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Ascanius-slægten fra 1572 til 1963
Udsnit af slægtsbog

Ascanius-slægten:
På Fyn: 1572-1622
Hans Knudsen Andrup
Simon Andersen Hoff

Præst Næsbyhoved-Broby-Allesø. ?-1572.
Præst Vigerslev. 1585-1622.

På Sjælland: 1630 -1655
Peder Simonsen Hoff
Præst Blistrup. 1630-1640.
Henrik Christensen Ascanius Præst Blistrup. 1640-1655.
I Jylland: 1695-1931
Saxo Henriksen Ascanius
Oluf Saxesen Ascanius
Saxo Ascanius
Olive Nicolette Ascanius
Bolette Kirstine Kirk
Olive Nicolette Andersen

Præst Boddum-Ydby-Hurup. 1695-1734.
Præst Boddum-Ydby-Hurup. 1734-1784.
Præst Gudum-Fabjerg. 1741-1817.
Ettrupgård i Thy. 1790-1862.
Dover Møllegård i Thy. 1824-1892.
Odby skole på Thyholm. 1855-1931.

På Fyn: 1887- 1963
Agnes Augusta Ascanius

Gudme skole på Fyn. 1887-1963.
Henrik Ascanius
Marts 2011
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Forord
Hermed præsenteres udsnit af slægtsbog om Ascanius-slægten.
Materialet er indsamlet i perioden 1987-1999 ved besøg i kirker, skoler, gårde og på
Lokalhistoriske arkiver, hvortil kommer oplysninger, foto og andet materiale modtaget fra
andre der interesserer sig for familien.
Udgangspunktet for arbejdet med slægtsbogen er en stamtavle, som min mor og far fik i
bryllupsgave i 1942, som er udarbejdet af min mors onkel, der var førstelærer på Fyn.
Navnet Ascanius er en latinisering af bynavnet Assens, og den første der tog navnet var
den unge præst Henrik Christensen der kom fra Assens og blev præst i Blistrup i 1640.
Jeg har tidligere givet udsnit af slægtsbogen til de lokalhistoriske arkiver og personer jeg
har samarbejdet med, men da der på det seneste har vist sig en bredere interesse for
materialet har jeg valgt at lægge det det på nettet til oplysning for andre der interesserer sig
for Ascanius-slægten.
Det skal bemærkes at en del navne i materialet er slettet, og at det omfattende afsnit om
min morfar og mormor er reduceret betragteligt - for ikke at træde nogen for nær.
Med venlig hilsen
Henrik Ascanius
Marts 2011.
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Ascanius-slægten
Hans Knudsen Andrup (tip 9)
f:

, + 1572.

Sognepræst til Allesøe-Næsbyhoved-Broby på Fyn.

Maren Hansdatter (tip 8)

Simon Andersen Hoff

f: 1559 i Allesøe, + 30-6-1591.

f: 1543

, + 1622

Sognepræst til Vigerslev, Fyns stift.

Peder Simonsen Hoff (tip 7)
f:

, + ca. 1647

Sognepræst til Blistrup, Ordineret 21-4-1630. Præst indtil 1640.
4 børn. Der er hans svigersøn Henrik der efterfølger ham.

Henrik Christensen Ascanius (tip 6)

Sara Pedersdatter Hoff

f: 1610 i Assens, + 1655 i Blistrup, 45 år.

f:

i Vigerslev, +

Præst i Blistrup i Frederiksborg Amt. Ordineret 5-2-1640
Henrik kom fra Assens på Fyn. Ascanius er Assens på latin.

g: 2. * med Eftermanden Henrik Mortensen Evendrup.
+ 1688. Ordineret 30-11-1655 sognepræst i Blistrup.

Saxo Henriksen Ascanius (3. barn) (tip 5)
f: 1650 i Blistrup, + 1733 i Boddum 83 år.

f:

Vibeke Christensdatter Schytte (gift 2. gang
i Vestervig, +

med)

i Boddum

Sognepræst til Boddum-Ydby-Hurup. Gift 1 * med enken efter Datter af Christen Nielsen Schytte, Sognepr. i Vestervig, +
1691.
formanden Friis Karen Madsdatter Schytte. + 1697 ingen børn.
Datter af Mads Christen Schytte sognepræst til Karby på Mors.

Oluf Holger Røther Saxesen Ascanius (3. barn) (tip 4)

Dorthea Kristine Optius (eller Opitius)

f: 8-9 1706 i Boddum Præstegård, + 16-81785 i Gudum Præstegård 76 år.

f: 1710, + 16-9 1795 i Gudum

Sognepræst til Boddum-Ydby-Hurup 1733-1784.
“Jubellærer”

Datter af Anders Frederik Opitius, Ejer af lergrav + 1745. Hustru
Karen Madsdatter. (eller Magdalene?

Saxo Ascanius (4. barn) (tip 3)

Bodil Kirstine Schree

f: 14-11-1741 i Boddum Præstegård, + 6-11-1816, 86 år.

f: 27-7 1769 i Holstedbro, + 29-4 1815 i Gudum.

Sognepræst til Gudum-Fabjerg 1782-1816. Kapellan 1780.

Olive Nikolette Ascanius Olivia?)(tip 2)

Christian Larsen Kirk, kaldet Degn

f: 1791 i Gudum, + 20-12 1862 i Ettrup

f: 1792
Ejer af Etterupgård i Hurup i Thy.

Bolette Kirstine Kirk (4. barn) (tip 1)

Anders Christian Nielsen, kaldet Gadegård

f: 23-2-1824 i Etterupgård,+ 1-5-1892, 68 år.

f: 10-9-1827 i Tvolm, + 10.5-1904 i Boddum.

(Bolette er Ascanius-slægten).

Ejer af Dover Møllegård i Thy. Søn af indsidder Niels
Kristian Nielsen og Mette Marie Andersdatter i Tvolm i Thy.

Olive Nicolette Andersen (2. barn) (oldemor)

Gift 3-8-1873

f: 11-9-1855 i Dover Møllegård, + 29-6-1931 i Herning 76 år.

Begravet på Odby Kirkegård. (Olive er Ascanius-slægten).

Lars Andersen (Ascanius)
f: 12-4-1845 i Vang, + 29-11-1925 i Uglev, 80 år.

Førstelærer i Odby fra 1877-1915. Se Wang-slægten....>

Agnes Augusta Andersen Ascanius (7. barn) (mormor)

Anders Christian Thøgersen

f: 30-3-1887 i Odby Skole, + 1-5 1963 i Randers.

f: 30-7-1885 i Ikast sogn, + 1956 i Laven (Silkeb.) Begravet i Gudme.
Førstelærer i Gudme på Fyn 1915-50. .

3 børn: Sonja f. 1914 og tvillingerne Aase og Vibeke.

Søn af Gårdm.Christian Thøgersen og Hustru Karen f: Andersen.

Aase Ascanius Nielsen

(mor)
f: 28-2-1917 i Gudme Skole, + 1982 i Randers.
3 børn: Niels Henrik, Else Vibeke f: 4-5- 1947 og Dorte f:31-3-1953.

Henrik Ascanius (proband)
f: 19-4-1944 i Svendborg, Født: Niels Henrik Ascanius Nielsen.

Kaj Nielsen (Far)
f: 8-7-1919 i Gudme, + 2-8-1983 i Randers. Benzinforhandler. Molbosl.-.>
Mor: Elisabeth Nielsen 18xx-1981; Far: Karetmager Niels Henrik Nielsen +
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Wang-slægten
Mads Lauritsen (Badskær) Wang(tip 5) gift 29-9-1704

Martha Jørgensdatter Honis

f: i Vang 20-7-1674, + sammesteds 7-5-1761 87 år.

f: 3-6-1670 i Honis Norge; + 29-10-1737 i Vang 67 år.

med enken

Badskær i Vang by og sogn i Thy.

6 pigebørn bl.a. Birthe >

Epitafium i Vang Kirke: “Den meget fornemme og for
Erfarenhed i Cirurgien vidt berømte Mand”
Birthe Madsdatter Wang (tip 4)

Søren Christensen Elkjær

f: 1707 i Vang; + 1778 sammesteds 71 år.

f. 1700 ; + 1777 i Vang 77 år.

9 børn bl. a. Martha >

Martha Sophia Sørensdatter (tip 3)

Laurits Lauritsen (Smed)

f: 1737

f: 1734

+ 1792

7 børn bl. a. Mads. (Martha er Wang-slægten)

Mads Lauritsen Smed

(tip 2)

gift i 1802

Else Andersdatter

f: 1761

3 børn bl.a. Anders. (Mads er Wang-slægten)

Anders Christian Madsen Smed (tip 1)
f: 6-7-1809

+ 31-10-1852. (Anders

Kirsten Hohannesdatter Guldhammer

er Wang-slægten)

f: 7-12-1815 i Sperrind + 24-7-1879 i Vang

4 børn bl.a. Lars Ascanius

Olive Nicolette Andersen (2. barn) (Oldemor 1)

Datter af Johannes Wenzel Antonisen Guldhammer, Sperrind
Gift 3-8-1877

f: 11-9-1855 i Dover Møllegård, + 29-6-1931 i Herning 76 år.

Begravet på Odby Kirkegård. (Olive er Ascanius-slægten).

Lars Andersen (Ascanius) (er Wangslægten)
f: 12-4-1845 i Vang, + 29-11-1925 i Uglev, 80 år.

Førstelærer i Odby fra 1877-1915. (Lars har taget konens efternavn)

Agnes Augusta Andersen Ascanius (7. barn) (Mormor)

Anders Christian Thøgersen

f: 30-3-1887 i Odby Skole, + ca 1962 i Randers.

f: 30-7-1885 i Ikast sogn, + 1956 i Laven (Silkeb.) Begravet i Gudme.
Førstelærer i Gudme på Fyn 1915-50..

3 børn: Sonja f. 1914 og tvillingerne Aase og Vibeke.

Søn af Gårdm.Christian Thøgersen og Hustru Karen f. Andersen.

Aase Ascanius Nielsen

(Mor)
f: 28-2-1917 i Gudme Skole, + 1982 i Randers.
3 børn: Niels Henrik, Else Vibeke f: 4-5- 1947 og Dorte f:31-3-1953.

Henrik Ascanius (Proband)
f: 19-4-1944 i Svendborg, Født: Niels Henrik Ascanius Nielsen.

Kaj Nielsen (Far)
f: 8-7-1919 i Gudme, + 2-8-1983 i Randers. Benzinforhandler. Molbosl.->
Mor: Elisabeth Nielsen 18xx-1981; Far: Karetmager Niels Henrik Nielsen,
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Molbo-slægten (Fårup Overgård)
Knud Sørensen (tip7)

Maren Nielsdatter

f: c1624

f: c 1622 i Fårup

; + 1706.

;+

Fårup Overgård

Søren Knudsen (tip6)

1. gang

f: ca 1660 i Fårup; + 27-12-1742, 82 år

Johanne Jensdatter
f: ca 1670 ;

+ 17-4-1701 , 31 år

Fårup Overgård
2. gang
16-11-1704
3. gang

Bodil Eriksdatter
Maren Madsdatter
f: c. 1674;

+ 20-10-1765 91 år

5 børn: Erik 1705, Johanna 1707, Christen 1710, Maren 1714
og Bodil 1718

Christen Sørensen Overgaard (tip5)
f: 1-1-1710 i Windum;

gift 21-9-1739

+ 6-9-1772 i Fårup.

Gårdmand på Fårup Overgård

2 børn: Søren 1741, Jens 1740.

Søren Christensen Overgaard (tip 4)
f: 22-10-1741 i Fårup; + 24-11-1811

.

gift 22-6-1774
Vindum kirke

Gårdmand på Fårup Overgård

Christen Sørensen Overgård (tip 3)
f: 25-1-1775 i Fårup ;+ 5-6-1848

Jørgen Christensen (tip 2)
f: 23-2-1824 i Etterupgård,+ 1-5-1892, 68 år.

Anna Lauristdatter
f: 20-12-1744

; + 27-10-1811.

3 børn Christen f: 1775, Laurs 1779, Maren 1781.
gift 7-9-1811
Vindum kirke

Gårdmand på Fårup Overgård.
Den 17-9-1835 skrev han selvejertestamente til sønnen Søren.
gift 9-4-1849
Vindum kirke

Husmand i Fårup.
Maren

“copuleret med”

Peder Andersen Molbo (tip 1)

gift 25-4-1889

f: 22-6-1863

Inger Jensdatter fra Hedegaard
Døbt: 18-12-1707

;+ 10-1-1938

Johanne Mortensdatter
f: 14-11-1875 i Fårup;;

+2-41871 som aftægtsenke i Fårup

Børn: Søren f:1812 og Ane Marie f: 21-3-1824

Ane Marie Christensdatter
f: 21-3-1824 på Fårup Overgård;

+ 26-7-1863 i barselsseng

5 børn: Ane Marie 1863, Johanne 1850, Christen 1852,
1854 og Peder Christian 1857.

