elsted, Elsted, og døbt den 17. november 
1672 i Elsted. Hun døde i Trige, Trige, og blev begravet den 7. april 1735 i Trige. 
Hun blev gift den 7. oktober 1694 i Elsted med Ole Rasmussen Trige. 

Maren Pedersdatter var født i Elsted, Elsted, og døbt den 13. september 1674 i Elsted. 
Anne Pedersdatter var født i Elsted, Elsted og døbt den 24. september 1676 i Elsted. 

 
Peder Sørensen giftede sig (2) omkring 1677 med Mette Clemensdatter. Hun var født om-
kring 1651. Hun døde i Elsted, Elsted og blev begravet den 15. februar 1741 i Elsted. Hun bar 
flere børn til dåben i Elsted og er her nævnt som Mette Clemensdatter - Per Sørensens kone i 
Elsted. Hun døde 90 år og 2 mdr. gl. Sammen havde de børnene: 
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Søren Pedersen var født i Elsted, Elsted og døbt den 6. marts 1681 i Elsted. Han en 

nævnt som fadder i Skødstrup 1708. Han blev udpeget som en af hovedmændene 
bag afbrændingen af Skæring Munkegård og dømt fra livet ved alle retsinstanser. 
Han rømmede imidlertid fra arresten under retssagen og dukkede aldrig op igen. 
Han efterlod sig ingen værdier. Han blev gift med Marie Eriksdatter. 

Anders Pedersen Sønder var født i Elsted, Elsted og døbt den 12. november 1682 i El-
sted. Han døde 65 år gl. i Aastrup, Skødstrup og blev begravet den 13. februar 
1749 i Skødstrup. Han blev gift med Maren Sørensdatter. Hun døde 85 år gl i 
Aastrup i Skødstrup sogn i 1754. 

Sara Pedersdatter var født i Elsted, Elsted og døbt den 13. marts 1687 i Elsted. Hun 
døde i Elsted, Elsted og blev begravet den 14. september 1766 i Elsted. Hun blev 
opkaldt efter faderens første kone Sara Poulsdatter, som døde i 1677. Sara døde 79 
år gl. Hun blev gift med Søren Rasmussen (1687-1766). Han boede i Elsted. 

Jørgen Pedersen var født i Elsted, Elsted og døbt den 14. december 1690 i Elsted. Han 
blev gift med Mette Nielsdatter (død efter 1732). Han var fæster af en halvgård i 
Elsted. Gården var ejet af Rasmus Randlev på Skæring Munkegård. Jørgen Peder-
sen var mellem de 7 fæstebønder, som blev fradømt livet for ildspåsættelse og af-
brænding af Skæring Munkegård. Han døde inden sagen var afklaret ved højeste-
ret, og da han ikke efterlod sig midler, kunne han ikke yde erstatning til skadelid-
te. 
 
Han fik 9 børn i perioden 1714-32. 
 
Han levede, da datteren Mette blev døbt i 1731, men var død, da sønnen Jørgen 
blev døbt dom. 10. p. Tr. 1732.  

Ole Pedersen var født i Elsted, Elsted og døbt den 8. maj 1692 i Elsted. Han døde og 
blev begravet 13. juli 1732 i Elsted. Han blev kaldt Oluf Pedersen Rytter. Elsted 
by havde på den tid en ryttergård. Han var rytter og overtog formentlig gården i 
Elsted efter faderen. Han var fæster af en gård i Elsted. Gården var ejet af Rasmus 
Randlev på Skæring Munkegård. Oluf Pedersen var mellem de 7 fæstebønder, 
som blev fradømt livet for ildspåsættelse og afbrænding af Skæring Munkegård. 
Han blev syg i arresten og blev bragt hjem til sin gård, hvor han døde uden at ef-
terlade sig noget. Han døde 41 år gl. Han fik 3 børn. Det ene af børnene døde i 
sognet - de andre er ikke genfundet i sognet. Han blev gift med NN. 

Karen Pedersdatter var født i Elsted, Elsted og døbt den 25. august 1695. Hun døde 81 
år gl. i Lystrup og blev begravet i Elsted den 10 maj 1776. Hun var gift (1) med 
Jens Christensen Hougaard (o.1672-1738). Han var bonde i Lystrup i Elsted 
sogn. Hun blev gift (2) 1739 med Espen Jensen (1693-1781), som overtog gården 
i Lystrup. 

