Min mormor, Birthe Anne Marie Christensens slægt
Hendes slægt er allerede beskrevet i min mor, Kristiane Jensens, gamle slægtsbog fra 1957.
Der der en del fejl i slægtsbogen, og desuden mangler der en del, det vil jeg forsøge at rette op på.
Fejl 1:
Mourids Olufsen Møller som er ane nr. 6 i den gamle slægtsbog, er ikke søn af Jep Mortensen
Ulkær. Han forældre var Oluf Møller og Dorethe Elisabeth Mouridsdatter Af Kongenholm
Mølle.
Med Jep Mortensen Ulkær ryger alle hans forfædre også ud af bogen,- de er ikke vores slægt.
Fejl 2:
Der er en rørende historie om ane nr. 2, Morten Pedersen i bogen:
”Lidt syd for Ringkøbing, boede der på Tranmosegaard en stor studehandler, der hed Jens
Strandbygaard, men som i almindelighed blev kaldt Jens Tranmose. Han traf deroppe i
Himmerland på en lille opvakt dreng, der hjalp ham med at drive studene herned syd på.
Han var fattig og pjaltet, men han var adræt, som det hedder på Vestjydsk.
Jens Tranmose kom til at synes om ham, og drengen fulgte med ham til Tranmosegaard og det
blev som et hjem for ham.”
Historien er desværre ikke sand. Morten var nok ikke en pjaltet dreng, Jens Strandbygård
tilfældigt har fundet. Der er formentlig familieskab imellem dem. Morten Pedersens farmor
hedder Karen Gundesdatter, og Jens Strandbygård har en farbror Gunde Thomsen der er født i
Himmerland, Bjørnsholm sogn. Det er nok begrænset, hvor mange personer af det navn, der
levede der.
Men givet er det, at Morten allerede som 16-årig har været i Jens Strandbygårds tjeneste. For han
nævnes i Velling Kirkebog som konfirmeret 1770: Velling, KB opslag 151: Forpagterens dreng
Morthen fra Rygaard.
Bortset fra det, var det nok rigtig at han var en usædvanlig kvik dreng, for det gik ham som
bekendt usædvanlig godt.
Fejl 3:
Birthes far som i slægtsbogen kaldes for Mads Jensen Christensen. Det skulle være Mads Jessen
Christensen. Hans slægt er slet ikke taget med i bogen, og det er synd for den er virkelig
interessant. (Adelsslægt)
Hendes mor hedder i bogen Kristine Marie Pedersen. Det skulle være Christiane Marie
Pedersen. Det er ret væsentlig, for det er hende min mor, Kristiane Jensen er opkaldt efter.
Mads Jessen Christensen, Birthes far.
Født 23 juli 1835 i Østbek, Ølgod
Det er ikke tilfældigt at han har fået sit navn. Hans morfar hed også Mads Jessen og hans farfar
igen hed også Mads Jessen.
Død 18 maj 1900 i Bjerremose, Horne sogn.