Anne Marie Jørgensen
f: 26-7-1863 på Fårup Overgård; + 20-5-1939 i Krog

Murer og boelsmand i Krog
7 børn: Maren, Elisabeth, Gine, Anders, Laust, Anton og
Jens.
Peder Andersen fik ved kgl. bevilling den 8. Maj 1905 tilladelse
til at kalde sig Peder Andersen Molbo efter sin faders plejefader,
gift med faderens bestemoder. Et navn der blev brugt af hans far.

Elisabeth Nielsen f:Andersen (Molbo i 1905) (Oldemor)

Niels Henrik Nielsen

f: 17-2 1891 i Lee sogn.; + 11-10-1980 i Odense, begrave t i Randers.

f:

2 børn: Lilly og Kaj

Karetmager på Søndergade 2 i Gudme.

Aase Ascanius Nielsen

Kaj Nielsen (Farfar)

(Farmor)
f: 28-2-1917 i Gudme Skole, + 1982 i Randers.
3 børn: Niels Henrik, Else Vibeke f: 4-5- 1947 og Dorte f:31-3-1953.

Henrik Ascanius (Proband)
f: 19-4-1944 i Svendborg, Født: Niels Henrik Ascanius Nielsen.

,+

begravet i Gudme.

f: 8-7-1919 i Gudme, + 2-8-1983 i Randers. Benzinforhandler.
Mor: Elisabeth Nielsen 18xx-1981; Far: Karetmager Niels Henrik Nielsen;
.
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Hans Knudsen Andrup (tip 9)

Vi kender ikke hans kone.

f:
; + 1572
Sognepræst til Allesø og Næsbyhoved Broby kirker fra ? til 1572

To børn er kendte:
1: Maren Hansdatter (tip 8)

gift med

f: 1559 i Allesøe; + 30-6-1591

Simon Andersen Hoff
f:1543

; + 1622

Sognepræst til Vigerslev, Fyns Stift
ca. 1585-1622

2: Jacob Knudsen Andrup
f: ?
; + 1614 (se linie 4 på præstetavle i Allesø)
Sognepræst til Allesø og Næsbyhoved Broby kirker 1595-1614.

______________________________________
Hans Knudsen Andrup
Ascanius-slægten kan føres tilbage til sognepræsten i
Allesø og Næsbyhoved kirker Hans Knudsen Andrup
der døde i 1572. Vi kender ikke hans kone.
Hans søn Jacob Knudsen, født Andrup var præst i
samme kirke fra 1595 til ca. 1614, men han er ikke
den lige linie.

Wiberg om Hans Knudsen Andrup (og hans søn
Jacob Knudsen født Andrup)

Næsbyhoved-Broby Kirke

2. Hans Knudsen Andrup; se svigersønnen Andersen i Vigerslev.
4. 1595 ( conrektor i Fåborg ) Jacob Knudsen, født Andrup.

2. Hans Knudsen Andrup; se svigersønnen Andersen
i Vigerslev
4. 1595 (conrektor i Fåborg) Jacob Knudsen, født
Andrup

Datteren Maren Hansdatter
Det er datteren Maren Hansdatter, der fører
Ascanius-linien videre efter giftermål med Simon
Andersen Hoff, sognepræst til Vigerslev.
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Fra Næsbyhoved-Broby kirkes indre
Næsbyhoved-Broby kirkes historie
I kirken i Næsbyhoved Broby ligger bogen:
Næsbyhoved-Broby kirkes historie; Samlet og
skrevet i 1971-76 med tilføjelser i 1979. Jan. 76 og
marts 79; H.L. Jensen. Heri er oplyst:
“Mangel på præster fra 36-45”.
” Jeppe Hansen i strid med bymændene om to træer
på kirkegården”.
Om Hans Knudsen Andrup:” Det står lige så småt
til med kendskab til denne præst, kun ved vi at hans
datter blev gift med præsten i Vigerslev og at en søn
af ham senere kom til at beklæde præsteembedet i
Allesø/Broby”.
“Jacob Knudsen Andrup var søn af Peder Bagers
formand i embedet (Hans Knudsen Andrup). Hvor
han har gået i skole eller hvilket år han blev student,
er ikke oplyst. Han havde været conrektor i Fåborg,
senere præst i Lumby og kom herfra til Allesø hvor
han rimeligvis er barnefødt. I hvert fald satte
sogneboerne stor pris på ham. Ved hans død 1614
lod de en mindre sten over ham indlægge i Allesø
kirke”.

Kirkens korparti er med en sengotisk altertavle fra ca.
1500 og et alterbordspanel fra ca. 1575.
Døbefonten er af granit med relieffer med Kristus
løve og menneskehoveder; Sydtysk dåbsfad fra
omkring 1575.
Prædikestolen er en ungrenæssance prædikestol fra
1577 med arkader og samtidig himmel.

Allesøe kirke

Smedet
på
den
Jernbundne dør i kirken
står:
“HELP Ih (esu) s / anno
d (omi) ni mdx11”
(=1512). (Døren er altså
fra Hans Knudsen`s tid)

Fra Allesøe kirkes indre

I koret er indmuret en ligsten over præsten Carl
Pedersen
+1682,
samt en noget udslidt
sten over præsten
Jacob
Knudsen,
+1631, og hustru,
+1640.

Altertavlen er et maleri af
Tony Müller hvor Kristus
velsigner de små børn.

Simon Andersen Hoff, Sognepræst til Vigerslev, ca. 1585-1622 og Maren Hansdatter

Maren Hansdatter (tip 8) gift 1. gang

Simon Andersen Hoff

f: 1559 i Allesøe; + 30-6-1591

f:1543
; + 1622; “bonus
concionator et bene moratus”
Sognepræst til Vigerslev, ca.1585-1622
Kapellan 1571.

4 sønner og 2 døtre:
Hans Simonsen Hoff, præst i Snodstrup 1620-1648.
Peder Simonsen Hoff, (tip 7) præst i Blidstrup 1630-1640. 4 børn.
Knud Simonsen Hoff, præst i Hjørlunde (1605) til 9-1 1610.
(Magrethe Simonsdatter Hoff)

gift med

Peder Johansen (Hansen) Hoff præst i
Snodstrup1648-1689

Anders Simonsen Hoff, præst i Rynkeby og Revninge 1604-1654 (må være jubelærer). 6 børn
Gift 2 gang med Maren.....levede i 1637
___________________________________________

Wiberg om Simon Andersen Hoff

Sognekapellaner i Vigerslev

2. (1569), Hans Knudsen; (1571 Ore; se der) !!!
3. 1571. Simon Andersen Hoff; ( c. 1585 SP? Se der!!
6. Ca. 1585 (residerende kapellan fra 1571). Simon
Andersen Hoff, født ca. 1543. Student, Ordineret 1565;
Gift første gang med Maren Hansdatter af Allesø-Broby.,
født ca.1559, død 30.6 1591. 4 sønner og 2 døtre; Gift
anden gang med Maren der levede i 1637.
Se Hans S.H. i Snodstrup; Peder S.H. i Blidstrup; Knud
S.H. Hjørlunde; Peder Johansen i Snodstrup; Anders S.H. i
Rynkeby- R. (død 1622;” bonus concionator et bene
moratus” ??J.M.l.c.??; Hvorhos må bemærkes, at
Vigerslev var det første sted på, hvilket Biskob J Madsen
visiterede).
Tidstavle:
Hans Knudsen Andrup
Simon Andersen Hoff
Peder Simonsen Hoff
Henrik Christens. Ascanius
Saxo Henriksen Ascanius
Oluf Saxesen Ascanius
Saxo Ascanius
Olive Nicolette Ascanius
Bolette Kirstine Kirk
1892.

Præst Næsbyhoved-Broby-Allesø. ?-1572.
Præst Vigerslev. 1585-1622.
Præst Blistrup. 1630-1640.
Præst Blistrup. 1640-1655.
Præst Boddum-Ydby-Hurup. 1695-1733.
Præst Boddum-Ydby-Hurup. 1733-1784.
Præst Gudum-Fabjerg. 1741-1817.
Ettrupgård.i Thy. Født 1790; død 1862.
Dover Møllegård.. Thy Født 1824; død

Præstetavle i Vigerslev kirke
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Simon Andersen Hoff, Sognepræst til Vigerslev, ca. 1585-1622 og Maren Hansdatter

Vigerslev Kirke

Fra Vigerslevs kirkes indre

Prædikestol fra
1616
renæssance med
relieffer af Kristi
dåd, opstandelse
og himmelfart.

Tidstavle for Simon Andersen Hoff
1543: Simon Andersen Hoff født.
1559: Maren Hansdatter født
Første søn Hans Simonsen Hoff.
Anden søn Peder Simonsen Hoff (lige linie).
Tredje søn Knud Simonsen Hoff.
Første datter Magrethe Simonsdatter Hoff.
Fjerde søn Anders Simonsen Hoff.
Anden datter ????.
1565: Ordineret til præst.
1571: Sognekapellan i Vigerslev.
1585: Sognepræst i Vigerslev frem til 1622.
1591: Maren Hansdatter død 32 år.
1622: Simon Andersen Hoff død.

Hvad skete der på den tid
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Peder Simonsen Hoff, Sognepræst til Blidstrup 1630-1640

Peder Simonsen Hoff (tip7)

Vi kender ikke hans kone

f:

; + ca. 1647.

Sognepræst til Blidstrup 1630-40.
Ordineret 21-4-1630.

4 børn:
heraf Sara og Maren.
Henrik Christensen Ascanius
f: 1610 i Assens;

gift med

+1655 i Blidstrup 45 år

Sognepræst i Blidstrup. Ordineret 5-2-1640

Sara Pedersdatter Hoff
f:

i Vigerslev

gift 2.* med eftermanden Henrik Mortensen
Evendrup sognepræst i Blidstrup 1655-88

Maren Pedersdatter Hoff

Oluf Lauritsen Holbæk
Sognepræst i Græsted
_______________________________________

Peder Simonsen Hoff

Præstetavlen i Blistrup kirke

Peder Simonsen Hoff var født i Vigerslev på Fyn som søn
af præsten Simon Andersen Hoff. Vi kender ikke hans
kone. Det er hans svigersøn Henrik Christensen der tager
navnet Ascanius.

Tidstavle

Hans Knudsen Andrup
Præst Næsbyhoved-Broby-Allesø. ?-1572.
Simon Andersen Hoff
Præst Vigerslev. 1585-1622.
Peder Simonsen Hoff
Præst Blistrup. 1630-1640.
Henrik Christens. Ascanius Præst Blistrup. 1640-1655.
Saxo Henriksen Ascanius Præst Boddum-Ydby-Hurup. 1695-1733.
Oluf Saxesen Ascanius
Præst Boddum-Ydby-Hurup. 1733-1784.
Saxo Ascanius
Præst Gudum-Fabjerg. 1741-1817.
Olive Nicolette Ascanius Ettrupgård.i Thy. Født 1790; død 1863.
Bolette Kirstine Kirk
Dover Møllegård.. Thy Født 1824; død 1892.

Wiberg om: Peder Simonsen Hoff (og hans
svigersøn Henrik Christensen Ascanius).

5. Ordineret 21/4 1630. Kaldet til adjunctus et sucessor eller cum
spe sucessionis. Peder Simonsen Hoff af Vigerslev på Fyn; 4
Børn; Se eftermanden; Datter gift med Oluf Lauritsen .Holbek i
Græsted-M; Død Ca. 1647.

Blistrup Kirke

Henrik Christensen Ascanius, Præst i Blidstrup 1640-1655 og Sara Pedersdatter Hoff

Tidstavle for Peder Simonsen Hoff
1630: Sognepræst i Blistrup frem til 1640

Videre arbejde:
1. Find mere om: Hvad skete der på den tid

Hvad skete der på den tid
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Henrik Christensen Ascanius, Præst i Blidstrup 1640-1655 og Sara Pedersdatter Hoff

Henrik Christensen Ascanius (tip 6)

gift med

f: 1610 i Assens, + 1655 i Blidstrup, 45 år.

Sognepræst i Blidstrup 1640-55 i Fr. Amt. Ordineret 5-2-1640.
Henrik kom fra Assens på Fyn. Ascanius er Assens på latin.

Sara Pedersdatter Hoff
f:
g: 2 .*

i Vigerslev, +

med Eftermanden Henrik Mortensen Evendrup.
Ordineret 1655,som sognepræst i Blidstrup.

På præstetavlen i kirken står: Henrich Christensen 1640-55.