 
 
Brandene på Skæring Munkegård 1727 og 1728.  
 
Maren Tygesdatter (o.1685-1727) var datter af Tyge Jespersen og Anne Kirstine Bording. 
Faderen ejede Skæring Munkegård i Egå sogn og Mattrup gods. Hun blev gift 1700 med Hans 
Nansen (1670-1716), som var barnebarn af borgmester Hans Nansen i København og amt-
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mand over Silkeborg, Mariager og Dronningborg amter. Han købte Skæring Munkegård på 
auktion i 1711 for 3.748 rd. Efter hans død, giftede hun sig med Rasmus Randlev (o.1681-
1755), som bl.a. havde været regimentsskriver og skriver for Nansen. 
 
Rasmus Randlev havde fra sin tid som regimentsskriver måske tillagt sig en vis strenghed 
over for fæstebønder. Skæring Munkegård nedbrændte i 1727 og 1728, og mistanken om ilds-
påsættelse faldt da også snart på en række bønder. Af en artikel13 i Randers Amts Årbog 1945 
fremgår: 
 
 Det første forsøg gjordes den 16. maj 1727 om aftenen mellem klokken 9 og 10, da der 
blæste en kraftig vind fra sydvest. Ilden opstod i det sydvestlige hjørne af gården, hvor der 
fandtes fæhus og svinehus, og i løbet af ganske kort tid var den hele gård omspændt af luerne, 
der intet skånede af gårdens bygninger og kun en ringe part af besætningen, men menneskeliv 
gik der dog ikke tabt, og havde det udelukkende været hensigten at rydde Randlev af vejen, 
var forsøget altså mislykkedes, men havde det kun været meningen at tilføje ham økonomisk 
skade, var det lykkedes over al måde. 
 Ved Rosenholm og Vosnæsgårds birketing får Randlev udtaget 5 synsmænd, der 11. 
juni møder på brandtomten for at syne og besigtige. 
 Ved foretagen opmåling på grunden befandtes gården at have bestået af 4 sammen-
byggede fløje, stuehuset i nord havde været tækket med tegl, 67 alen lang og 11 alen bred og 
forsynet med udskud mod nord. I samme fløjs vestende var en kælder på 16 alen, og i husets 
anden ende en kælder på 10 alen. 
 Den østlige fløj bestod af borgstue, stald, lade, fæhus og andre huse samt portrum, og 
i den nordre ende nogle fag, som havde været teglhængt. Laden havde været 40 alen lang og 
17 alen bred, og de øvrige huse 90 alen lang og 10 alen bred. 
 Søndre længe, som havde været fæhus, var 63 alen lang og 11 alen bred. Vestfløjen, 
der havde været lade, var 54 alen lang og 18 alen bred. Ved søndre og nordre ende nogle fag 
til fæ og får. Ved nordre ende af østre fløj havde været et tørvehus 76 alen lang og 16 alen 
bred. Inde i gården ved østre side af vestre lade havde stået et vognhus på 9 alen i længden og 
bredden, og tæt derved en svinesti på 3 fag. 
 Da synsmændene naturligvis også havde set gården før branden, var det let for dem at 
bevidne, at Randlev i de 9 år, han havde haft gården, havde opbygget en del af ladegården, så 
hele gården nu før branden var i meget god stand. Deres synsforretning afhjemledes ved bir-
ketinget 14. juni, hvortil var indkaldt adskillige vidner for at afgive forklaring. 
 Anders Nielsen, Peder Olesen, Rasmus Terkelsen og Rasmus Joensen, alle af Skæring 
by, berettede, at de alle var gået til sengs, da byen af nogle af gårdens folk blev råbt op. De 
stod alle op og begav sig til brandstedet, og ved ankomsten hertil var hele gården omspændt 
af luer, så intet stod til at redde. Af bohave reddedes kun lidt sammen med noget sengetøj, 
som herskabet havde bragt ud af huset, før byens folk kom til. Af besætningen indebrændte 51 
høveder, 40 svin, 20 lam, 15 heste, 6 geder, 5 kid, 50 gæslinger og nogle gamle gæs samt en 
del høns og nogle småkreaturer. Af korn reddedes kun 3 tdr. rug, der lå til tørring på ovnen. 
 Jens Nielsen Brandt og Niels Rasmussen, tjenende Søren Nielsen i Egå, Søren Jensen 
af Skæring og Inger Laursdatter, tjenende Jørgen Pedersen i Elsted, bevidnede, at de på da-
gen branden fandt sted var på hovarbejde og sammen med andre rensede korn i laden, men 

