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Forord
Denne slægtsbog omhandler min kones morfar Jens Chr. Bathum (1869-1934) og hans aner. Han
var født og opvokset i Thy. Hans aner, der overvejende var bønder og håndværkere (smede) kom
hovedsagelig fra Thy og nogle enkelte fra Mors.
Den først kendte person med tilnavnet Bathum var Jens Pedersen Bathum (omk. 1689-1743), der
var fæstebonde (under Højris) i Fredsø i Lødderup sogn på Mors. Han eller hans ophav kom formentlig fra Bathum i Selde sogn i Nordsalling.
I anetavlerne er anvendt det fortløbende system (Kekule von Stradonitz’ system). I dette system
giver man probanden nr. 1, hans far 2, moder 3, farfar 4, farmor 5 o.s.v. Alle mandspersoner
nummereres således med lige numre, og alle hustruer nummereres med de følgende ulige numre.
En persons far findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altså ane 6's far har nr
12 og moder nr 13. Nr 12's forældre har nr 24 og 25, nr 13's forældre nr 26 og 27 o.s.v. Hvis man
omvendt vil finde f.eks. barnet af ægteparret med numrene 30 og 31, så halverer man det lige nr.
Barnet er altså ane nr 15, gift med nr 14, deres barn er nr 7, gift med nr 6, deres barn igen nr 3,
gift med nr 2.
Materialet er næppe uden fejl og mangler, og jeg hører derfor gerne nærmere om eventuelle fejl.

Jan Løve Østerbye
November 2006
Rev. januar 2008.
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Jens Chr. Bathum
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Jens Christensen Bathum blev født den 13. februar 1869 på forældrenes gård i Hundborg sogn i
Thy, som søn af Jens Christensen Bathum (1834-85) og Ane Pedersen Rysgaard (1835-1916).
Han blev døbt i Hundborg kirke den 23. marts s.å. Senere i livet kaldte Jens sig ofte Christian.
Han var femte barn i en søskendeflok på 8, og ligesom flere af sine søskende måtte han tidligt
erkende, at han ikke kunne finde arbejde på hjemegnen. To af hans søskende emigrerede således
til USA, hvor arbejdsbetingelserne i sidste halvdel af 1800-tallet var betydeligt bedre end i Thy.
Efter sin skoleuddannelse i Hundborg kom han i lære på hvidtølsbryggeriet Charoksminde i Thisted, et mindre bajersk- og hvidtølsbryggeri, som var ejet af Chr. Bredal. Efter endt uddannelse
her, videreuddannede han sig for egne midler og hjælp fra Bredal på en bryggerskole i München.
Under sit 7-årige ophold i Tyskland besøgte han flere bryggerier, bl.a. var han en periode på et
bryggeri i nærheden af den russiske grænse. Dette bryggeri var ejet af en enke, som tilbød Jens
ægteskab, men han afslog!
Da han kom hjem aftjente han sin værnepligt som infanterist i Helsingør.
Fra 1. januar 1894 til 17. april 1900 var han ansat på Ny Carlsberg. Bryggeriet skrev følgende
anbefaling til ham:
Jens Chr. Bathum har arbejdet på Ny Carlsberg 01.01.1894 til 17.04.1900 og i den
Tid arbejdet i alle Afdelinger, sidst som Formand i Bryghuset. Hr. Bathum har i alle
Afdelingerne udført sit Arbejde til vor fuldstændigste og udelte Tilfredshed og forlader
Bryggeriet for at overtage en Brygmester Stilling.
Poul C. Poulsen
Overinspektør1
Derefter var han i ca. 7 år driftsbestyrer på Køge Aktiebryggeri. Herfra blev han hentet over som
direktør for bryggeriet Thor i Randers, hvor han begyndte i sit nye arbejde 1. januar 1907.
Mens han var på Carlsberg lærte han Gerda at kende. Hendes mor var syg og af helbredsmæssige
grunde spiste hun gær, som familien hentede på Carlsberg. Gerda traf Jens, da hun hentede gær
på bryggeriet.
Gerda Francisca Rosenstand blev født den 12. august 1880 i København, som datter af repræsentant og inkassator Axel Einar Rosenstand (1849-1930) og Louise Nicoline Betty Andersen
(1849-1924). Hun blev døbt i Mathæus kirken i København den 2. september 1880. Hun var 4.
barn i en søskendeflok på 8.
Jens blev gift med Gerda den 19. november 1901 i København, og de bosatte sig i Køge, hvor de
første tre børn kom til verden. Efter at være flyttet til Randers kom det fjerde barn til verden. Børnene var:
Else Bathum (1902-83). Hun blev gift med grosserer og direktør i København Erik
1

Fra Carlbergs arkiv.
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Witt-Møller (1903-77), og de fik datteren Kirsten.
Bodil Bathum (1903-2003). Hun blev gift med grosserer og købmand i Aalborg
Knud Valdemar Marcussen (1897-1954) og de fik børnene Vibeke, Agnete og
Christian.
Valborg Bathum (1905-99). Hun blev uddannet som sygeplejerske og i 1931 gift med
senere overlæge i Randers Frederik Thomasen (1897-1991). De fik børnene
Hanne, Ole, Inge og Ellen.
Asta Bathum (1907-2006). Hun blev uddannet som fysioterapeut og senere gift med
civilingeniør i København Knud Daugaard-Peters (1897-1951). De fik børnene Jens og Niels.

Gerda Rosenstand o. 1897

Jens Chr. Bathum o. 1907

I Randers boede familien i mange år i bryggeriets gamle direktørbolig. Denne bolig blev i slutningen af 1920’erne nedrevet for at give plads til udvidelser af bryggeriet, og familien boede i en
kort periode i en lejlighed i Storegade, inden de kunne flytte ind i den nye direktørbolig i 1929. På
det tidspunkt havde alle børnene dog forladt hjemmet.

Bryggeriet Thor.
I første halvdel af 1800-tallet havde Randers flere hvidtølsbryggerier. I 1856 overtog cand. polyt.
C.E. Synnestvedt ved auktion det Lindalske hvidtølsbryggeri på hjørnet af Nordregrave og Ladegårdsgade (nuværende Thorsgade).
Brygger Synnestvedt, der var en klog og fremsynet mand, fortsatte brygningen af hvidtøl, men
begyndte ret hurtigt at optage brygning af bayersk øl. Det første lagerøl, der udsendtes, kaldtes
“Buurøl” efter det historiske berømte randersøl, der under skipper Clements belejring af Randers
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ved sin gode styrke og kvalitet underminerede bondehærens slagkraft.
De snævre rammer på bryggeriet gav ikke plads nok, selvom man gravede lagerkældre nord i byen i Møllebakken, og brygger Synnestvedt erhvervede 1870 nabogrunden, hvor det nuværende
bryggeri ligger, og tog fat på udgravningen af lagerkælderen der. De trange forhold og forretningens trivsel medførte, at brygger Synnestvedt besluttede at bygge et helt nyt bryggeri på den erhvervede grund. For at løfte denne opgave lod brygger Synnestvedt hele virksomheden overgå til
et aktieselskab den 19. november 1873 og fortsatte selv som selskabets administrerende direktør
indtil 13. september 1897.

Den gamle direktørbolig ved Thor.

I 1874 påbegyndtes opførelsen af et nyt dampbryggeri samt direktørbolig, og i 1876 blev det nye
bryggeri “Thor” sat i drift. Det var efter datidens forhold stort og i teknisk henseende et velindrettet bryggeri og malteri. I bryghuset var installeret et dobbelt brygværk med sikar o.s.v., og al
kraftoverføring foregik med remtræk direkte fra dampmaskinen. Gulvmalteriet var for støb på 19
tønder, der blev tømt på 2-flaget kølle. Der var gærkældre for bayersk øl og hvidtøl, lagerkældre,
bryghus, bødkerværksted samt stalde.
Det stadigt stigende salg nødvendiggjorde udvidelser, og i 1882 blev der opført en ny gærkælder
for bayersk øl samt yderligere lagerkældre med tilhørende iskældre. Der blev årligt brugt ca. 2000
tons naturis til køling, og for at sikre isforsyningerne blev der i 1891 købt engarealer ved Gudenåen. En del af dette areal blev senere haver for bryggeriets arbejdere. I 1896 blev der installeret en
kølemaskine som supplement til naturisen.
I 1897 trak direktør Synnestvedt sig tilbage fra bryggeriets ledelse efter 41 års fortjenstfuldt arbejde. Rammerne var lagt, og nu fulgte 10 år med direktør cand. pharm. J.E. Aagaard som bryggeriets leder. Det gamle nedlagte bryggeri blev solgt til rugbrødsfabrikken, 3 lokale hvidtølsbryggerier gik op i Thor, og aktiekapitalen blev forhøjet. I 1907 trak direktør Aagaard sig tilbage på
grund af sygdom efter at have været knyttet til virksomheden i 24 år.
Den 1. januar 1907 tiltrådte Jens Chr. Bathum ledelsen af Thor, og hermed begyndte atter en stor
udvikling, som prægede bryggeriet i 1900-tallet. Han havde ry for at være handelsmæssig dygtig,
og som brygger var han en meget anerkendt mand, der i hastigt tempo løste de store opgaver, der
blev stillet ham.
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Den gamle have ved Thor

I 1909 afskaffede han således ølhandlere og øltappere som mellemhandlere. Under første verdenskrig var der meget skrappe restriktioner, bl.a. kom der i 1915 forbud mod at anvende dansk
byg til fremstilling af skattepligtigt øl, og da udenlandsk korn var dyrt, mere end fordobledes prisen på en pilsner i denne periode. Efter krigen lettedes restriktionerne kun langsomt, og først i
1923 blev det igen tilladt at brygge øl med mere end 3 vægtprocent alkohol, det såkaldte luksusøl.
Til gengæld indførtes de nye skatteklasser A og B. I betragtning af forholdene klarede Thor sig
utroligt godt, og der var også råd til at forbedre medarbejdernes vilkår. I november 1918 afsluttedes en betydningsfuld overenskomst, der i sommeren 1919 for første gang gav alle en uges ferie,
og fra november samme år indførtes 8-timers arbejdsdagen.
I løbet af 1920-21 blev der opført et nyt bryghus og kedelhus, maskinanlæg, køleanlæg, elektrisk
anlæg samt eget vandforsyningsanlæg, hvor der ved en artesisk brøndboring i en dybde af 90 m
blev fundet rigeligt vand af den gode kvalitet, som er nødvendig for at brygge godt øl. Senere er
boringen uddybet til 125 m. Den rivende tekniske udvikling, der foregik i disse år placerede bryggeriet som et af de bedst udrustede på den tid. Trekantgavlen på en af de nyopførte bygninger ud
mod gaden blev smykket med et relief af Thor, og i væggen over vinduerne imod gårdsiden blev
der indmuret en frise med inskriptionen: Drik, landsmand, øl, det lædsker, føder, nærer, naar
kaffe, vin og the din livskraft fortærer - et motto, der går tilbage til professor Joh. Chr. Molbechs
afhandling om ølbrygning. Et prisskrift, som vandt det Kongelige Landhuusholdnings guldmedelje i året 1795.
Det var ikke uden stolthed, man kunne fejre aktieselskabets 50 års jubilæum den 19. november
1923. I jubilæumsåret fremstilledes på Thor følgende ølsorter: Double Brown Stout Porter, Eksportøl, Lagerøl, Pilsnerøl, Let Pilsnerøl, Maltøl, Maltekstraktøl, Dobbeltøl, Hvidtøl nr. 1 og
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Hvidtøl nr. 2, hvoraf sidstnævnte endnu i vid udstrækning solgtes på tønder. Som et af de første
bryggerier gik Thor fra propper til kapsler på flaskerne. Nye udvidelser fulgte hurtigt: I 1927 indviedes et nyt gulvmalteri, 1929 installeredes et nyt ølfilter og tre moderne aluminiumstanke i stedet for de ældre træfade. Samme år opførtes den nye direktørbolig, hvor senere salgsafdelingen
har haft til huse. 1930 udvidedes kontoret og 1931 aftapningsanstalten. Samme år døde købmand
J.P. Hjersing, der havde været bestyrelsens formand siden 1898. Til ny formand valgtes købmand
Jens H. Jensen.

Direktør Jens Chr. Bathum på sit kontor.

Bathum havde også sans for reklame, og fra hans tid kendes en lang række slående avisreklamer
med forskellige mottoer, der både spillede på det lokale og det kvalitetsmæssige.
Som et af de sidste bryggerier i Danmark optog Thor mineralvandsproduktion i 1934. Kort efter
starten af mineralvandsfabrikken blev Bathum syg, og på en rekreationsrejse til Tyskland døde
han den 24. maj 1934.
I 125-års jubilæumsskriftet fortalte kontorchef Niels Tørring, hvordan han blev antaget på bryggeriet:
Kan man tænke sig en bedre modtagelse end den, der blev mig usikre 15-årige realist til
del, da jeg i de vanskelige tider fremstillede mig for for den legendariske leder af “Thor”
direktør J. Chr. Bathum, og søgte plads på kontoret.
Efter en kort orientering, hvoraf bl.a. fremgik, at jeg skulle gå til konfirmationsforbederedelse i arbejdstiden, var sagen klar, og samtalen sluttede med, at direktør Bathum sagde:
10

“Ja, her kan du så blive, lige så længe du selv har lyst!” - Det har jeg haft lige siden. Og
hvorfor nu det? Jo, et bryggeri er en levende virksomhed. Det rent ud sagt spirer og gror.
Altid er noget nyt under udvikling. Hver dag er ny og forunderlig - kort sagt: En interessant
arbejdsplads.

Reklameskilt fra 1920’erne.

I de følgende år blev bryggeriet ledet af:
Otto Vogler: 1934-41
I. Chr. Wibroe: 1941-56
Arne Semler-Jørgensen: 1956-75
J. Semler-Jørgensen: 1975 -

Personen Jens Chr.
Jens Chr. Bathum glemte aldrig, at han var kommet fra små kår i Thy. Livet igennem talte han
dialekten fra sit barndomshjem. Når der var lejlighed til det, rejste han gerne til Thy og besøgte
familien. Ved flere lejligheder tog han en af døtrene med. I taknemmelighed over sit fødesogn,
skænkede han forskellige midler til kirken i Hundborg.
I dagligdagen betød hans familie utroligt meget for ham. Han forgudede alle sine piger og glemte
aldrig at påskønne dem, når noget var gået godt. Men han forlangte aldrig mere af dem, end de
med rimelighed kunne opnå.
Han kunne sikkert have fået mange tillidshverv i Randers, men tiden tillod ham ikke den slags.
Bortset fra, at han i en periode var kirkeværge for Sct. Mortens kirke, modtog han aldrig offentlige hverv. Mens han var kirkeværge foranledigede han en større istandsættelse af koret i kirken.
En del af denne istandsættelse betalte han af egen lomme. Han må iøvrigt betegnes som en religiøs mand.
Som brygger kom han dog i kontakt med mange mennesker i byen, og han deltog vel i mange
festligheder som repræsentant for bryggeriet. Han deltog således gerne i Randers Købmænds
Liglaugs festligheder, uden at han var medlem. Byens handlende og restauratører m.fl. blev ligeledes lejlighedsvis inviteret til komsammen på bryggeriet.
Han var også i mange år medlem af Odd Fellow Logen i Randers. Da ridesporten interesserede
ham meget - han var i sine unge dage selv en ivrig springrytter - var han i en periode kasserer for
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rideklubben.
Jens Chr. red en fast morgentur, og børnene fortæller, at de på fridage satte sig på hegnet omkring
haven og ventede på, at han skulle komme hjem. Han red så hen til dem og tog fat omkring en af
pigerne og satte hende op foran på hesten og red ind i stalden. Blandt pigerne var det altid spændende, hvem faderen nu tog op på hesten!
Børnene gik alle på Frøken la Cours skole, og de fortæller, hvordan de hver måned, når de havde
fået karakterbog, stillede på faderens kontor og præsenterede ham for bogen. Han så nøje på hver
enkelts resultater og udbetalte i belønning 2 øre for hvert 6-tal.
Som følge af ridesporten, men også fordi bryggeriet var nabo til rytterkasernen, plejede han omgang med officererne på kasernen. Han var ven med regimentschefen og konerne mødtes ofte til
theselskaber i de respektive hjem. Når oberstinden afholdt theselskab musicerede regimentsmusikken i haven mellem 15 og 16.

Han deltog også i de årlige fugleskydninger, og i 1923 blev han kåret til fuglekonge. Fra denne
begivenhed findes et fint billede, hvor ca. 45 skydebrødre er samlet foran Skydepavillonen (det
nuværende Skovbakken). Jens Chr. Bathum står i midten under sit skydeskjold, hvor motivet ikke
overraskende er Thor, som på sin vogn rider hen over himlen!
Den 1. januar 1932 fejrede Jens Chr. sit 25-års jubilæum som direktør for bryggeriet Thor. På
jubilæumsdagen modtog han bryggeriets bestyrelse og repræsentanter for funktionærer og mandlige og kvindelige arbejdere på bryggeriet. En række af byens honoratiores dukkede også op, og
det strømmede ind med hilsener, blomster og gaver. Fra bestyrelsen fik han således to 3-armede
lysestager, funktionærerne gav ham en sølvcigarkasse med bryggeriets prospekt. Fra arbejderne
kom der en krystalbovle med sølv. Blandt hilsenerne skal nævnes Bryggeriforeningen, Brygmesterforeningen, de store københavnske bryggerier, Einar Dessau (Tuborg), underdirektør Carl
Jacobsen v. Carlsberg, Gæringsfysiologisk Laboratorium, en række provinsbryggerier, leverandører og bekendte i Tyskland (Nürnberg, Freudenstadt), Prager Malzfabrik, Amtmanden - kammerherre Andersen i Randers, restauratører, ølhandlere, tjenerforeninger, lokale leverandører og
handlende samt familie og personlige venner. Søndag den 3. januar var samtlige funktionærer og
arbejdere inviteret til en festlighed i bryggeriets festsal. Ved den lejlighed blev der budt på vin,
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kage, cigarer og chokolade.
Han blev betegnet som en dygtig arbejdsleder med en stor arbejdsevne. Han blev ven med mange
af dem, som han kom i kontakt med, og han hjalp gerne andre mennesker, hvis de var kommet i
vanskeligheder. Han var en god mand, og han hjalp, hvor han kunne.
Man kan vel sige, at Jens Chr. opnåede utroligt store resultater, idet han gennem sit virke på Thor
faktisk fik opbygget et helt nyt og moderne bryghus, men det sled også hans helbred i stykker, så
han til slut betalte prisen for sin utrættelige gøren.

Jens Chr. Bathum 1931

Jens Chr. Bathums død.
I maj 1934 fik Jens Chr. Bathum problemer med sit hjerte, mens man færdiggjorde den nye mineralvandsfabrik på bryggeriet. Han var sengeliggende en kort periode, og man besluttede, at han
skulle gennemføre en kur på et kurbad i Bad Nauheim nord for Frankfurt am Main. Fredag før
pinse kørte han sammen med datteren Asta, svigersønnen Frederik Thomasen og bryggeriets
chauffør den lange vej til Sydtyskland. Man ankom hertil om søndagen og fik Jens Chr. indlagt.
Men allerede torsdag den 24. maj døde han tidligt om morgenen. Asta havde om morgenen været
inde for at se til ham, men hun forlod værelset igen, da han tilsyneladende lå og sov. Da hun senere kom ind til ham, lå han stadig fredfyldt i sin seng med hænderne foldet over dynen og var død.
På dette tidspunkt var Frederik sammen med chaufføren på vej tilbage til Danmark. De ville køre
en anden vej end de havde kørt derned, så de var kørt et stykke langs Rhinen. Det var umuligt at
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komme i kontakt med dem, og først da de nåede grænsen, blev Frederik kaldt ind til politiet og
fik overbragt budskabet om svigerfaderens død. Han beordrede straks chaufføren til at køre sig til
Hamborg, hvorfra han rejste videre med tog til Sydtyskland. Her organiserede han hjemtransporten af liget, som ankom til Randers nogle dage senere.
Kisten blev først ført til hjemmet i Thorsgade, hvor der fandt en mindehøjtidelighed sted. Her
talte grosserer Brünnum på Odd Fellow brødrenes vegne, ligesom pastor Ville Christensen, Mellerup, der var præst for valgmenigheden i Randers, talte.
Dagen efter fandt bisættelsen sted i Sct. Mortens kirke. Et mægtigt og repræsentativt følge var
samlet i kirken, som var smukt pyntet med lys og blomster. Der var kranse fra en række bryggerier og firmaer, enkeltpersoner og foreninger i Randers og omegn, som han gennem de mange år i
Randers havde haft kontakt med. Pastor Ville Christensen forrettede bisættelsen. Han talte hjertevarmt om Bathums virke og medmenneskelighed og hvad han havde været for byen og for familien. Brødre fra Odd Fellow Logen bar kisten ud til rustvognen, som kørte den til banegården. Her
blev den hensat i en smukt pyntet jernbanevogn, og svigersønnen Frederik Thomasen takkede på
familiens vegne for venlig deltagelse.
Dagen efter fandt begravelsen sted fra Søndre kapel på Solbjerg kirkegård i København.

Gerda.

Gerda Bathum f. Rosenstand

Gerda forelskede sig som ganske ung i den unge flotte brygger og fik med ham de fire piger. Hun
var meget musisk, og livet i provinsbyen Randers, har måske været lidt småt for hende. Derfor
måtte hun regelmæssigt til København for at følge med i tidens strømninger. På et tidspunkt fandt
hun ud af, at hun ville have timer i sang i København, og Jens Chr. fandt frem til en lille lejlig14

hed, hvor hun kunne opholde sig, når hun var i København.
Gerda lærte meget tidligt at spille klaver, og dette fortsatte hun med livet igennem Hun var en
dygtig pianist og havde formentlig absolut gehør. Hun sørgede for, at alle pigerne fik klaverundervisning. Hun stillede store krav til læreren og fulgte godt med i undervisningen. Da hun ikke
orkede at høre på de samme stykker, stillede hun krav til spillelæreren om, at ingen af pigerne
nogensinde havde de samme stykker for.
Gerda flyttede efter Jens’ død til København, hvor hun boede i en stor lejlighed på Madvigs Alle,
en sidevej til Gl. Kongevej. I København deltog hun også i korsang (som alt). Hun plejede omgang med sine søskende, og havde også en række andre veninder. Disse damer var faste gæster i
Tivoli, hvor de nød musikken fra musikpavillonerne. Her udbad de sig specielle numre, som dirigenterme gerne leverede til de ældre og trofaste Tivoligæster.
Hun rejste ofte og gerne ud og besøgte børnene. Ved bryggeriet Thors 125 års jubilæum var hun
således inviteret til festlighed på bryggeriet - og var gengivet i den lokale avis.

Gerda døde den 22. september 1965 på Frederiksberg Hospital og blev efterfølgende begravet på
Solbjerg kirkegård.

2. generation.
Jens Christensen Bathum

2

blev født den 8. juni 1834 i Gjersbøl i Snedsted sogn og døbt den 15. juni s.å. i Snedsted kirke.
Han døde den 23. april 1885 i Hundborg og blev begravet 30. april s.å. på Hundborg kirkegård.
Den 10. april 1860 blev han i Hundborg kirke gift med

Ane Pedersen Rysgaard

3

Hun var født den 5. februar 1835 i Hundborg og døbt den 15. februar s.å. i Hundborg kirke. Hun
døde den 1. juli 1913 i Hundborg og blev begravet den 6. juli s.å. på Hundborg kirkegård.
Jens gik i skole i Snedsted og var hjemme til forældrene døde og deres gård blev solgt. 1857 var
han soldat i København. Indtil han blev gift var han ude at tjene. Ved giftermålet overtog han
svigerfaderens gård. I 1864 deltog han i krigshandlinger i Sønderjylland og blev tilfangetaget og
interneret i Tyskland. Her blev han syg, men kom sig igen. Imens passede naboer gården i Hundborg. Han opbyggede ejendommen og satte sine små, men gode jorder i god stand. Han blev betegnet som boelsmand eller husmand. Han var medlem af sognerådet og havde også andre tillidshverv.
De fik følgende børn:
Peder Rysgaard Christensen Bathum. Han blev født den 9. december 1860 i Hundborg
og døbt den 30. december s.å. i Hundborg kirke. Han hjalp onkelen Chresten
Bathum, da denne drev gæstgiveri i Løkken. Senere var han arbejdende forvalter for
samme på Fredenslund i Vivild sogn, inden han dygtiggjorde sig rundt om på andre
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større gårde. Han forpagtede senere Vinding præstegård ved Holstebro. Senere købte
han en lille gård på Sødring mark. 4 børn. Han blev gift med Jakobine Baastrup.
Christen Christensen Bathum blev født den 25. juni 1862 i Hundborg og døbt den 13. juli s.å. i Hundborg kirke. Han fik en læreruddannelse (3. karakter). I 1887 emigrerede
han til Chicago i USA. Her blev han blev gift og klarede sig godt, men skrev ikke
meget til moderen2.

Jens Bathum

Ane Rysgaard

Margrethe Christensen Bathum blev født den 30. april 1864 i Hundborg og døbt den 8.
maj 1864 i Hundborg kirke. Hun døde den 28. januar 1865 i Hundborg og blev begravet den 5. februar s.å. i Hundborg. Hun blev 3/4 år gl.
Niels Christensen Bathum blev født den 26. oktober 1865 i Hundborg og døbt den 26.
december s.å. i Hundborg. Han døde den 27. oktober 1926 i Hundborg og blev begravet den 3. november på Hundborg kirkegård. Han blev gift med Karen Marie
Kobberø (1870-1955). De overtog hans fødegård i Hundborg og havde et plejebarn.
Jens Christensen Bathum blev født den 13. februar 1869 i Hundborg og døbt den 23.
marts s.å. i Hundborg kirke. Han døde den 24. maj 1934 i Tyskland og blev begravet
på Solbjerg kirkegård i København. Han blev gift med Gerda Franciska Rosenstand den 19. november 1901. Han var direktør for bryggeriet Thor i Randers 190734 (se ovenfor).
Margrethe Christensen Bathum blev født den 18. januar 1871 i Hundborg og døbt den 5.
februar s.å. i Hundborg kirke. Hun blev gift med Jens Bojer Pedersen. De udvandrede til USA.
Johannes Christensen Bathum blev født den 16. februar 1873 i Hundborg og døbt den
14. april s.å. i Hundborg kirke. Han døde i 1947 i Sennels. Han drev landbrug i Sennels og havde 4 børn. Han fik den 31. marts 1906 navnebevis af By- og Herredsfoge2

I januar 2006 fik jeg kontakt med et af hans oldebørn i Atlanta, USA – Aaron Bathum.
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den i Thisted på navnet Johannes Bathum. Han blev gift med Dorthea Kristiansen
(født 1874).
Karen Christensen Bathum, blev født den 14. december 1875 i Hundborg og døbt den 9.
januar 1876 i Hundborg kirke. Hun boede hele sin levetid på sin fødegård og døde i
Hundborg.