7 børn:
1. Peder Henriksen Ascanius
Sophie Darre
f: 18.1 1645 i Blidstrup, + 4.10 1738, 93 år
f: 19.12. 1649 Trondheim, + 2.4 1738 i Nordmarre i
Sognepræst til Aure og provst i Nordmàre i Norge.
Datter af Mentz Christophersen Darre, Sognepræst i
Tronhjem domkirke. 3 børn.
2. Hedvig Henriksdatter Ascanius
f:
i Blidstrup, +

3. Saxo Henriksen Ascanius (tip 5)
f: 1650 i Blidstrup, + 1734 i Boddum 83 år.
Sognepræst til Boddum-Ydby-Hurup.

Gift 1666
i Skt. Knud

Mathias Davidsen Reutze
f: 1640 i Stettin.
Sognepræst til Ryslinge, Fyn. Søn af hofpræst Reutze.
8 børn.

gift 1*

Enke efter formanden Friis
(Karen Madsdatter Schytte) ( 1 søn og 2 døtre)
f:
, + 1697 (ingen børn sammen)
Datter af Mads Christen Schytte, Sognepræst til Karby på
Mors

gift 2*

Vibeke Christensdatter Schytte
f: 1678 i Vestervig, + 1757 i Bodddum, 79 år.
Datter af Christen Nielsen Schytte, Sognepræst til
Vestervig,+1691

4. Kirsten Ascanius
f: i Blidstrup, +

Knud Lauridssøn Morsleth
f:
, + 1694
Sognepræst til Seest, i Jylland
Datter: Mette Morsleth, Gift med Ernst Svane f: 1654 i
Horsens
Ejer af Vassøgaard ? ( af biskop Svanes slægt) 8 børn

5. Chresten Ascanius
f:
i Blidstrup, + 1724 i Sand
Sognepræst til Sand sxxxx i Norge

Gunhild Johnsdatter
enke efter Lars Rasmussen

(6. Henrik Ascanius)

Magrethe Pedersdatter
Død som enke af xxx, kongelig Maltmølle i København
Kongelig resolution 1707, 5 juni.

Antageligt med eftermanden

(7. Oluf Ascanius)
Antageligt med eftermanden

______________________________________
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Wiberg om: Henrik Christensen Ascanius (og
hans forgænger og svigerfar Peder Simonsen Hoff):

Henrik Christensen kom som ung præst til Blistrup i
Nordsjælland, hvor han startede som kappelan. Den 3.
april 1639 blev han ordineret og den 5. feb. 1640 blev
kan “kaldet” til sognepræst. Vi kender ikke hans
forældre. Henrik blev kun 45 år.
Henrik Christensen tog navnet Ascanius, der er en
latinsk afledning af det danske stednavn Assens. (kilde:
Danske efternavne - betydning, oprindelse og udbredelse af Georg
Søndergaard. I 1971 var der 34 med navnet Ascanius).

Tidstavle
Hans Knudsen Andrup
Præst Næsbyhoved-Broby-Allesø. ?1572.
Simon Andersen Hoff
Præst Vigerslev. 1585-1622.
Peder Simonsen Hoff
Præst Blistrup. 1630-1640.
Henrik Christensen Asc. Præst Blistrup. 1640-1655.
Saxo Henriksen Ascanius Præst Boddum-Ydby-Hurup. 1695-1734.
Oluf Saxesen Ascanius
Præst Boddum-Ydby-Hurup. 1734-1784.
Saxo Ascanius
Præst Gudum-Fabjerg. 1782-1817.
Olive Nicolette Ascanius Ettrupgård.i Thy. Født 1790; død 1862.
Bolette Kirstine Kirk
Dover Møllegård.. Thy Født 1824; ød
1892.Olive Nicolette
Odby skole. Født
1855; død 1931.Agnes Augusta Ascanius
Gudme skole. Født 1887;
død 1963.

Sara Pedersdatter Hoff
Henrik blev gift med sin forgænger Peder Simonsen
Hoff`s datter Sara Pederdatter Hoff , og hun blev efter
Henriks død, efter den tids skik, gift med “eftermanden”
Henrik Mortensen (Evendrup).
Bemærk at den type giftermål ofte havde det formål at få
enken og hendes børn forsørget. Den kirkeejer, der efter
provstens godkendelse af et antal egnede kandidater til
den ledige præstestilling, skulle foretage den endelige
udvælgelse, kunne godt lade valget være afgørende af,
om den nye præst var indstillet på at gifte sig med
forgængerens enke og påtage sig forsørgelsen af hende
og hendes børn.

Præstetavlen fra Blistrup Kirke:

Henrich Christensen er Henrik Ascanius

5. Ordineret den 21. april 1630. Kaldet til adjunctus et
sucessor eller cum spe sucessionis. Peder Simonsen
Hoff af Vigerslev på Fyn. 4 børn. Se eftermanden.
Datter gift med Oluf Lauritsen Holbek i Græsted-M.
Peder Hoff død ca. 1647.
6. Kaldet den 5. februar 1640 . Kaldet til adjunctus et sucessor
eller cum spe sucessionis. Personnel kapellan her,ordineret 3.
april 1639. Henrik Christensen Ascanius gift med formandens
datter Sara Pedersdatter Hoff (Hun blev anden gang gift med
eftermanden Henrik Mortensen Evendorph.) Se Saxo Henriksen
Ascanius i Boddum-Ydby og M.D. Reuze i Ryslinge. Henrik død
1655.

Blistrup Kirke:

Henrik Christensen Ascanius, Præst i Blidstrup 1640-1655 og Sara Pedersdatter Hoff

Tidstavle for Henrik Christensen Ascanius
1610:
1639:
1640:
1645:

Henrik Christensen født i Assens
Kapellan i Blidstrup Kirke
Sognepræst i Blidstrup Kirke
Første barn: Peder
Andet barn: Hedvig
1650: Tredje barn: Saxo
Fjerde barn: Kirsten
Femte barn: Chresten
1655: Henrik død. 55 år.

Videre arbejde:
1. Besøg Lokalhistorisk arkiv i Blistrup.
2. Find mere om: Hvad skete der på den tid

Hvad skete der på den tid
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Saxo Henriksen Ascanius

(tip5)
f: 15.10 1650 i Blidstrup, + 1734 i Boddum, 83 år.
Sognepræst til Boddum-Ydby-Hurup. 1695-1734

gift 1*

14

Enke efter formanden Christian Christensen Friis 1669-1695

Karen Madsdatter Schytte ( 1 søn og 2 døtre)

Ordineret. 26.2 1695. Student Roskilde 1675, Cand. teol. 1680.
Karakter: mediocr.

f:
, + 1697 (ingen børn sammen)
Datter af Mads Christen Schytte, Præst til Karby på Mors

Vibeke Christensdatter Schytte

gift 2*

f: 1678 i Vestervig, + 1757 i Bodddum, 79 år
Datter af Christen Nielsen Schytte, Sognepræst til
Vestervig, +1691

5 børn:

1. Mogens Christian Ascanius
f: 1704 i Boddum; + 14.11. 1790 - 86 år.

Klokker ved Skt. Peders Kirke i Næstved. Student Helsingør 1724. Skoleholder i Jylland fra 1742 i Tørsløse?. Kaldet af
magistraten i Næstved år... Fik 80 rigsdaler i pension.

2. Henrik Saxesen Ascanius

gift med

Sophia Stub

f: 1705 i Boddum; + 1748 - 43 år.

døbt den 11.12.1716

Sognepræst i Herlufsholm

Datter af byfoged Niels Hansen Stub i Næstved

2 børn:

Maren Marie Erling

1. Saxo Johannes Ascanius

f: 1745 i Herlufsholm; + 1788 på Lund Mors
f:22.3 1762 på Strandbygård i Vendsyssel; +30.10 1847 i
Ejer af Lund Hovedgård på Mors og fajancefabrikken Vejlby præstegård på Fyn (gravsten?)
sammesteds Ligsten på Øster Assels kirkegård
1 barn:
Henrik Christian Ascanius; 9.2 1788 på Lund Hovedgård,
Anna Johanne Bork

Sognepræst i Vejlby på Fyn; + 26.2.1857 i Vejlby

f: 17.8 1797; + 20.4 1860

Provst i Vends? herred; Brevveksling med H.C. Andersen
Ingen børn
God til at mane: Fanden i form af sort puddel jaget ud af kirken; lugt af svovl bagefter.

2. Hans Ascanius
f: 1747 i Herlufsholm; Rimeligvis identisk med den i kgl. resolution af 1804 nævnte “Ascanius på Eskjær. Forvalter.

3. Oluf Holger (Røther) Saxesen Ascanius

gift med

Dorothea Kirstine Opitius

1784.
“Jubellærer” dvs. præst i mere end 50 år.

;+ før 1798Sognepræst til Boddum-Ydby-Hurup fra 1733Datter af Anders Frederik Opitius, Ejer af Lergrav.+ 1745
og hustru Karen Madsdatter

4. Christopher Ascanius

Cathrine Sink

f: 1706 i Boddum præstegård; + 1785 i Gudum præstegård, 76 år.

gift med
f: 1711 i Boddum præstegård; + begr. 27.6 1772 i Kjerte? 61 år. Sogne degn i
Kjerte, Fyn fra 1745 til 1772. Tidligere i Husby som skoleholder. Sognedegn
i Udby, Fyn 1743 og i Bolslev- Ejby – 1744. Ingen børn.

5. Helle Hellene Henriksen Ascanius

gift 5-8-1774

f: 1712 i Boddum præstegård; + begr. 3.11.1781 i Nykøbing Mors 69 år

f:

Johannes Willumsen Schmidt,
Sognepræst til Frøslev-Mollerup på Mors.
Tidligere kapellan hos Saxo i Boddum.

Deres barn : Vibeke Sofie Schmidt og mand sognepræst til Rødding-Skrave
Ribe stift Frederik Lorentsen . 3 sønner.
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Saxo Henriksen Ascanius
Saxo Henriksen Ascanius blev født den 15.10 1650 i
Blistrup i Frederiksborg Amt. Hans far var præst i
Blistrup kirke 1640-1655. Hans mor var Sara
Pedersdatter Hoff født i Vigerslev, hvor hendes far
var præsten Peder Simonsen Hoff. Det er således
Saxo’s mors slægt, der kan føres videre tilbage til
Hans Knudsen Andrup.
Tidstavle:
Hans Knudsen Andrup
Præst Næsbyhoved-Broby-Allesø. ?-1572.
Simon Andersen Hoff
Præst Vigerslev. 1585-1622.
Peder Simonsen Hoff
Præst Blistrup. 1630-1640.
Henrik Christens. Ascanius Præst Blistrup. 1640-1655.
Saxo Henriksen Ascanius Præst Boddum-Ydby-Hurup. 1695-1733.
Oluf Saxesen Ascanius
Præst Boddum-Ydby-Hurup. 1733-1784.
Saxo Ascanius
Præst Gudum-Fabjerg. 1782-1817.
Olive Nicolette Ascanius Ettrupgård.i Thy. Født 1790; død 1862.
Bolette Kirstine Kirk
Dover Møllegård.. Thy Født 1824; død 1892.
Olive Nicolette
Agnes Augusta Ascanius

Tidstavle – Holm-slægten:
Jens Holm
Borger Viborg
Jacob Jensen Holm
Biskob Ålborg, + 1609
Thøger Jacobsen Holm
Præst i Skyum, + 1630
Karen Thøgersdatter, +1672 Gift med Niels Knudsen Schytte

Tidstavle – Hegelund-slægten:
Kristian Nielsen, + ca. 1475
Lange Steffensen, +1554
Peder M. Hegelund, +1584
Elsebeth Pedersdatter Hegelund g.m.

Borgmester Varde
Rådmand i Ribe
Borgmester i Ribe
Jacob Jensen Holm, biskob

Boddum Kirke

Odby skole. Født 1855; død 1931.
Gudme skole. Født 1887; død 1962.