                                                           
13 A. Sørensen: Skæring-Munkgaards brande 1727 og 1728. (Randers Amts Årbog 1945). 
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ingen af dem var ved uforsigtighed skyld i branden, der efter deres formening måtte være på-
sat. 
 Michel Rasmusen Kuch af Egå fortalte, at han på branddagen passede gårdens 
småkvæg i marken fra morgen til aften, og efter hjemkomsten drev han netop forbi de huse, 
hvori ilden opstod, men han så intet mistænkeligt. Han ringede nu tjenestefolkene sammen til 
aftensmåltid, hvorpå de straks forsamledes, og eftersom Anders Yde og Johan Mathiasen, som 
fulgte plovene, var kommen hjem fra marken, og ligeledes drengene, var alle hjemme undta-
gen drengen, Niels Saugmand. Lidt efter kom Randlev ind i stuen til dem og snakkede med 
dem om et og andet, og før de var færdige med at spise, var Randlev med hustru og børn gået 
til bords, og vidnet tillige med den anden røgter, Niels Sørensen, søgte deres senge, der var i 
det sydøverste hjørne af gården, og bemærkede da hverken røg, damp eller lugt, men aldrig 
såsnart han havde fået kjole og trøje af og var begyndt at løsne sine strømpebånd, råbtes der i 
gården, at porten skulle åbnes, og han løb da ud på de bare strømpefødder med trøjen i hån-
den, og da han først så ilden, løb han til kohuset og slog køerne løse, men da havde ilden alle-
rede fat i taget, der var af lyng og halm. Han løb nu til et andet hus, hvori der var 6 køer og 
en tyr, men heri forhindredes han af ilden, hvorfor han løb til fårehuset og fik døren op og 
fårene jaget ud. 
 Søren Gyf og Anders Yde søgte at få 4 hopper ud, men forgæves, og husbonden kaldes 
nu på ham for at få ham til at redde noget fra stuehuset ud i haven. Da det ikke var muligt at 
komme ind gennem døren, måtte vinduerne benyttes, og ad denne vej reddedes nogle forgyldte 
lænestole, et stort forgyldt bord, et forgyldt spejl, en dragkiste, en lakeret kiste med noget 
sengetøj i, og ad samme vej måtte Randlevs hustru reddes ud. Lidt efter kom Jens Skrædder, 
Niels Saugmand og Søren Frandsen, husmænd i Skæring, og hjalp til med at få reddet noget 
ud fra dagligstuen og køkkenet, men det var kun lidt, der bjergedes. Om ildens opståen forkla-
rede Michel Rasmussen, at fra ildens opkomst og til gården var ganske omspændt af flammer 
var kun en god halv time. Hans medtjener, Niels Sørensen, som nylig havde lagt sig, måtte så 
godt som nøgen løbe fra ilden medtagende skjorte og trøje, som han fik fat på. Såfremt man 
havde opdaget ilden en halv times tid senere, havde det ikke været muligt at redde hverken 
mennesker eller dyr, for så havde alle været til sengs og gårdens eneste port låset. 
 Som man vil se, blev der ikke levnet meget, og Randlev selv overvurderede næppe ska-
den, når man anslår den til 9000 rdl, et tab, som han naturligvis selv måtte bære, og så i øv-
rigt snarest muligt se at få opført en ny gård, hvad han da også straks går i gang med, og han 
opnåede da også i sommerens løb at få opført 14 fag stuehus med tegltag mod nord, 16 fag 
lade mod syd og 41 fag fæhus o.l. mod vest. 
 Således stod sagerne helligtrekongersaften 1728, da skæbnen atter var ude efter ham. 
Denne brand blev dog af betydelig ringere omfang, idet kun laden nedbrændte, ganske vist 
sammen med hele årets indavlede korn. Branden opstod på et tidspunkt, da der sædvanligvis 
fodredes sidste gang, så man opdagede hurtigt ilden i laden, som dog ikke stod til at redde, da 
det blæste hårdt fra syd. Man søgte nu et redde fæhuset mod vest, hvad også lykkedes, og her 
gjorde man et fund, der med al tydelighed viste, at der atter var tale om ildspåsættelse. 
På jorden ved det sydvestlige hjørne fandtes et instrument bestående af en hasselkæp, 2½ alen 
lang, kløvet i den ene ende, og i kløften fandtes anbragt et stort stykke tønder (letfængeligt 
materiale til optænding), og uden om dette var der svøbt en del fint hørblår og med et stykke 
af en hvid klud sammenhæftet for at fastholde, og i blåren var så nogle flere stykker tønder 
indsat, hvoraf nogle sås tydeligt at have været antændte. 
 Tabet ved denne brand opgjordes til 1600 rd, så det kan vist ikke forbavse, at Randlevs 