3. generation.
Christen Nielsen Batum

4

blev født den 9. maj 1794 i Heltborg og døbt den 19. maj. s.å. i Heltborg kirke. Han døde den 3.
oktober 1855 i Snedsted og blev begravet den 18. oktober s.å. på Snedsted kirkegård.
Han blev gift (1) den 14. marts 1820 i Heltborg med Maren Nielsdatter. Hun var datter af
gårdmand Niels Pedersen og Maren Pedersdatter i Ullerup i Heltborg sogn. Hun blev hjemmedøbt den 20. april 1794 (formentlig på fødselsdagen) og fremstillet i Heltborg kirke den 10. august s.å. Hun havde to søstre, Ane Marie (1791-1835) og Karen (1797-1841). Faderen, Niels Pedersen døde i 1797 og moderen giftede sig samme år med Christen Christensen Skriver. Han
kom fra Kallerup sogn og var bror til Niels Christensen Skriver (se nedenfor).
Maren Nielsdatter gik i skole med Christen, og de blev konfirmerede samtidigt. Mens han var
soldat i Horsens blev hun krøbling, og kunne kun gå med to stokke. Hun døde den 20. januar
1830 i Snedsted og blev begravet 31. januar s.å. på Snedsted kirkegård. Hun var 35 1/2 år ved sin
død.
Sammen fik de børnene:
Ane Christensdatter Bathum blev født den 24. juli 1820 i Ullerup i Heltborg sogn, døbt
den 25. juli s.å. i Heltborg kirke. Ved hendes fødsel var forældrene indsiddere i Ullerup. Hun blev temmelig gammel. Hun blev gift med Jens Christensen.
Nicoline Marie Cristensdatter Bathum blev født den 15. august 1823 i Hundborg og
døbt den 2. november 1823 i Hundborg kirke. Hun døde den 24. marts 1833 i Gjersbøl i Snedsted sogn og blev begravet den 31. marts s.å. på Snedsted kirkegård.
Niels Christensen Bathum blev født den 28. juni 1826 i Hundborg og døbt den 11. oktober 1826 i Hundborg kirke. Han døde den 22. december 1845 i Snedsted og blev begravet den 2. januar 1846 på Snedsted kirkegård. Han blev konfirmeret i Snedsted
den 18. april 1841. Han var ualmindelig dygtig i skolen og kom efter konfirmationen
i tømrerlære. Han fik imidlertid et dårligt knæ og måtte gå med krykker. Han blev efter kort tid lagt i sottesengen og døde som karl i Gjersbøl 19½ år gl.
Han blev gift (2) den 1. april 1830 i Heltborg med Maren Nielsdatter Skriver, født den 24. september 1800 i Heltborg og døbt den 16. november s.å. i Heltborg kirke. Hendes forældre var
gårdmand i Heltborg Niels Christensen Skriver og hustru Inger Christensdatter Kobberø.
Niels Bathums to første hustruer var, om ikke i slægt med hinanden, så dog familiemæssigt tæt
knyttede til hinanden, og man kan godt forestille sig, at Maren Skriver er sendt op til Niels
Bathum i Snedsted for at hjælpe ham under den første kones sygdom og død, og at hun så er blevet i huset og endelig har giftet sig med ham.
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Sammen fik de datteren:
Maren Christensen Bathum, født den 7. marts 1831 i Gjersbøl i Snedsted sogn og døbt
den 9. marts s.å. i Snedsted kirke. Hun døde den 6. oktober s.å. og blev begravet den
16. oktober på Snedsted kirkegård. Hun blev 29 uger gl.
Maren døde den 10. april 1831 i Snedsted og blev begravet på Snedsted kirkegård den 17. april
1831. Dødsårsagen havde givetvis sammenhæng med fødslen af lille Maren.

Jysk Cyrasser 1831.

Han blev gift (3) den 12. juli 1831 i Heltborg med

Margrethe Jensdatter

5

Hun blev født den 1. oktober 1801 i Refs i Heltborg sogn og hjemmedøbt samme dag. Hun døde
den 21. november 1856 i Snedsted og blev begravet på Snedsted kirkegård den 2. december
1856.
Christen og Margrethe fik følgende børn sammen:
Maren Christensdatter Bathum blev født den 3. november 1832 i Gjersbøl i Snedsted
sogn og døbt den 4. november 1832 i Snedsted kirke. Hun var 2 år gl. ved FT 1834.
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Hun døde den 27. januar 1837, 4 år gl. og blev begravet på Snedsted kirkegård den 5.
februar 1837.
Jens Christensen Bathum blev født den 8. juni 1834 i Gjersbøl i Snedsted sogn og døbt
den 15. juni s.å. i Snedsted kirke (ane 2). Han døde den 23. april 1885 i Hundborg og
blev begravet den 30. april 1885 på Hundborg kirkegård. Han blev den 10. april 1860
gift med Ane Pedersen Rysgaard i Hundborg kirke.
Søren Christensen Bathum blev født den 2. marts 1837 i Gjersbøl i Snedsted sogn og
døbt den 12. marts s.å. i Snedsted kirke. Han døde den 4. juli 1910 i Gjersbøl og blev
begravet den 9. juli s.å. på Snedsted kirkegård. Han gik i skole og blev konfirmeret i
Snedsted. Derefter var han ude at tjene og var hjemme indtil 1856, hvor han meldte
sig som dragon i Randers. Senere var han ude at tjene. Ved sit giftermål overtog han
svigerfaderens gård i Gjersbøl. På gården var der mange aftægtsfolk. Han ombyggede
laden og stalden og forbedrede ejendommen betydeligt. I 1863 blev han indkaldt
igen, men deltog ikke i krigshandlinger før han blev hjemsendt i 1864. Han var forlover ved Jens Bathums bryllup i 1860. Han døde af koldbrand i en fod. Han blev gift
(1) 8. marts 1859 i Snedsted kirke med Maren Nielsdatter Holm. Hun var født den
24. november 1839 i Snedsted og døde den 9. maj 1873 i Gjersbøl, Snedsted og blev
begravet den 18. maj s.å. på Snedsted kirkegård. Han blev gift (2) den 21. september
1873 med Maren Jensen. Hun var født 30. august 1851 i Gjersbøl og døde marts
1906 sst. og blev begravet på Snedsted kirkegård.
Maren Christensdatter Bathum blev født den 12. oktober 1839 i Gjersbøl og døbt den 3.
november s.å. i Snedsted kirke. Hun døde i 1862 i Gjersbøl og blev begravet s.å. på
Snedsted kirkegård. Hun gik i skole og blev konfirmeret i Snedsted. Hun boede
hjemme, til hjemmet blev opløst. Derefter tjente hun rundt omkring i Snedsted og
Raastrup. Hun var også væver indtil hun p.g.a. en brystsygdom måtte opgive at arbejde. Derefter flyttede hun til broderen i Gjersbøl, hvor hun døde i sommeren 1862.
Chresten Christensen Bathum blev født den 8. juni 1842 i Gjersbøl og døbt den 19. juni
s.å. i Snedsted kirke. Han døde den 26. november 1913 i Randers.
Efter skoletiden kom han ud at tjene i Thy. 1863-66 fulgte han Landhusholdningsselskabets landbrugsuddannelse på Lundegård i Nr. Broby, Cathrinedal ved Jyderup og
Falkensteen ved Slagelse, samt 1 år i Skotland. Derefter var han forvalter på store
gårde i Vestsjælland, inden han købte Fredenslund i Nørager sogn i 1871. 1876-85
var han taksator for Kreditforeningen i Viborg. 1885-90 var han forpagter af gæstgiverier i Hjørring og Løkken. Derefter kom han tilbage til Fredenslund. 1898-1903
drev han Mørke Gæstgivergård. I 1910 flyttede de ind i Randers Hospital, hvor han
senere døde.
Hans rapport fra opholdet i England findes i dag i Landhusholdningsselskabets arkiv
(Erhvervsarkivet). Han skrev sine livserindringer i 4 nogenlunde enslydende eksemplarer. (Kopi haves).
Han blev gift (1) den 14. april 1870 i Egebjerg med Christiane Othilia Hansen. Hun
var født den 24. november 1846 i Egebjerg Møllegård i Egebjerg sogn, hvor hun også
blev døbt. Hun døde den 29. december 1875 i Fredenslund i Nørager sogn og blev
begravet den 7. januar 1876 på Egebjerg kirkegård.
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Han blev gift (2) den 8. juni 1879 i Nørager med Helga Helene Mehrens Hun var
født den 24. marts 1846 i Siverslet i Albæk sogn ved Sæby og døbt den 2. august
1846 i Albæk kirke.
Michel Christensen Bathum blev født den 28. marts 1845 i Gjersbøl og døbt den 18. april
1845 i Snedsted kirke. Han døde den 12. februar 1865 i Hundborg og blev begravet
den 24. februar s.å. på Hundborg kirkegård. Han gik i skole og blev konfirmeret i
Snedsted. Derefter var han hjemme et par år, inden han kom ud at tjene forskellige
steder i Gjersbøl, Todbøl og Hundborg. På grund af en knæskade måtte han opgive
landmandslivet og gik til forberedelse som skolelærer i Lundby på Mors. Han blev
imidlertid syg og rejste hjem til sin bror Jens i Hundborg, hvor han blev plejet til sin
død 1865. Han var ungkarl og døde i Hundborg i en alder af 19 3/4 år.
Christen Bathum blev forældreløs som 1-årig og voksede op hos sin stedmor, Johanne Christensdatter Præstgaard. I 1820, hvor han blev gift, var han soldat ved Horsens Rytteri. Et par år efter
erhvervede han en gård i Hundborg. Herfra flyttede de i 1827 til Gjersbøl i Snedsted sogn, hvor
han havde købt en ny gård. De var da begge 34 år gl. (Tilgangsliste i Snedsted KB). Han var dygtig til at arbejde, streng men altid hjælpsom overfor trængende. Retsindig. Han var syg i sine sidste år og børnene hjalp med driften.
Margrethe Jensdatter var lille af vækst, havde sort hår og havde vist i sin ungdom været meget
smuk. Hun var ualmindelig trofast og en kærlig ægtefælle og mor, dygtig i sit hus og i det hele
meget virksom. Hun var altid god mod fattige, hjælpsom over for naboer og venner og følgelig
afholdt af alle. Hun døde i 1856 i Snedsted, 56 år gl. og enke efter Chr. Nielsen Bathum.

Peder Jensen Rysgaard

6

blev født den 10. maj 1797 på Rysgaard i Hundborg sogn og døbt den 5. juni s.å. i Hundborg
kirke. Han døde den 20. september 1858 i Hundborg og blev begravet den 30. september s.å. på
Hundborg kirkegård. Den 23. april 1820 giftede han sig (1) med den 58 årige enke efter Christopher Dahlgaard - Anne Jensdatter. Hun var født omkring 1762 og døde den 21. april 1834 i
Hundborg sogn og blev begravet på Hundborg kirkegård den 29. april s.å.
Han tjente på det tidspunkt hos faderen, gårdmand Jens Rysgaard i Hundborg. Ved dette ægteskab overtog han hendes husmandssted i Hundborg. Han blev senere betegnet som boulsmand
eller husmand.
Han giftede sig (2) den 24. oktober 1834 i Hundborg kirke med

Karen Larsdatter

7

som var født den 6. august 1807 i Hundborg og døbt den 27. september s.å. i Hundborg kirke.
Hun døde 84 år gl. den 1. april 1892 i Hundborg og blev begravet på Hundborg kirkegård den 9.
april 1892.
Peder og Karen havde børnene:
Ane Pedersen Rysgaard blev født den 5. februar 1835 i Hundborg og døbt den 15. februar
1835 i Hundborg kirke (ane 3). Hun døde den 1. juli 1913 i Hundborg og blev begra20

vet den 6 juli s.å. på Hundborg kirkegård. Hun blev gift med Jens Christensen
Bathum den 10. april 1860 i Hundborg.
Jens Pedersen Rysgaard blev født den 6. oktober 1837 i Hundborg og døbt den 20. oktober s.å. i Hundborg kirke. Han blev gift (1) den 4. maj 1865 i Thisted med Maren
Søndergaard Poulsen (1841-81). Han blev gift (2) den 12. april 1882 i Vester Vandet med enken Helene Gjørup (født 1851). Indtil 1872 var han postbud i Thisted.
Derefter drev han en høkerforretning sst. I 1885 betegnes han forhenværende høker.
1886-88 drev han en gård i Kjestrup i Hillerslev sogn, men familien opholdt sig ikke
her ved FT 1890. Han fik 12 børn i sine to ægteskaber, men kun 4 af dem voksede
op.
Lars Pedersen Rysgaard blev født den 9. maj 1840 i Hundborg og døbt den 17. maj s.å. i
Hundborg kirke. Han døde i Gjersbøl i Snedsted sogn. Han var veteran fra krigen i
1864. Familien boede først i Hørsted, senere i Gjersbøl. Ved FT 1890 er han betegnet
invalid. 13 børn i de to ægteskaber. Han blev gift (1) med Inger Poulsdatter, født
den 17. august 1840 i Gjersbøl, Snedsted, og døbt den 30. august s.å. i Snedsted kirke. Hun døde den 20. oktober i Gjersbøl og blev begravet den 27. oktober på Snedsted kirkegård. Han blev gift (2) 6. juli 1880 med Ane Marie Andersen i Snedsted.
Hun var født den 12. marts 1860 i Silstrup i Tilsted sogn og døbt den 22. april 1860 i
Tilsted kirke.
Christopher Pedersen Rysgaard blev født den 2. september 1842 i Hundborg og døbt den
18. december s.å. i Hundborg kirke. Han drev landbrug i Snejstrup i Jannerup sogn.
De havde 3 børn. Han blev gift med Marie Judithe Christiansen den 4. april 1871 i
Jannerup. Hun var født den 5. juli 1847 i Snedstrup i Jannerup sogn. Begge levede
ved FT 1890.
Jens Christian Pedersen Rysgaard blev født den 21. juni 1845 i Hundborg og døbt den
26. oktober s.å. i Hundborg kirke. Han blev gift med Maren Berthelsen den 22. oktober 1869 i Hørsted. Han døde den 20. januar 1882 i Hørsted og blev begravet den
27. januar s.å. på Hørsted kirkegård. Han var indsidder i Hørsted. Her døde han 36 år
gl. Ved FT 1880 var der 4 børn i familien. Konens stedfar boede også i familien. Enken giftede sig igen et par år efter.
Else Pedersen Rysgaard blev født den 18. juli 1850 i Hundborg og døbt den 6. oktober
1850 i Hundborg. Hun døde i 1912 i Hvidbjerg v. Aa. Hun blev gift med Niels Christensen Veje den 2. maj 1876 i Skjoldborg. Da de giftede sig var hun husholderske
for ham.

4. generation.
Niels Nielsen Bathum

8

blev født 1763 i Elsø og døbt den 6. november 1763 i Elsø kirke. Han døde december 1795 i
Heltborg og blev begravet den 21. december s.å. på Heltborg kirkegård. Kirkebogen anfører, at
han blev 33 år gl.
Den 6. maj 1794 blev han viet til

Maren Christensdatter Balle

9
21

idet de var blevet trolovet den 15. april s.å. Hun var født omkring 1756 og døde i maj 1794 i
Heltborg og blev begravet den 19. maj på Heltborg kirkegård.
Niels og Maren fik sammen barnet:
Christen Nielsen Batum født den 9. maj 1794 i Heltborg og døbt den 19. maj 1794 i Heltborg. (Ane 4).
Hun døde kort efter Christens fødsel, formentlig af barselsfeber eller efter en kompliceret fødsel.
Hun blev 38 år gl.
Efter Marens død giftede Niels sig (2) med Johanne Christensdatter Præstgaard den 18. september 1794 i Heltborg. Hun var født i 1762 i Heltborg og døbt den 20. maj 1762 i Heltborg.
Sammen fik de datteren:
Maren Nielsdatter Bathum født 1795 i Heltborg og døbt den 1. juli 1795 i Heltborg kirke.
Hun døde 5 måneder gl. og blev begravet den 11. oktober 1795 på Heltborg kirkegård.

Jens Mikkelsen Smed

10

Han var født 1767 i Ydby og døbt den 29. november 1767 i Ydby kirke. Han døde den 30. juni
1839 i Heltborg og blev begravet den 6. juli s.å. på Heltborg kirkegård.
Han blev gift den 5. december 1794 i Hurup med

Maren Jensdatter Brendtoft

11

som var født omkring 1768 i Hurup. Hun døde den 24. maj 1849 i Kjestrup i Heltborg sogn og
blev begravet den 3. juni s.å. på Heltborg kirkegård.
Sammen havde de børnene:
Anne Jensdatter født 1795 i Hurup og døbt den 6. december i Hurup kirke. Hun blev gift
med Christen Olsen (1795-1850). Han var husmand i Ydby. 4 kendte børn. Hun døde efter 1850.
Michel Jensen født 1796 i Hurup og døbt den 15. november 1796 i Hurup. Han nedsatte
sig som smed i Floulev i Hvidbjerg sogn (Thyholm). Ved FT 1834 boede han her i et
hus med kone og 2 sønner (Jens f.o. 1824 og Christen f.o. 1828). Jens fortsatte faderens virksomhed. Han blev gift med Else Jespersdatter (1793-1859).
Jens Jensen født den 21. marts 1798 i Hurup og døbt den 4. maj 1798 i Hurup kirke. Han
blev gift og nedsatte sig som smed efter faderen i Heltborg. Ved FT 1845 boede han i
et hus i Heltborg sammen med kone og 3 børn. De havde flere børn. Han blev gift
med Ane Larsdatter (1802-68). Han døde den 15. marts 1854 og blev begravet på
Heltborg kirkegård den 22. marts s.å.
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Johannes Jensen født den 14. november 1799 i Hurup og døbt den 22. december s.å. i Hurup kirke. Han døde i juli 1800 i Hurup og blev begravet den 20. juli s.å. på Hurup
kirkegård. Han blev 8 mdr. gl.
Margrethe Jensdatter født den 1. oktober 1801 i Refs i Heltborg sogn og døbt den 1. oktober 1801 i Heltborg kirke (ane 5). Hun døde den 21. november 1856 i Snedsted og
blev begravet den 2. december 1856 på Snedsted kirkegård. Hun blev gift med Christen Nielsen Batum den 12. juli 1831 i Heltborg kirke.
Johannes Jensen født den 23. september 1803 i Hurup og døbt den 25. oktober 1803 i Hurup kirke. Han var 12 år i 1815. Han blev gift med Karen Marie Nielsdatter (181087) fra Pallisgård. Senere gårdejer i Visby. Ved FT 1845 var han gårdmand i Visby.
Han var da gift og de havde 3 børn. De havde flere børn, hvoraf flere rejste til USA
og klarede sig godt. Bl.a. sønnen Niels Johansen (f.o. 1837). Han døde den 30. maj
1870 og blev begravet på Visby kirkegård den 7. juni s.å.
Laust Jensen født den 28. november 1805 i Hurup og døbt den 26. marts 1806 i Hurup
kirke. Han døde i maj 1806 i Hurup og blev begravet den 11. maj 1806 på Hurup kirkegård. Han blev 5 mdr. gl. Dåbsdato usikker.
Peder Jensen født den 16. marts 1807 i Hurup og døbt den 26. maj 1807 i Hurup kirke.
Han døde i juni 1807 i Hurup og blev begravet den 7. juni 1807 på Hurup kirkegård.
Han blev 11 uger gl.
Peder Jensen født 13. maj 1808 i Hurup og døbt den 14. juni 1808 i Hurup kirke. Han var
7 år i 1815. Han blev gift med Mette Ejlersdatter (omk. 1809-1877). Han overtog
sammen med broderen Lars hjemmet efter forældrene mod at give dem aftægt. Han
var også smed. Ved FT 1845 boede han på gården i Kjestrup med kone og to børn.
Moderen og broderen Laurs boede også på gården. Ved FT 1860 boede han stadig
med konen og flere børn på gården. Også broderen havde da ophold her. Flere børn
(5?). Han døde 15. marts 1875 i Gammelby og blev begravet den 26. marts s.å. på
Heltborg kirkegård.
Laust Jensen født den 25. juni 1810 i Kjestrup i Heltborg sogn og døbt den 12. august s.å.
i Heltborg kirke. Han blev kaldt Lars/Laurits og var 5 år i 1815. Han var sindssvag og
boede hjemme. Ved hans konfirmation i 1826 skrev præsten: ”Har et Slag, som undertiden berøver ham Forstandens brug”. Ved FT 1845 boede han på gården i
Kjestrup med moderen og broderen Peder med familie. Laurs var da 35 år og ugift
almisselem. Også ved FT 1850 boede han hos broderen i Kjestrup.
Anne Kirstine Jensdatter født den 2. marts 1812 i Kjestrup og døbt den 24. marts s.å. i
Heltborg kirke. Hun var 3 år i 1815. Hun blev den 16. april 1837 gift i Visby kirke
med Christen Enevoldsen Vestergaard (født 1808 i Bedsted). De boede i hus, og
han ernærede sig som tømrer. I 1862 flyttede de til Gettrup sogn, hvorfra de udvandrede til USA. 5 kendte børn.
Jens var født i Ydby, hvor hans far var smed (FT 1787). Han lærte selv faget og slog sig ned i
Reufs i Hurup sogn. Ved FT 1801 boede han her med kone og 3 børn. Senere flyttede de til
Kjestrup i Heltborg sogn, hvor han var boulsmand og smed. Børnene er fundet på en vaccinationspåtegning fra 1815 i KB Heltborg. Han var 71½ år ved sin død. Han kaldte sig også Brendtoft
(efter konen).
Marens fødsel kan ikke fastslås med sikkerhed, idet KB for Hurup mangler 1733-84. Hun blev
trolovet med Jens den 10. oktober 1794 og skrev sig da af Brendtoft. Ved FT 1845 boede hun
som gårdmandsenke på en gård i Kjestrup i Heltborg. Hun var da 74 år gl. Hun boede hos sønnen
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Peder med familie. Sønnen Laurs boede også her. Han var 35 år, ugift almisselem. Hun døde
80½ år gl.

Jens Jepsen Rysgaard

12

blev født 1754 i Hundborg og døbt den 28. april 1754 i Hundborg. Han døde den 18. august 1847
i Hundborg og blev begravet den 27. august 1847 på Hundborg kirkegård.
Han blev gift (1) med Anne Jensdatter den 17. november 1778 i Hundborg. Hun var født 1753 i
Hundborg og døbt den 28. januar 1753 i Hundborg. Hun døde den 19. februar 1791 i Hundborg
og blev begravet den 28. februar s.å. på Hundborg kirkegård.
Sammen fik de børnene:
Inger Jensdatter Rysgaard født 1780 i Hundborg og døbt den 29. oktober 1780 i Hundborg. Hun døde den 14. marts 1869 i Hundborg og blev begravet den 23. marts s.å.
på Hundborg kirkegård. Hun blev gift med Christen Christophersen (1779-1865).
Han blev kaldt Steensgaard. Han var udkommanderet soldat i 1813, da han blev udlagt som barnefader. Han var også tækkemand (1834).
De havde et lille landbrug i Hundborg og var til sidst aftægtsfolk hos deres datter og
svigersøn, Mads Chr. Rysgaard (datterens fætter!). 4 børn.
Christen Jensen Rysgaard født 1782 i Hundborg og døbt den 16. maj 1782 i Hundborg.
Han døde den 11. april 1859 i Hundborg og blev begravet den 20. april s.å. på Hundborg kirkegård. De havde en lille gård "Hestholm" i Vesterkær, Hundborg sogn. 8
børn. Christen blev omkring 1804 udlagt til barnefar for Anders Christian Rysgaard,
som han havde sammen med pigen Anne Pedersdatter Svendsen. Han blev gift med
Maren Madsdatter (1779-1844) den 17. december 1807 i Hundborg.
Anne Marie Jensdatter Rysgaard født den 4. juli 1789 i Hundborg og døbt den 12. juli
s.å. i Hundborg. Hun blev gift med Christen Nielsen Hundkjær (1791-1873). Han
var fæster af et husmandssted, som tilhørte præsten i Hundborg. Hun døde den 15.
november 1869 og blev begravet på Hundborg kirkegård den 21. november s.å.
Jens blev gift (2) omkring 1791 med

Mette Pedersdatter

13

Hun er født den 17. oktober 1756 i Nørgård i Nørhå sogn og døbt den 24. oktober 1756 i Nørhaa
kirke. Hun døde den 29. oktober 1816 i Hundborg og blev begravet den 7. november s.å. på
Hundborg kirkegård.
Sammen havde de børnene:
Anne Jensdatter Rysgaard født den 26. april 1792 i Hundborg og døbt den 27. april s.å. i
Hundborg kirke. Hun døde den 17. juli 1845 og blev begravet på Hundborg kirkegård
den 25. juli s.å. Hun blev gift med Poul Nielsen Stensgaard (1784-1872). Han var
gårdmand i Hundborg.
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Maren Jensdatter Rysgaard født den 24. december 1793 i Hundborg og døbt samme dag
i Hundborg kirke. Hun døde 2. januar 1794 i Hundborg og blev begravet den 5. januar s.å. på Hundborg kirkegård. Barnet blev hjemmedøbt, og inden dåbens bekendtgørelse kunne finde sted i kirken, døde barnet natten mellem den 1. og 2. januar 1794.
Jeppe Jensen Rysgaard født den 23. marts 1795 i Hundborg og døbt den 2. april 1795 i
Hundborg kirke. Han døde den 2. december 1852 i Hundborg og blev begravet den
10. december s.å på Hundborg kirkegård. De overtog Rysgaard efter hans far. Han
blev den 21. juni 1818 i Sjørring kirke gift med Karen Nielsdatter Guld (17911879). 9 børn.
På en mindetavle i Hundborg kirke kan man læse følgende om ham:
HJERTELIGT SØRGEMINDE
over den retskafne og almindelig agtede Mand Jeppe Jensen Rysgaard født i
Hundborg i April 1795. I April 1817 indlod han sig i kjerligt Ægteskab med sin nu
efterlevende Enke Karen Nielsdatter Guld, og blev ved hende en lykkelig Fader til 11
Børn af hvilke 4re Sønner og 4re Døtre leve, og her ved hans Baare begræde tabet af
en kjerlig og omhyggelig Fader. Megen Gjenvorlighed og Hjertesorg har han gjennemgaaet, men Kampen er nu udstridt.
Efter længere Tids Svaghed bortkaldte Gud ham til et bedre Liv ved en blid og
rolig Død den 2den December 1852 i en Alder af 57 Aar 8 Maaneder.
Hvil i Fred i Gravens stille Roe ….
Datteren Dorthe Jeppesdatter Rysgaard døde 14 dage efter faderen, og hun fik
også sat en mindetavle op i Hundborg kirke. Her nævnes også, at hendes ældste bror
var død to år tidligere.
Peder Jensen Rysgaard født den 10. maj 1797 i Hundborg og døbt den 5. juni 1797 i
Hundborg. (Ane 6). Han blev gift (1) med Anne Joesdatter (omk. 1764-1834) og
gift (2) med Karen Larsdatter (1807-92).
Jens Jensen Rysgaard født den 14. juni 1799 i Hundborg og døbt den 14. juli 1799 i
Hundborg. Han døde den 2. oktober s.å. og blev begravet den 6. oktober på Hundborg kirkegård.
Han fik fæstet på Rysgaard efter sin far den 6. april 1779. Gården var da på 6 tdr, 5 skp og 2 alb.
Af fæstet fremgår følgende om faderen: "som nu er gammel og skrøbelig til hannem godvillig
afstaaer paa den Condition, at hand forsørger hannem ...". (Ulstrup fæsteprotokol G81-1 folio
127).
Han boede her til sin død (93½ år gl.), sidst som aftægtsmand.
Ved Annes død i 1791 blev boet opgjort til 389 mark. Herfra blev så trukket gæld til Herskabet 232 mark - begravelsesomkostninger, gæld iøvrigt og skifteomkostninger, således at der blev i alt
30 mark til deling mellem de 3 børn. Hele skiftet findes i skifteprotokollen for Ulstrup gods
1787-1805 folio 26:
1791ve den 21de Febr. som næste Søgnedag efter at Gaardmand Jens Jepsen Rydsgaard af
Hundborg paa Ulstrup Gods hans Hustrue Anne Jensdatters Dødsfald var tilkiendegivet
indfandt sig paa Herskabet Hr. Justice Raad Bruun til Ulstrup hans Vegne Procurator
25