Saxo var gift to gange
Først var Saxo gift med Karen Madsdatter Schytte,
født x?x og død 1697, der var datter af Mads
Chresten Schytte, præst til Karby på Mors 16581687. Hun var enke efter formanden Christian
Christensen Friis. De fik ingen børn sammen. Denne
del af Schytte-slægten kan føres tilbage til Mads
(Nielsen) Schytte, præst i Brostrup-Havenslev, født
1490 og død 1551.
Anden gang var Saxo gift med Vibeke
Christensdatter Schytte født i Vestervig 1678 og
datter af Chresten Nielsen Schytte, sognepræst til
Vestervig 1676-1691. Det er denne gren af Schytteslægten der fører Ascanius-slægten videre. De fik 5
børn sammen. Bemærk at de to sønner Henrik og
Oluf også blev præster og den ene datter blev gift
med en præst. De to sønner Mogens og Christopher
blev skoleholdere.
Bemærk at Saxo i sit første ægteskab blev gift med
formandens enke. Det var normal praksis på den tid,
at den nye præst blev gift med formandens enke,
fordi ægteskabet den gang ofte mere var en
forsørgelses-foranstaltning end et forhold baseret på
kærlighed. Ofte betingede kirkeejeren sig, at den nye
præst skulle gifte sig med præsteenken, så han var fri
for selv at forsørge hende og hendes børn.
Tidstavle – Schytte-slægten:
Knud Skytte
Niels Knudsen Schytte
Chresten Nielsen Schytte
Vibeke Christensdatter Schytte

Herredsskriver, Hvidberg gd.
Præst til Vestervig 1641-1676
Præst til Vestervig 1676-1691

Boddum Kirke

Kongen havde år 1630 og 1666 Jus patronatus til
kirken, men i 1749 beretter Niels Sommer, ejer af
Boddum Bisgård, at have købt Kirketiende, og kirken
fulgte nu denne gård, indtil 1912.
Ved våbenhusets opførelse i 1880 fandt man indenfor
skibets vestgavl en skindpung med 1070 mønter fra
tiden mellem 1501 og 1626.
Altertavlen i Boddum kirke
Altertavlen i kirken er fremstillet i 1701 ifølge
påmaling nederst til
højre på tavlen. Den er
således
fremstillet
Saxo’s tid dvs. mellem
1695 og 1733.
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Præster i Boddum kirke
Prædikestolen i Boddum kirke
Inden i prædikestolen er
malet: År 1584 er denne stol
forfærdiget af nye, og ano
1833 er den af sognets
beboere bekostet opmalet,
Laurits Læhnsmann Kjær.
Nystaferet aar 1925 Harald
Munk.

Wiberg om: Saxo Henriksen Ascanius

I 1844 skrev præsten Chr. Brandt Carstensen
om Saxo Henriksen Aschanius:

9. Ordineret 26. febr. 1695. Saxo Henriksen Ascanius født i
Blidstrup, den 14. okt. 1650; Student fra Roskilde 1675: Cand.
theol. 1680, mediocriter; Gift første gang med sin forgængers
enke som døde 1697; ingen børn; gift anden gang med Vibekke
Christensdatter Schytte datter af præsten i Vestervig. 3 sønner;
Se efterfølger; Henrik Saxesen Ascanius i Herlufsholm. Død
1733.

Wibergs fortæller videre om Saxo:
Ualmindelig stærk og langmodig; sømmede selv
kisten til for sin første hustru, som han elskede højt,
sigende: “Gud ske lov, at hun ligger, som hun
ligger”. Da hans lade var blæst om i en svær storm,
glædede han sig over den frie udsigt. Da man ville
forskrække ham med at svensken (det er under krigen
med svenskerne) kom, sagde han: “ Kommer han, så
kommer han”. Satte en gang tre svenske officerer
under bordet med de ord: “Så skam! Se der karle!
Den, som kommer først ud får så skam! Se der!
Hug”.Indløb en anden gang en løbsk hest, kastede
den omkuld og holdt den fast. Kappelan H. M. Reutze
beskyldte ham forøvrigt for at være ”suurfittig”
Viberg fortæller også, at sognekappelanen H.M.
Reutze forlod embedet i 1702 formedelst sognepræstens ”suurfittighed”. (suuffittig betyder: 1)
Listig og fræk samt snu og lumsk ; eller 2) Karrig og
havesyg samt nærig og grådig).

Ovenstående tekst er fra bogen ”Series Pastorium in

Parochia Boddum et Parochia Ydby usque ad
tempora reformationis”, der opbevares i Boddum
præstegård. Herfra foreligger kopi af side 14 til 20.
Heri er også en præstetavle skrevet med gotisk
håndskrift.
Nedenfor er teksten bearbejdet jf. Sydthy årbog:.
Om Saxo Henriksen Aschanius var successor for Chr.
Friis kan ikke helt afgøres. Hans navn forekommer i
1701 den 6. marts, da hans kone anføres som fadder,
altså 6 år efter Friises død. Aschanius har næppe selv
ført kirkebøgerne, idet han altid nævnes af anden mand f.
eks. “Den hæderlige”, “Den ærværdige” hrr. Saxo
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Aschanius en datter osv. og fru Vibeche Schytte hrr.
Saxonis introduceret. Saxo Aschanius præst i
Boddum, Ydby og Hurup sogne 1695 - 1734.

forekommer mig, at han allerede har fungeret i flere
år før faderens død og ikke utroligt, at denne har
været emeritus hos ham.

Saxo Aschanius har antageligt haft embede før han
blev sognepræst i Boddum, men om han kom som
kapellan eller har været det her i sognet kan jeg ikke
afgøre. Da han døde i 1734, 83 år gammel, må han
således have været 44 år, da Friis døde i 1695.

At der har ligget militær, og som det synes kavaleri i
Ydby sogn i Aschanius tid viser forskellige anførsler
i kirkebogen såsom: Rytter - Kvartermester Korporal - Vagtmester - soldat under kaptajn
Grevenkoop - Løjtnant over landmilitsen, Christoffer
Bruus; denne har været gift og har haft et barn i Ydby
Kirke i 1705. Men den i alle sogne nævnte kaptajn
Thooth, må jeg antage var ejer af Boddumbisgård.

Hans hustru Vibeche Schytte, var formentlig en
slægtning til Friises sidste kone. Om han eventuelt
har været gift før vides heller ikke, hvad jeg har
anført om sønnen Ole (Kommentar: han må mene
Oluf Holger), som succerede ham. I Boddum
kirkebog findes følgende børn omtalte: Barbara Sofie
født 1701, hun døde i 1702, Hendrik Christian født
1702 døde i 1705, Mogens Christian Scheel født
1704. En anden Henrik Christian er født i 1705, Ole
Holger Røtther født 1706, denne bliver faderens
successor. (Kommentar: De fire første navne er ikke
hans børn)

Ydby kirke

Antal indbyggere i Boddum og Ydby
I 1787 var der 207 indbyggere i Boddum sogn og 445
i Ydby sogn.
Saxo Henriksen Ascanius vidner i 1707 i sag om
præstekollegas vold mod hustru
I 1707 blev Saxo Henriksen indkaldt som vidne i
Ydby kirke i en sag mod præsten Jacob Schive om
hustruvold.

Hurup kirke

En datter Barbara Sofia, født og død i 1708. En tredje
Barbara Sofia, født i 1709 døde i 1716. Christoffer,
født i 1710 og Helle Hellina, født 1712, nævnes
senere ofte iblandt faddere såvel i Saxos sidste tid
som langt ind i Ole Aschanius`s tid.
Saxo Aschanius døde i 1734, 83 år gl. og hustruen
Vibeche Schytte i 1757 som 79 årig, formodentlig
blev forældrene boende hos sønnen Ole Aschanius.
Sønnen og successor Ole Aschanius var efter et
almindeligt sagn kapellan for faderen. Det

Der havde tidligere i 1703 været en tilsvarende sag,
men her havde Jacob Schive klaret frisag. I resumeet
fra hans forsvarstale siges: Hr. Jacob protesterede
imod stævningen, og formente at den ej gyldig at
kunne anses, såsom den befindes urigtig, særdeles i
dette som sagen mest vedkommer, til sandheds
opløsning af hendes bortrømmelse fra mig, uden
billig og føje årsag, såsom den melder, at jeg meget
ilde skulle hende modhandlet, og derfor stævner dem
til i Hvidbjerg, hvor hendes logement skulle været,
og ikke var, men nok udi præstens hus, hvorom
siges, ar hun blev ført did på en søndag under
prædiken, og som jeg har stævnet til, som og mødte
der efter stævningens indhold…….
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Sådan bad præsten for hans liv i retten og han
klarede frisag den gang, men det varede ikke længe
før han igen forløb sig overfor hustruen, og i året
1707 har retsskriveren printet i protokollen: Hr.
Aage (det er Saxo) Henriksøn Ascanius, sognepræst
til Boddum og dets annekssteder, vidnede ved ed, at
han den 3. Aug. Indeværende år, efter hr. Jacobs
begæring var kaldet til Helligsøe, at betjene der ved
det højærværdige forum.
Da, efter tjenestens forrettelse fulgte han med dem
hjem i deres hus, da begyndte hr. Jacob med hans
hustru en større skælden, som rejste sig af et stykke
bygbrød, som var skåret af kagen som lå på bordet,
hun svarede, hun havde skåret til børnene, han
skyldte hende for en tyv og en horer, viste hende en
liden pose, som han havde funden, og sagde hun
ville bruge den til at stjæle korn og gryn udi, at give
kællingerne.
Imedens stod Abigail i stuen, tog sig til sit hoved og
fremviste et sårmål, som hun sagde, at hr. Jacob
med en sten havde slagen hende, og var ikke endnu
vel tillagt, dernæst viste hun sit hår som næsten var
afrykket og klagede , at hr. Jacob havde gjort det,
fremviste også sin hånd, som også fandtes blåslagen,
og derfor beskyldte hun også sin mand.
Endelig efter lang handel mellem dem, stod hr.
Jacob fra bordet, og gik til hende, og som hun gik ud
af døren, løb hr. Jacob efter hende og stødte hende
med sin fod bagtil.
Dernæst klagede Abigail, at hr. Jacob havde ilde
slagen hende med et reb i laden.
Og der han forrige gang, vist nok for sidste gang,
var i Helligsøe, at betjene Abigail, såsom hendes
mand på sengen var blevet, at der han kom til kirken
klokken 9, var alt prædiken ude, og hr. Jacob med
degnen var afrejst til Gjettrup kirke, og alle folk gået
fra kirken, da Abigail bad ham, at han endelig ville
betjene hende da hun lod nogle folk kalde til kirken
til overværelse, og Abigail da for ham klagede, at
hun ikke kunne få sine klæder og sømmeligheden
komme frem, såsom hr. Jacob havde dem under lås
og lukkelse. Ydermere blev hr. Aschanius tilspurgt
om han ikke ville love at komme næste søndag, at
betjene hende i hr. Jacobs nærværelse, hvortil han
svarede jo, og at han korporligt oprakte en finger
efter loven.
Hr Jacob tilspurgte nu hr. Aschanius hvad klæder
hun havde på sig første gang. Om de ikke var
sømmelige, at hun kunne gå i kirke med dem, og om
han kunne sige eller vidste om hendes klæder var
hende formente, dertil svarede hr. Ascanius at hun
fremviste et par opslidte tøfler, så hun gik mere i
skarnet med hosesokkerne end i tøflerne. Klæderne
har hun gjort sit vidne om tilforn.
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Og da hr. Aschanius tilspurgte hr. Jacob, om hans
hustru ikke havde nøgler til hendes klæder, svarede
hr. Jacob, hvad kommer det dig ved, og fortsatte, da
hun sidst var til Guds bord, om hun da ikke havde
sømmelige klæder på, og sagde han leverede hende
nøglen til døren.
Derefter vidnede Peder Nielsøn, hr. Jacobs tjenestekarl i Helligsø. Hen vidnede bl.a.:
….At han engang så hr. Jacob slå sin hustru med et
bygbrød allevegne på hendes legeme, en anden gang
kom han hjem og så Abigail sidde ved det vestre hus
i gården, ved enden af laden,blodig om hendes
hoved med et stykke tagsten i hånden, og sagde sig
dermed slagen af hr. Jacob.
…..Nok berettede han at han hørte hende græde og
råbe i kohuset, og så hende komme skiden ind i
stuen, fuld af komøg som kunne hun være sparket og
nedtråden i komøget, og sagde at hendes mand
havde gjort det, berettede og at datteren bad ham
gå ud at frelse hendes mor, vidnet blev tilspurgt om
han ikke vidste at hr. Jacob sultede sin hustru, dertil
svarede han, at han ikke kunne nægte at hr. Jacob
vel mange gange lukkede for hende, at hun intet
kunne få, såsom hr. Jacob havde nøglen til brødet og
alt forrådet der var der inde.
Flere andre vidner afhøres og alle vidneudsagn går
på kraftig hustruvold.
Sagen slutter i Ydby kirke ugen efter og
retsskriveren har skrevet i protokollen bl.a.: ...Så
efterdi hr. Jacob Schive intet procederer til sin
frifindelse, endnu sin ed ham tilbinder, hvilket imod
så mange edsvorne vidner er ham tilladelig, så
dømmer jeg ham til ansvar og dom for slig sine
forhold, til første provsteret som i Aalborg
tilfalder…
Jacob Schive blev afsat i 1707 på grund af foragtelig
forhold til sin hustru. Søgte senere om benådning hos
kongen og blev så i 1711 kaldet til præst i Ølby-AspFousing. Allerede i 1714 klagede alle tre sogne til
biskoppen over hans embedsførelse og i 1715 blev
han alvorlig formanet til at opføre sig som en gudelig
og hæderlig præstemand. Men det blev værre og
værre, så endelig i 1722, tager nogle sognemænd
kampen op imod ham og endelig efter fire års forløb
lykkes det at få ham afsat. I 1726 bliver Hr. Schive
suspenderet fra sit embede. Han dør 1727 i
København og begraves på Trinitatis kirkegård. Et
par af hans argeste mod-standere var forfædre til
Dam Nielsen der derfor har kortlagt historien.
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Saxo Henriksen Ascanius, præst i Boddum-Ydby-Hurup 1695-1734 og Vibeke Christensdatter Schytte

Landskabet ved Boddum kirke og Boddum
præste-gård
Boddum kirke ligger nord for Boddum by og nord for

præstegården ned mod Doverkil og Doverodde.
Boddum betyder i øvrigt der hvor man laster: ”Båden
om”.
Boddum var tidligere en ø. Først efter 1100- tallet
blev det landfast.