økonomi kom ud for en svær belastningsprøve. Nogen brandforsikringssum var der selvsagt 
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ikke at hente, så der var ingen anden udvej end at søge kongens bistand, hvorfor da også 
Randlev 27. maj 1728 sender majestæten en meget vemodig memorial, hvori han optrævler 
hele historien og forhistorien. 
 Gården, som han jo havde giftet sig til, var just ikke gældfri, da han overtog den, idet 
boet efter Hans Nansen viste det ganske ringe overskud af 219 rd og 5 mark til deling mellem 
enken og to døtre, og siden overtagelsen har han ofret 1500 rd på gårdens forbedring. 
 Majestæten bønhører ham 18. juni med 4 års skattefrihed af gårdens hartkorn og ef-
tergivelse af restancer på 256 rd og 20 sk. 
 Hvorledes branden var opstået, var ingen i tvivl om, men hvem den eller de skyldige 
var, stod foreløbig ikke ganske klart. Fem år før branden var en af Randlevs bønder bleven 
arresteret for hestetyveri og trussel om ildspåsættelse hos naboerne; ved landstinget blev han 
dømt til galgen, men undveg, og skal opholde sig i omegnen, og et rygte gik da, at han skulle 
have en del kammerater, der kunne hjælpe ham med slige onde gerninger. Havde han ikke 
selv forøvet ildspåsættelserne, formodedes han at være anledning dertil, da rygtet gik, at nog-
le af Randlevs fæstebønder havde købt en person til at gøre den første ulykke, og gav ham 14 
rd. derfor, og for den sidste 20 rd, men hvem og hvor mange, der havde været om det, kunne 
dog ikke erfares ved nærmere undersøgelse. Et rygte ville dog vide, at en rytter, Peder Jensen 
Munch, som med permission opholdt sig i Egå hos en broder, havde påsat begge brande, men 
da rygtet nåede ritmesteren, aflagde rytteren ed på, at han var uskyldig, hvorefter han rejste 
bort. Han arbejdede nu en tid på de omliggende byers marker, og kom også til en af Randlevs 
fæstebønder, hvor han opførte sig temmelig løssluppent med drikkeri og skyden ind ad vindu-
erne. En aften kom han også til Randlev i dennes nye hus og bedyrede sin uskyld og fortalte 
bl.a. at han havde siddet arresteret på Bremerholm. Da han forlod gården, skød han tre gan-
ge og angreb gårdens folk, hvorfor Randlev begærede ham indsat i arrest, og her kom han i 
forhør hos regimentets auditør. 
 På samme tid lader Randlev tre af sine mistænkte fæstebønder indsætte i Århus Bys 
arrest, og flere fulgte snart efter, og inden enden tog, var ikke mindre end 14 af gårdens fæ-
stere implicerede. Da det jo ikke var nogen helt billig fornøjelse at forfølge en sådan sag, søg-
te Randlev kammerkollegiet om forstrækning af amtets kasse til arrestanternes underhold, og 
samtidig beder han kongen om fri proces og om kommissarier til sagens udførelse, hvilket 
også bevilgedes. 
 6. juli 1731 afsiger kommissionen sin dom, der efter nutidens begreber må opfattes 
som hårrejsende. Hovedgerningsmanden, Peder Jensen Munch, skal knibes med gloende tæn-
ger på fire steder, hans højre hånd levende afhugges, kroppen levende kastes på en ild og 
brændes. Brødrene Søren, Ole og Jørgen Pedersønner skal have deres liv forbrudt, deres 
hoveder med et sværd afhugges og tilligemed kroppen begraves på kirkegården, samt deres 
boelslod være forfalden, fordi de har købt og tilskyndet gerningsmanden til begge brande 
eller til at ombringe Randlev. Jesper Rasmussen, der skal have været medvider, dømtes for-
uden fæstes fortabelse til at betale fuld mandebod, 3 x 18 lod sølv, og såfremt han ikke formår 
at betale den halve skade, skal han arbejde på Bremerholm i tre år. Troels Olsen, der også 
var medvider og tilskynder, skal miste sit hoved med sværd og hans hovedlod være forbrudt. 
Niels Brandt skal miste sin hals, og hovedet med sværd afhugges og lægges på stejle. Christen 
Munch skal have sin hals forbrudt og i 6 år arbejde på Bremerholm. Niels Smed skal betale 3 
x 40 lod sølv, og i mangel af skadeserstatning skal han arbejde på Bremerholm i 6 år. Rasmus 
Røgter skal foruden at have sit fæste forbrudt bøde 3 x 40 lod sølv, og i mangel heraf arbejde 
på Bremerholm i tre år. Niels Christiansen, som er bortrømt, skal miste sit liv, når han findes, 
hans hoved med en økse afhugges og sættes på en stage, og hans hovedlod være hjemfalden. 