Christian Lohmann fra Raastrup for i Overværelse af 2de tiltagne og Ulstrup Gods uvedkommende Tæstis naunlig Lars Salmonsen og Niels Bredahl af bemeldte Hundborg at foretage en lovlig Forseiglings og registreringsforretning over bemeldte Enckemand og hans
afdøde Hustrues fælleds Boe alt til Sickerhed for de umyndige Børn saa længe og indtil et
lovligt Skifte til de i Loven bestemte Tider kand blive foretaget og fremmet og blev da i disse benævntes Overværelse forrettet som følger.
Først blev da forseglet den afdødes Kiste og Igangsklæder og Nøglen dertil taget i Skifterettens Bevaring. Andet blev forseglet et liden Skriin, hvori var nedlagt en Deel af den Afdødes Lintøj og Nøglen dertil ligeleedes taget i Skifterettens Bevaring, og da Enckemanden
erklærede at de øvrige som forefandtes her i Stervboet ikke kunne undværes fra Brug enten
i Anledning af dette forestaaende Begravelse eller ved den øvrige Husholdning, saa blev
det Stycke for Stycke saaledes specificeret og andført som følger:
(Og her følger så rum for rum og i gården, hvad der fandtes af genstande, dyr m.m. – svarende
til den efterfølgende boopgørelse).
Videre vidste Tilstædeværende efter Skifterettens Paaberaab ikke at andmelde eller tilkiendegive, ligesom Skifteretten icke heller kunde forefinde noget som her kunde blive at andtegne, men i det Stæd paalagde Skifteretten Enckemanden og tilstædeværende at tilkiendegive ved 30te Dagen ifald noget skulde oppedages, som paa den Tiid kunde komme Stærfboet til bæste, ligesom Skifteretten og paa det alvorligste tilholdte Enckemanden at være
og blive ansvarlig for alt hvad der nu i Dag findes andtegnet specificeret og forseglet.
Og da ingen for denne sinde havde videre at fremme eller erindre saa blev denne Forseglingsforretning herved sluttet, og Skiftet imidlertid udsadt til 30te Dagen den 21de Martii
førstkommende.
At saaledes er passered og tilgaaed bekræftes herved med vore Hænders Underskrift.
Datum Stærfboe Stædet ut supra.
Paa S.T. Hr. Justice Raad Bruuns Vegne
Lohmann
Enckemanden Jens Jepsen
Som overværende Testis underskriver
Lauritz Salmonsen Niels Bredahl
Skifteforretningen fortsatte således:
Anno 1791ve den 25de Martii til hvilken Tiid 30te Dagen som egentlig indfaldt den 21de
næst forhen formedelst Skifterettens Forhindringer var bleven udsadt, indfandt sig paa
Stervboestedet hos Jens Jepsen Rydsgaard i Hundborg paa Skifteforvalteren S.T. Hr. Justice Raad Bruun til Ulstrup hans Vegne hans kommitterede Fuldmægtig Procurator Lohmann fra Raastrup, som i Overværelse af 2de Thestis naunlig Laurs Salmonsen og Niels
Bredahl begge af Hundborg, at foretage en lovlig Registrerings og Vurderings Forretning
efter bemeldte Enckemands afdøde Hustrue afgangne Anne Jensdatter til et videre paafølgende Skifte og Deeling imellem meerbemeldte Enckemand og hans umyndige Børn, som
ere: 1 Søn naunlig Christen Jensen 9 Aar gl., for hvem blev andsadt som Formynder hans
Mosters Mand naunlig Hans Laursen Gaardfæster her paa Ulstrup Gods, Inger Jensdatter
10 Aar gl. og Anne Marie Jensdatter 2 Aar gl, for hvem blev andsadt som Formynder deres
26

anden Mosters Mand naunlig Anders Smed ligeledes Gårdfæster her paa Ulstrup, hvilke
begge enhver især af Skifteretten paa det alvorligste blev paalagt at andtage sig de umyndiges Tarv og Beste.
Og blev da i forberørtes hos og overværelse forrettet som følger:
Først blev efterset og aabnet Seglene paa den afdødes Kiste som alle befandtes ubeskadiget og

Rdl
3

Mk
-

Sk
-

Kiisten vurderet
Derudi forfandtes
1 bl. og rødstribet hiemgiort Skjørte
2
1 Bl. Stoffes Kaabe med grøn Ryesdrætt og Sølvhager
2
1 bl. toeskilled Trøye
1
8
1 bl. Thidsted farved Skiørt
1
2
1 nye sort Stoffes Kiol
2
1 bl. ulden Damaskes Trøye
3
1 rød og grønstribet Skiørt
4
1 bl. Vadmels Livstyk
1
8
1 Kartuns Kaabe
2
1 rødstribet Livstyk
2
1 Kartuns Trøye
3
1 blommed ulden Damaskes Livstyk
3
1 bl. Stoffes Trøye
2
1 tavlereds Livstyk
12
1 hiemgiort Drejels Trøye
2
1 grøn Stoffes Trøye
1
8
1 rød bonden Trøye høyfarved
1
1 sort Muffe
8
1 grøn bunden Trøye
2
8
1 sort Vadmels Do
1
1 sort stoffes Do
2
4
1 sort Skiegs Kapperylled
4
1 bl. Lærreds Forklæde
1
8
Andet blev aabnet og efterseet Seglene paa den forhen forseglede Skriin som alle fandtes
ubeskadiget, hvornæst
Skrinet blev vurderet for
4
1 bruun Damaskes Tørklæde
3
1 sort og hvid Kartuns Forklæde
2
1 hvid Lærreds Hals Kl.
1
1 do med Kniplinger
8
1 Kammerdug Halskl.
1
1 taulered do
10
1 Lærreds do
8
1 do heel Tørklæde
1
2de Drejels Sevetter
4
1 Skier Kammerdugs heel Tørklæde
2
1 hvid Lærreds Forklæde
3
3 Pr. Mansketter
1
4
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4 Stk. Strimler
1 Pr. Bomulds Halvhandsker
1 blommed Silcke Hue
1 Mangkesters Pand Pude
1 Pr. sorte uldne Strømper
1 Pr. bl. Do
1 Pr. Skoe
1 Pr. Tøfler
Videre blev registreret og vurderet i den Vesterste Stue:
Paa den første Sæng:
1 bl. og rødstribet Olmerdugs Overdyne
1 Do graaebolster
2de Hovedpuder
1 Hørgarns Lagen
1 Do Blorgarns
Paa anden Sæng:
1 rød bl. og hvidstribet Olmerdugsdyne
2de do Puder
1 Blaargarns Lagen
1 gl. Sænge Klæde
1 grøn, rød og hvidstribet Olmerdugs Underdyne
I et lidet Kammer næst ved:
1 bl. Rød og hvid Olmerdugs Overdyne
1 Bolster Underdyne
2de Olmerdugs Hovedpuder
1 gl. Sænge Klæder
1 Pr. Qværne i Bing
3 Stk. Halmløbe
2de Sælder
4 Stk. Strandtønder
1 Timse og 3 Solde
8 Stk. Hamp Sæcke
2de Rocher
1 Korn Skieppe
I Daglig Stuen:
Een 24 Timers Stue Uhr
1 Jern Bielægger Kackelovn med Skuf og videre
I Hænge Skab
3 Stk. Mæssing Lyse Stager
1 Do Do Strygejern
1 gl. bruun mahlet Fuhr Kiste
4 Stk. Engelske Tallerkener
3 Stk. bl. Og hvide Hollandske Do
3 Stk bl. Fade
4 Stk. Spids Glas
1 Studs Glas
1 Glas Karaffel
2 sorte Bouteillier
3 Stk. Kouse
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-

1
1
1
-

8
6
4
8
4
12

2
-

2
3
4
1

-

2
1

4
4
3
4

8
-

1
2
1
-

4
2
2
1
4
3
3
3
4
1

8
8
-

6
6
-

4
3
3
2
2
1
-

2
12
10
6
6
10
9

1 Bibel og nogle gamle Bøger
1 Dusin Hornskeeder
1 Blik Rivjern
1 Skrive Tavle
1 Speil
1 Jern Ildpande
1 Jern Padser
2 Fuhr Bord med Skuffe under den ene
1 Do Skammel
2de Steen Kruse med Thinlaag
1 Træe Do
2 Træe Stoele
1 Do gl. Skammel
Paa første Sæng i bemeldte Stue:
1 Olmerdugs Overdyne
1 Do Do
3 Stk. Hoved Puder
1 Sænge Klæde
2de Høls Klæder
Paa den anden Sæng:
1 rødstribet Olmerdugs Overdyne
I hvidstribet Bolster Underdyne
I Lærreds Hovedpude
1 bl. Stribet Do
I Hølsklæde
16 Stk. Leer Kahr
1 Stk Stav Kar
1 Jern Lyse Sax
1 Klip Do
1 Jernpande
2de Par Karter
I et lidet Kammer:
3 Øll Tønder a 4 Mk.
1 Fierding
1 Lejgle
2de Tegner
1 liden Fuhrbord
1 liden Thee Kiedel af Kaaber
1 Kierne
3 Salt Fierdinger
I Frammerset:
1 Kiedel i Grube
5 Stk. Brøger Kahr
2 Stk Vandspande
4 Stripper
1 Ild Klemme, 1 Trefoed og 1 Riste
1 liden Ballie
6 Stk. store og smaae Leergryder
1 sort Kande
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1
-

4
3
4
1
2
1
3
2
-

10
4
4
8
4
4
4

2
1
-

4
3

8
-

-

5
1
1
1
1
1
1
2

8
8
8
4
4
2
-

2
-

2
1
3
1

12
4
8
12
2

4
1
-

2
3
2
1
-

4
12
2

4 Stk røde Kahr
1 Tier Tønde
1 Standtønde
Noget Ovntømmer
I Gaarden:
1 beslagen Vogn
1 Do
1 Do
Dræt til 6 Hæste
1 Ploug med Tilbehør
3 Sæt Harver med Jern Tænder
Den Halve Part i en Tromle
1 Kratte med Jerntænder
1 Slibesteen med Jern Axel
4 River
2de Hiul Baarer
2 Skud Torvspande
1 flad Tørv Do
3de Jern Greebe
4 Stk. Skovle
2de Høleer med Drag og Krogetilbehør
2de Skier Kiister med Kniv
2de Forke
1 Huusestie
1 Slæde med Agset
1 Sviin Trug
Heste og Kreaturer:
1 sort Hest 8 Aar gl.
1 sort Hest 8 Aar gl.
1 rød Hest 9 Aar gl.
1 sort Hoppe 11 Aar
1 Aarings Mærplag
1 Do Do
1 sort broged Tillig bærende Koe
1 Do Do
1 graae broged Do
1 sort broged nye bærrend Do
1 graae sildig bærrend Do
3 Stk. Studeungnøer
3 Stk. Do Do
2 Stk. Kalve
3 Stk Kvier
12 Stk. Faare med Afgrøde
5 Stk. Væder
1 Galt Polde
Summa

-

1
1
-

2
4

20
16
10
2
3
3
2
1
4
-

4
1
1
3
1
1
1
1
1
-

8
12
8
8
8
8
8
8
-

28
26
24
20
20
16
12
10
10
8
11
24
16
2
12
12
4
2
389

3
4
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Skifteretten paaberaabte om Enckemanden eller tilstædeværende vidste viidere at anmelde
denne Stærvboe til Indtægt, men ingen meldte sig med noget. Skifteretten paalagde derfore
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vedkommende at ifald noget viidere skulle opdages Stervboen til Indtægt de da vilde anmelde saadant ved 6te Ugers Dages Forretning som indfalder den 2den April førstkommende, til hvilken Tiid dette Skifte bliver udsadt.
At saaledes som anført er passeret bekræftes med Hænders Underskrift.
Enckemanden Jens Jepsen
Lohmann.
Som Formyndere for de Umyndige:
Anders Pedersen
Hans Laursen
Som overværende Vurderingsmænd:
Niels Bredahl
Lauritz Salmonsen
Anno 1791ve den 6te April til hvilken Tiid 6te Ugers Dagen som egentlig indfandt den
2den d.M. efter vedkommendes Samtykke og Begiæring var udsadt for imidlertiid at erhverve en ordentlig Taxationsforretning over de til Gaarden udfordrende Besætning og Inventarium Poster blev Skiftet efter Jens Rydsgaards afgangne Hustrue Anne Jensdatter
igen foretaget paa Stervboestedet hos Enckemanden Jens Rydsgaard af Hundborg af Skifteforvalterens Fuldmægtig Procurator Lohamnn fra Raastrup i Overværelse af de forhen
brugte 2de Testis navnlig Laurs Salmonsen og Niels Bredahl samt Enckemanden og de 3de
umyndiges Formyndere Anders Smed og Hans Laursen af bemeldte Hundborg, hvor da
blev forrettet som følger:
Skifteretten paaraabte 3de sinde lydeligen om Enckemanden eller tilsædeværende vidste at
anmelde Satervboen til Indtægt end hvad, som forhen findes specificeret og anført. Og da
ingen meldte sig end og udi slig Henseende saa blev Stærvboets ved 30te Dags Forretning
beregnede Indtægt herhid transporteret med den
4
13
Summa
389
Hvornæst blev Boets Udgift og Besværing saaledes:
Fordrende Skifteretten paa Hosbondens Vegne den ifølge Syns- og Taxationsforretning den
1ste d.M. udtagne Taxation Summa 232 Rd. 3 Mk. 14 Sk. Og til Beviis om sammes rigtighed blev herved paaberaabte Taxationsforretning som inden Hillerslev-Hundborg Herreders Ret igaaer den 5te d.M. eedeligen findes afhielmet og bekræftet, hvilken Forretning
lyder fol. Men førend saadan Hosbondens Fordring kunde udlegges eller beregnes hannem
til gode bad Skifteretten at Stædets Herredsfoged S.T. Hr. Byefoged Lemvigh fra Thisted
som herved Forretningen var tilstæde ifølge Forordningen af 8de Juni 1787 behagelig ville
afgive sin Kiendelse i denne Anledning til hvilken ende Skifteforvalteren attraaede fra Skiftet og ærbødig overleverede Protocollen til Hr. Byefoged Lemvighs Brug i denne Henseende. Hvornæst ieg Bye- og Herredsfoged Lemvigh, som ifølge S.T. Hr. Justitzraad Bruuns
Anmodning var mødt ved dette Skifte for at paakiende høybemeldte Hr. Justitsraadens
Fordring som Hosbionde, fandt mig pligtig ifølge forbemeldte allernaadigste Forordning
af 8de junij 1787 at tilspørge Enckemanden Jens Jepsen om alt det som i den fremlagte Taxationsforretning af 1ste i denne Maaned saavel af Kreaturer som Aulingsredskaber og Inventarier virkelig var ham ved Gaardens Tiltrædelse af hans Hosbonde overleveret hvortil
han erklærede, at han vel ikke saa nøje kunne erindre hvert et Stykke som ham ved Gaardens Tiltrædelse blev ham overleveret men dog tilstoed hand at have modtaget Gaarden i
god og forsvarlig Stand samt ligeledes at være overleveret omtrent saa mange og gode
Kreaturer og Inventarier som de der i den fremlagte Taxationsforreting vare specificerede
omendskiønt disse Ting efter de Tiiders Priiser ikke kunde være af den Værdie som de nu
med Billighed vare vurderede for, hvorfor hverken Enckemanden eller Børnenes Værger
efter dissse Omstændigheder havde noget imod denne Hosbondens Fordring at erindre,
forsaavidt disse Tings Bestemmelse of Værdie ved dette forehavende Skifte angaaer men
dog forbeholdt Enckemanden sig i sin Tiid at aflevere disse Ting til hans Hosbond efter de31

res nu havende Beskaffenhed og de Tiiders Værdie paa hvilcke de engang skal overleveres.
Efter at saadan Erklæring af herredsfogeden var indhentet og af vedkommende var afgivet
fandt hand sig beføjet at tilkiende Hosbonden den af ham i Overensstemmelse med den
producerede Taxationsforretning paaståede Fordirng i alt 232 Rd. 3 Mk. 14 Sk., hvilken
Summa han som Skifteforvalter selv kand udlægge sig i Boet efter dens Rest of Prioritet
hannem i overensstemmelse med de kongelige Anordninger kand tilkomme. Dog følger det
af sig selv at disse Ting forbliver i Fæsterens Værge og Brug og ikke af ham kand blive at
tilsvare eller udrede førend hand eengang ved Døden afgaaer eller paa anden lovlig Maade fratræder Gaarden, da dette først kand beregnes som Fæld. Dets til Bekræftelse under
min Haand.
Lemvigh
6 April var der igen Møde paa Stervboestedet og her forlaa følgende Opgørelse:
I Anledning af saadan Hr. Bye- og Herredsfogeds Kiendelse udlagte og anført Skifteretten
Stærvboet til Udgift.
1) Der han paa Herskabets Vegne paastaaede og ved
Magt kiendte Fordring
232
3
14
2) Tilkiendegav Enckemanden at hans sal. Koenes
Begravelse havde kostet 30 Rd., hvorimod han
paastoed sig af Stærfboet godtgjort ey alene dette
men end og til egen Begravelse 30 Rd., og da ingen
af tilstædeværende efter paaraab havde noget derimod at erindre saa blev samme ført til Udgift med
60
3) Anmeldte Enckemanden at være følgende Boet
skyldig:
Til Jens Christensen Søegaard
40
Til forskiellige Kiøbmænd af Thisted
20
Til Wille Christensen Tømmermand her i Hundb. 10
Er Rd.
70
Og da Enckemanden selv havde anmeldt og tilstaaed
disse Fordringer saa ansaae Skifteretten saadant som
det tryggeste Beviis for sammes Rigtighed saa blev
samme anført til Udgift i alt med
70
4) Anførte Skifteretten dette Skiftets Bekostning saaledes:
a. 1 Stk stemplet Papiir til Skiftebrevet siden det erfahres at Stærvboet ungefær vil faae i Behold til Deeling imellem 20 a 30 Rd.
3
b. Skiftesalario af Boets fulde Beløb
3
3
Dette Skiftes Beskrivelse paa 10 Ark
5
c. Befordring til Skifteretten for 2de Møder da Enckemanden selv har givet Befordring ved et Møde a 1
Rd.
2
d. Til Mændene
1
3
e. Til Skifterettens Tiener efter Loven
2
Summa
377
14
Transport
389
Og da ingen efter Skifterettens Paaraaab havde videre at anmelde Stervboet til Udgift saa blev hele Boets 377
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4

13

-

14

fulde Udgift her anført til Ballance med Indtægten i
alt med den Summa
Bliver altsaa i Behold og til Deeling imellem Enckemanden og hans umyndige Børn
12
3
15
Men førend disse beholdne 12 Rd. 3 Mk. 15 Sk. bleve
uddelte erklærede Enckemanden at hand for saa meget som muelig at forbedre hans umyndige Børns
Vilkaar forsaavidt det med hans iværende Forfatning
kunde være passende, foruden den fornævnte Beholdning endnu ville tillegge 17 Rd. 2 Mk. Sk., saa at
Stærvboets heele Beholdning kunde udgiøre i alt 30
Rd. ligesom hand ogsaa tilkiendegav ej selv at ville
fordre den halve deraf men alleene bad at de paa den
Maade som Loven foreskriver maate blive hans
umyndige Børn til Beste og som Arv efter deres afgangne Moder. I saadan Anledning blev formeldte 12
Rd. 2 Mk. 1 Sk. her anført og tillagt den øvrige beholdning med
17
2
1
Summa Boets Beholdning
30
hvilke 30 Rd ifølge Enckemandens Begiæring blev
deelt i fiire Søsterlodder hver til 7 Rd. 3 Mk.
Deraf vil tilkomme Sønnen Christen Jensen
15
Datteren Inger Jensdatter
7
3
og Datteren Anne Marie Jensdatter
7
3
hvilket alt i alt udgiør Stervboets fulde Beholdning
Summa
30
Og bliver disse de umyndige tildeelte Børnepenge for først bestaaende her i Boet saa længe
og indtil Herskabet som Over-Formynder ifølge de derom udgangne Anordninger finder
fornøden derfor at føye anden Anstalt. Da Enckemanden imidlertid paalægges at være ansvarlig saavel for Capital som de deraf flydende aarlige Renter, og af samme altsaa i hans
Boe saalænge Hosbonden finder for godt her at lade dem indestaae nyder den i Loven og
Anordningerne befalede Prioritet og Sickerhed. Skifteretten paaraabte 3de sinde lydeligen
om nogen var tilstæde som havde noget ved dette Skifte at fremme videre end det som allerede er meldt men ingen meldte sig, thi blev altsaa dette Skifte efter at Skifteretten først
havde taget Enckemandens Tilstaaelse om at holde herskabet og Skifteforvalteren anger og
kravesløs for ald videre Fordring paa Boet herved sluttet og tilende bragt, samt passerede
med Hænders Underskrift bekræftet.
Datum Stærvboestædet ut supra.
Paa S.T. Hr. Justitsraad Bruuns Vegne
Lohmann
Enckemanden:
Jens Jepsen
Som Formyndere for de umyndige:
Anders Pedersen
Hans Laursen
Som overværende Vitterlighedsmænd:
Niels Bredahl
Lauritz Salmonsen

--Otte Lemvigh, Deres Kongelige Mayestætts bestalter Byefoged i Thisted og Herredsfoged i
Hillerslev Hundborg Herreder, og Christian Brøndlund deres Kongelige Mayestætts bestalter Bye- og Herredskriver i bemeldte Bye og Herreder giøre vitterligt at Aar 1791ve
33

Tiirsdagen den 29de Martij blev Hillerslev-Hundborg Herreders Ret sat og administreret
af de Kongelige Rettens Betiente udi Overværelse af følgende Stockemænd: Anders Diderichsen, Peder Harboe, Christian Frost, Christian West, Hartvig Pedersen, Jørgen Jensen
og Peder Schinnerup alle af Thisted.
Hvor da for Retten loed ærbødigst melde Hr. Justitsraad Bruun til Ulstrup og begiærede
Mænd udmeldte for at syne og taxere Inventarie-ummet ved Jens Rydsgaard i Hundborg til
Bestemmelse ved Skiftet efter bemeldte Jens Rydsgaards afgangne Hustrue, hvilken Begiæring Retten bevilgede, hvornæst Mænd nemlig Peder Jensen Langgaard af Sperring og Ole
Bach af Aaes, hvilke begge haver at møde udi bemeldte Jens Rydsgaards Gaard i Hundborg Fredagen den 1ste April førstkommende for at syne og taxere samme Gaards Inventarium, alt saaledes som de samme deres forretning her inden Retten Tirsdagen den 5te April
eedelig agter at afhielme. Og haver Hr. Justitzraad Bruun at tage denne Udmældelse beskreven, at foranstalte den fo vedkommende lovlig forkyndt, og samme derefter her i Retten
til den bestemte Tiid originalii producere, og henstaaer saaledes denne Sag indtil den 5te
April førstkommende.
Tiirsdagen den 5te April blev Retten sat og administreret af de sædvanlige kongelige Rettens Betiente udi følgende Stokkemænds Overværelse – Anders Diderichsen, Peder Harboe, Christen Frost, Christian Westh, Hartvig Pedersen, Jørgen Jensen og Peder Schinnerup alle af Thisted.
Hvor da for Retten mødte ærbødigste Procurator Lohmann fra Raastrup som i Commission
af Hr. Justitzraad Bruun til Ulstrup, ærbødigst fremstillede 2de Syns- og Taxationsmænd
navnlig Peder Jensen Langgaard af Sperring og Ole Bach af Aaes, som ifølge Rettens Udmældelse havde mødt paa Ulstrup Gods hos Jens Rydsgard i Hundborg, den 1ste April
sidst og der foretaget en lovlig Taxationsforretning over sammes tilhørende Besætning
hvilken Taxationsforretning tilligemed Rettens udstædte Udmældelse, Lohmann bad antaget til videre Indlemmelse, ligesom han ogsaa bad at de udmældte Taxationsmænd maatte
eedelig afhielme den af dem holdte Taxationsforretning. Den producerede Udmældelse lyder som følger:
Taxations Mænds Udmældelse
Hillerslev-Hundborg Herreders Ret, Tiirsdagen den 29. Martij 1791. Retten udmældede efterskrevne 2de kyndige og Ulstrup Gods uvedkommende Syns- og Taxations Mænd nemlig
Peder Jensen Langgaard af Sperring og Ole Bach af Aaes, hvilke begge haver at møde udi
Jens Rydsgaards Gaard i Hundborg, Fredagen den 1ste April førstkommende for at syne
og taxere samme Gaards Inventarium, alt saaledes som de samme deres Forretning her inden Retten Tirsdag den 5te April eedelig agter at afhielme.
Og haver Hr. Justitzraad Bruun at tage denne Udmældelse beskreven at foranstalte den for
vedkommende lovlig fokyndet og samme derefter her i Retten til den bestemte Tiid in originalii at producere
Datum Hillerslev-Hundborg Herreders Ret ur supra
O. Lemvigh
C. Brøndlund
Lovlig forkyndt for Peder Jensen Langgaard
Ole Bach.
Fremlagt læst og publiceret for Retten inden Hillerslev-Hundborg Herreders Ting den 5te
April 1791ve. Test Brøndlund.
Dernæst blev for Retten fremkaldt de 2de udmældte Taxationsmænde nemlig Peder Jensen
Langgard af Sperring og Ole Bach af Aaes, for hvem deres med hafde Forretning lydeligen
blev oplæst, hvilken de ikke alene i et og alt vedkiendte sig, men endog med deres corporlige Eed her inden retten bekræftede at samme af dem var forfattet efter deres Samvittighed
og beste Skiønnende. Bemeldte saaledes afhielmede Forretning lyder som følger:
34

Anno 1791ve den 1ste April indfandt sig ifølge Rettens Udmældelse os underskrevne Synsog Taxationsmænd, navnlig Peder Jensen Langgaard af Sperring og Ole Bach af Aaes hos
Enckemanden Jens Jepsen Rydsgaard af Hundborg paa Ulstrup Gods for der ifølge Forordningen af 8de Junii 1787ve udtage og taxere den fornødne og behøvende Besætning af
Bæster og Vogne, Plouge, Harver og ald anden til Gaardens Aulings Drift og Brug behøvende Besætning og Inventarier, siden den her ved Gaarden værende Besætning ved 30te
Dags Forretning efter bemeldte Jens Rydsgaards Hustrues er blevet vurderet og beregnet
Stærvboet til Indtægt, da slig Forretning desaarsage er og bliver nødvendig til Bestemmelse ved Skiftets endelige Slutning og ved Deelingen imellem bemeldte Jens Rydsgaard og
hans med den afdøde i Ægteskab sammen aulede umyndige Børn. Thi blev altsaa af os i
Overværelse af Herskabet Hr. Justitsraad Bruun til Ulstrup hans Fuldmægtig Procurator
Lohmann fra Raastrup som Enckemanden og de umyndiges Formynder navnlig Anders
Smeds og Hans Laursen begge af Hundborg forrettet som følger: Og da Enckemanden erklærede, at han ikke for at nyde nogen Godtgiørelse ved den endelige Deeling under Skiftet
forlangede nogen Brøstfældighed eller Bygfæld over Gaardens Bygninger at tages, og Skifteforvalterens Fuldmægtig desuden med ham deri var eenig, saa blev saadant af os forbiegaaet, men i det Stæd fastsat følgende Besætning og Inventarier Poster nemlig og ansaa vi
da at være fornøden til Gaardens Drift, Hoveriets, Hosbondens og Kongens Reiser og Arbejdes Bestridelse.