Boddum Bisgård

Det fortælles, at man, da man ikke kunne blive enige
om hvor man skulle placere kirken, bandt to stude
sammen og slap dem løs om aftenen, og der hvor
man fandt dem græssende næste morgen der skulle
kirken ligge.

I Saxo’s tid var Boddum, Ydby og Hurup kirker ejet
af Boddum Bisgård. I 1735 havde gården, der var
ejet af Niels Sommer, 16 tdr. hartkorn
hovedgårdsjord og 270 tdr. hartkorn bøndergods.
Laden, der er den ældste bygning, blev bygget i 1788
dvs. tre år efter Oluf’s død.
Da man skulle bruge nogle sokkelsten til laden og der
åbenbart ikke var villig til at hente dem alt for langt
væk, så tog man simpelthen og nedrev kirketårnet på
Boddum kirke og brugte stenene derfra. Kirken har
siden ikke haft noget tårn.
På en af de sten man tog til laden, var der et hoved.
Det fortælles, at hver nat kom den ”Blå dame”
gående fra kirken for at kysse hovedet på stenen. Det
blev man noget betænkelig ved og flyttede derfor
stenen tilbage til kirken, hvor den nu står i
våbenhuset.

Foto af Boddum kirke fra 1987 med Doverkil og
Doverodde i baggrunden.

Bøndernes
kår på
Boddum
Bisgård var
hårde, også
efter
stavnsbåndets ophævelse i 1788. Det fortælles at der
på Boddum Bisgård døde en fæster på den forhadte
træhest.

Her ses forrest, gemt inde i trægruppen Boddum
kirke. I trægruppen i baggrunden ligger præstegården der i Saxo’s tid var et mensalgods, der var
meget stort, endda større end Boddum Bisgård, der
ligger til venstre udenfor billedet.

Ejerrækken på Boddum Bisgård var i Saxo’s og
Oluf’s tid:
1698-1707: Holher Thotts enke, Helvig Rosenkrantz.
1707-1732: Sønnen Oluf Thott.
1732-1739:
Heinrich de Lassens enke
C.Db.Rhedenn.
1739-1745: Anne Jensdatter Lasson
1745-1746: Ernst Hjelm Andersen Hvid
1746-1789: Niels Andersen Sommer
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Tidstavle for Saxo Henriksen Ascanius
1650: Saxo født i Blidstrup.
1675: Student fra Roskilde.
1680:
1695:
?
:
?
:
1702:
1704:
1705:
1706:
1711:
1712:
1733:
1733:

Cand. Theol. (medicr.).
Ordineret til præst i Boddum-Ydby-Hurup.
Gift 1. gang med Karen Madsdatter Schytte.
Gift 2. gang med Vibeke Christensdatter Schytte.
Kapellanen Reutze rejser p.g.a. han er ”suurfittig”.
Første barn: Mogens.
Andet barn: Henrik.
Tredje barn: Oluf Holger.
Fjerde barn: Christopher.
Femte barn: Helle Hellene.
Død i Boddum, 83 år.
Sønnen Oluf bliver præst efter sin far.

Hvad skete der på den tid:
1657: Danmark erklærer Sverige krig.
1657: Svenske tropper besætter Jylland
1658 Svenske tropper går over Fyn til Sjælland
1675: Den Skånske krig.
1677: Dansk sejr i Køge bugt
1693: Sidste henrettelse af troldheks.

1709: Den store nordiske krig bryder ud. Slut 1720.
1711: Pest i København.
1730: Christian den 6. konge.
1731: Stavnsbåndet indføres (det faktiske).
1788: Stavnsbåndets ophævelse.

Videre arbejde:
1.
2.
3.
4.
5.

Find materiale om de svenske soldaters besættelse af Boddum området på Saxo og Oluf’s tid..
Bearbejd materialet fra Dam Nielsen om de to Schytte-slægter.
Fyld mere på tidstavle.
Undersøg om Saxo havde 5 børn som angivet af Laurits Jakobsen eller 8 børn som angivet af Chr. Brandt Carstensen. De 3 evt. døde
som helt små?
Afklar om Saxo var præst til 1733 eller 1734?

Kilder og bilagsfortegnelse:
1.
2.
3.
4.

Wiberg nr. 121: Præster i Boddum, Ydby og Hurup og nr. 122: Kapellaner.
Stamtavle fra 1942 udarbejdet af Laurits Jakobsen, Rolund.
Folketælling år 1787,1801,1834,1840,1845,1850,1901,1930,1955.
Kopi af original håndskrevet biografi over Saxo og Oluf Ascanius udarbejdet at præsten Chr. Brandt Carstensen i 1844. Samme tekst
bearbejdet af Elly Mardal i Sydthy Årbog.
5. Definition på ”suurfittig” fundet af Dam Nielsen i Otto Kalkær, Ordbog til det ældre danske sprog, bind 1V side 211.
6. Slægtstavler fra Schytte-slægten i Thy og på Mors udarbejdet af Dam Nielsen
7. Proces over præsten Jacob Schive. Sydthy Årbog.
8. Tale i forbindelse med 200 året for stavnsbåndets ophævelse på Boddum Bisgård den 23.6.88. Sydthy Årbog 1988, af Michael Riis.
9. Da Boddum præsten fik tæsk. Sydthy Årbog.
10. Trap Danmark.
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Oluf Holger Røtger Saxesen Ascanius, Præst i Boddum-Ydby-Hurup 1733-1784 og Dorthea Kirstine Opitius

Oluf Holger (Røther) Saxesen Ascanius (tip 4)

Dorothea Kirstine Opitius

f: 8.9 1706 i Boddum præstegård; + 16.8 1785 i Gudum præstegård, 76 år. f:

f: 1710; + 1795

Sognepræst til Boddum-Ydby-Hurup fra 1733-1784.
Datter af Anders Frederik Opitius, Ejer af Lergrav. + 1745
Student fra Helsingør 1724; Cand. teol. 1727
og hustru Karen Madsdatter
“Jubellærer”

7 børn:

Oluf (Holger Røther) Saxesen Ascanius

1. Anna Dorothea Ascanius

gift 1766

f: 1734 i Boddum Præstegård; + 1782 i Helligsøe ,48 år

Hans Albertsen Thura
f: 1728; +29.1 1776 i Helligsøe, 47 år

Sognepræst til Helligsøe – Gettrup, Sydthy
1 barn: Albert Hansen Thura

Gertrud Pedersdatter fra Pilevadshuset v/ Avnslev,

f:1769 i Helligsøe præstegård; + 1795 i et udhus i Pårup 28 år
Husarofficeraspirant til 1785. Skoleholder i Rorup Gelsted.
Løn 5 mark om året. Kost og logi! dødsyg - ensom - fattig
(se mere fra Frederik Hjort - Thuraslægten)

1 barn: Peder Christian Albertsen Thura
f: 1794 ; + 1821 i Pilevadshuset ? 27 år
Lægdsrullen 1800 nr. 243 Forvoven? ... Se Frederik Hjort Thuraslægten!

2. Elisabeth Malene Ascanius
f: 1736 i Boddum Præstegård;

3. Barbera Sophie Ascanius
f: 1739 i Boddum Præstegård;

4. Saxo Ascanius
f: 14.11 1741 i Boddum Præstegård; + 11.6 1817 - 86 år

gift 1783 i Jannerup Bodil Kirstine Schree
f: ca. 1765; + 29.04.1815 i Gudum

Sognepræst i Gudum - Fabjerg 1782-1816
Kapellan 13.9 1780 i Boddum, Ydby og Hurup

5. Vibecke Ascanius
f: 1744 i Boddum Præstegård; +

gift med

Abraham Kløcher Møllersky
Lille købmand fra Løgstør, der sejlede med sin skude på Limfjorden

6. Andrette Ascanius
f: 1745 i Boddum Præstegård; +

7. Magdalene Ascanius
f: 1750 i Boddum Præstegård; +

Hans Nevø er: Saxo Johannes Henriksen Ascanius
f: 1745 i Herlufsholm; + 1788 på Lund Mors; Ejer af Lund Hovedgård og fajancefabrikken sammested:
Saxo Hohannes Henriksen Ascanius’s søn er: Henrik Christian Ascanius.
f: 1788 på Lund Hovedgård; + 1857 i Vejlby; Sognepræst i Vejlby v/Strib på Fyn. Provst i ... Herred. Brevveksling med H.C. Andersen.
God til at “mane” (Historie med Fanden i skikkelse af sort puddel)
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Saxo Ascanius, sognepræst i Gudum-Fabjerg 1782-1816 og Bodil Kirstine Schree

Oluf Holger R. Saxesen Ascanius
Oluf Ascanius var født den 8. sept. 1706 i Boddum
præstegård, som søn af præsten Saxo Henriksen
Ascanius der var præst i Boddum-Ydby-Hurup.

Tidstavle;
Hans Knudsen Andrup
Simon Andersen Hoff
Peder Simonsen Hoff
Henrik Christens. Ascanius
Saxo Henriksen Ascanius
Oluf Saxesen Ascanius
Saxo Ascanius
Olive Nicolette Ascanius
Bolette Kirstine Kirk
1892.Olive Nicolette
død 1931.
Agnes Augusta Ascanius

Præst Næsbyhoved-Broby-Allesø. ?-1572.
Præst Vigerslev. 1585-1622.
Præst Blistrup. 1630-1640.
Præst Blistrup. 1640-1655.
Præst Boddum-Ydby-Hurup. 1695-1734.
Præst Boddum-Ydby-Hurup. 1734-1784.
Præst Gudum-Fabjerg. 1782-1817.
Ettrupgård.i Thy. Født 1790; død 1862.
Dover Møllegård.. Thy Født 1824; død
Odby skole. Født 1855;
Gudme skole. Født 1887; død 1962.

Wiberg om Oluf Ascanius

Ordineret 10. April 1733, kaldet til adjunktus et sucessor;
Jubellærer, (dvs. præst i mindst 50 år). Formandens søn Oluf
Holger Saxesen Ascanius, født 1706; Student Helsingør 1724;
Cand. Teol 1727; h??. Gift med Dorthea Kirstine Opitius; se H.
A.? Thura i Helligsø?; Saxo Ascanius i Gudum-Fabjerg; ( ??
1784. Død Gudum præstegård 15/3 1785)
14/5 1770….

Wiberg om kapellaner i Boddum:
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Dorotheas mor var Magdalene Madsdatter, enke efter
Peder Nielsen Weirum, præst i Hove. Hun blev gift
med A. F. Opitius i 1709.
Dorotheas bror Sebastian Peder Andreas Opitius, var
kapellan i Boddum-Ydby-Hurup 1744-1780. Han
blev efterfulgt som kapellan af Oluf’s søn, Saxo, der
senere i 1780 blev præst i Gudum Fabjerg.
Slægten Optis eller Opitius nedstammer fra Schlesien
(Buntzlau/Breslau) omkring 1629. Læs mere om
Opitius-slægten andet steds.
Om gården Lergrav beskrives i 1768 i en præsteindberetning fra C. Morsing til Biskop Block, Ribe,
at den er komplet 200 tdr. Hrtk. Bygningerne er
grundmurede og fortificerede med høje volde og
vandgrave, som nu i alt er i mådelig stand.
Herregårdens takst er 40 tdr. 4 skp. Bøndergods her i
sognet 157 tdr. 6
skp. Det øvrige i
Ørre og Vending
sogn. Gården gik
videre til sønnen
Lergrav
Mads Opitius.
(Nuværende ejer
Ove Jensen)

Visitatsindberetning 1730-63
I indberetningen står der, at Oluf Saxesen Ascanius
prædikede opbyggeligt, en velundervist ungdom
bærer viden om hans flid. De gamle var velfornøjede
med hans levneds ustraffelighed og flid i embedet
(årbog 1922).
Han var i 1770 største lodsejer i Boddum, endda
større end Boddum Bisgård. (årbog 1957)

13: Ansat som kapellan 4. Sept. 1744. Sebastian Peder Andresen
Opitius, født Lydomgård.14. maj 1713; Hans far var Frederiksen
? til Leergrav; Hans mor Karen Madsdatter: Student fra
Nykøbing 1731; Cand. Theol 1735, h? (levede 1766)
14. Ansat som kapellan 13. sept. 1780. Saxo Ascanius; (28/2
1782 præst i Gudum Fabjerg)

Dorothea Kirstine Opitius
Dorothea blev født i 1710. Hendes far var Anders
Frederik Opitius, der i 1727 købte gården Lergrav i
Aulum for 6098 Rgsdl. Gården var en komplet
priviligeret hovedgård på 41 tdr. Hrtk. Og 221 Hrtk.
Bøndergods. Forinden havde A. F. Opitius været
regimentsskriver i Kanseliet og forvalter på
Jungshoved og Rysensten. Fra 1711 til 1725 ejede
han Lydumgård købt for 751 Rgsdl.