Anna Madsdatter, Mads Jessen Christensens mor.
Og datter af Mads Jessen, som omtalt nedenfor.
Født i slumstrup Mølle (nævnes ved død)
Sædding, Ringkøbing 1800-15 opsl 35
Folketælling 18 feb i 1834:
Står hun som "Kjøkkenpige" Lunderup hovedgård i Varde.
Gift 4 sept. 1834 i Varde Kirke (er også indført i Ølgod kirkebog)
med enkemanden Christen Christensen i Agersnap Ølgod.
Forlover er Niels Plauberg (forpager på Lunderup hovedgård hvor Anne tjente)
og Hans Peder Christensen i Aggersnap (Mands broder)
Niels Plauberg = Niels Hansen er gift med Mads Jessens søster Maren Jesdatters datter:
Maren Plauberg = Maren Nielsdatter
Så det er ikke helt tilfældigt at Anna er havnet her og at Niels Plauberg bliver hendes forlover og
måske endda holder hendes bryllup. Det er vist et godt eksempel på et arrangeret ægteskab.
Mads Jessen:
Er født i Letbæk Mølle, Tistrup sogn ca. 1770. Hans dåb er ikke fundet da Kirkebogen er brændt
sammen med Hodde præstegård 1776.
Han bliver gift med Karen Mortensdatter 22/10 1797 i Bølling Kirke. Karen Mortensdatter tjente
i Slumstrup Mølle Sædding sogn, og havde et uægte barn som var født 1786. Det var lidt
usædvanlig at en pige med et uægte barn kunne blive gift med en mand af god familie, men der er
en forklaring:
Den gamle møller i Slumstrup Mølle, Jens Madsen døde 1797 og Karen Mortensdatter arver
delvist møllen.
Det viser sig nemlig at hun er datter af en bror til møllerens kone, Maren Ifversen Kierkegaard,
og parret havde ingen børn selv. Så kunne også en enlig mor blive attraktiv dengang.
Bølling Herreds skøde- og panteprotokol, den 21. marts 1797:
Her tinglyses Jens Madsen Møller og hustru Maren Iversdatters sidste vilje, hvori det fremgår, at
når Jens Madsen er død, skal hans ejendom tilfalde "hans kones broderdatter, Karen
Mortensdatter", eftersom hun i mange år havde tjent dem uden løn." (det var en klog beslutning)
Mads Jessen bliver derfor møller i Slumstrup.
De sælger senere Møllen og køber gården "Cathrinelund" - Agersnapvej 4, i Ølgod
Det er A. Ratenburg der i 1809 sælger gården til Mads Jessen. Mads Jessen må låne 2000
rigsdaler, hvoraf Andreas Ratenburg må kautionere for 400 rigsdaler.
Den 6. oktober 1816 sælger Niels Jensen gården ”Stoltenborg” - Frøsigvej 10 i Ølgod til Mads
Jessen. Prisen er 300 rigsbankdaler og aftægt til sælger. Mads Jessen er handelsmand, i den tid
han har haft ”Cathrinelund”, har han bortsolgt ca. halvdelen af hartkornet. I 1821 døde Mads
Jessen,- kirkebogen fortæller, at han på vej fra Varde døde ved Kirkevad i Horne.
Den 27. oktober samme år blev der holdt offentlig auktion over ”Stoltenborg”, Mads Jessens
dødsbo. Gården blev solgt til Ole Hansen af Astrup for i alt 521 rigsbankdaler.
Den gamle møllerkone har Mads Jessen og hans kone taget med til Ølgod og hun dør der 23 maj
1813: ”Konen Maren Iversdatter fra Cathrinelund død 87 år.”
Arven fra den gamle møller af Slumstrup har gjort god gavn.