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Lars Sørensen og Anders Pedersen skal have deres fæste forbrudt og hver bøde 3 x 40 lod 
sølv, og i mangel heraf samt halv skadeserstatning at arbejde på Bremerholm i tre år. Niels 
Bonde bør have sit fæste forbrudt og for dølgsmål betale 3 x 18 lod sølv. Lars Michelsen og 
Ole Espensen bør have deres fæste forbrudt. 
 Fem af de tiltalte søgte at få sagen frem til Højesteret, hvilket også bevilgedes 6. au-
gust 1734, og her afsagdes dom 10. marts 1735. Denne blev dog ikke synderlig mildere. Peder 
Munch og Niels Brandt dømtes til at miste deres hals og stejles, og skaden betales af deres 
gods, ligesom de hver skal betale 40 lod sølv til kongen og Rasmus Randlev samt til husbon-
den deres boslod. Christen Munch og de tre brødre, Søren, Ole og Jørgen Pedersønner, Tro-
els Olsen og Niels Christensen bør for deres misgerninger arbejde i Bremerholms jern på 
livstid, og have deres boeslod forbrudt. I det øvrige skal kommissionens dom stå ved magt. 
Omkostningerne ved arrestationerne, underhold og proces bør udredes af deres midler, så 
vidt disse rækker. 
 Hermed var denne side af sagen for så vidt bragt til afslutning, som det jo ikke kunne 
volde større vanskelighed at henrette de dødsdømte, for så vidt de da ikke var bortrømte, men 
med inddrivningen af de mange lod sølv var det en ganske anden sag. Domsudskriften sendes 
via amtsforvalteren til Randlev, der skal udtale sig om, hvor de dømte personers formue er at 
finde. 
 Randlevs svar var ikke ligefrem opmuntrende. Hovedmanden, Peder Munch, der alt 
var lagt på stejle, ejede intet, og Randlev havde endda måttet forsyne ham med klæder i arre-
sten. Niels Brandt havde haft en fæstegård i Egå, som han blev sat fra i foråret 1729. Han 
blev samme år arresteret, men rømte fra arresten i Århus. Han ejede heller ikke noget. Chri-
sten Munch, som var broder til Peder Munch, beboede en gård sammen med Niels Brandt. 
Han blev i arresten syg og elendig, så han måtte løslades for at få en kur, og skønt dømt til 
Bremerholms jern har man endnu ikke sendt ham derover for hans skrøbeligheds skyld, og 
fordi han for kommissionen gav så redelige oplysninger til sagens opklaring, blev han med 
hustru og små børn anbragt i et hus i Egå. Han er også ganske uden formue. Søren Pedersen, 
der beboede en gård i Elsted og iøvrigt brød ud af arresten, har heller ingen formue. Oluf 
Pedersen, der også beboede en gård i Elsted, blev syg i arresten og bragtes hjem til sin gård, 
hvor han døde uden at efterlade sig noget. Jørgen Pedersen, der beboede en halvgård i El-
sted og døde kort efter branden, var ligeledes uden formue. Det samme var også tilfældet med 
Troels Olsen og Niels Christensen, der begge havde en halvgård i Hesselballe i Hjortshøj 
sogn, og begge så sig i stand til at flygte. Jesper Rasmussen, der boede i Elsted, var en af de 
første, der blev arresteret. Han blev for sin svagheds skyld bragt til sit hjem, som han forlod 
uden tilladelse, og havde heller ingen formue. Niels Smed, der var en ung og ledig person, 
opholdt sig hos faderen, Søren Jørgensen i Egå. Han blev mod kaution løsladt af arresten, 
men da han for et års tid siden begik nye ulovligheder, for hvilke han burde have været forvist 
fra sognet og egnen, opsagdes kautionen, hvorfor han atter indsattes i arrest i Århus, hvorfra 
han dog atter løslodes mod kaution af kaptajn Eppinger. Han er nu i København, og er også 
ganske uden formue. Rasmus Røgter havde et boel i Egå, som han rømte fra. Hans hustru med 
to små børn sidder endnu i huset, og han arbejder for een og anden, men formue er der ingen 
af. Laust Sørensen, Anders Pedersen og Niels Bonde bor endnu i Hesselballe på deres steder, 
men er også ganske uden midler. 
 Som det ses, var der ikke meget at fede kongens kasse med, men for dog at gøre et for-
søg beordres amtsforvalteren til at lade herredsfogderne gøre udlæg, men får det triste svar 
tilbage, at der intet er at hente, hvad der naturligvis heller ikke var til opmuntring for Rasmus 
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Randlev, der nok kunne trænge til at få nogle af de mange lod sølv, han var tildømt, eftersom 
hans udgifter - trods fri proces - til den hel sag beløb sig til 1933 rd, 5 mark og 3 skilling. 
 