Oluf døbt i 1706
Oluf blev døbt den 20. oktober 1706. Her kopi fra
kirkebogen:
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Oluf Ascanius og mange flere dømt for ulovlig
brændevinsbrænding
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I 1844 skrev præsten Chr. Brandt Carstensen
om Oluf Aschanius 1734-1784: (Jf. Sydthy årbog 1985 88 – 95)

Fra midten af 1600-tallet var brændevin kommet
mere almindelig i brug som nydelsesmiddel. I
skrivelse fra Christian den IV i 1638 hedder det, at
præsterne skal afholde sig fra drukkenskab og
hjemmebrænderi. I 1689 forbydes al ikke priviligeret
brænding på landet. Kun kroer havde brændingsret,
årlig afgift 10 Rgsdl. Det steg senere til 100 Rgsdl.,
derved dalede kroernes antal og hjemmebrænding
tiltog.
24. juli 1777 dømtes præst i Boddum Oluf Ascanius,
der fremførte, at han ikke havde kunnet tage den
seneste forordning udi en så strichte forståelse, at de,
som svarer deres comsuptions (?) og folkeskat og
aldrig har begået noget utilbørligt med
brændevinsbrænding og salg, skulle være forment til
deres egen husfornødenhed at brænde det fornødne.
Retten fandt, at det var en forbrydelse og idømte
Ascanius en bøde på 100 Rgsdl.
En forordning af 1757 gav præster, degne og
proprietærer tilladelse til brænding. En ny forordning
26. april 1776 skærper alle tidligere forordninger.
Både sognepræster i Sønderhå, Søndbjerg, Hassing,
Hvidbjerg, Thyholm, Bedsted, ja selv herredsfoged
Hoyer blev anklaget og dømt, om end han selv havde
behandlet disse sager. De 100 Rgsdl. svarer til 5
køers værdi.
Loven fritog ikke adelige og sædegodsejere, så
etatsråd Moldrup, ejer af Vestervig Kloster måtte
også udrede 100 Rgsdl. inden 3 dage. Efter
forordning 2. maj 1786, der var mere human
standsede brændingen på øerne, medens der stadig
var vanskeligheder i Jylland, hvor man prøvede at
omgå det på forskellig vis, for til sidst helt at ophøre
med hjemmebrænding omkring 1850, hvor
brændevin også var blevet billigere at købe.

Oluf Aschanius var Successor hos faderen da han blev
udnævnt til præst for de tre menigheder Boddum,
Ydby og Hurup. Sidstnævnte blev ved hans afgang
atter til et selvstændigt pastorat. At han aldrig brugte
sine to mellemnavne ses bl.a. i statskalenderen, hvor
Holger Røttker er udeladt, dog ses de at være brugt i
fæsteprotokollen for mensalgodset. (Præstegodset).
Uagtet at han havde mange børn, skrev han efter den
tids skik ikke navnene på sig selv eller hustruen kun
min datter/søn osv.
Kapellanens navn, Peder Sebastian Opitius, kunne
endnu for få år siden læses. Stenen ligger nær venstre
ende af kirken i Boddum, men er nu i 1844 næsten
opløst af sand. At Opitius og Oluf Aschanius`s hustru
var søskende er tidligere oplyst, men de var også
dobbelte svogre idet Opitius var gift med Olufs søster
Helene. Opitius var kapellan i Boddum indtil 3 år før
sin død. Han døde i Boddum præstegård i 1783
dengang 71 år gl.
Saxo Aschanius, junior, søn af Oluf og sønnesøn af
Saxo Aschanius, var kapellan hos faderen og står
nævnt i statskalenderen i 1780, men blev herefter
kaldet til sognepræst for Gudum Fabjerg menigheder
og blev der indtil sin død d. 29. april 1815.

Doverodde 1870

Albert Vanting blev udnævnt til kapellan her i
Boddum i 1782, og findes tillige i Kirkebogen, som
fadder til et af sognepræstens børnebørn af 3. marts
1784. Ved Oluf Aschanius`s resignation, blev han
kapellan i Flade i Vensyssel.
Faddere hvis navne nævnes med titler og deslige er
fru bispinden, hrr. Hvass, hrr. Smidt, hrr. Jens
Hansen, hrr. Hans Thura, Helligsø, ligeledes
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nævner Oluf Aschanius ved en anden lejlighed
oberstløjtnant Mollerup, ejeren af Vestervig kloster,
Willatz Herbst, birkedommer ved Tandrup.
Af andre afstikkende navne nævnes blandt faddere,
Madam Schnelf fra Serup, en lille by på Thyholm,
Madam Hetleuf og dr. Ørsnæs, samt Abraham
Kløcher Møllersky, som ofte nævnes i kirkebogen
fordi han var gift med Wibeche Aschanius. Om
denne Møllersky kan fortælles at han var en lille
købmand fra Løgstør, som sejlede med sin skude på
Limfjorden. Under farten på Limfjorden mødte han
Wibeche her i Doverodde, deres indtægter hørte
nok ikke til blandt de bedste, hvorfor de ofte
opholdt sig her i Boddum, på en liden gård som
tilhørte hans svigerfar. På deres ældre tid boede de i
et lille hus på præstegårdens mark tæt ved Boddum
kirke, hvor de blev almisselemmer. De er begge
døde på stedet Møllersky i 1814 81 år gl. og
Wibeche nogle år senere. De efterlod sig flere børn
........
I Oluf Aschanius`s tid nævnes i kirkebogen kaptajn
Thotth og frue Ane Lindenau som ejere af Boddum
Bisgård efterfulgt af Commerceråd Niels Sommer
og fru Anne Marie Schnell, som dog mest opholdt
sig på Todbøl som de også ejede.
Om den åbne begravelse i Boddum kirke fra
Aschanius`s tid vil jeg gøre en bemærkning, fordi
nogle af hans børn er nedsatte i begravelsen. Af
andre vides at præsten Claus Christensen og hustru,
hvis gravsten for størstedelen dækker begravelsen.
De 2-3- store kister, som er der, har en simpel
firkantet facon, omtrent som de klæde kister man
har fra gammel tid og benævnes her i Thy med
”ØRK”. Det er mig ikke bekendt, at der er fundet
nogen læselig plade eller sligt med den undtagelse
med et af bly støbt lille dødningehoved, der nu er
fæstet på en af pillerne under populturet, straks
indenfor kirkedøren; den lille figur, som er malet
lige overfor på den anden pille er sat der af den
nuværende kirkesanger L. Kjærk, som har fundet
dødninge-hovedet i begravelsen.
En gammel bondepige, der er Oluf Aschanius`s
datterdatter, som endnu lever her i Boddum, har
imidlertid fortalt at hendes bedstemors navn var
Dorthe Kirstine, men hvilken familienavn hun brugte
ved hun ikke. Men hun var født på en gård der hedder
Lergrav og en søster til kapellanen hrr. Sebastian, det
er Peder Sebastian Opitius. Den gamle piges udsagn
bekræftes af Oluf Aschanius, som selv kalder Opitius
sin svoger i kirkebogen, og en anden hrr. Opitius min
svigerfader.
Efter kirkebogen, har de haft følgende børn: Ane
Dorethe, født 1734, hun døde her i Boddum i 1782 48
år gl. som enke efter hrr. Hans Thura, der havde
været præst i Helligsø. Elisabeth Malene født 1736,
Barbara Sofia født 1739, Saxo født 14. november
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1741, som senere blev præst. Vibeche født 1744,
hendes fødsel er blot anført i marginen i kirkebogen.
Hun blev gift med Møllersky, om hvem ses mod
slutningen af hvad der er skrevet i Oluf Aschanius`s
tid. Andriette Friderica født 1746, Magdalena født
1748 og efter sigende nok en datter, hvis navn er
ukendt, da fødslen ikke er anført i kirkebogen.
Om Oluf Aschanius siges, at han blev temmelig svag,
hvilket også skriften i kirkebogen tyder på, men som
både i skrift og blæk er meget troværdig.

Om Ydby kirkes brand 1742.
Denne sørgelige begivenhed indtraf i Oluf
Aschanius`s tid, nemlig den 6. november 1742.
Lynild var årsagen, som her er et almindeligt sagn.
Forresten er kun følgende lidet om denne vigtige
begivenhed skriftligt opbevaret. I kirken findes på
Populturet 5 små tavler, af disse har den første
kirken afmalet, som den var før branden, hvoraf ses,
at tårnet dengang endte med et spir eller i en spids.
Den anden viser den brændende kirke. På den tredje
står malet: ”Kirkens brand 1742 af 6. november. Jeg
med kirke, tårn og alt, ved en ild i aske faldt”. På
den fjerde står malet:
Kirkens indvielse på
ny, år 1743 af 1.
december,
første
søndag i advent.
Kongen
og
det
Ydby kirke
ganske land, mig og
kirken hjalp i stand.
På den femte står: ”
Ønske over kirken:
Gud lad denne kirke
stå; til ald verden skal forgå. Anno 1747 af 21
august”
Et almindeligt sagn og her i sognene for sandt
antaget sagn, forsikrer, at kirken engang før,
omtrent 100 år før
1742 også afbrændte
ved lynild.......tredie
brand
.......
stor
skat....
Den ældste kirkebog,
som går fra 1669 til
1733 findes stadig
her i Boddum, også med sin tredje afdeling, Hurup
sogn, men den er defekt og opslidt.
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Oluf Ascanius får fremstillet to kakkelborde
(Jf. Sydthy Årbog: En vandring gennem Hurup, fortalt af Herluf
Andersen)

Herluf Andersen fortæller i 1985: Jeg sidder ved min
bedstemors gamle kakkelbord, der er fremstillet i to
eksemplarer
af
hans
velærværdighed,
Oluf
Holger Ascanius
præst i Boddum,
Ydby og Hurup i
tiden 1734 til 1784
og han døde i
Gudum i 1785.
Bordene blev lavet
i 1784, det år han frasagde sig præstegerningen. Det
ene bord fik hans søn Saxo Ascanius som var præst i
Gudum-Fabjerg. Det andet havnede i Ettrup hos P.
Saxo Kirk, hvor det blev skrottet. Det bord som jeg er
den lykkelige ejer af fik hans datter, Anne Dorthe
Olufsdatter, der var gift med præsten i HelligsøGettrup, Hans Albertsen Thura, og det er siden gået i
arv på familiens kvindeside.
Kommentar: Bordet er efter min vurdering ikke gået i
arv til Olufs datter Anne Doethe Olufsdatter, som
oplyst i artiklen. Hvis det er gået i arv på familiens
kvindeside som anført må rækkefølgen være.
•

Fra Oluf Holger Ascanius til Saxo Ascanius
præst i Gudum-Fabjerg som havde sin far
boende i Gudum præstegård til hans død i 1785.

•

Til Saxo`s datter Olive Nicolette født i Gudum
præstegård i 1790 og boende på Ettrupgaard.

•

Til Olive`s datter Bolette Kirstine Kirk født i
Ettrupgård i 1824 og boende på Dover
Møllegaard.

•

Til Christine Marie Andersen storesøster til min
oldemor Olive Nicolette Andersen begge født i
Dover Møllegaard.

Bordpladen på Kakkelbordet består af 24
hollandske kakler med bibelske motiver, som ret
nøjagtigt kan dateres. I 1874 blev bordet restaureret
efter at det havde stået i et huggehus eller
tømmerstue siden 1855. Før den tid stod bordet på
Kløvenhøjvej 16 i Boddum.