Jes Madsen, Mads Jessens far.
Møller i Letbæk, Tistrup sogn. Født i Krarup, Tistrup sogn ca. 1725.
Død i Letbæk Mølle 25 sept. 1773.
Han giftede sig til Møllen med:
Anne Lauridsdatter:
Datter af den gamle Møller, Lauirids Christensen i Letbæk. Hun er født ca. 1730 og død i Letbæk
Mølle 29 maj 1819.
Laurids Christensen er født 24 marts 1701 i Karlsgårde, og død ca. 1750 i Letbæk.
Jes Madsens af Letbæk Mølles forældre var:
Mads Jessen
Det vides ikke hvor han er født, men han boede i Krarup, Tistrup sogn, og døde sandsynligvis der
efter 1759 hvor han er forlover i Øse sogn.
Han var gift med:
Maren Michelsdatter:
Hun er født på Mølbygaard i Ansager ca. 1701.
Hendes forældre var:
Michel Jørgensen:
Han ejede den store gård ”Mølbygaard” i Ansager. Mølbygaard var en tidligere Herregård, men
alt fæstegodset var solgt fra. 1690 var gårdens Hartkorn 6-7-2-1, så det var stadig en ret stor gård.
Michel Jørgensen er født 1666 i Kvong sogn, død 1735 i Mølbygård, Skovlund, Ansager sogn,
begravet 10. maj 1735 i Ansager sogn. Han overtog efter sin bror Christen Jørgensen, Mølbygård
og solgte i 1706 gården til handelsmand og rådmand Lars Jepsen Tarm fra Varde. Han køber
gården tilbage i 1720. Han blev viet til (1) Kirsten Christensdatter, 1. maj 1701 i Ølgod kirke,
Ølgod sogn, født 1677 i Hejbøl, død 1711 i Ansager sogn, begravet 25. februar 1711.
Michel dør 1735 og han har været en holden mand, fremgår det af skiftet. Af dyr på gården har
han haft 6 heste, 17 køer, 30 gamle får, 14 lam samt 3 svin. Desuden en del sølv –og messingtøj.
Hans forældre var:
Jørgen Christensen
Han nævnes i matriklen 1664 som gårdfæster i Hallum, Kvong sogn. Gården ejedes af kongen og
tjente til lensmanden på Riberhus. Han blev viet til:
Maren Michelsdatter Barfod
Hun har været i aftægt på Mølbygård, og er det til sin død i 1716 d.19. april, hvor hun bliver
begravet. Hendes far var:
Michel Poulsen Barfod
Han var gårdmand i Mølbygård, Ansager sogn. Født ca. 1600 i Øse sogn.
Hans forældre var:
Poul Jørgensen Barfod
Poul Jørgensen Barfod, født ca. 1575 i Grimstrup, død 10. marts 1654 i Øse. Han ordineredes den
5. april som præst for Øse og Næsbjerg menigheder. I 1640 ansøgte han kongen om at få et bol i
Øse, som han havde haft i fæste, til bestandig at høre under præstegården. Han begyndte allerede
1646 at føre kirkebog, hvilket skete efter kongelig befaling af 22. april 1645. I kirkebogen
nævnes, at der skulle ansættes folk, der med lange kæppe ved et slag oven i hovedet skulle vække
de, som sov i kirken.