Kilder:  
Rentekammerets kgl. resolutioner 18. juni 1728, 6. september 1729 og 24. december 1738. 
Højesterets voteringsprotokol 1735, blad 8b - 15. 
Aarhus Amtstues kontributionsregnskab 1735, bilag E.E. og 1736 Bilag X. 
Jydske registre 8. august 1729 og 6. august 1734. 
 
 

Tip-5-oldeforældre. 
 
Oluf Mikkelsen 464 
 
var født omkring 1580. Han var bonde i Segalt i Skødstrup sogn. Han døde i Segalt og blev 
begravet den 22. marts 1653 i Skødstrup. Han blev gift med  
 
Maren Mortensdatter 465 
 
Hun var født omkring 1590. Hun døde i Segalt og blev begravet den 23. april 1679 i Skød-
strup. Ved hendes begravelse i 1689 er anført: "23. April fierde Paaskedag Michel Ollufsens 
Moder Maren Mortensd. i Segalt begrafven ætat. 89". Sammen havde de børnene: 
 

Mikkel Olufsen (ane 232) var født omkring 1614 i Segalt, Skødstrup. Han døde i Segalt 
og blev begravet den 22. august 1680 i Skødstrup. Han blev gift (1) med Maren 

Poulsdatter. Hun døde i Segalt og blev begravet den 9. januar 1655 i Skødstrup. 
Han blev gift (2) omkring 1655 med Maren Nielsdatter. Hun var født omkring 
1633. Hun døde 50 år gl. i Segalt og blev begravet den 19. februar 1683 i Skød-
strup. 

Birthe Olufsdatter. Hun mistede et barn, som Niels Ladefoged var fader til, i 1647. 
Hun blev gift med Niels Ladefoged. 

Bodil Olufsdatter #7682, død i Segalt, Skødstrup, blev begravet 2. december 1631 i 
Skødstrup. 