2de forsvarlige Arbejds Bæster 5 a 6 Aar
2de ditto 7 a 8 Aar
2de ditto 9 a 10 Aar
En beslagen Vogn med Afsæt, Lejrer, Stænger, Reebe,
Kroge og ald optænkelig til Behør
En ringere ditto
En ditto endnu ringere alleene med Møg Fiel
Behørig og complet Arbejds Drætt til 6 Bæster
En complet Ploug med 2de Sætt Jern
En Sætt Harver
En sætt ringere ditto
1 Tromle
Inventarier:
2de Hiulbaarer
2de Skud Tørv Spader og 1 flad Tørv ditto
2de huule Skovle
3de Jern Grebe
2de flade Skoule
1 Kasteskovl
2de Pleile
3de Solde
6 Stk. Hamp Sæcke
3de Høleer med Draug Kroge og Tilbehør
5 Stk River
1 Kratte
2de Forke
1 Skier Kiste med 2de Knive
1 Sliibesteen med Tilbehør
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Rd.
55
44
34

Mk.
-

Sk.
-

30
25
11
4
6
3
2
1

4
2

-

1
1
1
3
4
1
-

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

6
4
8
4
-

1 Lang Huse Stige
4
6 Stk Heste Grimer
2
8
Summa den udtagne Besætnings Værdie
232
3
14
Hvilcken foranstaaende udtagne og taxerede Besætning og Inventarier vi ansaae at kunde
være tilstrækkelig til Gaardens Drift og ald deraf dependerende, saa vi intet fandt fornøden videre dertil at antage; at ellers denne Taxationsforretning er foretaget efter vores beste Skiønnende det vil vi med vor Eed til næste Ting bekræfte. Og da ingen enten Enckemanden eller Børnenes Formyndere havde noget ved denne Forretning at erindre, men
fuldkommen dermed var fornøvet, ligesom de ogsaa erklærede at den uden videre Indkaldelse til dem næste Ting maa blive afhielmet og bekræftet, saa blev den herved sluttet og af
os tilligemed tilstædeværendes Underskrift vedstaaet og bekræftet.
Datum Hundborg ut supra.
Peder Jensen Langgard
Ole Bach
Som overværende og fornøyet med denne Forretning alt i Henhold til hvad som deri findes
anført underskriver.
Enckemanden Jens Jepsen
Som Formyndere for de umyndige:
Hans Lauridsen
Anders Smed
Paa herskabets Vegne:

C. Lohmann

Irettelagt og eedelig afhielmet inden Hillerslev-Hundborg Herreders Ting den 5te April
1791ve.
Test C. Brøndlund
Og da ingen havde viidere at tilspørge disse Taxationsmænd og Vidner, bleve de fra Retten
demitteret og Forretningen ifølge Hr. Justitsraad Bruuns forlangende bevilget at gives beskreven.
Saaledes at være passeret og tilgaaet som foranført bekræftes under vore Hænder og Forseglinger.
Actum Anno, Loco et die ut antea.
Lemvigh
C. Brøndlund
(L.S.)
(L.S.)
Ved FT 1801 var han 48 år gl. bonde og lægdsmand.
Mette blev konfirmeret i Nørhå kirke 1772. Det er formentlig hende, som ved FT 1787 tjente hos
proprietær Claus Gotlob Kierulf på Nørhaagård i Nørhå sogn. Hun var da 30 år gl. og ugift. Proprietærægteparret havde 9 børn og 10 tjenestefolk i husholdningen.
Hun var 60 år ved sin død. I ægteskabet var der 5 børn, hvoraf 2 døde som små. Deres vielse er
ikke fundet i kirkebøgerne for Hundborg og Nørhå.

Lars Christensen Korsøe

14

blev født 1768 i Kaase i Hjardemål sogn og døbt den 18. september s.å. i Hjardemål kirke. Han
døde inden 1813.
36

Han blev gift med

Else Marie Clausdatter

15

som var født 1771 i Hundborg og døbt den 30. juni 1771 i Hundborg kirke. Hun døde den 11.
april 1845 i Hundborg og blev begravet den 20. april s.å. på Hundborg kirkegård. De blev trolovede i Mads Eilertsens hus den 20. november 1795, og forloverne var Hans Larsen og Mads Eilertsen.
Sammen havde de børnene:
Kirsten Larsdatter Korsøe født den 4. maj 1796 i Hundborg og døbt den 22. maj s.å. i
Hundborg kirke. Ved FT 1801 boede hun hos forældrene på gården i Hundborg. Hun
blev konfirmeret som 16-årig i 1814 (KB). Hun boede hjemme hos moderen og stedfaderen i mange år, inden hun den 14. november 1847 giftede sig med husmand og
daglejer Christen Larsen (o. 1781 – 1853) i Harkjær. Han var da enkemand. Hun
døde i Harkjær den 10. maj 1858 og blev begravet på Hundborg kirkegård den 18.
maj. s.å.
Claus Larsen født den 14. januar 1798 i Hundborg og døbt den 28. januar s.å. i Hundborg
kirke. Han døde den 7. februar 1799 i Hundborg og blev begravet 13. februar s.å. på
Hundborg kirkegård.
Claus Larsen født den 14. september 1799 i Hundborg og døbt den 27. oktober 1799 i
Hundborg. Han døde den 14. oktober 1800 i Hundborg og blev begravet den 19. oktober på Hundborg kirkegård. Han døde af børnekopper.
Christen Larsen født den 17. august 1801 i Hundborg og døbt den 27. september 1801 i
Hundborg.
Claus Larsen født den 3. september 1803 i Hundborg og døbt den 10. oktober s.å. i Hundborg kirke. Han døde den 3 marts 1804 i Hundborg og blev begravet den 11. marts
s.å. på Hundborg kirkegård. Han blev ½ år gl.
Dorthe Larsdatter født den 26. januar 1805 i Hundborg og døbt den 3. marts s.å. i Hundborg kirke. Hun blev konfirmeret den 9. april 1820 og var da 15 år gl. Hun fik et
uægte barn – Lars – med Mads Christensen fra Hundborg i 1832. Den 27. marts
1836 giftede hun sig i Hundborg med Peder Christian Sørensen Borregaard (1794
– 1852, gift (1) med Kirsten Thomasdatter Ørgaard), som hun havde været husholderske for og passet hans børn af første ægteskab. Hun døde den 16. januar 1859 og
blev begravet på Hundborg kirkegård den 23. januar s.å.
Karen Larsdatter født den 6. august 1807 i Hundborg og døbt den 27. september s.å. i
Hundborg kirke. Hun døde 1893 i Hundborg. Hun blev gift med Peder Jensen Rysgaard den 24. oktober 1834 i Hundborg. (Ane 7).
Maren Larsdatter født den 30. august 1811 i Hundborg og døbt den 19. januar 1812 i
Hundborg. Hun døde godt 2 år gl. den 9. december 1813 og blev begravet på Hundborg kirkegård den 19. december 1813.
Han fik den 15. november 1799 fæste på et husmandssted i Hundborg. Stedet var på 2 album.
(Ulstrup fæsteprotokol G81-1 folio 198).
Ved FT 1801 boede Lars Korsøe på et husmandssted i Hundborg sammen med kone og et barn.
Konens mor og svigerinden Johanne Clausdatter boede også på stedet. Lars var da 32 år gl. hus37

mand med jord og national soldat. Ved Karens barnedåb i 1807 optræder en tjenestepige på Ulstrup Gertrud Christensdatter. Var det hans søster? Han døde før datterens konfirmation i 1814.
Korsø eller Kaase ligger i Hjardemål sogn.
Hun blev normalt kun kaldt Else.
Efter Lars’ død giftede hun sig (2) den 21. februar 1813 i Hundborg med Niels Christian Pedersen Tamboe (o. 1789 – 1851). Han var husmand og daglejer i Faddersbøl i Hundborg sogn. Hun
døde 76 år gl.

5. generation.
Niels Jensen Battum

16

blev født 1731 i Fredsø i Lødderup sogn og døbt den 28. oktober 1731 i Lødderup kirke i Morsø
Sønder herred. Han døde i juni 1803 i Heltborg og blev begravet den 19. juni s.å. på Heltborg
kirkegård.
Han giftede sig den 5. oktober 1755 i Solbjerg, Morsø Nørre herred med

Anne Nielsdatter

17

som var født den 11. september 1725 i Solbjerg, Morsø Nørre herred. Hun døde i oktober 1791 i
Heltborg og blev begravet den 24. oktober s.å. på Heltborg kirkegård. Hun blev trolovet med
Niels den 10. august 1755.
Sammen fik de børnene:
Inger Nielsdatter Battum født 2. oktober 1757 i Elsø og døbt samme dag. Hun døde den
22. oktober 1826 i Ejsing og blev begravet den 29. oktober på Ejsing kirkegård. Hun
blev trolovet med Peder den 15. september 1786. Hun blev gift med Peder Andersen
Hanberg (1751-1818) den 2. oktober 1786 i Heltborg. Han var husmand i Raast i Ejsing sogn. Da hun døde opholdt hun sig hos svigersønnen i Raast. Hun blev 70 år gl.
Karen Nielsdatter Batum født 1760 i Elsø og døbt den 2. marts 1760 i Elsø Hun døde 3
år gl. i december 1762 i Elsø og blev begravet den 12. december s.å. på Elsø kirkegård.
Niels Nielsen Bathum født 1763 i Elsø og døbt den 6. november 1763 i Elsø. Han døde i
december 1795 i Heltborg og blev begravet den 21. december s.å. på Heltborg kirkegård. (Ane 8). Han blev gift (1) med Maren Christensdatter Balle den 6. maj 1794 i
Heltborg. (Ane 9). Han blev gift (2) med Johanne Christensdatter Præstgaard den
18. september 1794 i Heltborg.
Karen Marie Nielsdatter Battum født 1766 i Sønderhå og døbt den 16. november 1766 i
Sønderhaa kirke. Degnens kone bar hende til dåben i 1766. Hun blev gift (1) med
Christen Christensen Balle den 15. juli 1794 i Heltborg. Han var født 1767 i Heltborg og døbt den 22. marts 1767 i Heltborg. Han var selvejergårdmand i Heltborg og
døde i april 1795 i Heltborg og blev begravet den 21. april 1795 på Heltborg kirkegård. Hun blev gift (2) med Peder Christensen Balle den 24. maj 1796 i Heltborg.
Han var født omkring 1760 og døde den 7. marts 1830 i Heltborg. Han overtog for38

mentlig gården i Heltborg ved ægteskabet med hende. Hun døde den 15. juli 1839 i
Heltborg og blev begravet den 23. juli 1839 på Heltborg kirkegård.
Claus Nielsen Bathum født 1769 i Sønderhaa og døbt den 2. juli s.å. i Sønderhaa kirke.
Han døde i juni 1804 i Heltborg og blev begravet den 5. juni 1804 på Heltborg kirkegård. Han optræder som fadder ved en barnedåb hos søsteren Inger i 1795 og havde
da ophold i Heltborg. Ved FT 1801 boede han i Heltborg med kone og 3 børn samt
hans far. Han var da husmand med jord. Han omkom, da han faldt baglæns ned i en
lergrav (KB). Han blev begravet med ligprædiken (KB), 33 år gl. Han blev gift med
Else Jensdatter (1767-1862) den 28. juni 1796 i Heltborg. Hun giftede sig (2) i 1807
med Peder Nielsen Lings (1767-1845), som overtog gården i Heltborg.
Sidsel Nielsdatter Battum født 1774 og døbt den 17. april 1774 i Sønderhaa kirke. Hun
døde i marts 1795 i Heltborg og blev begravet den 13. marts s.å. på Heltborg kirkegård. Præstens kone bar hende til dåben, og degnens kone var blandt fadderne.
Han var en tid fæster af en gård i Elsø under Højris Gods, senere boede han i Sønderhaa.
Af Tandrup Gods fæsteprotokol 1719-72 (folio 285) fremgår, at han i 1766 fæstede 2 gårde i
Sønderhaa:
Niels Jensen Batum, Sønderhaa. Han boede sidst i Bedsted og med fripas skal wære forsynet. En gaard som Peder Pedersen Præstegaard, formedelst Swaghed har forlangt at bliwe
entlediget. No 1 Hk 3 td 7 skp og af No 6 1 td 3 skp 2 fc 1/3 alb ialt 5-2-2- 1/3 alb, hwilken
Gaard saasom Niels Batum indstændig har forlanget den og med forrige fæsterer i al kiærlighed er blewet foreenet om, efter hwilket han er forbunden at indløse skifte - brewet forbenæwnte Peder Præstegaards Sal: Hustrue. Desuden skal han Peder Præstegaard i gaarden til næstkommende Woldborg Dag 1767, dog saaledes han selw sørger for sit ophold,
han bør og forsyne dennes børn dette første aar med fornøden underholdning og dennem
paa en sømmelig maade begegne, men naar dette aar er forbi beholder han den yngste Søn
Mads nu 3 aar med min tilladelse og skal i den tid forsyne ham med fornøden ophold og
skolegang, hworimod Niels Battum forundes den halwe deel af de Auctions Penge der ere
falden wed Auctionen paa Gaardens Ind - og Udboe, ligesom hand og da beholder den
halwe deel af endeel wahrer som ieg tillod ham og Peder Præstegaard at deele imellem
hinanden uden Auction. Fæstebr. udstedt af Frederich Calundan, Prowst i Hassing Herred
og Sognepræst for Sønderhaa og Hørsted Menigheder.
Indgået 26 Juni 1766.
Senere blev han selvejergårdmand i Heltborg. Efter konens død trolovede han sig i efteråret 1796
i Boddum med enken Maren Nielsdatter. De hævede dog forlovelsen ½ år efter (se KB Boddum).
Han blev begravet med ligprædiken (KB).

Christen Simonsen Balle

18

blev født 1726 i Heltborg og døbt den 28. maj 1726 i Heltborg. Han døde i november 1794 i
Heltborg og blev begravet den 14. november s.å. på Heltborg kirkegård
Han blev den 27. april 1756 i Grurup gift med
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Maren Nielsdatter Korsgaard

19

Hun var født 1726 i Korsgård i Grurup sogn og døde januar 1789 i Heltborg, hvor hun blev begravet den 10. januar 1789.
Sammen havde de børnene:
Maren Christensdatter Balle født omkring 1756, død maj 1794 i Heltborg og begravet
den 19. maj 1794 på Heltborg kirkegård. Hun blev gift med Niels Nielsen Bathum
den 6. maj 1794 i Heltborg. (Ane 8 og 9).
Niels Christensen Balle født omkring 1759 og død 17. januar 1818 i Heltborg og begravet
den 27. januar 1818 i Heltborg. Han var gårdmand i Heltborg. I 1814 blev han valgt
til skoleforstander for Heltborg skole. Han blev 58 år gl. Han blev gift med Karen
Jensdatter den 19. juni 1792 i Heltborg.
Peder Christensen Balle født omkring 1760 og død 7. marts 1830 i Heltborg. Han var
gårdmand i Heltborg og blev gift med Karen Marie Nielsdatter Battum den 24.
maj 1796 i Heltborg. Det var hendes andet ægteskab.
Christen Christensen Balle født 1767 i Heltborg og døbt den 22. marts 1767 i Heltborg.
Han døde i april 1795 i Heltborg og blev begravet den 21. april s.å. på Heltborg kirkegård. Han var selvejergårdmand i Heltborg. Han blev gift med Karen Marie Nielsdatter Battum den 15. juli 1794 i Heltborg. Det var hendes første ægteskab.
Christen købte ved skøde af 23. juni 1788 sin påboede gård i Heltborg af hartkorn 4 tdr 4 skp 2
alb.

Michael Jacobsen Smed

20

blev født 1739 i Ydby og døbt den 18. april 1739 i Ydby. Han blev begravet den 2. februar 1796 i
Ydby.
Han blev gift med

Margrethe Andersdatter

21

Hun var født omkring 1742 og døde efter 1801. Hun var 45 år gl ved FT 1787.
Sammen fik de børnene:
Jens Michelsen Smed født 1767 i Ydby og døbt den 29. november 1767 i Ydby. Han døde
den 30. juni 1839 i Heltborg og blev begravet den 6. juli s.å. på Heltborg kirkegård.
(Ane 10). Han blev gift med Maren Jensdatter Brendtoft den 5. december 1794 i
Hurup.
Anne Marie Michaelsdatter blev født i Ydby og døbt 27. marts 1769 i Ydby. Ved FT
1787 var hun en 19 årig tjenestepige hos Laurids Christensen i Refs Hedegård i Ydby
sogn.
Appolone Michelsdatter blev født i Ydby og døbt den 8. december 1771. Hun blev gift
(1) den 20. februar 1794 i Vestervig kirke med Jens Nielsen (1766-1827). Han fæstede en gård i Horsfeld i Bedsted sogn. Hun blev gift (2) den 10. juli 1829 i Bedsted
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med Poul Jensen Refs (o. 1766 – 1834). I 1832 rejste de fra Bedsted til Odby sogn,
hvor han fik en gård i Serup. Her døde hun den 3. september 1844 og blev begravet
på Odby kirkegård den 13. september 1844.
Helvig Cathrina Michaelsdatter blev født i Ydby og døbt den 24. juli 1774. Hun blev gift
den 14. december 1797 i Ydby med Niels Jensen (o. 1767 – 1854). Han var husmand
og tømmermand i Refs i Ydby sogn. Helvig døde og blev begravet i Ydby den 18.
august 1805. Niels Jensen giftede sig senere med Else Madsdatter.
Karen Maria Michaelsdatter blev født i Ydby og døbt den 3. november 1776. Ved FT
1787 var hun 10 år gl. Ved FT 1801 boede hun stadig hjemme, nu 22 år gl.
Jacob Michaelsen Smed blev født i Ydby og døbt den 23. august 1778. Ved FT 1787 var
han 7 år gl. Ved FT 1801 boede han til leje i Ullerup i Heltborg sogn, 22 år gl og
smed. Han blev gift med Anna Jensdatter (1788 – efter 1845) den 7. april 1809,
hvor han var flyttet til Lyngs som smed. Han døde den 1. februar 1939 og blev begravet på Lyngs kirkegård den 17. februar s.å.
Anders Michaelsen Smed født omkring 1781. Ved FT 1787 var han 6 år gl. Han giftede
sig den 26. februar 1808 i Odby med Anne Simonsdatter (1785-1850) og nedsatte
sig som smed i Odby. Han døde den 17. marts 1852 som aftægtsmand hos sønnen,
som havde overtaget smedien, og blev begravet på Odby kirkegård den 28. marts
1852.
Johannes Michelsen blev født i Ydby og døbt den 2. maj 1784. Han døde formentlig i
slutningen af 1784, hvor KB har en lakune.
Han var husmand og smed og boede i Ydby. Ved FT 1787 var han 48 år gl. Konen var da 45 år
gl. Der var 4 børn hjemme: Jens (16), Karen (10), Jacob (7) og Anders (6). Hos familien boede
også en tjenestekarl.
Ved FT 1801 blev hun kaldt Grethe Andersdatter. Hun var da 59 år gl. enke og boede hos Peder
Smed i Ydby sammen med datteren Karen Marie (22 år og ugift).

Jens Jensen Brendtoft

22

Blev født omkring 1727. Han døde i februar 1792 i Refs i Hurup sogn og blev begravet den 29.
februar 1792 på Hurup kirkegård.
Han blev gift med

Anne Villadsdatter

23

som var født omkring 1728. Hun døde januar 1795 i Hurup og blev begravet den 22. januar 1795
på Hurup kirkegård.
Sammen havde de børnene:
Villads Jensen født omkring 1761. Ved FT 1787 var han 26 år gl. tjenestekarl i Refs i Hurup sogn.
Maren Jensdatter Brendtoft født omkring 1768 i Hurup. Hun døde den 24. maj 1849 i
Kjestrup i Heltborg sogn og blev begravet den 3. juni 1849 på Heltborg kirkegård.
(Ane 11). Hun blev gift med Jens Michelsen Smed den 5. december 1794 i Hurup.
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Ved FT 1787 boede de i Refs i Hurup sogn. Han var 60 år gl, gift, husmand og daglejer. Han
døde 66 år gl. Efternavnet Jensen er angivet ved datterens død i 1849.
Ved FT 1787 var hun 59 år gl. Hun døde 63 år gl.

Jeppe Christensen Rysgaard

24

blev født 1709 i Degnbolet i Sønderhå og han blev døbt den 17. november 1709 i Sønderhaa.
Ved dåben blev han båret af præstekonen Mette Hegelund og blandt fadderene var Christian
Degn. Han døde den 25. januar 1793 i Hundborg og blev begravet den 1. februar s.å. på Hundborg kirkegård.
Han blev gift den 26. oktober 1740 i Skjoldborg med

Inger Madsdatter

25

Hun var født den 12. oktober 1715 i Skjoldborg og døbt den 27. oktober s.å. i Skjoldborg kirke.
De blev trolovede i Skjoldborg den 4. august 1740. Hun døde november 1772 i Hundborg og
blev begravet den 13. november s.å. på Hundborg kirkegård.
Sammen havde de børnene:
Kirsten Jeppesdatter Rysgaard født den 25. januar 1742 i Hundborg og døbt den 28. januar s.å. i Hundborg kirke. Hun døde den 6. oktober 1819 i Nørtorp i Ræhr, og blev
begravet på i Ræhr kirkegård den 18. november s.å. Hun blev gift med Jens Christensen Dige (1747-1817) den 9. januar 1767 i Nors. De blev gift efter kgl. bevilling
uden forudgående trolovelse og lysning.
Han var født på Søgaard i Nors. Han overtog Søgaard, som var på 10 tdr 4 skp hartkorn, efter faderen, idet han købte søskende ud af arven. Omkring 1791 overdrog han
gården til en søn og købte Nebel på 10 tdr 4 skp hartkorn. Denne gård udstykkede
han i 7 parceller. I 1792 købte han herregården Nørtorp i Rær på 51 tdr 5 skp. for
8.450 Rd. Gården blev udstykket efter bevilling af 1794, og han beholdt selv parcel
nr. 1. 9 børn.
Anne Sophie Jeppesdatter Rysgaard født 1744 i Hundborg og døbt den 26. marts 1744 i
Hundborg. Hun døde 25 år gl., hvor hun boede hjemme – Jep. Rytsgaards og Hustrus
Datter af Hundborg - og blev begravet på Hundborg kirkegård den 22. marts 1769.
Maren Jeppesdatter Rysgaard født den 7. april 1747 i Hundborg og døbt den 16. april
s.å. i Hundborg kirke.
Karen Jeppesdatter Rysgaard født 1749 i Hundborg og døbt den 3. august 1749 i Hundborg kirke. Hun døde april 1807 i Nykøbing Mors og blev begravet den 23. april
1807 på kirkegården i Nykøbing Mors. Hun blev gift med Hans Christensen Østergaard (o. 1725 – 1805) den 3. maj 1778 i Nors. Han var da enkemand. Ved FT 1787
boede de i Flade sogn på Mors, hvor han ” har et huus til leie, indtil hand kan opsøge
sig en gaard i fæste”. Senere flyttede de til Nykøbing Mors, hvor han ernærede sig
som daglejer. Her døde han i 1805 som almisselem. Hun døde sst. i 1807 og blev begravet den 23. april 1807.
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Christen Jepsen Rysgaard født 1751 i Hundborg og døbt den 20. august s.å. i Hundborg
kirke. Han døde januar 1753 i Hundborg og blev begravet den 11. januar 1753 på
Hundborg kirkegård. Han blev 1 år og 5 mdr. gl.
Jens Jepsen Rysgaard født 1754 i Hundborg og døbt den 28. april s.å. i Hundborg kirke.
Han døde den 18. august 1847 i Hundborg og blev begravet den 27. august s.å. på i
Hundborg kirkegård. (Ane 12). Han blev gift (1) med Anne Jensdatter den 17. november 1778 i Hundborg. Han blev gift (2) med Mette Pedersdatter omkring 1791.
Han fik i 1740 fæstebrev på "Ryesgaard" i Hundborg sogn. Gården var da ansat til hartkorn 6-52-0 og var fæstegård under Ulstrup i Hundborg. Fæstebrevet findes i Ulstrup gods’ fæsteprotokol
1686-1800 folio 41b og lyder således:
Underskrevne Jørgen Christian Poulstrup til Ulstrup kiendes hermed at have sted og fæst,
som ieg og herved dette stæder og fæster til Jeppe Christensen barnfød i Snedsted Sogn i
Thye én mig tilhørende Gaard i Hundborg Sogn og Bye Rydsgaard kaldet, anført udi nye
Landmaalings Matricul under no. 14 for Hartkorn 6 Td. 5 Skp. 2 Alb., hvilcken Gaards
Jord og tilliggende med sine paastaaende Bygninger Christen Christensen i Fæste forhen
havt haver, men formedelst Forbrydelse mod hans Fæste er ved Dom af 22de Martij sidst
fradømt, og derfor som meldt overlades til fornævnte Jeppe Christensen for hans Lives Tiid
uden nogen Indfæstning, med Condition, at hand dermed nyder ald den Besætning og Indboe, som Christen Christensen sig efter bemeldt Domsact har efterladt til Beløb 89 Rd. 1
Mk. 11 Sk. Undtagen som derfra afgaaer for en Væder og 2de Faaer 1 Rd. saa og nogle
Bøger til Beløb 5 Mk. 10 Sk., hvorimod hand giør Arbeide med sine andre Medtienere her
til Gaarden af 4re Bæster til en Ploug indtil Leyligheden kand gives for mig at skaffe ham
Forlindring paa en Høveds Arbeide, yder og betaler til hver Martinii-dag sin Landgilde
med 4 Td. Biug, svarer alle Kongelige Skatter og Contributioner fra dette Aars October
Maaneds Begyndelse, og fremdeeles hereffter, Gaarden og Huusene forbedrer og vedligeholder samt Jorden forsvarlig giøder og dyrker, saa intet deraf enten ved ham eller ved
hans Villie ved andre til Upligt bruges. I øvrigt retter og forholder hand sig efter Kongl.
Majestæts allernaadigste Lov og Forordninger, og ellers er mig som sin Hosbond eller
hvem ieg paa mine Vegne beordrer, hørig og lydig alt under dette hans Fæstes Forbrydelse.
Til Stadfæstelse under min Haand og hostrygte Signete.
Datum Ulstrup d. 6. Junii Anno 1740
J.C. Poulstrup (L.S.)
Ligelydende original Fæstebrev er mig af min Hosbond leveret, hvilket ieg udi alle Maader
herved forpligter mig at efterleve.
Datum ut supra
Jep Christensen
Han blev 83 år gl. Rysgaard ligger lidt nordvest for kirken i Hundborg ved vejen til Jannerup.
Hun var 59 år ved sin død. Skifteforretning efter hende blev iværksat 5. december 1772 af fogeden på Ulstrup Peder Mortensen. På dette tidspunkt levede Kirsten (gift), Karen og Jens. For de
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to sidstnævnte, som var umyndige, påtog faderen sig formynderskabet. Skiftet var et samfrændeskifte, og vurderingen var, at boet ikke kunne give udbytte. Børnene fik dog lov til at få moderens kiste og hendes klæder, som skulle stå hos faderen til sønnen blev 25 og datteren gift.