Han blev viet til Anna Lambertsdatter Riber 21. juni 1602. (Hendes slægt, se senere)
Hans forælder var:
Jørgen Jørgensen
Født omkring 1550 i Henne Præstegård, hvor hans far, Jørgen Poulsen var præst. Han døde ca.
1618 i Grimstrup. Han kaldedes 1584 til sognepræst for Grimstrup-Årre menigheder og blev
1608 provst for Skads Herred. Han blev viet til:
Giertrud Lauritsdatter Barfod.
Hun er født 1565 i Sædding Storgaard i Nr. Nebel sogn. Død 1641 i Grimstrup.
Hendes far var:
Laurids Jensen Barfod
Laurits Barfod var ejer af Sædding storgård i Nr. Nebel sogn. Hans fødselsår kendes ikke, men
han levede endnu 1585. Han nævnes 1564 på Vester Horne Herredsting og fører da adeligt
våben. Han var herredsskriver. For en del år siden så man endnu i engene hans navnetræk på
træstolperne, der angav skel. Hans ligsten ligger mellem de to øverste stole i Nørre Nebel kirke. I
1576 lod han sit navn og våben indskære i den øverste mandfolkestol i Nørre Nebel kirke. Hans
hustru Annes navn og årstal er ligeledes indskåret på en af kvindestolene i kirken.
Hans forældre var:
Jens Knudsen Barfod
I 1532 boede han i Sædding og endnu i 1562 boede han her. I 1541 var han tingholder, og tog da
lovhævd på Tudmose hussted (Hungerbjerg på Øster Debel Mark i Lunde sogn).
Det sted som hans kone fik i søskende skifte efter sin far, som hendes bror havde ført sag om.
I 1544 kaldes han herredsfoged i Vester Horne Herred i en strid med Eske Nielsen i Loftgård.
Jens Knudsen Barfod (V,l) hører vi første gang om, da han i 1532 reddede en af kong Frederik I.s
mænd, der var sendt til herredet for at indkræve kongeskat. Bønderene blev åbenbart så
forbitrede, at de ville slå opkræveren ihjel, for i et kongebrev står der, at Jens Barfod måtte være
fri for ranstov, sandemandstoveller noget andet tov for sin livstid, fordi han »lod sig velvilligen
findes at undsætte Mads Skriver«. I en række grove sager skulle nogle mænd fra herredet udpeges
og afgive en udtalelse tov som tinget lagde til grund for dommen, og åbenbart slap Jens Barfod
for at skulle deltage her. Få år efter udbrød Grevens Fejde, og Skipper Klemens styrker nåede
ned i vestjylland til omkring Varde. Efter sigende skal de fleste medlemmer af slægten da have
gjort fælles sag med bønderne til fordel for den fangne konge Christian II. Sandsynligvis er Jens
Barfod også gået med, men vi kender ikke noget til hans meriter.
Trods alt var han dog også efter krigens ophør og efter reformationen den fornemste mand på
egnen. I 1541 var han tingholder og herredsfoged, da han tog lovhævd på Tudmose hussted
(Hungerbjerg på Øster Debel Mark i Lunde sogn). Det bevidnedes, at han havde ejendommen
»inden alle 4 markskel, og kender han ingen at have lod eller del deri uden sig og sine søskende.«
Derved kom han i strid med Nils Skoning, som også gjorde krav på gården, der da lå øde, men i
1542 bevises det, at Jens Barfods far og dennes forældre havde haft Tudmose før han, og
beboerne havde svaret dem både skat og landgilde. Velbyrdige adelsmænd som ridder Otto
Krumpen, Henning Qwitzov i Lydom, Palle Bang i Hennegård, Thomas Stygge i Frøstrup, en
borgmester, en byfoged og en rådmand fra Varde samt Eske Nielsen dømte da, at Jens Barfod
skulle beholde Tudmose. I 1544 kom han imidlertid i strid med Eske Nielsen i Løftgård og
stævnede da som herredsfoged i Vester Herred Oluf Stofferskou til Donneruplund og Niels
Staffensen til at møde i Viborg, når kongen kom der, for at få klaret en dom, som han mente, at de
med urette havde dømt mellem Jens Barfod og Eske Nielsen. I 1553 beseglede han som vidne sin
svogers skøde til Thomas Stygge, og i 1562 bor han endnu i Sædding. Som de andre oprørske

under Grevens Fejde havde kongen også inddraget Sædding Storgård. som krongods, og Jens
Barfod måtte derfor foruden gæsteri til kongen også svare landgilde. I 1562 måtte gården således
betale ialt 10 hestes gæsteri, 112 ørte smør, 2 ørte rug, 2 ørte byg, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns og i
penge 12 skilling, der skulle betales til Helmis (1.november) og 12 skilling til Volmis (1.maj) (2)
Jens Barfod var sandsynligvis gift med en datter af Christian Stygge til Frøstrup, og de havde tre
børn, som vi kender til, nemlig VI, 1-3. Johanne Knudsdatter Barfod (V,2) kan have været den
næstældste, men rækken af børn kendes ikke. Hun fik i søskendeskifte efter sin far udlagt
Tudmose hussted med ager og eng, som hendes bror havde ført sag om. Det lå i Lunde sogn.
Han var (måske) gift med:
xxx Christensdatter Stygge
Datter af Christen Stygge og Ellen Rotfeld
I 1553 beseglede Jens Barfod som vidne sin svogers skøde til Thomas Stygge, og i 1562 bor han
endnu i Sædding.
Så Jens Knudsen Barfod var sandsynligvis gift med en datter af Christian Stygge til Frøstrup, og
de havde tre børn, som man kender til. Hendes fornavn er ukendt.
Der er kilder der mener det er sandt, men der er flere der mener at det ikke er bevist.
Denne slægts gren går via Hvideslægten, Valdemar den Store, Erik Ejegod, Svend Tveskæg og
Harald Blåtand til Gorm den Gamle, hvis man tror på ovennævnte.
Knud Jensen Barfod, Jens Knudsen Barfods far.
Knud Jensen Barfod født ca. 1460, død før 1553. Han var ejer af Sæddingård i Nr. Nebel sogn
samt herredsfoged i Vester Horne Herred. Han nævnes i 1494 og 1502 på Vester Horne
herredsting og forsegler da med sit adelige våben. Han har i 1503 indværget et byggested kaldet
Tudmose hussted. Han blev viet til Ukendt.
Hans far:

Jens Barfod

Adelsslægten Barfods våbenskjold

Født omkring 1430, død før 1493 i Sædding Storgaard, Nr. Nebel.Vi kender heller ikke meget til
Jens Barfod, men vi ved da, at han den 13. april 1455, den første søndag efter Påske, blev adlet af
kong Christian I.
Hans slægt kan, ifølge Barfod slægtens hjemmeside, føres tilbage til de gamle Viking høvdinge
der regerede i Norge og England. Se også bogen ”Barfod sagaen”
http://stamtavle.barfod-barfoed.dk/getperson.php?personID=I3473&tree=barfod1
Jeg kan ikke garantere for indholdet.

Anna Lambertsdatter Riber (gift med Poul Jørgensen Barfod, se tidligere)
Hendes forældre:
Lambert Sørensen Riber
Han er født ca. 1530 i Ribe, død 2. august 1601. Han blev ca. 1550 sognepræst for Øse og
Næsbjerg menigheder. Han blev gift med datteren af forgængeren i embedet, N. N. Pedersdatter,
og han udnævntes senere til provst for Skads Herred. Han blev viet til N. N. Pedersdatter som må
være død kort efter, da han bliver viet til Mette Madsdatter Buch 17 jun 1576.
Hendes far:
Mads Knudsen Buch
Mads Knudsen Buch, sognepræst i Egtved og Ødsted i over 52 år og provst i Jerlev herred, f.
omk. 1500/1505 i Nagbøl, Skanderup, d. 1584 i Egtved, g. formentlig efter reformationen m.
Ursula Caspersdatter, (efternavn usikker) der endnu levede i 1608. Hun kunne muligvis være
hans anden hustru, da hun levede så længe.
Han blev i 1531 ordineret og indsat i kaldet som sognepræst i Egtved af den katolske biskop Iver
Munk. Efter reformationen i 1536 fortsatte han som protestantisk præst. Han har muligvis været
ansat i Ribe, idet han fik et såkaldt vikarie i Helligåndsgårdens kirke i Ribe, som bestod af
indtægten af en gård i Nebel, Vorbasse sogn. (Ribe kapitels ældste jordebog fra 1520 viser, at
kapitlet bl.a. havde to gårde i Thorsted og tre i Bøgvad, Egtved sogn). Helt frem til 1554 havde
hr. Mads indtægten af gården i Nebel, da han afstod den til kongen. I stedet for gav kongen ham
på livstid kongetienden af Egtved sogn. Brevet herom er dateret: “Egtved Mandag efter Kong
Oles Dag”. Dette er Kong Olavs dag, den 30. juli 1554.
Christian III har vel været på jagt på egnen denne dag og boet i præstegården, hvor der altid
skulle stå et værelse til rådighed for kongen.
Af Christian IV dagbøger fremgår det, at denne også overnattede i Egtved præstegård.
Mads Buch blev ordineret til præst af “gamle Iver Munk” biskop i Ribe, og han fik kaldsbrev på
Egtved og Ødsteds sogne. Den første tid i præstegården har Mads Buch naturligvis levet i
cølibat, men formentlig kort efter reformationen er han blevet gift.
Mads Buch sagde engang i en prædiken til sin menighed: “Når Vorherre på dommens dag kalder
på mig og siger: Mads! Så dukker jeg mig. Men kalder han atter på mig og siger: Mads! Så siger
jeg: Herre her er jeg! Vorherre: Hvor har du dine får? Hertil svarer jeg: Herre, du gav mig ingen
får. Du gav mig kun stinkende bukke!”.
Hans far:
Knud Jepsen Buch
Født omkring 1460 i Skanderup, død på Nagbølgaard.
Han var (måske) gift med xx Mogensdatter Lange (Se hendes slægt senere)
Hans anden fødte søn hed Mogens, det indikerer at det kan være sandt.