En rekrutudskrivning
Fra Hassing – Refs tingbog. Thisted Amts Årbog 1957 – (H. A. Riis
Olesen side 212)

Stævning 25/7 1770 – Laurids Høyer herredsfoged
gør vitterlig: Mogens Christensen af Floulev stævner
Cammersråd Sommer til Boddum Bisgård og Tolbøl
samt Hr. Oluf Ascanius i Boddum (sognets største
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lodsejer). Det drejer sig om rekrutudskrivning, idet
529 tdr. Hartkorn årlig skal aflevere en rekrut til
tjeneste en 5-6 år. Hartkornet inddeles i 6 lægter,
som derefter ved lodkastning imellem sig skal afgøre,
hvilken et år efter andet skal levere rekrutter. Siden
Ascanius havde påtaget sig at anskaffe en rekrut til
det Falsterske infanteri regiment og ingen dertil
tjenstdygtig karl har kunnet præsentere – det da
tilfalder Sommer (Boddum Bisgård) at levere den
manglende rekrut.
Der foreligger skrivelse fra præsten (Ascanius) af

Boddum præstegård opført 1843

16/8 1770, der skriver han ved session i Thisted har
ladet præsentere den bedste karl, der fandtes på mit
mensalgods og eget gods, nemlig Gunde Christensen
af Boddum, han blev dog kasseret – og en af Hr.
Mogens Christensens karle Chresten Sørensen i
Refsbye blev i stedet antaget. Mogens Christensen
havde dog tilstillet den udtagne karl et fæstebrev,
som modparten kaldte et falsum, skrevet for
lejlighedens skyld.
Der blev holdt flere retsmøder i sagen og akterne
fyldte 21 foliesider. Under de videre retsmøder (29
foliesider) ville amtmanden have oplyst om nogle
karle fra Boddum lægd i anledning af
rekrutudskrivningen havde forstukket sig – og det
vidste man blandt andet om en skrædder, der siden
var kommet igen fra Hamborg. Men Chr. Sørensen
var da allerede havnet i hovedstaden og afleveret til
det Falsterske regiment. Han havde ikke på rejsen talt
om, at han havde noget fæstebrev og var fæstebonde,
men sagt at Mogens Christensen havde lovet der ved
Sallingsund skulle møde en karl for at træde i hans
sted (det fejlede dog). Da man ikke kunne komme
nogen vegne med sagen, blev den henlagt. Chr.
Sørensen måtte blive i tjenesten – men det viser
tidligere tiders vanskeligheder med at få rekrutter til
de fjerne regimenter.
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Reglerne for rekrutudskrivning er:

1652: Alle bønderkarle mellem 16 og 40 år
indregistreres for at tilvejebringe et udskrivningsgrundlag for en national hær.
1701: Værnepligt for bønderkarle indføres og
landmilitsen oprettes. (15000 mand som national
hær). Landet inddeles i lægder, som hver skulle stille
1 soldat. Tjenestetiden 6 år.
1730: Landmilitsen ophæves
1731: Tjenestetid for bønderkarle under 29 år = 8 år.
Over den alder = 6 år.
1733: Landmilitsen genoprettes. Værnepligtige
bønder mellem 14 og 36 år må ikke forlade det gods,
hvortil de hører (Stavnsbåndet).
1741: Nu optaget 79403 bønderkarle i reserve-rullen.
Kun 19634 er erklæret for tjenstdygtige.
1764: Stavnsbåndet udvides. Omfatter nu alle bønder
fra 4 – 40 år. Landmilitsens rekrutskole 8 uger og 5
ugers øvelser, hvert andet år.
1785: Ny hærordning, tjenestetiden for landsrekrutter
= 8 år.
1788: Stavnsbåndet ophæves og i 1849 gennemføres
almindelig værnepligt.

Visitatsindberetninger 1739-63

(Thy Årbog 1922,

s.307-15)

Boddum – Ydby og Hurup 17/11 1740, 10/5 1743,
15/3 1747, 31/7 1754 og 20/9 1758.
Sognepræsten Oluf Ascanius (1733-84) var søn af
Saxo Henrik Ascanius ~ Vibeke Schytte. Hans
økonomiske forhold gode – gav i 1743 6 daler i
formueskat og 6 dl i indtægt???.
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Havde en Kariol??? og i tjeneste 2 karle – 1 dreng og
2 piger. Såvel som Hr. Smidt (kapellanen, som i 1743
blev præst i Frøslev Mors ~ 1745) lærte og levede
begge vel ”siden de var bragte til fredelig og kiærlig
omgængelse indbyrdes”.Ved næste visitats (1743) fik
Ascanius en smigrende omtale: Han prædikede
opbyggeligt ”hans velunderviste ungdom bar vidne
om hans flittighed og de gamle var vel fornøjede med
hans levneds ustraffelighed og flittighed i embedet.”
I de andre indberetninger, der var i overensstemmelse
hermed, omta-les hans Kapellan, Sebastian Peter
Opitius, om hvis forhold det samme gælder. Der var i
kirkeden ene for Hurup sogn. Den
pastoratet 2Hurup
degne,
anden boede i Ydby og havde også Boddum sogn. I
1742 var der en skole i Boddum og i hver af de 2
andre
sogne
en
degneskole
samt
en
omgangsskoleholder, der skulle besørge undervisning
på afsidesliggende steder. I menigheden var der ikke
åbenbare forargelser.

Kort med Boddum kirke, præstegården og
Boddum Bisgård
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Tidstavle for Oluf Ascanius

Hvad skete der på den tid

1706: Oluf født i Boddum præstegård.

1709: Den store Nordiske krig bryder ud.

1710: Dorothea Kirstine Opitius født.

1711: Pest i københavn.

1724: Student fra Helsingør.
1727: Cand. Theol.
1733: Ordineret til præst i Boddum-Ydby-Hurup.

1730: Christian den 6. bliver konge.

1734: Første barn: Anna Dorothea.

1731: Stavnsbåndet indføres.
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1736:
1739:
1741:
1742:
1743:
1744:
1750:
1770:
1777:
1783:
1784:
1785:

Andet barn: Elisabeth Malene.
Tredje barn: Barbera Sophie.
Fjerde barn: Saxo, (præst i Gudum-Fabjerg).
Ydby kirke brændt.
Oluf fik smigrende omtale i visitatsindberetning.
1746: Frederik den 5. konge.
Femte barn: Vibecke.
1749: Berlingske Tiedende udkommer.
Sjette barn: Magdalene.
1766: Christian den 7. konge.
Sag om rekrutudskrivning.
1769: Første folketælling. I alt 813.500 danskere.
Oluf dømt for brændevinsbrænding
Jubellærer dvs. præst i 50 år.
1772: Struense henrettes på Østre Fælled.
Får to kakkelborde fremstillet, hvor det ene findes endnu.
1776: Den Amerikanske uafhængighedserklæring.
Oluf dør i Gudum præstegård på aftægt ved Saxo.
1788: Stavnsbåndet ophæves.
1789: Den franske revolution.
1795: Dorothea Kirstine dør Gudum præstegård.
1790: Den første dampmaskine bygges i Danmark.
1792: Frihedsstøtten. Forbud mod slavehandel.
1801: Slaget på Reden

Videre arbejde:
1.

Bearbejd Opitius-slægten og godset Lergrav i afsnit for sig.

Kilder og bilagsfortegnelse:
1.
2.
3.
4.
5.

Wiberg nr. 121: Præster i Boddum, Ydby og Hurup og nr. 122: Kapellaner samme sted.
Stamtavle fra 1942, udarbejdet af min mors onkel Laurits Jakobsen, Rolund på Fyn.
Kopi af håndskrevet biografi over Saxo og Oluf Ascanius, af præsten Chr. Brandt Carstensen i 1844. Samme tekst bearbejdet af Ely
Mardal i Sydthy årbog.
Foto af maleri af Oluf Ascanius modtaget fra Marcelle Sejersen der ejer dette samt foto af hans søn præsten Saxo Ascanius, præst i
Gudum-Fabjerg og svigerdatter Bodil.
Oplysninger fra Dam Nielsen om gården Lergrav og familien Opitius samt historien om en rekrutudskrivning.
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Saxo Ascanius (tip 3)

Bodil Kirstine Schree

f: 14.11.1741 i Boddum; + 11.6.1817 i Gudum

gift 18.09.1783
i Jannerup kirke

f: 27.7.1769 i Holstebro; + 29.04 1815 i Gudum

Sognepræst i Gudum-Fabjerg 1782 - 1816
2 Børn:

1. Elisabeth Dorotea Ascanius

Hans Peder von Rosenvinge, Brejningård,

f: 1787 i Gudum; +

(Senere skilt)

2. Olive Nicolette Ascanius

gift 1.* 12.9.1819 med

f: 1791 i Gudum; + 20.12.1862 i Ettrup gift 2.* 14.2.1821 med

Jens Lauritsen Tang, + 1819
Kristian Larsen Kirk (kaldet degn), Ejer af Ettrupgård

Tidstavle:

Saxo Ascanius født i Boddum som søn af
præst
Saxo Ascanius blev født i Boddum præstegård den
14. november 1741, som søn af præsten i BoddumYdby-Hurup (1733-1784)
Oluf Holger Røtther
Saxesen Ascanius og Dorothea Kirstine Opitius.
Saxo Ascanius blev
student fra Viborg i
1762 og cand. teol i
1764. Han blev
kapellan den 20.
april 1764 (hvor?), og
blev senere sognekapellan for sin far i
Boddum
-YdbyHurup kirker fra
1780-82. Han betegnes som rationalist.

Wiberg om Saxo Ascanius
Faldet ud!!!!!!!!!!!!!

Hans Knudsen Andrup
Præst Næsbyhoved-Broby-Allesø. ?-1572.
Simon Andersen Hoff
Præst Vigerslev. 1585-1622.
Peder Simonsen Hoff
Præst Blistrup. 1630-1640.
Henrik Christens. Ascanius Præst Blistrup. 1640-1655.
Saxo Henriksen Ascanius Præst Boddum-Ydby-Hurup. 1695-1734.
Oluf Saxesen Ascanius
Præst Boddum-Ydby-Hurup. 1734-1784.
Saxo Ascanius
Præst Gudum-Fabjerg. 1741-1817.
Olive Nicolette Ascanius Ettrupgård.i Thy. Født 1790; død 1862..
Bolette Kirstine Kirk
Dover Møllegård.. Thy Født 1824; død 1892.
Olive Nicolette
Odby skole. Født 1855; død 1931.
Agnes Augusta Ascanius Gudme skole. Født 1887; død 1963.

Bodil Kirstine Schree
Saxo blev gift med
Bodil
Kirstine
Schree i Janderup
kirke
den
18.
september
1783.
Det fortælles at:“
Niels Shree giftede
i Janderup sin datter
Bodil
Kirstine
Shree med Saxo
Ascanius, de blev
viet
af
hendes
morbroder provst
Niels
Pedersen
Sehsted, præst i
Janderup 1770-1807”. (Bemærk af navnet staves forskelligt)

Ordineret den 28.2.1782. Tidligere kapellan i Boddum-YdbyHurup fra 18.9.1780. Saxo Ascanius af Boddum-Ydby-Hurup.
Født 14.11.1741; Student fra Viborg 1762. Cand. Theol.
20.4.1764,n?? . Gift i Janderup 18/9 1783 med Bodil Kirstine
Schree der døde 29.4.1815. Saxo selv fratrådte som præst 5/11
1816 og døde den 11.6.1817.

Bodil var født i 1769 og således 28 år yngre end
Saxo.
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Bodils far: Niels Thomsen Shree
Det fortælles at: Bodils far var Niels Thomsen Shree
købmand i Holstebro født 27.06. 1729 og død
12.10.1781 i Holstebro. Han fik konsumationsforpagtningen for 1761-63 for 1600 Rigsdaler årlig,
foruden 1/4 % af kørsels og milepenge?. Køber 1760
1/4 af Heste...?- betalte 1780 ekstra skat 1 Rgsdl.
sammen med 13 andre formuende borgere. Hans
fader var formentlig værtshusholder Thomas Shree,
nævnt 1737, død 17.08.1749 og moder Bodil.. Gift
1728.