Peder Jørgensen Kjærgaard

26

blev født den 28. februar 1724 i Kjærgård i Nørhaa sogn og døbt den 5. marts s.å. i Nørhaa kirke.
Han døde i Nørgård i Nørhaa sogn og blev begravet den 25. maj 1763 på Nørhaa kirkegård. Han
blev 40 år, 2 måneder, 2 uger og 4 dage gl.
Han blev gift den 10. december 1754 i Nørhaa med

Maren Nielsdatter

27

Hun var født omkring 1718 i Hundborg og døde i Nørgård i Nørhaa sogn og blev begravet den 6.
august 1772 på Nørhaa kirkegård. Hun blev 54 år, 3 måneder, 3 uger og 5 dage gl.
Hun blev gift (1) med Niels Jensen Nørgaard den 9. juli 1749 i Hundborg. De blev trolovede
den 6. juni 1749. Hendes navn er her anført som Maren Nielsdatter Salmonsens i Hundborg.
Hendes forlover var Christen Salmandsen i Snejstrup [onkel], mens han havde Laurits Jensen af
Nørhaa [bror?], som sin forlover. Niels Jensen var født omkring 1708 og han døde april 1754 i
Nørgård i Nørhaa sogn og blev begravet den 24. april 1754 på Nørhaa kirkegård. Han blev 46 år,
3 uger og 1 dag gl.
Hun blev gift (2) med Peder Jørgensen Kjærgaard den 10. december 1754 i Nørhaa. Hun var
da enke i Nørgaard. Forlovere var Salmon Nielsen i Hundborg [hendes bror] og Jørgen Kiergård i
Nørhaa [hans far]. Deres trolovelse fandt sted den 15. oktober 1754.
Hun blev gift (3) med Jens Christensen Kirk den 12. oktober 1764 i Nørhaa. Han var født omkring 1730 og døde den 29. oktober 1797 i Nørgård og blev begravet den 6. november 1797 på
Nørhaa kirkegård. Hun blev trolovet med Jens Christensen Kirk den 14. august 1764. Hun var da
enke. Hendes forlover var Salmon Nielsen fra Hundborg [bror], og hans forlover Peder Kirk i
Nørhaa.
I sine 3 ægteskaber fik hun følgende børn:
Børn med Niels Jensen:
Anne Nielsdatter født i Nørgård, Nørhaa og døbt den 12. juli 1750 i Nørhaa.
Giertrud Nielsdatter født i Nørgård, Nørhaa og døbt den 11. februar 1752 i Nørhaa.
Børn med Peder Jørgensen Kjærgaard:
Mette Pedersdatter født den 17. oktober 1756 i Nørgård, Nørhå og døbt den 24. oktober
1756 i Nørhaa. Hun døde den 29. oktober 1816 i Hundborg og blev begravet den 7.
november s.å. på Hundborg kirkegård. (Ane 13). Hun blev gift med Jens Jepsen
Rysgaard omkring 1791.
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Anders Pedersen født den 24. januar 1763 i Nørgård, Nørhå og døbt den 26. januar 1763 i
Nørhaa. Ved FT 1787 boede han hos sin stedfader Jens Kirk i Nørgård i Nørhaa
sogn. Han var da en 23 år gl, ugift tjenestekarl.
Hun fik ingen børn med Jens Christensen Kirk.
Efter Maren Nielsdatters død i 1772 giftede Jens Kirk sig (2) med Maren Andersdatter. I dette
ægteskab havde han børnene: Christen Jensen (1774-74), Mette Marie Jensdatter (1776) og Christen Jensen (1779). Denne familie var ofte faddere for Mette Pedersdatter og Jens Jepsen Rysgaards børn, og ad denne vej kan Mette Pedersdatters tilknytning til Nørhaa fastslås.
Der blev afholdt skifte efter Peder Jørgensen den 30. juni 1764 (Faddersbøl skifteprotokol 171890 folio 215). I skiftet nævnes enken Maren Nielsdatter, som fik Salmon Nielsen, sognefoged i
Hundborg [hendes bror] til lavværge. Datteren Mette (8) fik Niels Pedersen i Thorup [onkel] til
formynder, mens sønnen Anders fik Laurs Jensen Quajborg til formynder. Boets indtægter var på
234 Rd. 3 Mark og 4 Skilling. Herfra gik gæld og besværinger m.m. på 198 Rd, så der blev 36
Rd., 3 Mark og 4 Skilling til deling. Enken fik 18 Rd. 1 Mark og 1 Skilling, Mette fik 5 Rd. 1
Mark og 5 Skilling, mens Anders fik resten.

Christen Larsen Bach

28

blev født i Tved i Hjardemaal sogn i 1734. Hans nøjagtige dåbsdato kan desværre ikke udledes af
KB. Han døde efter 1777. Han stammede fra Tved og overtog en gård i Kaase (Korsø) i Hjardemaal sogn.
Han blev den 25. maj 1768 i Hjardemål gift med

Kirsten Henningsdatter

29

Hun blev døbt den 3. december 1741 i Hjardemaal som et såkaldt uægte barn. Barnefaderens
navn blev ikke oplyst ved barnedåben. Hun døde i Kaase i Hjardemaal sogn og blev begravet den
20. juli 1777 på Hjardemaal kirkegård. Hun blev trolovet med Christen den 26. april 1768.
Sammen havde de børnene:
Lars Christensen Korsøe, født i Kaase i Hjardemål sogn og døbt den 18. september 1768
i Hjardemål. Han døde inden 1813. (Ane 14). Han blev gift med Else Marie Clausdatter den 10. januar 1796 i Hundborg.
Anne Maria Christensdatter, født i Kaase i Hjardemål sogn og døbt den 14. januar 1771 i
Hjardemål. Hun blev konfirmeret 1. søndag efter påske 1787 i Hjardemål kirke.
Maren Christensdatter, født i Kaase i Hjardemål sogn og døbt den 20. februar 1775 i
Hjardemål.
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Claus Christensen Harkiær

30

blev født 1736 i Hundborg og døbt den 21. oktober 1736 i Hundborg. Han døde 1787 i Hundborg.
Han blev den 22. april 1762 i Hundborg gift med

Karen Nielsdatter Bojer

31

Hun var født den 11. maj 1739 i Hundborg og døbt den 18. maj s.å. i Hundborg kirke. Hun døde
den 6. oktober 1811 i Hundborg og blev begravet den 13. oktober s.å. på Hundborg kirkegård. De
blev trolovede den 9. marts 1762.
Sammen havde de børnene:
Jens Clausen, født Harkjær i Hundborg sogn og døbt den 16. maj 1762 i Hundborg. Han
giftede sig (1) den 8. november 1783 i Hundborg med Anne Kirstine Pedersdatter
(o. 1750 – 1804) og (2) den 5. maj 1804 i Jannerup med Kirstine Christensdatter
(o. 1763 – 1843). Han var husmand med jord og daglejer i Hundborg. I sine sidste leveår boede han til aftægt hos svigersønnen. Han døde den 18. januar 1843 og blev
begravet på Hundborg kirkegård den 29. januar s.å.
Christen Clausen, født i Hundborg og døbt den 9. september 1764 i Hundborg. Han flyttede til Aarup i Snedsted sogn, hvor han var husmand. Han giftede sig den 22. januar
1791 i Snedsted med Maren Christensdatter (o. 1767 – efter 1801).
Kirsten Clausdatter, født i Harkjær i Hundborg sogn og døbt den 16. november 1766 i
Hundborg. Hun giftede sig den 13. november 1790 med Mads Ejlersen fra Nørhaa.
Ved FT 1801 boede de i Jannerup sogn.
Niels Clausen født 1769 i Hundborg og døbt den 4. juni 1769 i Hundborg. Han blev gift
med Kirsten Sørensdatter (1772-1842) den 24. juli 1796 i Hundborg. Han døde den
8. december i Hundborg og blev begravet den 18. december 1825 i Hundborg. Han
var husmand i Hundborg. Han købte 1798 en ejendom i Hundborg af hartkorn 2 skp
2 fjkr og ½ alb, som han drev til sin død. Enken drev ejendommen videre til 1833,
hvor hun solgte den til tømmermand Jens Christensen Sneistrup for 100 rd plus aftægt.
Else Marie Clausdatter født 1771 i Hundborg og døbt den 30. juni 1771 i Hundborg. Hun
døde den 11. april 1844 i Hundborg og blev begravet den 20. april s.å. på Hundborg
kirkegård. (Ane 15). Hun blev gift (1) med Lars Christensen Korsøe den 10. januar
1796 i Hundborg. (Ane 14). Hun blev gift (2) med Niels Christian Pedersen Tamboe den 21. februar 1813 i Hundborg.
Peder Clausen, født i Harkjær og døbt i Hundborg februar 1774. Den nøjagtige dato er
ulæselig i KB.
Sidsel Clausdatter født 1775 i Hundborg og døbt den 5. marts 1775 i Hundborg. Ved FT
1787 boede hun som plejebarn hos Jens Dalgaard i Jannerup. Hun fik et uægte barn
med Peder Christiansen fra Jannerup i 1799. Senere giftede hun sig med Peder Christensen og ved FT 1801 boede hun sammen med manden hos hendes bror i Aarup i
Snedsted sogn. Hendes mand var da soldat og gik i dagleje.
Johanne Clausdatter, født i Harkjær i Hundborg sogn og døbt den 3. august 1778. Hun
døde den 28. august 1831 i Hundborg. Ved FT 1801 boede hun sammen med moderen hos svogeren i Hundborg. Hun var da 24 år og ugift. Hun blev gift med Poul
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Christensen (1777 – 1825) den 26. juni 1805 i Hundborg. Han var husmand i Hundborg.
Kirsten Clausdatter, født den 17. august 1779 og død en time efter. Hun blev døbt af jordemoderen og begravet på Hundborg kirkegård den 19. august s.å.
Maren Clausdatter født i Harkjær i Hundborg sogn og døbt den 17. december 1780 i
Hundborg. Hun ernærede sig formentlig ved at spinde. Hun døde den 21. november
1842 og blev begravet på Hundborg kirkegård den 28. november s.å. Ved begravelsen er anført: ”Ugift Fruentimmer i Hundborg [begravet] 63 Aar gl.”
Dorthe Clausdatter, født i Harkjær i Hundborg sogn og døbt den 11. september 1784 i
Hundborg. Hun døde formentlig som spæd.
Han blev også kaldt Claus Ungmann. I 1776 fæstede Claus Christensen Harkiær en gård nr 8 i
Hundborg på hartkorn 2-4-0-2, samt en del af Nørbygårds øde jorder af hartkorn 0-6-1-½ efter
Christen Pedersen Midiholm (Ulstrup fæsteprotokol G81-1 folio 120). Den 22. juni 1785 fæstede
han et hus i Hundborg og må således have forladt gården (Ulstrup fæsteprotokol G81-1 folio
136).
Ved FT 1801 boede Karen Nielsdatter Bojer sammen med datteren Johanne hos svigersønnen i
Hundborg. Hun var da 63 år gl og enke. Hun var inderste og nød almisse og fattiges penge i sognet. Hun var almuelem, enke og 74 år ved sin død.

6. generation.
Jens Pedersen Battum
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blev født omkring 1689. Han døde i februar 1743 i Fredsø i Lødderup sogn og blev begravet den
10. februar 1743 i Lødderup, Morsø Sønder.
Han blev gift med

Maren Laustdatter
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som var født omkring 1687. Hun døde i februar 1788 i Fredsø i Lødderup sogn og blev begravet
den 25. februar s.å. på Lødderup kirkegård.
Sammen havde de børnene:
Karen Jensdatter Batum født omkring 1711. Hun døde i oktober 1750 i Fredsø og blev
begravet den 14. oktober 1750 på Lødderup kirkegård. Ved hendes død er angivet:
”begravet salig Jens Batums Datter Karen i Fredsø. Ætat 39 Annos et 3 Alios.”
Peder Jensen Batum født 1718 i Fredsø, Lødderup og døbt 31. juli s.å. i Lødderup. Han
blev gift med Else Christensdatter den 9. januar 1743 i Bjergby i Morsø Nørre herred.
Laurids Jensen Batum født 1720 i Fredsø og døbt den 22. december 1720 i Lødderup.
Jørgen Jensen Batum født 1726 i Fredsø og døbt den 10. marts 1726 i Lødderup. Han døde november 1799 og blev begravet på Lødderup kirkegård den 17. november 1799.
Ved FT 1787 boede han som 54-årig i Fredsø i Lødderup sogn. Han var da bonde,
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husmand og enkemand. Han var imidlertid trolovet med Maren Michelsdatter, som
var 50 år og enke.
Maren Jensdatter Batum født 1729 i Fredsø og døbt den 28. august s.å. i Lødderup.
Niels Jensen Battum født 1731 i Fredsø og døbt den 28. oktober 1731 i Lødderup. Han
døde i juni 1803 i Heltborg og blev begravet den 19. juni s.å. på Heltborg kirkegård.
(Ane 16). Han blev gift med Anne Nielsdatter den 5. oktober 1755 i Solbjerg,
Morsø Nørre herred.
Jens Pedersen Battum var gårdmand i Fredsø i Lødderup sogn. Han døde 54 år gl.
Maren Laustdatter var født omkring 1686. Ved FT 1787 boede hun som 101-årig indsidder og
almisselem hos Zidsel Mortensdatter i Lødderup. Hun nød almisse i sognet ved sin død. Hun
blev 101 år, 3 mdr og 25 dage gl.

Niels Poulsen Have
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blev født omkring 1686 i Bassehave i Solbjerg sogn. Han døde april 1743 i Solbjerg, Morsø Nørre, og blev begravet den 12. april 1743 i Solbjerg, Morsø Nørre.
Han blev 5. november 1719 i Solbjerg kirke gift med

Inger Clausdatter
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Hun var født omkring 1696 i Skindtofte i Solbjerg sogn. Hun døde januar 1757 i Solbjerg, Morsø
Nørre og blev begravet den 19. januar 1757 i Solbjerg, Morsø Nørre.
I ægteskabet kendes børnene:
Anders Nielsen, født den 16. august 1720 i Bassehave og døbt samme dag i Solbjerg kirke.
Else Nielsdatter, født den 5. december 1722 i Bassehave og døbt den 27. december i Solbjerg kirke.
Poul Nielsen, født den 22. maj 1725 i Bassehave og døbt den 27. maj i Solbjerg kirke. Barnet døde den 17. juli s.å. 8 uger gl. og blev begravet på Solbjerg kirkegård.
Anne Nielsdatter født den 11. september 1725 i Solbjerg, Morsø Nørre. Hun døde i oktober 1791 i Heltborg og blev begravet den 24. oktober 1791 i Heltborg. (Ane 17). Hun
blev gift med Niels Jensen Battum den 5. oktober 1755 i Solbjerg.
Claus Nielsen, født den 8. maj 1730 i Bassehave og døbt den 14. maj i Solbjerg kirke.
Niels Poulsen Have var fæstegårdmand i Solbjerg under Højris Gods.

Simon Andersen Balle
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blev født i Heltborg og døbt den 29. december 1687 i Heltborg kirke. Han døde i juli 1768 i Heltborg og blev begravet den 29. juli 1768 på Heltborg kirkegård ”i hans Alders 80 Aar med Liig
Prædiken”.
Han blev gift den 3. juli 1718 i Grurup med
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Maren Poulsdatter
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som var født omkring 1680. Hun døde marts 1755 i Heltborg og blev begravet den 19. marts s.å.
på Heltborg kirkegård.
De fik sammen børnene:
Anna Simonsdatter Balle, født i Heltborg og døbt i Heltborg kirke den 6. januar 1719.
Hun døde 28 år gammel ”ringer 7 uger” og blev begravet på Heltborg kirkegård den
29. november 1746 med ligprædiken (KB).
Kirsten Simonsdatter Balle, født i Heltborg og døbt i Heltborg kirke den 1. maj 1720.
Anders Simonsen Balle, født i Heltborg og døbt i Heltborg kirke den 9. august 1722.
Christen Simonsen Balle født 1726 i Heltborg og døbt den 28. maj 1726 i Heltborg kirke.
Han overtog gården i Heltborg efter faderen med fæstebrev udstedt af Tandrup gods
den 28/1 1756. Han døde i november 1794 i Heltborg og blev begravet den 14. november 1794 på Heltborg kirkegård. (Ane 18). Han blev gift med Maren Nielsdatter
Korsgaard den 27. april 1756 i Grurup.
Simon Andersen Balle var fæstegårdmand af gård nr. 8 på hartkorn 2-4-1-0 i Heltborg under
Tandrup Gods. Fæstet må være indgået før 1719. Han overlod gården til sønnen Christen i 1756
på følgende betingelser: ”Christen Simonsen, Heltborg. Født sst. En gaard som hans fader godwillig afstaar, paa Condition at han nyder sit ophold af Klæder og føde etc saa længe hand lewer
saa got som hannem det self nyder og en skikkelig begrawelse efter hans stand og ewne. Men
ifald Faderen og Sønnen ey skulle foreenes at bliwe tilsammen i stedet, da lewerer Sønnen sin
Fader Simon Andersen aarlig 1 td Rug og 1 td Byg inden hwer aars Iuul. No 8 Hk 2 td 4 skp 1
alb”. Udstedt den 28. januar 1756. (Tandrup gods’ fæsteprotokol 1719-1855 fol 201).

Niels Andersen Korsgaard
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blev født omkring 1680. Han døde marts 1745 i Korsgård i Grurup sogn og blev begravet den 7.
marts s.å. på Grurup kirkegård.
Han blev den 16. september 1714 i Grurup gift med

Johanne Pedersdatter
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som var født omkring 1685. Hun døde i juni 1754 i Grurup og blev begravet den 4. juli på Grurup kirkegård.
Sammen havde de børnene:
Peder Nielsen Korsgaard, født i Korsgaard i Grurup sogn og døbt den 17. marts 1715 i
Grurup.
Anders Nielsen Korsgaard, født i Korsgaard i Grurup sogn og døbt den 10. november
1717. Han blev gift med Kirsten Sørensdatter omkring 1759. Han boede i Grurup
sogn og døde her 55 år gl. og blev begravet på Grurup kirkegård den 13. november
1772.
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Maren Nielsdatter Korsgaard, født i Korsgaard i Grurup sogn og døbt den 18. august
1720 i Grurup. Hun døde ½ år efter og blev begravet den 17. marts 1721.
Villads Nielsen Korsgaard, født i Korsgaard i Grurup sogn og døbt den 7. april 1722 i
Grurup. Han døde 2 år efter og blev begravet på Grurup kirkegård den 25. februar
1725.
I 1725 fik ægteparret et dødfødt barn, som blev begravet den 11. februar 1725 på Grurup
kirkegård.
Maren Nielsdatter Korsgaard, født i Korsgård i Grurup sogn og døbt den 8. maj 1726.
Hun døde januar 1789 i Heltborg og blev begravet den 10. januar 1789 på Heltborg
kirkegård. (Ane 19). Hun blev gift med Christen Simonsen Balle den 27. april 1756
i Grurup.
Villads Nielsen Korsgaard, født i Korsgaard i Grurup sogn og døbt den 8. maj 1729 i
Grurup. Barnet døde 4 måneder gl. og blev begravet på Grurup kirkegård den 30. august 1729.
Niels Nielsen Korsgaard, født den 12. januar 1731 i Korsgaard i Grurup sogn og døbt den
14. januar 1731 i Grurup.
Han var formentlig født i Grurup og fæster af Korsgård i Grurup af hartkorn 6 tdr 5 skp 3 fjd 2
alb. Denne gård var ved matriklen 1688 ejet af Christen Jacobsen. Det var gård nr. 5 i Grurup
Bye med gl. hartkorn 6-6-0-0 og nyt hartkorn 6-5-3-2. Fæsteren hed 1688 Olluf Thomsen.

Jacob Smed
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blev født omkring 1709. Han døde juli 1774 i Ydby og blev begravet den 1. august 1774 i Ydby.
Han blev den 4. oktober 1733 i Ydby gift med

Appolone Jensdatter
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som var født omkring 1709. Da de blev gift kom hun fra Skibstedgård, hvor hun formentlig tjente. Hun døde 62 år gl. i Ydby og blev begravet den 12. januar 1771 på Ydby kirkegård. Hendes
fulde navn er oplyst ved en barnedåb i 1745.
Sammen havde de børnene:
Karen Jacobsdatter, født i Ydby og døbt den 12. september 1734 i Ydby kirke. Den 16.
juli 1760 giftede hun sig (1) i Ydby med Hans Madsen (død o. 1773). Hun giftede
sig (2) med Morten Jensen (1745-91) den 2. november 1773 i Ydby. Han var husmand og bonde i Ydby.
Jens Jacobsen, født i Ydby og døbt den 22. juli 1736 i Ydby kirke.
Michael Jacobsen Smed, født i Ydby og døbt den 18. april 1740 i Ydby kirke. Han var
husmand og smed i Ydby (FT 1787). Han blev begravet den 2. februar 1796 i Ydby.
(Ane 20). Han blev gift med Margrethe Andersdatter.
Dorthe Jacobsdatter, født i Ydby og døbt den 25. august 1743 i Ydby kirke. Hun blev gift
(1) i juli 1767 i Ydby med Peder Jensen Skadkjær (1737-67) og (2) den 11. marts
1768 i Ydby med Lars Pedersen Skadkjær (o. 1739 – 1799). Han kom fra Holmgårde i Ydby sogn. Begge var bønder i Skadkjær i Ydby sogn.
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Johannes Jacobsen, født i Ydby og døbt den 26. december 1746 i Ydby kirke. Han døde
21 år gl. (KB) og blev begravet på Ydby kirkegård den 29. februar 1768.
Jacob var husmand og smed i Ydby. Han døde 65 år gl.

Christen Jepsen
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var født omkring 1675. Han døde 1750 i Snedsted.
Han blev omk. 1708 gift med

Sophie Kirstine Jensdatter
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som var født omkring 1675. Hun døde hos sin søn på Rysgård i 1750 og blev begravet den 31.
maj s.å. på Hundborg kirkegård.
Sammen havde de sønnen:
Jeppe Christensen Rysgaard døbt den 17. november 1709 i Sønderhå. Han døde den 25.
januar 1793 i Hundborg og blev begravet den 1. februar 1793 på Hundborg kirkegård. (Ane 24). Han blev gift med Inger Madsdatter den 26. oktober 1740 i Skjoldborg.
Christen Jepsen boede 1708-10 i Degnbolet i Sønderhaa sogn. Han var i denne periode sikkert
medhjælper for degnen. Senere boede han sandsynligvis i Bedsted.

Mads Poulsen
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blev født omkring 1690 i Skjoldborg. Han døde i juni 1761 i Skjoldborg og blev begravet den 17.
juni 1761 på Skjoldborg kirkegård. Han var gårdmand i Skjoldborg og døde 71 år gl.
Han blev den 5. juli 1714 i Sønderhaa gift med

Ane Pedersdatter Østergaard
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som var født omkring 1693 i Sønderhå. Hun døde juli 1754 i Skjoldborg og blev begravet den
16. juli 1754 i Skjoldborg. Hun døde 61 år gl. af brystsyge.
Sammen havde de børnene:
Inger Madsdatter, født den 12. oktober 1715 i Skjoldborg og døbt den 27. oktober s.å. i
Skjoldborg kirke. Hun døde i Hundborg og blev begravet den 13. november 1772 på
Hundborg kirkegård. (Ane 25). Hun blev gift med Jeppe Christensen Rysgaard den
26. oktober 1740 i Skjoldborg.
Anne Madsdatter, født i Sønder Skjoldborg og døbt i Skjoldborg kirke den 17. oktober
1717.
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Peder Madsen, født i Sønder Skjoldborg og døbt i Skjoldborg kirke den 14. juli 1720. Han
døde 4 år gl. og blev begravet på Skjoldborg kirkegård den 3. marts 1724.
Maren Madsdatter, født i Sønder Skjoldborg og døbt i Skjoldborg kirke den 1. januar
1723. Hun døde 2 år gl. og blev begravet på Skjoldborg kirkegård den 25. maj 1724.
Kirsten Madsdatter født i Skjoldborg og døbt den 11. februar 1727 i Skjoldborg. Hun døde i Skjoldborg og blev begravet den 28. marts 1751 på i Skjoldborg kirkegård. Der
er ikke anført noget navn på hende ved dåben. Det må imidlertid være hende, som
døde 25 år gl. af sprinkler (tyfus) i 1751.
Maren Madsdatter, født i Sønder Skjoldborg og døbt i Skjoldborg kirke den 21. februar
1729.
Karen Madsdatter, født i Sønder Skjoldborg og døbt den 12. august 1731 i Skjoldborg
kirke. Hun døde 10 uger gl. og blev begravet på Skjoldborg kirkegård den 21. oktober 1731.
Poul Madsen, født i Sønder Skjoldborg den 22. januar 1733 ”over midnat” og døbt i
Skjoldborg kirke den 25. januar. Han døde imidlertid på dåbsdagen og blev begravet
på Skjoldborg kirkegård.
Niels Madsen, født i Sønder Skjoldborg og døbt i Skjoldborg kirke den 25. marts 1734.
Han døde 8 år gl. i Sønder Skjoldborg og blev begravet den 4. marts 1742 på Skjoldborg kirkegård.
Bodil Kirstine Madsdatter, født i Sønder Skjoldborg og døbt i Skjoldborg kirke den 22.
december 1737. Hun blev konfirmeret i Skjoldborg 1754.
Ane Madsdatter, født i Sønder Skjoldborg og døbt i Skjoldborg kirke den 11. februar
1741. Hun blev konfirmeret sammen med søsteren i Skjoldborg 1754.