Buck Slægtens våbenskjold
Han far:

Jep Nielsen Buch
Jep Nielsen Buch, herredsfoged, ejer af Nagbølgaard, f. omk. 1420 i Nagbøl, Skanderup, d. 1500
i Skanderup, g. m. Mette Anchersdatter, f. omk. 1420.
Jep Buchs segl hidrører fra et dokument i 1468. 1/6 1468 er “Iwer Nielsen og Jep Buck, brødre af
Nagbil” sammen med nogle væbnere tingsvidner ved salg af væbner Lawy Snobs gods i Malt
herred til ridder Tellef Rewentlow. (Danmarks breve fra middelalderen).
Hans forældre:
Niels Iversen Buch
Niels Iversen Buch, ejer af Nagbølgaard, f. omk. 1360 i Nagbøl,
Skanderup, g. m. NN. Tulisdatter, f. omk. 1390.
Hendes far:
Tuli Mørck
Tuli Mørck, væbner, selvejerbonde, f. omk. 1330, død efter 1400 i Nagbøl, boede i ”Tammesbøl”,
Skanderup sogn. Hustru kendes ikke.
Kancelliets Brevbøger meddeler følgende: “Nedennævnte jorder og ejendomme, som folk i
fordums tid i følge de af hr. Knud Mogensen (Buch) i Nagbøl, sognepræst i Skanderup, fremlagte
vidisser af Skanderup kirkes bog og gamle missale (messebog) har givet til Skanderup præstegård
i Nagbøl, herefter altid skulle høre til denne præstegård, nemlig en jord vest for Vaiberg, som
Knud Buch og Ancker Buch 1480 har givet til den daværende sognepræst hr. Anders Pedersens
underhold. Frepe toft som Tuli Mørck har givet, for hvilken han har tre agre i Thamisbølle, to
agre kaldede Kleingsmedtz toft, som Tuli Mørck 1397 har givet...”

Tuli Mørch

Knud Jepsen Buch (se tidligere) var muligvis gift med:
xx Mogensdatter Lange
Knud Jepsen Buch var gift med en datter af Mogens Lange oplyser mange kilder på nettet.
Deres næstældste søn hed Mogens, og det tyder på at hun var en Mogensdatter, men var hun
datter af Mogens Lange.?
Mogens Langes slægt kan føres helt tilbage til Gorm den Gamle ca. år 800.
Mogens Lange var gift med Sidsel Jepsdatter Juul. Han var søn af:
Niels Thomsen Lange og Anne Henriksdatter Reventlow
Det er igennem Anne Henriksdatter Reventlow at denne slægt kan føres tilbage til Svend
Tveskæg, Harald Blåtand, og Gorm den Gamle og Tyra Danebod.
I slægten er der 3 forbindelser der, ifølge flere kilder, kan føres tilbage til Gorm den Gamle og de
gamle Viking Høvdinge. Beviserne er dog ikke særlig stærke, men døm selv om det virker
troværdig.
Til gengæld er forbindelsen til Adelsslægten Barfod og Buch samt præsterne i Grimstrup og
Henne ret godt dokumenteret.
Se hele slægten på: www.el-vis.eu/aner
Henning Jensen