Maren Olufsdatter var født omkring 1630 i Segalt, Skødstrup. Hun døde i Segalt og 
blev begravet den 17. marts 1678 i Skødstrup. Ved hendes begravelse er anført: 
"17. marts begrafv jeg en gammel Pige i Segalt ved nafn Maren Ollufd. Æt 48". 

Bodil Olufsdatter (ane 247) var født i Segalt og døbt den 1. december 1633 i Skød-
strup. Hun døde efter 1691. Hun blev gift med Jørgen Rasmusen Skræder. 

Johanne Olufsdatter var født i Segalt, Skødstrup. Hun er nævnt som fadder hos Oluf 
Mikkelsen i 1696, hvor hun boede i Segalt. 
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Søren Nielsen Prang 474 
 
var født omkring 1610. Han var fæstebonde i Segalt i Skødstrup sogn. Han døde i Segalt og 
blev begravet den 15. april 1660 i Skødstrup. Navnet på hans hustru kendes ikke. Han havde 
børnene: 
 

Dorthe Sørensdatter Prang (ane 237) var født i Segalt og døbt den 21. februar 1636 i 
Skødstrup. Hun døde i Segalt og blev begravet den 8. oktober 1676 i Skødstrup. 
Hun blev gift med Peder Lauritsen. 

Jørgen Sørensen var født i Segalt og døbt den 1. januar 1639 i Skødstrup. Han døde i 
Segalt og blev begravet den 4. april 1657 i Skødstrup. Ved hans begravelse er an-
ført: "Jørgen Sørensen, Søren Nielsens Søn i Segalt begrafwen, 16 Aar gl". 

Niels Sørensen var født i Segalt og døbt den 29. september 1640 i Skødstrup. Han blev 
døbt Mikkelsdag 1640. 

Karen Sørensdatter var født i Segalt og døbt den 26. november 1643 i Skødstrup. 
Mette Sørensdatter var født i Segalt og døbt den 22. marts 1646 i Skødstrup. 
Maren Sørensdatter var født i Segalt og døbt den 1. november 1648 i Skødstrup. 

 
 
Ellen Ludvigsdatter 489 
 
var født omkring 1600. Hun døde i Segalt og blev begravet den 16. januar 1659 i Skødstrup. I 
KB er anført: "Ellen Lodwigsdaatter i Segalt Mogens Andersens Moder begrafwen". 
 
Navnet på hendes ægtemand kendes ikke med sikkerhed. Måske var hun gift med Anders Pe-
dersen i Segalt, som fik følgende børn: 
 1621: Søren Andersen 
 1624: Peder Andersen 
 1631: Birthe Andersdatter. 
 
Af hendes børn kendes med sikkerhed kun 
 

Mogens Andersen (ane 244) var født omkring 1628. Han døde i Segalt og blev begra-
vet den 1. januar 1683 i Skødstrup. 

 
 
Oluf Mikkelsen 494 
 
 (se samme person ovenfor ane 464). Han blev gift med  
 
Maren Mortensdatter 495 
 
(se samme person ovenfor ane 465). 
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Jens 496 
 
Han var selvejerbonde i Trige. Han døde inden 1646 i Trige. Børnene fraskødede sig rettighe-
derne til gården på herredstinget i Vester Lisbjerg 4/3 1646. 
 
Måske var en af de nævnte nye ejere af gården i Trige - Thomas Jensen eller Mette Jensdatter 
- søn eller datter af Jens. 
 
Af hans børn kendes: 
 

Søren Jensen (ane 248) var født 1585 i Trige. Han døde i Bygballe, Mejlby og blev be-
gravet den 9. juni 1647 i Mejlby. Han blev gift med Maren Simonsdatter. 

Kirsten Jensdatter. Hun boede i Ladstedt og nævnes i skiftesagen efter faderen 1646. 
Hun blev gift med Hans Jørgensen. 

Marie Jensdatter. Hun boede i Tundrup og nævnes i arvesagen efter faderen 1646. Hun 
blev gift med Mads. 