Jørgen Sørensen Kjærgaard
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blev født omkring 1695. Han døde oktober 1763 i Kjærgård i Nørhaa sogn og blev begravet den
27. oktober s.å. på Nørhaa kirkegård. Han døde 68 år, 3 uger og 6 dage gl. Omkring 1723 blev
han gift med

Mette Lauridsdatter
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som var født omkring 1700. Hun døde i Kjærgård i Nørhaa sogn og blev begravet den 11. august
1743 på Nørhaa kirkegård. Hun blev 43 år, 5 måneder, 1 uge og 6 dage gl. Præsten kaldte hende
ind imellem Andersdatter!
Sammen fik de børnene:
Peder Jørgensen Kjærgaard, født den 28. februar 1724 i Kjærgård, Nørhaa og døbt den
5. marts s.å. i Nørhaa. Han døde maj 1763 i Nørgård, Nørhaa og blev begravet den
25. maj 1763 på Nørhaa kirkegård. (Ane 26). Han blev gift med Maren Nielsdatter
den 10. december 1754 i Nørhaa.
Anders Jørgensen Kjærgaard, født den 25. juni 1725 i Kjærgård, Nørhaa og døbt den 25.
juni s.å. i Nørhaa. Han døde 6. juni 1755 i Kjærgård, Nørhaa og blev begravet den
12. juni s.å. på Nørhaa kirkegård. Ved begravelsen er anført: ”Jørgen Kiergaards søn
Anders i Kiergaard begravet æt. 30 Aar, ringer 2 uger 5 dage”.
Christen Jørgensen Kjærgaard, født januar 1727 i Kjærgård, Nørhaa og døbt januar
1727 i Nørhaa. Han døde i Kjærgård, Nørhaa og blev begravet den 17. august 1749
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på Nørhaa kirkegård. Fødselsdatoen er desværre ulæselig i KB. Ved begravelsen er
anført: ”Jørgen Kiergaards søn Christen i Nørhaa begravet ætat 21 Aar, 7 mdr og 11
dage”.
Else Jørgensdatter Kjærgaard, født omkring 1730. Hun blev den 29. maj 1761 i Nørhaa
kirke gift med Niels Pedersen (o. 1721 – 1790) fra Thorup sogn. Han var gårdmand i
Thorup. Hun døde mellem 1796 og 1801, hvor KB for Thorup har en lakune vedr.
døde.
Søren Jørgensen Kjærgaard, født i Kjærgård, Nørhaa og døbt 30. marts 1732 i Nørhaa.
Han levede i 1743 ved moderens skifte.
Inger Jørgensdatter Kjærgaard, født i Kjærgård, Nørhaa og døbt den 24. december 1734
i Nørhaa. Hun giftede sig (1) den 25. november 1767 i Skyum kirke med Jens Josephsen (o. 1726 – 1782). Hun giftede sig (2) med Christen Nielsen Harring (o.
1750 – 1796) den 7. december 1782 i Skyum kirke. Han var husmand i Skyum.
Dødfødt Jørgensdatter, dødfødt i december 1736 i Kjærgård, Nørhaa og begravet den 27.
december s.å. på Nørhaa kirkegård.
Dødfødt Jørgensdatter, dødfødt den 20. februar 1738 i Kjærgård, Nørhaa og begravet den
23. februar 1738 på Nørhaa kirkegård.
Laurits Jørgensen Kjærgaard født 1. juli 1739 i Kjærgård, Nørhaa og døbt den 5. juli s.å.
i Nørhaa Han døde 26. april 1812 i Nørhaa, og blev begravet den 4. maj s.å på Nørhaa kirkegård. Han var bonde i Nørhaa (FT 1787 og 1801). Han blev 74 år gl. Han
blev den 3. december 1779 i Nørhaa gift med Dorthe Christensdatter (omk. 1743 –
1813).
Peder Jørgensen Kjærgaard, født den 16. oktober 1741 i Kjærgård i Nørhaa sogn og døbt
i Nørhaa kirke den 23. oktober 1741. Han levede ved moderens død i 1743 (skifte).
Hendes skifte findes i Faddersbøl skifteprotokol 1718-90. Her opremses ægteparrets "sammenavlede Børn, 6 Sønner og 2 Døtre": Peder Jørgensen 19 år, ved Niels Jørgensen, Anders 18 år,
Christen 17 år, Søren 11 år, Laurids 5 år, Peder 3 år, Else Jørgensdatter 14 år, Inger 8 år. Laurids
Jensen Quajborg blev formynder for børnene undtagen de to mindste drenge, som fik Niels Christensen Kiergaard som formynder. Boets indtægter udgjorde 149 Rd. 5 Mark og 6 Skilling. Herfra skulle trækkes udgifter på 136 Rd. og 2 Mark, så der blev 13 Rd. 3 Mark og 2 Skilling til deling mellem arvingerne. Pigerne fik moderens klæder og faderen fik alle pengene mod at opfostre
børnene.
Jørgen Sørensen blev gift (2) den 27. februar 1744 i Hvidbjerg Vesten Aa med Karen Nielsdatter. Hun var født omkring 1706. Hun døde oktober 1772 i Kjærgaard i Nørhaa sogn og blev begravet den 26. oktober s.å. på Nørrehaa kirkegård.
Sammen havde de børnene:
Niels Jørgensen Kjærgaard født den 6 juni 1745 og døbt den 8. juni s.å. i Nørhaa kirke.
Han blev 1. februar 1769 gift med Kirsten Christensdatter (o. 1745 – 1821) i Skyum kirke. Hun var født omkring 1745. Ved FT 1787 og 1801 var han bonde og gårdbeboer i Nørhaa. Han døde den 24. maj 1802 i Nørhaa, næsten 57 år gl. og blev begravet på Nørhaa kirkegård den 30. maj s.å.
Ole Jørgensen Kjærgaard født 1747 og døbt den 8. oktober s.å. i Nørhaa kirke. Han var
16 år gl. da faderen døde i 1763.
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Jørgen Sørensen Kjærgaard var fæstebonde i Kjærgaard i Nørhaa sogn. De fik måske flere børn i
perioden 1727-30, hvor KB har en lakune.
Der blev afholdt skifte efter ham 10. oktober 1763 (Fadderbøl skifteprotokol 1718-90 folio 211).
Af skiftet, som er meget utydeligt, fremgår, at han med den første kone Mette Lauridsdatter havde børnene: Peder Jørgensen, gårdmand i Nørhaa, en søn Søren gift og tjener i Faddersbøl, en søn
Jørgen 26 år, tjener i Sierbøl (?), en søn Laurids 25 år gl, en datter Else gift i Thorup og en datter
Inger 29 år og ugift. Med den anden kone, Karen Nielsdatter havde han børnene: Niels 19 år og
Ole 16 år. Hendes bror Poul Nielsen Østergaard i Hørsted blev udpeget til lavværge for hende.
Peder Jørgensen og Søren Jørgensen blev formyndere for Laurids Jørgensen og Ole Jørgensen.
Boopgørelsen viste en samlet indtægt på 139 Rd. 5 Mk. og 10 Sk., mens udgifterne løb op i 142
Rd. og 2 Mark. Der blev således intet til arvingerne.

Niels Salmonsen
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blev født omkring 1673 i Hundborg. Han døde i Hundborg og blev begravet på Hundborg kirkegård den 25. april 1747.
Han blev gift den 24. marts 1715 i Hundborg kirke med

Gjertrud Pedersdatter
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som var født omkring 1681 i Jannerup. Hun blev trolovet med Niels Salmonsen 10. februar 1715.
Forloverne var Jeppe Andersen Møller og Niels Christophersen.
Sammen havde de børnene:
Salmon Nielsen født i Hundborg og døbt den 6. januar 1716 i Hundborg. Barnet døde 8
dage gl. og blev begravet på Hundborg kirkegård den 19. januar s.å.
Maren Nielsdatter, født i Hundborg og døbt i Hundborg kirke den 20. april 1718. Hun
døde i Nørgård i Nørhaa sogn og blev begravet den 6. august 1772 på Nørhaa kirkegård. (Ane 27). Hun blev gift med (1) Niels Jensen den 9. juli 1749 i Hundborg. Hun
blev gift med (2) Peder Jørgensen Kjærgaard den 10. december 1754 i Nørhaa.
(Ane 26). Hun blev gift med (3) Jens Christensen Kirk den 12. oktober 1764 i Nørhaa.
Salmon Nielsen, født i Hundborg og døbt den 18. august 1720. Han blev gift med Bodil
Christensdatter (1721-93). Han var fæstebonde i Hundborg under Ulstrup gods. Se
fæstebrev G81-1, folio 64 og skifte G 81-5 folio 270.
Peder Nielsen, født i Hundborg og døbt den 7. juli 1723 i Hundborg kirke. Han døde 23 år
og 3 mdr. gammel og blev begravet på Hundborg kirkegård den 10. oktober 1746.
Anders Nielsen født i Hundborg og døbt den 6. februar 1726 i Hundborg. Han levede ved
faderens død i 1747.
I 1720 fæstede han forældrenes gård i Hundborg på hartkorn 2-7-1-0 af Ulstrup Gods. Fæstebrevet findes i Fæsteprotokollen for Ulstrup Gods 1720 - 1800 (G 81-1 fol. 2b + 3) og lyder således:
Nr. 7 Peder Mortensen Selle til Ulstrup Kongl: Mayts Cancellie Assessor Kiendis her med
at haufe sted og fæst og her med steder og fæster til Niels Salmandsen föed i Hundborig
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Dend gaard i bemte Hundborig som hans moeder Sidsel Nielsdatter Nu Paaboer og til
hannem opladt og haufer formedelst hendis alderdoms og skröbeligheds skyld andsat Udj
Nye Matricul for 2 tdr, 7 skp 1 alb: Hartkorn, paa efter skrefne Vilkor, at Hand antager og
deraf betaler alle de Kongl: Skatter som allerede Eller her Efter paabuden vorder. Dernest
gaardens bygning at forbedre og dens Eiendomb ved forsuarlig giödning at Ved lige holde,
saa indtet af dens tillegende eiendomb at bruge til nogen U:pligt. Item haufer hand at forskaffe hans gl: Moeder og moderbroder som nu er hos hannem et Erligt og Christeligt ophold deris Lifs tiid, som hand vil være andsuarlig for gud og mennisker og detz foeuden
haufer bemte Niels Saldmandsen aarligen i Rette tiid at betale sin Landgilde, og skal hand
saa Niude dend for arbejd her efter saa snart som ieg meere gods vorder Einde for 2de
höuder til Een ploug, i det öfrige hafe hand sig efter Lofuen og forordninger at Rette.
Ulstrup d 20 novembr. Anno 1720
Ligeliudende som oufen Meldt er mig Lefuered fæste bref, huilche ieg loufer og til bepligter mig i alle maader at holde og efterlefue, bekrefter ieg med egend haand:
Ulstrup d 20 novembr Anno 1720
Niels Saldmandsen, egen haand.
Skifte efter ham findes i Ulstrup skifteprotokol (folio 122). Her nævnes enken Giertrud Pedersdatter, som fik Chresten Salmonsen i Snejstrup til lavværge, og børnene: Salmon Nielsen, Anders Nielsen og Maren Nielsdatter. De to sidstnævnte fik Niels Christophersen som formynder.
Boopgørelsen viste indtægter på 148 Rd. 1 Mark og 10 Skilling. Udgifterne løb op i 121 Rd. og 3
Mark, så arvingerne kunne dele 26 Rd. 4 Mark og 10 Skilling. Enken fik det halve, drengene
hver 2 søsterlodder og ét søsterlod gik til pigen.

Lars Jensen Bach
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Blev født i Tved i Hjardemaal sogn og døbt den 13. september 1711 i Hjardemaal. Han døde 39
år gl. i 1750, få dage efter hustruen, og blev begravet den 12. august 1750 på Hjardemaal kirkegård. Han giftede sig den 14. marts 1734 i Hjardemaal med

Maren Pedersdatter
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Hun var født omkring 1708 og døde 42 år gl. (KB) i Tved i Hjardemaal sogn og blev begravet 4.
august 1750 i Hjardemaal. Ved deres vielse er anført, at de kom fra Tved.
Sammen havde de børnene:
Christen Larsen Bach, født i Tved i Hjardemaal sogn og døbt 1734 i Hjardemaal. (Ane
28). Han døde efter 1777. Han blev gift med Kirsten Henningsdatter den 25. maj
1768 i Hjardemaal.
Mads Larsen Bach, født i Tved i Hjardemaal sogn og døbt den 31. oktober 1745 i Hjardemaal.
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Anna Henningsdatter
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Hun døde i Kaase i Hjardemaal sogn og blev begravet den 4. december 1764 på Hjardemaal kirkegård. I 1741 fik hun et uægte barn:
Kirsten Henningsdatter, født i Kaase i Hjardemaal sogn og døbt den 3. december 1741 i
Hjardemaal. (Ane 29). Hun blev gift med Christen Larsen Bach den 25. maj 1768 i
Hjardemaal. Hun døde i 1777.
Det har desværre ikke været muligt at finde mere om Anna Henningsdatters herkomst. Måske
kom hun fra Hjardemaal, hvor navnet Henning optræder tidligere. Faderen til hendes barn er heller ikke oplyst i KB.

Christen Madsen Harkiær
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blev født omkring 1693. Han døde maj 1750 i Hundborg og blev begravet den 10. maj 1750 på
Hundborg kirkegård.
Han blev 10. december 1724 i Sjørring gift med

Kirsten Nielsdatter
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De blev trolovede den 29. oktober 1724 i Sjørring. Ellers ved man intet om hendes herkomst (jf.
Slægtsbog om Claus Nielsen, Anearkivet, Fredericia).
Sammen fik de børnene:
Mads Christensen Harkiær, født i Harkjær og døbt i Hundborg kirke den 23. december
1725.
Else Christensdatter Harkiær, født i Harkjær og døbt den 25. februar 1728 i Hundborg
kirke.
Jens Christensen Harkiær, født i Harkjær og døbt i Hundborg kirke den 2. februar 1730.
Han blev gift med Maren Andersdatter Søe. Han fik fæste på et husmandssted (nr.
11 og 12) i Harkjær 26. april 1762 efter fradøde Christen Jensen (Ulstrup fæsteprotokol G81-1 folio 78).
Dorthe Christensdatter Harkiær, født i Harkjær og døbt i Hundborg kirke den 5. marts
1732. Formentlig hende som bar et barn til dåben for Claus Ungmand i 1780. Hun
var da tjenende på Ulstrup.
Claus Christensen Harkiær, født i Harkjær og døbt den 21. oktober 1736 i Hundborg kirke. Han døde 1787 i Hundborg. (Ane 30) Han blev gift med Karen Nielsdatter Bojer den 22. april 1762 i Hundborg.
Christen Christensen Harkiær, født i Harkjær og døbt i Hundborg kirke den 11. februar
1740. Han blev gift med Maren Jensdatter (o. 1735 – 1811). Han var husmand i
Harkjær og blev også kaldt Ungman. Han døde 80 år gl. som almisselem af 1. klasse
og blev begravet på Hundborg kirkegård den 25. januar 1818.

56

Christen Madsen var soldat, da han giftede sig med Kirsten Nielsdatter og da de fik det første
barn. Den 28. december 1725 fik han fæstebrev på et jordløst hus i Harkjær i Hundborg sogn.
Han underskrev sig C M S. (Ulstrup fæsteprotokol G81-1 folio 19).

Niels Andersen Bojer
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blev født omkring 1700 i Hundborg. Han døde i Hundborg og blev begravet den 16. oktober s.å.
på Hundborg kirkegård.
Han blev 15. marts 1737 i Hundborg gift med

Johanne Christensdatter Leed
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som var født omkring 1708 i Hundborg. Hun døde den 5. december 1793 i Hundborg og blev
begravet den 15. december s.å. på i Hundborg kirkegård. Hun blev trolovet med Niels den 4. januar 1737. Hun døde som aftægtskone hos sin svigersøn, Peder Svendsen i Hundborg, 85 år og
10 mdr gl.
Sammen fik de børnene:
Sidsel Nielsdatter Bojer født i Hundborg og døbt den 11. november 1737 i Hundborg kirke. Hun døde i Hundborg og blev begravet den 20. januar 1774 på Hundborg kirkegård. Hun blev gift den 1. december 1763 i Hundborg med Peder Pedersen Svendsen (o. 1733 – 1823). Han overtog svigerfaderens gård i Hundborg i 1763. Efter Sidsels død giftede han sig (2) med Else Nielsdatter Bojer (se nedenfor) og (3) med Kirsten Christensdatter. Han døde 90 år gl. som aftægtsmand i Hundborg.
Karen Nielsdatter Bojer, født den 11. maj 1739 i Hundborg og døbt den 18. maj s.å. i
Hundborg kirke. Hun døde den 6. oktober 1811 i Hundborg og blev begravet den 13.
oktober s.å. på Hundborg kirkegård. (Ane 31). Hun blev gift med Claus Christensen
Harkiær den 22. april 1762 i Hundborg.
Maren Nielsdatter Bojer født i Hundborg og døbt den 4. juni 1741 i Hundborg.
Anders Nielsen Bojer født i Hundborg og døbt den 26. januar 1744 i Hundborg.
Else Nielsdatter Bojer født i Hundborg og døbt den 2. juli 1746. i Hundborg kirke. Hun
døde i Hundborg og blev begravet den 16. april 1747 på Hundborg kirkegård. Hun
blev 10 mdr. gl.
Else Nielsdatter Bojer født 1748 i Hundborg og døbt den 8. september s.å. i Hundborg.
Hun døde august 1789 i Hundborg og blev begravet den 3. september 1789 på Hundborg kirkegård. Hun blev gift med Peder Pedersen Svendsen den 18. oktober 1774 i
Hundborg.
Hans Nielsen Bojer født 1751 i Hundborg og døbt den 3. juli s.å. i Hundborg. Han var
husmand i Stagstrup og blev begravet 62 år gl. den 18. oktober 1811 i Stagstrup,
Hassing herred. Han blev gift (1) med Ane Sørensdatter (o. 1739 – 1799) og (2) den
24. august 1799 i Stagstrup med Anne Christensdatter Bach (1771-). Hun giftede
sig (2) med Poul Sørensen Flade fra Snedsted den 28. februar 1812 i Stagstrup kirke.
Christen Nielsen Bojer født i Hundborg og døbt den 15. april 1754 i Hundborg kirke. Han
døde den 10. december 1819 i Stagstrup, Hassing herred og blev begravet den 19. december s.å. på Stagstrup kirkegård. Han var husmand i Gærup i Stagstrup sogn. Han
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døde ihjelfrossen på marken i 1819, 67 år gl. Han blev gift med Helvig Christensdatter (1753-1832) den 9. januar 1790 i Jannerup.
Niels Andersen Bojer fæstede i 1737 en gård i Hundborg, ny matr. nr. 7 på hartkorn 3-2-3-0, som
Jep Andersen formedelst armod havde måttet kvittere (Ulstrup fæsteprotokol). Han skulle årligt
svare 3 tdr byg og yde ægt og arbejde på hovedgården "af 2 høvder". I 1763 overlod han fæstet til
sin svigersøn Peder Pedersen Svendsen mod at få aftægt for sig selv og resten af den uforsørgede
familie (børn) (Ulstrup fæsteprotokol 26. september 1763). Han døde 67 år gl.

7. generation.
Poul Thomsen Have
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blev født omkring 1651. Han døde 73 år gl. og blev begravet den 15. februar 1724 på Solbjerg
kirkegård, Morsø Nørre herred.
Han var fæster af Bassehave i Solbjerg under Ørndrup gods af hartkorn 4 tdr 4 skp 0 fjdk 2 alb,
samt sognefoged. Ved matriklen 1688 er anført, at gården var ejet af borgmester Jens Powelsen i
Nykøbing. Gården var da på gl. hartkorn 7-3-0-0 og blev sat til nyt hartkorn 4-4-0-2.
Navnet på hans hustru kendes ikke, men han fik sønnen:
Niels Poulsen Have født omkring 1686 i Bassehave i Solbjerg sogn. Han døde april 1743 i
Solbjerg, Morsø Nørre og blev begravet den 12. april 1743 i Solbjerg, Morsø Nørre.
(Ane 34). Han blev gift med Inger Clausdatter den 5. november 1719 i Solbjerg,
Morsø Nørre.

Claus Laursen
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blev født omkring 1660 og døde omkring 1707 i Skindtofte i Solbjerg sogn.
Han blev gift med

Anne Christensdatter
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Hun var født omkring 1666. Hun døde 67 år gl. i Solbjerg og blev begravet den 6. februar 1733 i
Solbjerg, Morsø Nørre.
Sammen havde de børnene:
Laurs Clausen født omkring 1692 i Skindtofte i Solbjerg sogn. Han var gift med Anne
Poulsdatter. Han døde 69 år, 2 mdr. og 2 uger gl. i Skindtofte og blev begravet den
8. april 1761 på Solbjerg kirkegård.
Inger Clausdatter født omkring 1696 i Skindtofte i Solbjerg sogn. Hun døde januar 1757 i
Solbjerg, Morsø Nørre og blev begravet den 19. januar 1757 i Solbjerg, Morsø Nørre.
(Ane 35). Hun blev gift med Niels Poulsen Have den 5. november 1719 i Solbjerg,
Morsø Nørre. (Se ovenfor).
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Sidsel Clausdatter født omkring 1700. Hun blev 7. oktober 1731 gift med Christen Sørensen (o. 1693 – 1766) i Solbjerg kirke. Han boede i Fårtoft i Sundby sogn. Hun
døde i Fårtoft i Sundby sogn og blev begravet den 20. maj 1742.
Kirsten Clausdatter født omkring 1703 i Solbjerg. Hun blev gift med Peder Christensen
Toft (1698-1743) den 1. november 1726 i Solbjerg. De beboede først et øde boel i
Vang, senere et lidet hus i Nebel Havreland i Øster Vandet sogn. Hun døde i Øster
Vandet, og blev begravet den 23. juli 1760 i Øster Vandet. Hun blev 57 år og 21 uger
gl.
Anne Clausdatter, født omkring 1705 i Solbjerg. Hun døde 27 år gl og ugift i Solbjerg og
blev begravet den 26. september 1732 på Solbjerg kirkegård.
Claus Clausen Solbjerg født omkring 1706 i Solbjerg. Han døde og blev begravet i Nykøbing Mors den 4. marts 1766. Han slog sig ned i Nykøbing Mors som købmand. Ingen børn. Iflg. skiftet arvede søskende og søskendebørn. Han giftede sig 29. december 1744 med enken Sidsel Christensdatter (o. 1695 – 1765).
Han efterfulgte omkring 1688 Peder Mikkelsen som fæster af 2/3 af den 11 tdr hartkorn store
gård Skindtofte i Solbjerg (nyt hartkorn 7 tdr 2 skp 2 fjdk 2 alb). I 1732 overlod enken disse 2/3
til sønnen Laurs. Han og broderen Anders Laursen er nævnt i en sag 1685. Han er nævnt som
fæster og skattebetaler 1689-1700. 1703 bliver han udtaget til sandemand på herredstinget. Han
er nævnt sidste gang på herredstinget 8/1 1706, og 12/12 1707 nævnes hans enke. Der er beskrevet en hændelse - vistnok under trediveårskrigen - på gården, og effekter er opbevaret på museet i
Nykøbing M. Død iflg Dombog. KB begynder 1717.

Anders Christensen Balle
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Han var født omkring 1641 og blev (1) gift med Kirsten Nielsdatter. Hun blev begravet den 29.
marts 1675. De fik ingen børn sammen. Umiddelbart efter hendes død, giftede han sig (2) med

Anne Christensdatter
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som døde i Balle og blev begravet på Heltborg kirkegård den 25. marts 1706.
Sammen havde de børnene:
Kirsten Andersdatter Balle, født i Balle i Heltborg sogn og døbt den 2. december 1676.
Hun blev opkaldt efter faderens afdøde, første hustru.
Christen Andersen Balle, født i Balle og døbt i Heltborg kirke den 17. november 1678.
Maren Andersdatter Balle, født i Balle og døbt i Heltborg kirke den 6. november 1681.
Karen Andersdatter Balle. Hun blev hjemmedøbt, men nåede ikke at få sin dåb konfirmeret i kirken før hun døde. Hun blev begravet på Heltborg kirkegård den 3. september
1684.
Simon Andersen Balle født i Balle og døbt i Heltborg kirke den 26. december 1687. Han
døde juli 1768 i Heltborg og blev begravet den 29. juli 1768 på Heltborg kirkegård.
(Ane 36). Han blev gift med Maren Poulsdatter den 3. juli 1718 i Grurup.
Han var bonde i Balle i Heltborg sogn. Ved matriklen 1688 beboede han et boel på gl. hartkorn
4-0-0-0, som blev sat til nyt hartkorn 2-4-0-1. Gården var ejet af Højris på Mors.
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Han mistede en datter i 1700. Hun blev begravet 24. oktober - uden angivelse af navn. Han døde
73 år, 3 måneder og 6 dage gl.

Poul

74

Han hed formentlig Poul Nielsen og var fæstebonde på gård nr. 5 i matriklen 1688 i Gammelby i
Grurup sogn. Denne gård var på hartkorn 5-3-0-0 (gl. hartkorn 7-5-1-1).
Samtidig boede der en Poul Christensen på gård nr. 4. Denne gård var på hartkorn 3-1-3-2 (gl.
hartkorn 5-4-1-1).
Måske havde han også en søn med navn Niels. I 1747 bliver Simon Balles kones [Maren Poulsdatters] broders datter Maren Nielsdatter begravet med ligprædiken i Heltborg 28 år gl. ringer 2
måneder og 7 uger.
Af hans børn kendes med sikkerhed:
Else Poulsdatter som blev født omkring 1674 og døde i Grurup og blev begravet 47 år gl.
den 26. december 1721 på Grurup kirkegård. Hun blev omkring 1694 gift med Mads
Nielsen (omk. 1652-1721).
Maren Poulsdatter, som blev født omkring 1680 (Ane 37). Hun blev den 17. juli 1718 i
Grurup gift med Simon Andersen Balle (1687-1768).

Poul Christensen
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blev født i Skjoldborg og døbt den 11. december 1659 i Skjoldborg kirke. Han døde 67 år gl. i
Sønder Skjoldborg og blev begravet den 3. februar 1727 på Skjoldborg kirkegård. Han blev den
24. april 1687 i Stagstrup gift med

Maren Pedersdatter Uhrbrand
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som var født i Stagstrup og døbt den 4. maj 1662 i Stagstrup i Hassing herred. Hun døde september 1722 i Sønder Skjoldborg og blev begravet den 23. februar 1722 på Skjoldborg kirkegård.
Sammen fik de børnene:
Christen Poulsen, født i Sønder Skjoldborg og døbt den 2. maj 1688 i Skjoldborg kirke.
Han blev gift med Karen Nielsdatter den 22. juli 1714 i Skjoldborg kirke.
Kirsten Poulsdatter født i Sønder Skjoldborg og døbt den 18. august 1689 i Skjoldborg.
Hun blev omkring 1710 gift med Villads Christensen (1680 – 1742) i Bundgård i
Skjoldborg sogn. Hun døde 53 år gl. i Sønder Skjoldborg og blev begravet den 4. august 1741.
Mads Poulsen født omkring 1690 i Skjoldborg. Han døde juni 1761 i Skjoldborg og blev
begravet den 17. juni s.å. på Skjoldborg kirkegård. (Ane 50). Han blev gift med Ane
Pedersdatter Østergaard den 5. juli 1714 i Sønderhå.
Karen Poulsdatter født i Sønder Skjoldborg og døbt 9. december 1696 i Skjoldborg kirke.
Hun blev gift (1) den 15. marts 1722 i Skjoldborg kirke med Svend Christensen
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Bundgaard (1693-1740) og (2) den 11. januar 1743 i Skjoldborg kirke med Christen Christensen Tilsted (o. 1714 – 1783). Ved hans begravelse skrev præsten: ”død
efter 14 Aars leje af et uheldigt benbrud - mange jammerlige følger 68½ år gl.”
Jens Poulsen født i Sønder Skjoldborg og døbt den 19. januar 1699 i Skjoldborg. Han døde inden 1701 i Skjoldborg.
Jens Poulsen født 1701 i Skjoldborg og døbt den 17. april 1701 i Skjoldborg. Han er
nævnt som fadder i 1738, hvor han boede i Arendall.
Han var gårdmand i Sønderby i Skjoldborg sogn. Der er ikke fundet nogen børn født i perioden
1691-95. Måske fik de i denne periode et eller flere børn, som døde tidligt.
Ved hans begravelse skrev præsten et langt stykke om ham. I brudstykker lyder det: "3. Febr.
begr Sl Powel Christensøn fordum ... her i Scholdborg Sogn, hand efter nogen Uggers ... og nogen Dage og hensad saalunde ... døde i Jesu Christi Troe ..., an. æt 67. Texten blew læst af Gammel ... Job: 19 ... for at alle ... gode Navn samt og oprigtig omgængelig og ... ".