 
 
Søren Lauridsen 508 
 
Han er nævnt som fadder i Elsted tilbage til 1647 - i øvrigt ofte sammen med [halvsøsteren] 
Maren Knudsdatter. Ved matriklen 1662 boede han på en gård i Elsted By på gl. hartkorn 11-
4-0-0. Han døde i Elsted, Elsted og blev begravet den 9. juni 1666 i Elsted. Han var givetvis 
far til Peder Sørensen, som boede på gården ved 1688-matriklen. 
 
19/12 1665 blev hans søster i Elsted Maren Knudsdatter begravet. Heraf kan man slutte, at 
moderen var gift to gange. Han blev gift med 
 
Kirsten Nielsdatter 509 
 
Hun var født omkring 1610. Hun døde i Elsted, Elsted og blev begravet den 16. september 
1683 i Elsted. Hun døde 73 år gl. hos sønnen Per Sørensen i Elsted. Af deres børn kendes med 
sikkerhed kun: 
 

Peder Sørensen (ane 254) var født omkring 1634. Han døde i Elsted, Elsted og blev be-
gravet den 15. maj 1699 i Elsted. Han blev gift (1) den 13. januar 1667 i Elsted 
med Sara Poulsdatter. Hun var født i Elsted, Elsted, og døbt den 12. oktober 
1641 i Elsted. Hun døde i Elsted, Elsted og blev begravet den 6. maj 1677 i Elsted. 
Han blev gift (2) omkring 1677 med Mette Clemensdatter. Hun var født omkring 
1651. Hun døde i Elsted, Elsted og, blev begravet den 15. februar 1741 i Elsted. 

 
 
Poul Espensen 510 
 
var født i Egå. Han døde i Elsted, Elsted og blev begravet den 29. april 1666 i Elsted. Han 
kom fra Egå og blev gift med enken Karen Marcuses. Han giftede sig til den næststørste gård i 
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Elsted på gl. hartkorn 15-4-3-1 (matriklen 1662) i Elsted i Elsted sogn. Han blev gift den 14. 
februar 1638 i Elsted med 
 
Karen Jensdatter 511 
 
var født omkring 1600. Hun kom fra Ubbestrup i Elsted sogn (1621). Hun var gift (1) den 3. 
juni 1621 i Elsted med Jens Marqvarsen. Han var født 1570-1600 og blev begravet den 23. 
juni 1636 i Elsted. Sammen havde de børnene: 
 

Jens Jensen var født i Elsted, Elsted og døbt 1622 i Elsted. Han døde i Elsted, Elsted og 
blev begravet den 17. november 1622 i Elsted. Ved denne dåb blev der ikke angi-
vet navn og faddere på barnet. Måske døde barnet omkring dåbstidspunktet. 

Jens Jensen var født i Elsted, Elsted og døbt 1625 i Elsted. Han døde efter 1688. Ved 
matriklen 1688 er han nævnt på en af de største gårde i Elsted på gl. hartkorn 11-
6-0-0, som blev sat til 8-1-3-1½ efter det nye hartkorn. Gården var dengang ejet af 
Niels Egelius i Randers. 

Marquar Jensen. Han døde efter 1688. Han er måske var født 1628-31, hvor KB Elsted 
har en lakune. Ved vielsen er anført, at han kom fra Vejlby - sandsynligvis opholdt 
han sig her på dette tidspunkt. Han delte den store gård i Elsted med broderen 
Jens. Han blev gift den 23. februar 1662 i Elsted med Sara Nielsdatter. 

Niels Jensen. Han døde i Elsted, Elsted og blev begravet den 4. december 1656 i Elsted. 
Ved hans begravelse anførte præsten: Niels Jensen, Poul Espensens stedsøn i El-
sted begravet. 

 
I sit andet ægteskab havde hun følgende børn med Poul Espensen: 
 

Jens Poulsen var født i Elsted, Elsted og døbt den 1. september 1639 i Elsted. Han døde 
i Elsted, Elsted og blev begravet den 14. februar 1655 i Elsted. 

Sara Poulsdatter (ane 255) var født i Elsted, Elsted og døbt den 12. oktober 1641 i El-
sted. Hun døde i Elsted, Elsted og blev begravet den 6. maj 1677 i Elsted. Hun 
blev gift den 13. januar 1667 i Elsted med Peder Sørensen. 
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