Peder Christensen Østergaard
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blev født april 1657 i Sønderhå. Han døde august 1728 i Jestrup i Sønderhaa sogn og blev begravet den 10. august 1728 på Sønderhå kirkegård. Han blev gift med

Bodil Christensdatter
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som var født oktober 1670 i Sønderhå. Hun døde februar 1728 i Jestrup, Sønderhaa og blev begravet den 27. februar s.å. på Sønderhå kirkegård. Hun blev 57 år, 4 mdr og 2 dage gl.
Sammen fik de børnene:
Ane Pedersdatter Østergaard født omkring 1693 i Sønderhå. Hun døde juli 1754 i
Skjoldborg og blev begravet den 16. juli 1754 i Skjoldborg. (Ane 51). Hun blev gift
med Mads Poulsen den 5. juli 1714 i Sønderhå.
Christen Pedersen Østergaard, født 1696 i Jestrup og døbt i Sønderhaa kirke den 19. januar 1696. Barnet levede 9 uger og blev begravet på Sønderhaa kirkegård den 22.
marts 1696.
Christen Pedersen Østergaard, født i Jestrup og døbt i Sønderhaa kirke den 18. april
1697.
Else Pedersdatter Østergaard født 1699 i Jestrup, Sønderhaa og døbt den 3. december
1699 i Sønderhå. Hun blev trolovet med Christen Nielsen den 7. maj 1722. Kort efter overtog han formentlig fæstet af Østergaard i Jestrup efter svigerfaderen. Hun døde februar 1757 i Østergaard, Sønderhaa og blev begravet den 21. februar 1757 på
Sønderhaa kirkegård.
Han var gårdmand i Jestrup i Sønderhaa. Han fik fæstebrev på gården den 20. november 1720.
Her oplyses, at han fæster "den partsgaard, som han nu besidder ny matrikel 2 tdr 1 skp 1 fjk.
Landgilde 4 rd". (Ulstrup fæsteprotokol G81-1 folio 14).
Han blev 71 år "ringere" (d.v.s. minus) 3 mdr og 3 uger.
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Salmon Nielsen
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Han blev gift (1) med

Bodil Christensdatter
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Sammen fik de børnene:
Kirsten Salmonsdatter blev født i Hundborg omkring 1669. Hun blev gift den 28. april
1715 med Christen Christensen, som på det tidspunkt var ladefoged på Ulstrup. Senere fæstede han Kaarsgård. Hun var gift på Kaarsgård (bar barn i 1723). Hun døde
66 år og 7 mdr. gl. Skifte efter hende findes i Ulstrup skifteprotokol folio 76.
Niels Salmonsen født omkring 1673 i Hundborg. Han døde 1747 i Hundborg og blev begravet den 25. april s.å. (Ane 54). Han blev gift med Gjertrud Pedersdatter (o.
1681-1760) den 24. marts 1715 i Hundborg.
Maren Salmonsdatter. Hun blev gift med Niels Lauridsen Søndergaard (o. 1672 –
1719). Han var gårdmand i Søndergård i Hundborg sogn. Hun døde 39 år og 3 uger
gl. i Hundborg og blev begravet den 23. december 1717.
Jens Salmonsen, født omkring 1683 i Hundborg. Han blev gift med Maren Christophersdatter (o. 1678 – 1759). Han døde 80 år, 2 uger og 2 dage gl. i Hundborg og
blev begravet på Hundborg kirkegård den 26. september 1763.
Søren Salmonsen, født omkring 1684 i Hundborg. Han blev gift (1) med Inger Olesdatter
(o. 1673 – 1737). Efter hendes død giftede han sig (2) den 29. oktober 1737 i Hundborg med Maren Christensdatter. Han døde 57 år gl. i Hundborg og blev begravet
på Hundborg kirkegård den 3. juli 1741.
Margrethe Salmonsdatter, født omkring 1688. Hun døde i 1768, hvor præsten skrev følgende i KB: ”23 Mai blev en gamel Pige af Hundborg, navnlig Grete Salmonsdatter
begravet i Hundborg Kirkegaard 80 Aar gamel”.
Karen Salmonsdatter, født omkring 1692 i Hundborg. Hun blev gift med enkemanden
Christen Andersen (o. 1679 - 1756). Han havde tilnavnet Horsfeld. Hun var enke,
da hun døde 66 år, 7 mdr. og 14 dage gl. og blev begravet på Hundborg kirkegård den
5. november 1758.
Christen Salmonsen, født omkring 1696. Han døde 60 år gl. i Hundborg sogn og blev begravet den 1. marts 1756 på Hundborg kirkegård. Han blev gift med Anne Lauridsdatter (o. 1701 – 1742). Han fæstede 6. juni 1722 en mindre gård i Hundborg af
Tandrup Gods (Tandrup fæsteprotokol 1719-72 side 68). Stedet No. 1 var på hartkorn 2-0-3-0 og han skulle ægte enken fra stedet. Fæsteafgiften var 2 Rd. og 2 Sk om
året plus pligtarbejde.
Han var gift (2) med Sidsel Nielsdatter, som døde 76 år og 3 mdr. gl i Hundborg og blev begravet
på Hundborg kirkegård den 2. februar 1726.
Han var gårdfæster under Ulstrup. Skifte efter ham findes i Ulstrup skifteprotokol (folio 270).

Peder Andersen Skrædder
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blev født omkring 1642. Han blev begravet den 28. juni 1722 på Hundborg kirkegård.
Han blev gift med

Anne Madsdatter
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som var født omkring 1641. Hun døde 80 år gl ”ringer 5 uger” og blev begravet den 19. oktober
1721 på Hundborg kirkegård.
Sammen havde de børnene:
Gjertrud Pedersdatter født omkring 1681 i Jannerup. (Ane 55). Hun blev den 24. marts
1715 i Hundborg gift med Niels Salmandsen.
Mads Pedersen Skrædder født omkring 1685 i Hundborg. Han giftede sig (1) den 10.
marts 1715 i Hundborg med Helvig Jensdatter Foged (o. 1693 – 1727). Han døde
82 år gl. i Vang og blev begravet 8. april 1767 på Vang kirkegård. Han overtog svigerfaderens gård i Hundborg i 1720 mod at ægte datteren. Denne gård var på hartkorn 6-2-1-2. (Ulstrup fæsteprotokol 20/11 1720 folio 1 - hvor han underskrev med
egen hånd!).
Han blev senere kaldt Mads Foged. Muligvis var han foged (eller sættefoged) en periode. Han var lægdsmand og havde også andre tillidshverv.
Der findes et skifte i Ulstrup skifteprotokol efter Helvig Jensdatter 5. februar 1727.
Her nævnes børnene Chresten (9), Peder (7), Jens (5), Else (12) og Anne (3). Niels
Salmandsen blev formynder for Chresten og Peder, mens Cresten Jensen Smed i
Vang [g.m. moderens søster] blev formynder for de øvrige 3 børn. Da boet var opgjort, kunne de 5 børn dele 13 Rd. og 5 Mk.
Efter Helvigs død giftede han sig (2) den 16. april 1730 med Anna Thomasdatter
(o. 1702 – 1769). Sammen flyttede de til Vang, hvor de boede på en mindre gård på
hartkorn 1-5-3-0.
Peder Andersen Skrædder boede på et husmandssted i Hundborg No. 2 af hartkorn 2 Skp og 3 fjk
(0-2-3-0), som han havde fæstet af Ulstrup. Han døde 80 år gl.
Anne Madsdatters skifte findes i Ulstrup skifteprotokol:
Anno 1722 23 Januar indfandt sig Agtværdig Peder Madtz Jensen til Ulstrup tillige med
2de Vurderingsmænd nemlig: Chresten Lauridsen og Will Chrestensen, begge af Hundborg udi Stervboen hos Peder Andersen Skrædder for at holde Skifte og deling efter hans
ved Døden afgangne Hustru Anne Madsdatter, som boede og døde udi Hundborg hvor da
indfandt sig bemeldte Enkemand og de med hende i Ægteskab avlede Børn som er: Mads
og Gertrud Pedersdatter, som haver Skifte selv.
Sign. Madtz Jensen begærede, at Børnene måtte forblive uskiftet formedels den slette Tilstand, og at deres gamle Fader måtte blive siddende i Huset så længe han agter, eftersom
de alligevel skulle give ham hans Ophold og erlægge resterende Landgilde til Husbonden,
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da der ikke er andet hvorved Husbonden kan blive betalt end som en Søn som Husbonden
tillod ham at beholde så længe som den gamle Mand lever, hvilket foreskrives.
Datum Hundborg 23 Januar 1722
Peder Madtz Jensen

Jens Christensen Bach
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Han boede i Tved i Hjardemaal sogn og giftede sig den 2. august 1705 i Hjardemaal med

Maren Madsdatter
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Sammen havde de børnene:
Christen Jensen Bach, født i Tved i Hjardemaal sogn og døbt den 2. maj 1706 i Hjardemaal.
Lars Jensen Bach, født i Tved i Hjardemaal sogn og døbt den 13. september 1711 i Hjardemaal. Han døde i Tved og blev begravet den 12. august 1750 på Hjardemaal kirkegård. (Ane 56). Han blev gift med Maren Pedersdatter den 14. marts 1734 i Hjardemaal.
Mads Jensen Bach, født i Tved i Hjardemaal sogn og døbt den 6. juni 1723 i Hjardemaal.

Anders Christensen Bojer
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blev født omkring 1665. Han døde juli 1740 i Hundborg og blev begravet den 17. juli s.å. på
Hundborg kirkegård.
Han blev gift med (1)

Zidsel

125

som døde omkring 1714 i Hundborg. Hun hed formentlig Zidsel, idet første pigebarn i 2. ægteskab blev opkaldt således.
Af deres børn kendes:
Jens Andersen Svenske blev født omkring 1685. Han blev også kaldt Bojer. Han giftede
sig (1) den 18. september 1729 i Hundborg med Anne Pedersdatter (o. 1686-1730).
Han giftede sig (2) den 30. juli 1730 i Hundborg med Birgitte Knudsdatter. Han afstod sin gård i Hundborg til sønnen Christen Jensen Svenske den 3. maj 1767. Gården havde matr. nr 2 [?] i Hundborg og var på hartkorn 1-5-2-2. (Ulstrup fæsteprotokol G81-1 folio 87).
Niels Andersen Bojer blev født omkring 1700 i Hundborg. Han døde oktober 1767 i
Hundborg og blev begravet den 16. oktober 1767 på Hundborg kirkegård. (Ane 62).
Han blev gift med Johanne Christensdatter Leed den 15. marts 1737 i Hundborg.
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Anders Bojer blev gift med (2) Margrethe Nielsdatter Pind i februar 1715 i Hundborg. Hun var
født omkring 1688. Hun døde januar 1732 i Hundborg og blev begravet den 13. januar 1732 på
Hundborg kirkegård. Der findes et skifte efter hende (Ulstrup skifteprotokol folio 40). Boet var
temmelig ringe og konen har nok haft svært ved at holde hus med de få ejendele, der var, bl.a. 1
ko 9 år gl og 3 får. Formuen blev opgjort til 7 rd 14 sk, og da gælden udgjorde 11 rd og 2 sk, så
blev der intet til deling mellem arvingerne. Han forblev dog på stedet.
Sammen havde de børnene:
Hans Andersen Bojer født i Hundborg og døbt den 27. oktober 1715. Han døde februar
1747 i Hundborg og blev begravet den 8. februar s.å. på Hundborg kirkegård. Han
blev 31 år og 3 mdr gl.
Christen Andersen Bojer, født i Hundborg og døbt den 10. oktober 1717 i Hundborg kirke.
Zidsel Andersdatter Bojer, født i Hundborg og døbt den 3. juni 1721 i Hundborg kirke.
Laurids Andersen Bojer, født i Hundborg og døbt den 23. maj 1723 i Hundborg kirke.
Barnet døde 11 uger gl. og blev begravet den 8. august 1723 på Hundborg kirkegård.
Laurids Andersen Bojer, født i Hundborg og døbt den 24. december 1725 i Hundborg
kirke. Han blev den 20. juni 1754 i Hundborg gift med Anne Christensdatter Horsfeld. Han døde 50 år gl. i Hundborg og blev begravet den 9. april 1773 på Hundborg
kirkegård.
Søren Andersen Bojer, født i Hundborg og døbt den 1. august 1728. Han døde 1731 i
Hundborg.
Han blev gift med (3) Karen Jacobsdatter Borregaard, den 27. december 1732 i Hundborg.
Hun døde juni 1737 i Hundborg og blev begravet den 2. juli 1737 på Hundborg kirkegård. Ved
hans trolovelse med Karen Jacobsdatter var [sønnen] Jens Andersen Svenske forlover.
I hartkornsspecifikationen for 1704 og 1734 står han som fæster af et husmandssted på kun 3
fjerdingkar, der ejes af præsten. Han fik 16. oktober 1720 fæstebrev på gården Birch matr. nr. 4,
"som han havde beboet i en hel del år" (Ulstrup fæsteprotokol G81-1 folio 8). Måske drev han
begge gårde.

Christen Jensen Leed
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blev født omkring 1670 i Snejstrup i Jannerup sogn. Han døde den 29. december 1733 i Hundborg og blev begravet den 3. januar 1734 på Hundborg kirkegård.
Han blev omkring 1700 gift med

Karen Christensdatter

127

som var født omkring 1669. Hun døde 82 år gl ”ringer 1 måned og 1 uge” i Hundborg og blev
begravet den 23. maj 1751 på Hundborg kirkegård.
De havde børnene:
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Jens Christensen Leed født omkring 1701 i Hundborg. Han var gift med Karen Andersdatter. Han overtog fæstet af Leedgård, ny matr. nr. 1 af hartkorn 4-3-0-1, efter moderen den 12. april 1737 (Ulstrup fæsteprotokol). P.g.a. armod måtte han imidlertid
frasige sig fæstet, og den 12. januar 1756 fæstede han et hus i Aarup på 4 album (Ulstrup fæsteprotokol). Han døde 57 år gl. i Aarup i Snedsted sogn og blev begravet
den 21. januar 1765 på Snedsted kirkegård.
Kirsten Christensdatter Leed født omkring 1706 i Hundborg. Hun giftede sig den 6.
marts 1735 i Hundborg med Laurids Nielsen. Ellers ukendt skæbne.
Maren Christensdatter Leed død efter 1734. Hun giftede sig 11. november 1729 i Hundborg med Chresten Jensen fra Jestrup i Sønderhaa sogn.
Johanne Christensdatter Leed, født omkring 1708 i Hundborg. Hun døde 85 år og 10
mdr. gl. den 5. december 1793 i Hundborg og blev begravet den 15. december s.å. på
Hundborg kirkegård. (Ane 63). Hun blev gift med Niels Andersen Bojer den 15.
marts 1737 i Hundborg.
Anders Christensen Leed født omkring 1712 i Hundborg og død efter 1734.
Han fik fæstebrev på Leedgård i Hundborg sogn under Ulstrup den 20. november 1720. Gården
havde matr. nr. 4 [?] i matriklen 1688 og var på 2 td, 3 skp og 1 fjk. Han skulle betale 4 rd i fæste
(Ulstrup fæsteprotokol G81-1 folio 3). Da fæstebrevet blev udarbejdet, havde han sandsynligvis
allerede haft gården i fæste i en årrække, men en ny forordning indebar, at herremændene skulle
indføre alle fæster i nye protokoller.
Efter hans død blev der afholdt skifte i 1734 (Ulstrup skifteprotokol). Da udgifterne oversteg
indtægterne blev der intet til deling mellem arvingerne. I skiftet nævnes enken Karen Chrestensdatter og børnene Jens (33), Anders (22), Kirsten (28), Maren gift med Chresten Jensen i Jestrup
samt Johanne (25).
Af skifteprotokollen fremgår:
1734 den 29 januar indfandt sig underskrevne paa min Principal velædle og velbyrdige
Peder Mads Jensen til Ulstrup Kgl. Mayst. Commerceraad hans vegne, Chresten Chrestensen Bach udi stærvboen efter hans fæstebonde Chresten Jensen Leed som boede og døde
udi Hundborg sidst afvigte 29 december 1733 med 2 tiltagne vurderingsmænd Chresten
Sørensen og Chresten Nielsen begge af bem.te Hundborg for at holde vurdering og registrering samt endelig skifte og deeling imellem den sal. Mands efterladte hustrue Karen
Chrestensdatter paa den ene, og hans udi ægteskab avlede børn, Jens Chrestensen 33 aar,
Anders Chrestensen 22 aar, Kirsten Chrestensdatter 28 aar, Maren Chrestensdatter som
haver til ægte Chresten Jensen i Jestrup og Johanne Chrestensdatter 25 aar, samtlig paa
dend anden side, hvor da var til stede bem. Enke med sin tiltagne lavværge Peder Jensen af
Snejstrup, som er hendes salig mands broder, saa og Jens Chrestensen paa sin egen og
broders samt de tvende døtre med disses formynder Chresten Villadsen Dahlgaard af bem.
Hundborg, og blev da udi samtlige over og hosværelse foretaget og forrrettet saaledes som
efterfølger.
I DAGLIGSTUEN
1 Fuur boer med foed, 1 fuur skammel
1 Fuur kiste , 1 stoel
1 Liden skammel, 4 røde steen fade
9 Træe tallerkner

Rdl
0
0
0
0
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Mk
5
2
0
0

Sk
0
8
12
8

1 Hiul Rocke
1 dito
1 Bibbel, 1 træe krues, 1 solle
1 Mangel fiel og triller
5 træe skeer
1 Par gl. Karer
I BUURET
1 gl. Bord med Skuf, 1 Skammel
1 Messing Lyse stage
2 Hollandsk fade
2 Store fade
1 Steen krus med log
2 Store fade
1 Steen krus med log
1 Steen kogs 0-0-2, 3 gryen kubber 0-1-0
3 Løbe 0-0-6, 7 store dito 0-1-4
15 Leer melke kar
8 Leer gryder
3 leer krus og kande
2 tejner og 2 leyler
1 kiarrer og 1 flødebøtte
4 faede, 2 solder
4 gl. høeleer
4 høeledrage og 3 par kroge
8 gl. skaared tdr
1 salt fierding, 1 øltønde
½ tønde og 1 fierding
1 figgel
1 lygte 0-0-8. 1 lofft stie 0-0-2
2 trugge
4 twind sæcke
I BRØGGERSET
1 gl. kiedel i grue 4 fierdings rum
1 par gl. querne i biug
1 kar, 1 saae, 2 baerkar, 3 spande
9 skaad rage, 1 skoul
3 hør brøder, 1 aske tang
1 ild klemme, 1 løgte, 1 lampe
1 hammer, 1 hov tang
2 gl. øxer
SENGEKLÆDER
1 lagen, 1 hovedpude med dræt
2de hols klæder 0-5-0, 2de hovedpuder 0-4-0
2 hols klæder 0-5-0, 1 dyne 0-3-0
2 hovedpuder
Enkens seng blev efter begiering og vedkommendes
samtøke u=registreret.
DEN SAL. MANDS KLÆDER
2 skiorter 0-5-0, 2 hals klude 0-1-8
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0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1

12
12
10
12
6
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

3
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
2
3
5
2
4
3
2
0
0
0
1

0
0
12
2
12
2
12
2
10
12
12
6
0
0
0
4
0
0
6
0
12
10
8
0

4
1
1
0
0
0
0
0

0
1
2
0
1
1
0
1

0
0
0
6
2
8
12
4

0
0
0
0

4
9
8
1

0
0
0
0

0

6

8

1 hat 0-1-0, 1 kabuds lue 0-0-8
1 sort vadmels kioel
1 nye graae vadmels dito
1 gl. dito 0-4-0, 1 gl. Læder trøie 0-1-0
1 gl. vadmels dito
1 par læder buxer, 1 par sorte vadmels dito
2 par strømper, 1 par vandter
1 par gl. skoe med spende
GAARDS REDSKAB
1 træevogn med behørig stænger, dræt og hamler
1 vogn med harver og 3 mog fiel
1 ploug med behørig dræt til 4 høvder
1 staael harve 1-4-0, 1 træe dito 0-3-0
2de hiul bører 0-2-0, 2 staael grebe 0-2-0
4 spader 0-2-0, 2 skaattørv 0-1-4
1 slibesteen med axel og treg
2 naver, 1 fug jern, 1 speger bor, 1 sauge
2de øg hudder 1-0-0, 4 river 0-1-0
2 forke 0-0-8, 1 skier kiste med knif 0-3-0
1 par hartøi
3 pleyler 0-0-8, 1 lang stie 0-2-0
U TORCKEN KORN
½ læs rug hvoraf blev anset at kunne blive7 skipper
Byg 5 læs deraf 7½ skipper
Sort auer 5 læs ansat 7½ tdr
TORCKEN KORN
1 tdr rug 1-2-0, hvid aure 3 tdr 2-5-8
BÆSTER
1 sort uskaaren hest i 4de aar
1 dito skaaren i 3de aar
1 sort hoppe 7 aar 7-0-0, 1 dito 5 aar 6-0-0
1 fol plag 3-0-0, 1 dito 2-0-0
FADS HØVDER
1 tyr i 4de aar
1 graae stud ungnød
1 sortbroged dito
1 graae koe 9de aar
1 sorthielmet dito 8 aar
1 graae hielmet dito
1 sort hielmet quie
1 tyr kalv
FAAER
12 faar 6-0-0, 3 weder 1-3-0
1 galt soe griis

0
1
1
0
0
0
0
0

1
0
4
5
0
1
1
1

8
0
0
0
10
12
8
4

4
1
2
2
0
0
0
0
1
0
0
0

0
4
0
4
4
3
3
1
1
3
1
2

0
0
0
0
0
4
0
8
0
8
8
8

1
8
7

1
4
3

0
8
0

5

1

8

20
14
13
5

0
0
0
0

0
0
0
0

4
5
4
4
3
2
1
0

0
2
0
0
2
4
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0

7
1

3
0

0
0

Dernæst blev af skifteforvalteren tilspurgt enken med hendes lavværge, samt de andre tilstedeværende og værende, om de vidste nogen meere end det som nu allerede er anført og
beregnet der kunne komme stervboen og arvingerne til indtægt med begiering at samme nu
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ville angive, hvortil de samtlige og ellers hver for sig svarede ney!, og bedrager sig da
boens midler udi alt eragtet til penge
148
0
0
==============
Derpaa blev fordret og angivet stærvboens gæld og besværinger saaledes:
Til besætning af stedets hartkorn 3-3-1 efter den kgl. Forordning 14 februar AO 1722.
4de bæster á 10 rdl
40
0
0
For vogne og ploug og harve med tilbehør
10
0
0
Besædning bliver: rug 2 tdr
2
4
0
Byg 7 tdr
8
1
0
Hvid auer 2 tdr
1
5
0
Sort auer 6 tdr
5
3
0
BRØSTFÆLDIGHED
Til stalden blev anset at behøve 1 tølt 12 al.
1
2
0
Til ralingen 1 tølt 12 al og 2 tølter 3 al.
5
5
0
1 tøldt 8 al.
0
4
8
2 tøldter lægter
0
4
8
1½ tøldt fiel til loft
2
3
0
Til tømmermand for at fuge
1
4
0
8 læs tag á 3 mk
5
2
0
800 faune sime
0
3
0
Tægger løn udi alt
1
2
0
KONGL. SCKATTER
Kornskatten for anno 1734 paabud for penge og
4
5
12
korn in natura
Januari qvartal
3
3
11
Husbonds resterende landgilde af Mejlagger for
4
0
0
martini 1733 forfalden
Til husholdningen til et andet aar der bliver indhø8
0
0
stet og vil medgaa rug 6 skp
Byg til malt og gryen
8
1
0
BORTSKYLDIG GIÆLD
Enken angav at være skyldig til Mickel Pedersen
3
2
0
Bundgaard reede laante penge
Ligeledes til Peder Jensen i Snejstrup
2
4
0
Til Sign. Jens Eriksen i Thisted for varer
1
2
8
Til enkens begravelse lige imod hendes sal. Mand
6
4
0
blev fordret
Og som den sal. Mands svoger Chresten Jensen i Jestrup som haver til ægte hands datter
Maren Chrestensdatter ey var mødt, saa og hvis restance, som af den sal. Mands beboede
gaard, Leegaard kaldet, i hidtil dato havde tildraget i alt husbonden indleveret, saa kunne
denne sinde ey nogen bereigning over stærfboens indtægter og udgifter giøres, ey heller
skiftet saaledes naae sin slutning, men blifver opsat til i dag 14 dage, som er den 12 februarii, til hvilket tiid ovennævnte Chresten Jensen skal blive tilsagt til møde.
Saaledes denne tiid passeret og forrettet testerer vi med hænders underskrift.
Datum ut supra
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C.C. Bach
Anno 1734 12 febr. Indfandt sig atter udi stærvboen efter afgangne Chresten Jensen Leed
udi Hundborg paa husbonds vegne Velædle Peder Madz Jensen til Ulstrup, Chresten
Chrestensen Bach for skiftet der efter foregaaende opsættelse at føre til endelig skiftning
imellem den sal. Mands hustru Karen Chrestensdatter og børn, hvor da indfandt sig bem.
Enke med sin lavværge Peder Jensen af Snejstrup, øvrige arvinger med formyndere samt 2
vurderringsmænd, hvor da udi samtliges nærværelse er passeret og forrettet som følger:
Først blev af husbonden fremlagt og tilført flg. Restance som til dato for landgilde af den
sal. Mands paaboede gaard, Leegaard kaldet havde tildraget, og ihvorvel deraf burde svares efter hans fæstebrevs indhold samt jordebogen meldende byg 5 tdr, gæsterihaur 4 tdr, 1
skovsvin, saa haver dog hosbonden moderation, at han nu ikke pretenderer højere end 1
tdr byg af hver tønde hartkorn stedet skatter af, som kan blive aarlig 4 tdr 3 skp byg, men
som ikke siden anno 1722 og til aarsdagen 1734 er leveret aarlig uden 2 tdr byg, bliver da
til rest paa ovenmelte 11 aars landgilde á 2 tdr 1 skp byg, hvilke samme aaringers capital
taxt sammenlægges og beregnes, kand blive pr. tdr 1 rdl 2/11 sk og er saaledes
27
1
9
Dernæst for 1 tdr sort auer som den sal. Mand havde
1
0
0
bekommet
For januer termins folkeskat indeværende aar
0
0
3
SKIFTETS BEKOSTNING
Skifteforvalteren for sin umage og for registrering at
3
0
0
giøre i alt
Til de 2de vurderingsmænd
0
2
0
Og andrager sig da stærvboens giæld og besværing
163
2
8
til
Som sættes imod indtægten
148
0
0
Og befinder boens midler og formue
15
2
8
Ikke paa nær kand blive tilstrækkelig til gældens afbetaling, hvoraf klarligen sees, at der
intet kan blive til deeling imellem enken og børnene, eftersom stærvboens midler og formue
ikke paa saa mange penge nær ere tilstrækkelig til Kgl. Skatter, gaardens inventarium,
brøstfældighed og resterende landgilde, og som enken paa skifteforvalterens tilspørgende
erkender at ville blive ved stædet, saa for husbonden hende ey samme ville magte, men
formedelst hendes høie alderdom og svagheds skyld dog maatte forlange nøiagtig caussion
for det ved stedet indførte besætning og bygning, at det samme ey skulle blive forringet eller spoleret, hvorpaa her for skifteretten fremkom hendes lavværge Peder Jensen af
Snejstrup og søn Jens Chrestensen, som lovede at være forbundne for samme ansvarlig,
saa lovede enken at holde sig hendes sal. Mands fæstebrev udi alle maader efterrettelig,
restrende skatter og husbondens landgilde at betale samt at clerere til enhver hvad hun er
skyldig, saa og dette skiftes bekostning, hvormed vedkommende og bør have indseende,
saaledes indgaaet, sluttet og aftalt testerer vi med hænders underskrift.
Skiftestedet udi Hundborg samme aar og dag som foran staar.
Som enkens lavværge
Peder Jensen
Jens Chrestensen. Chresten Dalgaard.

C.C. Bach.

Som nævnt i skiftet havde Christen Jensen en bror Peder Jensen, som boede i Snejstrup (1734).
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Efter mandens død i 1733/34 beholdt Karen Christensdatter gården. I 1737 overlod hun fæstet til
sønnen Jens mod at han gav hende aftægt. Hun blev 82 år, 1 måned og 1 uge gl.
NB. Visse slægtsbøger anfører, at dette ægtepar blev viet i Sønderhaa 5/6 1707. En nærmere undersøgelse viser imidlertid, at der er tale om et helt andet ægtepar, ganske vist med de samme
navne. Begge disse sidstnævnte ægtefæller kom fra Jestrup i Sønderhaa sogn, og her boede de
efterfølgende og fik en lang række børn på samme tid som Christen Jensen Leed og hustru boede
i Hundborg!

8. generation
Laurs Andersen
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blev født omkring 1630 og døde efter 1685. Det er overvejende sandsynligt, at han var far til
brødrene Anders og Claus Larsen. Laurs Andersen er nævnt i Solbjerg 1670-85 og kom sandsynligvis fra Skindtofte.
Han havde børnene:
Claus Laursen født omkring 1660 og død omkring 1707 i Skindtofte i Solbjerg sogn. (Ane
70). Han blev gift med Anne Christensdatter.
Anders Laursen. Han tjente sammen med broderen hos Peder Mickelsen i Skindtofte i
Solbjerg sogn i 1685, hvor de er nævnt i en sag.
Zidsel Laursdatter. Hun er nævnt hos broderen i Skindtofte i 1697 (familie og folkeskatten).

Christen Christensen
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blev født 1623. Han døde maj 1672 i Sdr. Skjoldborg i Skjoldborg sogn og blev begravet 10. maj
s.å. på Skjoldborg kirkegård. Han var gårdmand i Skjoldborg. Han døde 49 år gl - og fik pæne
ord med på vejen af præsten (KB).
Han blev gift med

Inger Madsdatter
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som var født omkring 1622. Hun døde 49 år gl. i Skjoldborg og blev begravet den 11. februar
1672 på Skjoldborg kirkegård sammen med en 5 årig søn.
Sammen havde de børnene:
Karen Christensdatter, født i Sønder Skjoldborg og døbt den 11. marts 1655 i Skjoldborg
kirke.
Niels Christensen, født i Sønder Skjoldborg og døbt den 24. juni 1657 i Skjoldborg kirke.
Han blev den 23. november 1690 gift med Anne Pedersdatter Uhrbrand. Han døde
71 år gl. i Sønder Skjoldborg og blev begravet den 24. februar 1728 på Skjoldborg
kirkegård.
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Poul Christensen født i Sønder Skjoldborg og døbt den 11. december 1659 i Skjoldborg
kirke. Han døde i Skjoldborg og blev begravet den 3. februar 1727 på Skjoldborg kirkegård. (Ane 100). Han blev gift med Maren Pedersdatter Uhrbrand.
Else Christensdatter, født i Sønder Skjoldborg og døbt den 8. maj 1662 i Skjoldborg kirke. Måske hende, som blev begravet i Skjoldborg den 8. april 1700, 34 år gl. iflg.
KB.
Christen Christensen, født den 10. oktober 1664 og døbt i Skjoldborg kirke den 16. oktober s.å. Barnet døde af børnekopper, 1 år og 5 uger gl. og blev begravet den 24. november 1665 på Skjoldborg kirkegård.
Christen Christensen født 6. juni 1667 i Sønder Skjoldborg og døbt den 16. juni s.å. i
Skjoldborg. Han døde februar 1672 i Skjoldborg og blev sammen med moderen begravet den 11. februar s.å. på Skjoldborg kirkegård. Han var tvilling med Maren.
Maren Christensdatter født 6. juni 1667 i Sønder Skjoldborg og døbt den 16. juni s.å. i
Skjoldborg. Hun var tvilling med Christen. Hun døde 27 uger gl. og blev begravet på
Skjoldborg kirkegård den 16. december 1667.

Peder Christensen Uhrbrand
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blev født omkring 1630. Han døde 91 år gl. i Sønder Skjoldborg sogn og blev begravet den 21.
september 1721 på Skjoldborg kirkegård.
Han blev trolovet med

Karen Knudsdatter
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den 13. december 1653 og gift med hende den 30. januar 1654 i Stagstrup kirke.
Sammen havde de børnene:
Christen Pedersen Uhrbrand, født den 11. december 1654 i Stagstrup (hjemmedåb) og
fremstillet i Stagstrup kirke den 27. december s.å.
Knud Pedersen Uhrbrand, døbt den 27. april 1656 i Stagstrup. Han blev gift med Kirsten Nielsdatter (o. 1675 – 1759). De boede i Stagstrup.
Kirsten Pedersdatter Uhrbrand, døbt den 16. maj 1658 i Stagstrup. Hun giftede sig den
29. marts 1681 i Stagstrup med Anders Jespersen. Han var fæstebonde i Stagstrup,
hvor han ved matriklen 1688 sad på en gård på hartkorn 5-5-1-0. Gården var ejet af
Jens Nielsen. Hun døde 53 år gl. og blev begravet i Stagstrup den 13. juli 1712. Efter
hendes død giftede han sig (2) i 1713 med Maren Christensdatter (o. 1684 - 1765).
Peder Pedersen Uhrbrand, døbt den 15. april 1660 i Stagstrup. Han måtte stå offentlig
skrifte: "Dom Oculi 1684 bleff absolveret for Synd mod det sjette Bud Peder Pedersen Uhrbrand og Johanne RasmusDatter af Stagstrup".
Maren Pedersdatter Uhrbrand, døbt den 4. maj 1662 i Stagstrup, Hassing herred. Hun
døde i Skjoldborg og blev begravet den 23. februar 1722 på Skjoldborg kirkegård.
(Ane 101). Hun blev gift med Poul Christensen.
Karen Pedersdatter Uhrbrand, døbt den 8. januar 1666 i Stagstrup.
Sidsel Pedersdatter Uhrbrand, døbt den 11. december 1670 i Stagstrup. Hun giftede sig
den 4. december 1707 i Stagstrup med Peder Nielsen. Trolovelsen fandt sted Dom.
17 p. Trinitatis 1707. Ovennævnte Anders Jespersen og hendes fader var forlovere.
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Anne Pedersdatter Uhrbrand. Hendes fødsel kendes ikke, men den 23. november 1690
giftede hun sig med Niels Christensen fra Skjoldborg.
Han overtog fæstet af forældrenes gård i Stagstrup Bye, da de begge døde i oktober 1653. Kort
efter blev han trolovet med Karen Knudsdatter fra Stagstrup Bye. Ved matriklen 1688 sad Peder
Urbrand på en af Irups gårde. Den var på gl. hartkorn 8-5-0-0, som blev sat til hartkorn 5-5-3-1 i
den nye matrikel.

Christen Christensen Østergaard
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Han var gift med

Else Nørgaard
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Hun var født omkring 1614 og døde 82 år gl. i Jestrup og blev begravet på Sønderhaa kirkegård
den 21. juli 1696. Navneskikken taget i betragtning, må hun anses for værende Peder Christensens moder.
Af deres børn kendes:
Peder Christensen Østergaard, som blev født omkring april 1657 i Sønderhaa. (Ane
102). Han døde i Jestrup og blev begravet på Sønderhaa kirkegård den 10. august
1728. Han var gift med Bodil Christensdatter (1670-1728).
Han kaldes ofte Nørgaard.
Han var gårdmand i Jestrup i Sønderhaa. Han fik fæstebrev på gården den 20. november 1720.
Her oplyses, at han fæster "den partsgaard, som han nu besidder ny matrikel 2 tdr 1 skp 1 fjk.
Landgilde 4 rd". (Ulstrup fæsteprotokol G81-1 folio 14).
Han blev 71 år "ringere" (d.v.s. minus) 3 mdr og 3 uger.

Christen
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Der vides intet om ham, bortset fra, at han havde 2 døtre:
Bodil Christensdatter. (Ane 109). Hun blev gift med Salmand Nielsen.
Birgitte Christensdatter. Hun blev gift med Laurids Pedersen Stentoft.

Christen Pedersen Bojer
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Han havde i 1688 fæstet på et husmandssted i Hundborg på 3 fjerdingkar, ejet af præsten. Var det
ham, som døde 1735 i Hundborg og var gift med Sophie Jepsdatter?
Eneste kendte søn er:
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Anders Christensen Bojer, født omkring 1665. Han døde juli 1740 i Hundborg og blev
begravet den 17. juli s.å. på Hundborg kirkegård. (Ane 124). Han blev gift (1) med
Zidsel død omkring 1714 i Hundborg. Han blev gift (2) med Margrethe Nielsdatter
Pind i februar 1715 i Hundborg. Hun var født omkring 1688. Hun døde januar 1732 i
Hundborg og blev begravet den 13. januar s.å. på Hundborg kirkegård. Han blev gift
(3) med Karen Jacobsdatter Borregaard den 27. december 1732 i Hundborg. Hun
døde juni 1737 i Hundborg og blev begravet den 2. juli s.å. på Hundborg kirkegård.
Tilnavnet Bojer stammer fra den jyske udtale af ordet budfoged. Formentlig har han eller en af
hans aner været budfoged for husbonden. Hans job var at tilsige fæstebønderne til hoveriarbejde.
Jobbet blev normalt givet til en mindre husmand, som for dette arbejde fik en nedsættelse af sine
ydelser til herskabet.

Jens
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Der vides intet om Jens, men han havde børnene:
Maren Jensdatter Leed. Hun døde 77 år gl. i Hundborg og blev begravet på Hundborg kirkegård den 29. juli 1742. Sandsynligvis var hun søster til Christen Jensen Leed.
Christen Jensen Leed. Han blev født omk. 1670 og døde 1734 i Hundborg. (Ane 126).
Han giftede sig omk. 1700 med Karen Christensdatter (omk. 1669-1751).

9. generation.
Anders Laursen
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blev født omk. 1575 og døde efter 1651. Han er nævnt i Skindtofte i Solbjerg sogn 1603-51. Det
var givetvis hans kone eller enke, som overrumplede en svensk ryttersoldat, der var i færd med at
rode efter sølvtøj på kistebunden. Se Dueholm Klosters museum i Nykøbing Mors.
Han havde sønnen:
Laurs Andersen, født omkring 1630 og død efter 1685. (Ane 140).

Christen Thomsen
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blev født omkring 1578. Han døde 1. februar 1664 i Skjoldborg og blev begravet den 7. februar
1664 på Skjoldborg kirkegård. Han var gårdmand i Sønder Skjoldborg. Ved begravelsen skrev
præsten følgende: "begrafuet Christen Tomisøn i Sønder Skiolborig som hafde verit Præstens
Medhielper udi 30 Aar, och vaar 86 Aar gamel". Dette antyder, at Christen Thomsen havde præstegårdsjorden i forpagtning.
Han blev gift med
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Anna Christensdatter
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født omkring 1581. Hun døde 69 år gl. i Skjoldborg og blev begravet den 26. juli 1650 på Skjoldborg kirkegård.
Af deres børn kendes:
Christen Christensen, født omkring 1623. Han døde 49 år gl. i Sdr. Skjoldborg og blev
begravet den 10. maj 1672 på Skjoldborg kirkegård. (Ane 200). Han blev gift med
Inger Madsdatter.
Karen Christensdatter, som blev begravet 1643 på Skjoldborg kirkegård.

Mads Clemmedsen
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Han var gårdmand i Gærup i Stagstrup sogn.
Han blev gift med

Kirsten Pedersdatter
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Sammen havde de børnene:
Peder Madsen, født omkring 1614 i Gierup i Stagstrup sogn. Han blev den 26. april 1661
gift i Stagstrup med Kirsten Jensdatter (o. 1616 – 1685). Han var bonde i Gierup i
Stagstrup sogn. Ved matriklen 1688 er det antagelig ham, der er nævnt på gård nr. 3 i
Gierup i Stagstrup sogn. Gården var ejet af Ørum Gods. Som fæstere stod Peder
Madsen og Mads Pedersen [afdød far og hans søn]. Gården var på gl. hartkorn 15-30-0, som blev sat til nyt hartkorn 12-4-1-0. Han døde 73 år gl (KB).
Inger Madsdatter, født 1622. Hun døde februar 1672 i Skjoldborg og blev begravet den
11. februar s.å. på Skjoldborg kirkegård. (Ane 201). Hun blev gift med Christen
Christensen (o. 1623 – 1672).
Anne Madsdatter, født omkring 1634. Hun giftede sig (1) den 20. juni 1652 i Stagstrup
med Jens Nielsen (o. 1623 – 1660). Hun giftede sig (2) den 27. december 1660 i
Skjoldborg kirke med Jens Thomsen. Hun var med ægtefællerne bosat i Aas i
Skjoldborg sogn. Hun døde 28 år gl. i barselsseng og blev begravet sammen med den
nyfødte den 1. juni 1662. Efter hendes død giftede Jens Thomsen sig (2) med Anne
Jørgensdatter.
Clemed Madsen. Han giftede sig den 27. januar 1672 i Stagstrup med Johanne Nielsdatter fra Sundby. Han kom fra Gierup i Stagstrup sogn, da han blev viet til Johanne.
Han var fæstebonde i Gierup i Stagstrup sogn. Hans gård var på gl. hartkorn 8-5-0-0,
som blev sat til nyt hartkorn 6-4-1-1. Gården var ejet af Sidsel Rasentrup.
Maren Madsdatter, født omkring 1636 i Gierup i Stagstrup sogn. Hun giftede sig den 20.
september 1657 i Stagstrup med Mads Stephansen (o. 1623 – 1696). De boede i
Gierup i Stagstrup sogn. Hun døde i Stagstrup og blev begravet på Stagstrup kirkegårde den 5. juni 1687.
Poul Madsen, født omkring 1641 i Gierup i Stagstrup sogn. Han giftede sig med Johanne
Christensdatter (o. 1650 – 1707). Han var gårdmand i Gierup i Stagstrup sogn. Ved
matriklen 1688 var han fæster på en gård ejet af Hendrich Jørgensen i Wiborg. Går75

den var på gl. hartkorn 8-5-0-0, som blev sat til nyt hartkorn 6-0-0-0. Han døde 69 år,
3 måneder og 4 dage gl. og blev begravet på Stagstrup kirkegård den 7. december
1710.
Karen Madsdatter. Hun var gift med Peder Nielsen, som er nævnt på Sundby Vestergård
i Stagstrup sogn.
Kirsten Pedersdatter er nævnt i Tingbogen for Hundborg herred 14/2 1670:
Poul Madsen i Gierup på hans moder, Kirsten Pedersdatter, og hans broder, Clemed Madsen,
samtlige deres vegne, har ladet stævne Anders Nielsen i Sundbye og irettelagde et tingsvidne her
af tinget dateret 8/10 1660, hvoraf fremgik, at Jens Tomsen, barnefødt i Sundbye, lovede at give
sal. Jens Nielsen, som boede og døde i Aas, hans tre efterladte børn, nemlig, Else, Maren og Karen Jensdatter hver 20 sl dl., som skal stå i boet og få renter hos ham og deres moder til de bliver
16 år gamle og i mellemtiden give børnene mad, øl, sko og klæder og god optugtelse.
Yderligere irettelægger han et tingsvidne her af tinget dateret 11/8 1662 efter Jens Tomsens hustru sal. Anne Madsdatters død, hvori formeldes, at Mads Clemedsen i Gierup har æsket bemeldte 60 sldl.
Derefter irettelagde han i genpart et kontraktvidne af Skiumb birketing af 22/2 1660 i forskrevne
bo, som Mads Clemedsen i Gierup iboede, gjort imellem Kirsten Nielsdatter og forskrevne Anne
Madsdatter, hvori berettes, at der skal restere 14 sldl., som efter Kirsten Nielsdatters død tilkommer forskrevne 3 piger Else, Karen og Maren. Dernæst fremfører Poul Madsen, at hans sal.
fader efter disse værgemål har taget de 3 piger hjem til sig i deres umyndige år efter begge deres
forældres død og givet dem øl, mad, sko og klæder og anden gudelig optugtelse på 7½ års tid.
Poul Madsen formener, at Anders Nielsen i Sundbye, som børnenes farbroder, bør være deres
rette lavværge og gøre rigtig regnskab med Mads Clemedsens arvinger i Gierup.
Dommen følger påstanden.
Poul Madsen i Gierup på sin moders og broders vegne og Anders Nielsen i Sundbye på sine 3
broderbørns vegne indgår en venlig overenskomst og afregning. (Herefter følger 1 side med gentagelser af ovenstående indførsel og beregning af deres mellemværende. Det ender med, at Mads
Clemedsens arvinger beholder de 3 pigers samlede arvelodder med renter, dels som betaling for
de 7½ år, dels som betaling for tiden, indtil de kan tjene deres brød, idet der træffes aftale om, at
de skal forblive i Gierup. Af »Kristen kærlighed« får børnene eftergivet en »gæld« på 76 sldl.,
men de får dog lov til at beholde deres moders kiste og klæder- vurderet til 13 sldl.).
Vedermålsting mellem Poul Madsen og Anders Nielsen. 21. februar 1670.

Christen Nielsen Uhrbrand
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Han døde oktober 1653 og blev begravet den 25. oktober 1653 på Stagstrup kirkegård.
Navnet Uhrbrand stammer fra et husmandssted i Visby sogn. To slægter synes at stamme herfra,
uden at man kan knytte anden forbindelse mellem dem end, at de på forskellige tidspunkter har
boet i boelsstedet. Christen Nielsen Uhrbrand i Visby sogn blev den 17. marts 1636 stævnet for
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Hassings herredsting for en landgilderestance på tre snese ål. Nogle år efter må han være flyttet
til Stagstrup, hvor han var gårdmand.
Han blev gift med

Kirsten Pedersdatter
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Hun døde oktober 1653 og blev begravet den 24. oktober s.å. på i Stagstrup kirkegård.
Af deres børn kendes:
Peder Christensen Uhrbrand, født omkring 1630. Han døde september 1721 i Skjoldborg
og blev begravet den 21. september s.å. på Skjoldborg kirkegård. (Ane 202). Han
blev gift med Karen Knudsdatter i 1653 i Stagstrup.
Anne Christensdatter Uhrbrand. Hun blev begravet sammen med moderen den 24. oktober 1653.

Knud Jensen Yde
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Han blev gift (1) omkring 1625 med

NN Christensdatter
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Sammen havde de børnene:
Christen d.æ. Knudsen, født omk. 1627. Han blev trolovet med Maren Christensdatter
(omk. 1640-1729) den 16. oktober 1676 og gift med hende i Stagstrup den 12. november s.å. Han døde i Sundby og blev begravet den 16. juli 1693 på Stagstrup kirkegård. Han døde 66 år gl. og blev betegnet "gl Christen Knudsen" (KB).
Karen Knudsdatter (ane 203). Hun blev gift med Peder Christensen Uhrbrand (omk.
1630-1721) den 30. januar 1654 i Stagstrup.
Kirsten Knudsdatter, som blev født omk. 1632. Hun giftede sig den 30. december 1660 i
Stagstrup med Søren Nielsen. Hun døde og blev begravet på Stagstrup kirkegård den
25. marts 1708, 76 år, 4 uger og 1 dag gl. (KB).
Knud Jensen Yde var gift (2) med Maren Christensdatter, født omkring 1612, død og begravet
på Stagstrup kirkegård den 24. april 1687. Hun blev 75 år gl.
Sammen havde de børnene:
Christen d.y. Knudsen. Han giftede sig den 1. december 1677 i Stagstrup med Gjertrud
Andersdatter (omk. 1650-1728). Ved matriklen 1688 var han fæster af gård nr. 9 i
Sundby. Gården var på hartkorn 7-1-2-1 og ejet af Mogens Rosenkrants. Christen
døde inden 1728, hvor konen var enke.
Niels Knudsen Yde, som blev døbt i Stagstrup den 30. december 1649. Ellers ukendt
skæbne.
Han blev også kaldt Jyde og var gårdmand i Stagstrup i Stagstrup sogn. Gården var fæstet af Irup
gods, og han betalte i landgilde 4 tdr byg og 2 pund smør samt 1 svin, 4 snese ål og 4 tdr havre.
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Han mødte op på Hassing Herreds Ting den 21. januar 1630 sammen med sin bror. Her gav han
arveafkald på videre arv efter deres forældre. Faderen må være død kort inden dette tidspunkt.
Moderen døde i 1651.
Den 4. november 1630 blev Knud Jensen Jyde stævnet ved Hassing herredsting, men undlod at
møde frem. Anledningen var at han i påsken 1627 havde købt en gråhjælmet ko af Maren
Christensdatter i Gærup for 8 sletdaler på nær 1 mark og havde lovet at betale hende pengene
straks og derpå draget af sted med koen. Nu krævede Maren Christensdatter derfor beløbet udbetalt straks eller lide dom og udlæg i sine ejendele.
Den 20. april 1648 fremførtes på herredstinget et ottemands vidne hvor Knud Jensen Jyde overfor
dem havde oplyst at han til ridefogden på Ørum Peder Pedersen Høg havde betalt 20 rigsdaler til
dækning af landgilden for året 1647, men havde ingen kvittering fået.

10. generation.
Klemmed Sørensen
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blev født omkring 1550 og døde inden 1642. Han fæstede en gård i Skjoldborg på 2 pund af præsten i Skjoldborg. Klemmed var død i 1642, hvor sønnen Jens overtog fæstet.
Han blev gift med

Anna Pedersdatter
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som var født omkring 1569 og døde 1649. Hun blev 80 år gl. Hendes herkomst kendes ikke.
De havde børnene:
Peder Clemedsen. Han boede i Sundby i Stagstrup sogn, hvor han formentlig var gårdmand. Han blev begravet den 9. maj 1658 i Stagstrup.
Mads Klemmedsen. (Ane 402). Han blev gift med Kirsten Pedersdatter. Han var gårdmand i Gierup i Stagstrup sogn og blev begravet i Stagstrup den 29. november 1669.
Mette Clemedsdatter var født omkring 1588. Hun blev gift med Niels Poulsen Bonde (o.
1591 – 1667). Han døde 76 år gl. som gårdmand i Bundgård i Skjoldborg sogn. "Salig Niels Bondes Hustru i Bundgaard" døde 81 år gl. og blev begravet i Skjoldborg
den 28. september 1669.
Anne Clemedsdatter født omkring 1592 i Skjoldborg. Hun døde 82 år gl. i Sønder Skjoldborg og blev begravet den 7. januar 1674 på Skjoldborg kirkegård. Hun blev gift med
Villads Chrestensen Bundgaard (o. 1585 – 1649). Han er nævnt i Ørum Slots
mandtal 1620-21. 1631 stod han som fæster af en gård i Sønder Skjoldborg sammen
med Thomas Sørensen. I matriklen af 1664 er han opført som fæster af en gård i Sønder Skjoldborg på hartkorn 8 tdr 6 sk og 1½ fjk. Han er flere gange nævnt i tingbogen. 1670 var han vurderingsmand. Han døde 64 år gl.
Zidsel Clemedsdatter født omkring 1598. Hun ”døde 71 år gl. som S. Peder Pedersens
Hustru Zidsel Klemidsdatter” og blev begravet den 23. maj 1669 på Skjoldborg kir78

kegård. Hun blev gift med Peder Pedersen (o. 1597 – 1668), som boede i Sønder
Skjoldborg.
Chresten Clemedsen født omkring 1604. Han døde 55 år gl. i Sønder Skjoldborg af "en
heftig sote syge" og blev begravet den 20. november 1659 på Skjoldborg kirkegård.
Han blev gift med (1) Dorte Chrestensdatter (død 1651). Han blev gift (2) med Else Chrestensdatter. Efter Chrestens død giftede hun sig i 1660 med Svend Jespersen. Hun døde omkring 1670, hvor der blev afholdt skifte efter hende.
Jens Clemedsen født omkring 1613 og begravet den 23. januar 1669 på Skjoldborg kirkegård. Han overtog forældrenes fæstegård i Skjoldborg i 1642. Hans fæstebrev, som
findes i Ørum Lens regnskab lyder som følger:
Anno 1642 den 7 August her jeg underskrevne sted og fæst denne brevviser Jens
Clemedsen den 2 punds Gård jeg har i Skjoldborg, som hans Sal. Fader fradøde,
med sin Ager og Eng og rette tilliggende udi Indmark og Udmark, dog med saadanne
Conditioner og Vilkor, at forne. Jens Clemedsen skal forsørge sin gamle Moder Anne
Pedersdatter nødtørftigt hende Livstid efter sin Contract og løfte, og holde forne.
Gård med Hævd og Bygning, ikke leje eller laane Ager eller Eng fra Gården, og udgive den pligtige Landgilde og Tiende, som pleier efter Skjoldborg Præstegaards
Jordebog, endelig at ydes og udgives, og at han skal gøre egte og Arbeide af forne.
Gård naar han tilsagt bliver, at saa, udi Sandhed som forskrevet staar bekiender jeg
med egen Haand skrevet og underskrevet af
Poul Chrestensen Paaske egen Haand
Skjoldborg Præstegaard.
Faderen var da død, og han fik moderen på aftægt. Han døde 55 år gl. Ved begravelsen skrev præsten: "en storheds Husmand af Nørby".
Anders Clemedsen. Han boede i Biersted i Snedsted sogn (1660).

Jens Christensen Yde
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Han var gift med

Maren Jensdatter
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Hun døde i Stagstrup og blev begravet den 20. november 1651 på Stagstrup kirkegård. Af KB
fremgår: 1651 ... blev Maren Jensdatter sl. Knud Jensen Jyde hans Moder udi Stagstrup begravet.
Af deres børn kendes:
Christen Jensen Yde, som døde i Stagstrup og blev begravet her den 4. august 1664.
Knud Jensen Yde (død 1650). (Ane 406). Han var gift (1) med NN Christensdatter og
(2) med Maren Christensdatter (omk. 1612-1687).
Han var bonde i Stagstrup i Stagstrup sogn.
De havde antagelig også sønnen Jens Jensen Yde, født omk. 1618, død i Stagstrup Anneksgård
og begravet i Stagstrup 9/9 1688. Han var gift med Mette Christensdatter, som døde i julen 1688
og blev begravet 1. januar 1689 i Stagstrup. De må have boet på Mors, inden de flyttede over til
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sønnen Jens Jensen Yde, som var bonde i Stagstrup Anneksgård. Jens Jensen d.æ. Yde regnes
som stamfar til en stor slægt Yde fra Stagstrup.
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