Gudum Kirke
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føder et drengebarn, som bliver hjemmedøbt og kaldt
Peter Severin (J. Abildtrup, Vorgod sogn, 1926).
1813 køber Hans Peter Rosenvinge Bjerget i Ølstrup
(2800 rigsdaler). Ægteskabet bliver opløst. Ved skifte
og separationsforretning ved Bølling Herredsting
1815 tilfaldt Bjerg Madam Rosenvinge, som herefter
går under navnet madam Aschanius. 1817, d 28.
marts føder hun et pigebarn, der fik navnet Ane
Boulette Jensdatter. Som barnefader opgives en vis
Jens Gregersen fra nør (nord) ved havsiden. Kr.
Susgård, Ølstrup sogn: I 1822 indgås ægteskab
mellem Elisabeth Dorthea Aschanius, 34 år, fraskilt
kone Bjerget, og Peter Andersen, Gammelgård, 36 år
enkemand. Samme år får de datteren Anne Kirstine.
I 1833 sælger de Bjerget til Chr. Jensen, Lambæk. De
slår sig sandsynligvis ned i Sdr. Lem sogn. hvor
Peter Andersen dør.
1838, d. 28.10 gift i Højmark Kirke: Ungkarl Lars
Severin Steneberg af Karsbæk, 25 år og Elisabeth
Dorthea Aschanius, gdm. Peder Andersens enke 51
år. Hun dør imidlertid få år efter. d. 5. maj 1843 (55
år) i Sdr Lem. Afdøde var gift med Lars Severin,
Stensborg i Græstoft i Lemb.

Fabjerg kirke
Præstetavlen i Gudum kirke

To folketællinger, men med forskellige aldre?

Madame Elisabeth Dorthea von Rosenvinge.
Det fortælles om Saxo’s førstefødte datter: Madame
Elisabeth Dorthea von Rosenvinge. Født Aschanius
1787 på Aagård i Gudum ved Lemvig. En datter af
afdøde pastor Aschanius. Bliver gift med landmåler
Hans Peter von Rosenvinge, der stammede fra
Rosenvinge til Brejninggård. I 1813 logerede i
Trøstrup Hr. Hans Peder v. Rosenvinge og hans
hustru Amalia Elisabeth Aschanius, der d. 28. jan.

Der foreligger to folketællinger fra henholdsvis 1787
og 1801, der viser hvem der boede på præstegården i
Gudum. Det er mærkeligt at alderen der er angivet på
de to folketællinger ikke fører frem til samme
fødselsdato, men der er mellem et og tre års forskel.
Den folketælling der sandsynligvis er rigtig er den fra
1787, der tilnærmelsesvis har samme data som
stamtavlen og Wibergs præstehistorie.
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Folketællingen for Gudum fra 1787 viser, at der boede 9 personer i præstegården:
Navn
Saxo Ascanius
Bodil Schree
Elisabeth Ascanius
C. Nielsen ?
xx Christensen ?
Kirsten Nielsdatter?
Anders xxx?
Inger Jensdatter?
Dorothea Opitius

I familien
Madfader ??
Madmoder
af 1. ægteskab
:
:
:Tjenestefolk
:
:
Mandens moder

Alder
46 år (f: 1741)
21 år (f: 1766)
1 år (f: 1786)
28 år
20 år
31 år
21 år
22 år
77 år

Gift/ugift
Titel
i første
sognepræst
ægteskab
hans kone
af første ægteskab
ugift
ugift
?
?
?
?
?
??(undersøges

Man kan se, at Saxo`s mor Dorothea Opitius på 77 år boede med familien ligesom faderen Oluf Holger også
boede her i Gudum Præstegård ved sin død to år før i 1785.

Der foreligger også en folketælling for Gudum fra 1801. Her boede der 7 på præstegården:
Navn
Saxo Ascanius
Bodil Kirstine Schree
Elisabeth Dorothea
Olive Nicolette
xx?
Maren Jacobsen
Laurits Jensen

I familien
Mand
?
datter
datter

Alder
58 (F.1743)
32 (f: 1769)
14 (f: 1787)
10 (f: 1791)
28
15
15

Folketællingerne viser, at der boede 447 i Gudum i 1787, og 466 i 1801.

Gift/ugift
Første
ægteskab

Titel
Sognepræst

Ugift

tjenestekarl?
tjenestepige?
tjenestedreng?
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Saxo’s håndskrift bevaret for eftertiden
Saxo har som præst ført kirkebogen, og han har nedskrevet
folketællingerne. Da disse er bevaret er hans håndskrift ligeledes bevaret
for eftertiden.

Han har haft en flot underskrift med store pyntesving på jf. nedenstående
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• Den liden Stol lige over for på den anden Side i
Kirken er til Præstens Sønner.
• På den søndre Side af Kirken findes 21 Stole der
ere inddelede
Gudum kirke
til

Gårdmændene, da deres Hustruer og Pigebørn
tages sæde lige over for dem på den nordre Side
af Kirken. Inddelt efter deres Gårdes
contribuerende Hartkorn...1 til 21

Saxo var præst for Gudum og Fabjerg kirker
Saxo var præst for både Gudum og Fabjerg kirker.
Afstanden er ca.
fem kilometer og
han har antageligt gået af den
flere hundrede år
gamle vej i den
smukke Gudum
ådal, der fører
fra
Kloster
Mølle forbi Gudum Kirke til Fabjerg. På vejen
passeres bronzealder gravhøje fra 2000 til 3000 år
før Kristi fødsel. Vejen går midt gen-nem gårdspladsen
på
Kloster Mølle
der i de seneste
200 år har
været
i
TouborgJensen
familiens eje.

• I korskirken findes 8 stole hver med sit nummer
paa: nr. 1: Til Degnens kone og Clostermølle
Kone; 2: Aamølle Kone......

Fabjerg kirke

Kirkegængerne sad efter et stolestaderegister
Gudum Kirke var indrettet efter et “Stolestaderegister”, der viste hvilken plads man skulle have i
kirken, og ve den der satte sig yderst i stolen uden at
være værdig dertil. I 1767 kom et nyt stolestade
register for Gudum kirke . Det viser følgende
placering i kirken
• Øverst i kirken 4 Stole til Herregården Gudum
Closter.
• Nedenfor på den nordre Side af Kirken er
Præstekonens Stol.

Historier om præsterne i Gudum
Der fortælles en række historier om præsterne i
Gudum i bogen Gudum - sognet mellem hede og
fjord:
side 43: Også i Præstegården skete der mærkelige
ting........
side 45: Pastor Ascanius byggede sig et nyt fæhus,
og så flyttede han en høj og fyldte den under huset
som fyld. Da det nu var færdigt, havde de altid en
stud for mange. Så fik præsten det at vide, og han
sagde da, at de skulde gå i seng den aften kl 8, og så
gik han derud og trak kjole og krave på. Siden
mærkede de aldrig noget.
Side 45: Det fortælles også om, at Mester Jacob
Ascanius var præst nede ved Limfjorden. (Det er præsten
i Boddum-Ydby-Hurup Oluf Saxesen Ascanius og ikke Jacob som anført
i bogen). En morgen talte han fra stuen af til sin endnu

i sengekammeret liggende kone: Å Maren, mester
Jakob, skynd dig at komme herind”. Hun skyndte sig
derind, og han fortsatte: Å, se hvilken en dejlig
udsigt, vi har fået til fjorden i nat”. Om hun delte
hans henrykkelse, er ikke hel sikker, for det var
laden, der var falden.
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Gudum Kloster
Præstegården i Gudum
Præstegården var ifølge matrikel fra 1682 for
Gudum sogn på 7,42 tdr, htk. mod Gudum-kloster
hovedgård 21,38 tdr, htk.. Præstegården som Saxo
og Bodil boede på lå på samme sted som den
nuværende præstegård.

Kapellaner under Saxo
Der var to personelle kapellaner under Saxo: Peder
Stokkemark Iidesmann 1801-03 og Hans Müller
1809-18.

Pastor Jelstrup - stavnsbåndets ophævelse
34 år før Saxo blev præst i Gudum var den berømte
Lars Johan Jacobsen Jelstrup i præsteembedet. Han
medvirkede til at fæstebønderne i Gudumområdet i
et vist omfang fik selveje ca. 30 år før stavnsbåndets
ophævelse i Danmark. (Se Egnsspil: “Tusind tak,
Johan” af Kurt Juul 1988. Pastor Lars Johan
Jacobsen Jelstrup
1748-1765. Ophævelse af
stavnsbåndet.)

Oversigt over Gudum Klosters historie
1268–1536: Benediktinernonnekloster.
1537–1585: Lensmandssæde.
1585-1670: Landsdommersæde.
1670-1717: Ryttergods.
1717-1757: Privatejet gods.
1757-1762: Hovedgården og fæstegodset skilles ad.
1762-1907: Slægten Olesen

Gudum Kloster i Resens Atlas ca. 1670
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Olive Nicolette Ascanius 1791-1862 og Christian Larsen Kirk (kaldet Degn), ejer af Ettrupgård

Tidstavle for Saxo Ascanius

Hvad skete på den tid

1741: Saxo født.
1746:
1762: Saxo student i Viborg.
1749:
1764: Saxo Cand. theol.
1756:
17xx:
1758:
1764: Kapellan Hvor??
1766:
1769: Hans kone Bodil født i Holstebro.
1769:
1780: Kapellan i Boddum-Ydby- Hurup.
1772:
1782: Præst i Gudum-Fabjerg.
1776:
1783: Saxo og Bodil gift i Janderup kirke.
1784: Hans far Oluf og mor Dorothea på aftægt i Gudum .
1785: Hans far Oluf dør, 76 år.
1788:
1787: Datteren Elisabeth Dorothea fødes.
1789:
1791: Datteren Olive Nicolette fødes.
1790:
1795: Hans mor Dorothea dør, 85 år.
1801:
1815: Bodil dør i Gudum, 46 år.
1807:
1816: Saxo fratræder som præst i Gudum-Fabjerg.
1813:
1817: Saxo død, 76 år.
1814:
1819: Datteren Olive Nicolette gift 1. gang med Jens Lauritsen Tang.
”Caledonia”.
1821: Olive Nicolette gift 2. gang med Chr.Larsen Kirk.

Frederik den 6. konge.
Berlingske Tiedende udkommer.
Den preussiske Syvårskrig.
Begynder at ophæve af stavnsbåndet i Gudum
Christian den 7. konge.
Den første folketælling.
Struense henrettes.
Den amerikanske uafhængighedserklæring
Stavnsbåndet ophæves i Danmark.
Den franske revolution.
Den første dampmaskine bygges i DK.
Slaget på Reden. Den engelske flåde angriber.
København belejres og bombarderes af UK.
Den danske stat går bankerot.
Danmark mister Norge.
1819:
Danmarks første hjuldamper

Videre arbejde:
•
•
•
•
•

Undersøg om Saxo har været gift før? Gift med Bodil som 42 årig.
Hvor var Saxo kapellan i 1764?
Find Saxo’s svigersøn præstegårdsforpagteren Jens Lauritsen Tang + 1819 i folketælling under præstegården (1801 og 1787)?!?
Det lokalhistorisk museum i Gudum har foto af præstegården. Det skannes.
Hed præstegården Aagård i 1787? Se side 2 om Elisabeth Dorthea von Rosenvinge.

Kilder og bilag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Materiale modtaget fra fru Thøstesen, Gudum Sognearkiv marts 1997.
Oplysninger om Madame Elisabeth Dorthea von Rosenvinge fra Dam Nielsen
Fra Aldals? Holstebros historie bl.a. side 345 og 373-398
Bogen om stolestaderegistre skrevet af P. Severinsen
Bogen: Gudum - sognet mellem hede og fjord. (Bl.a. af Marianne Thøstesen)
Sognepræster i Gudum og Fabjerg (Wiberg - nr. 355)
Sognekapellaner i Boddum, Ydby og Hurup (Wiberg - nr 122)
Folketælling for Gudum 1787
Folketælling for Gudum 1801
Kirkebogen: Døde i Gudum 1744-1816 - Oluf Ascanius død i 1785
Kirkebogen: Døde i Gudum 1816-1823 - Saxo Ascanius død i 1817
Egnsspil: “Tusind tak, Johan” af Kurt Juul 1988. Pastor Lars Johan Jacobsen Jelstrup 1748-1765.

Olive Nicolette Ascanius 1791-1862 og Christian Larsen Kirk (kaldet Degn), ejer af Ettrupgård

Olive Nicolette Ascanius (tip2 ) gift2* med Christian Larsen Kirk (kaldet Degn)
f: 1791 i Gudum; + 20.12.1862 i Ettrup.

14.2.1821

f: 1792

Ejer af Ettrupgård i Hurup. Han var også sognefoged.

Olive Nicolette havde tidligere været gift med præstegårdsforpagteren Jens Lauritsen Tang + 1819. De blev gift
12.9 1819. Olive skrives også som Olivia.

4 børn:
1. Saxo Ascanius Christensen Kirk

Thrine

f: 28.11 1831 i Ettrupgård; + 16.2 1892

f: 17.10 1831; + 1923

Ejer af Ettrupgård.
4 børn:

1. Christian Saxesen Kirk (i Amerika)
2. Chresten (Degn) Saxesen Kirk + i Amerika
3. Laurits Saxesen Kirk i Hurup gift med Kathrine Kirk
4. Peder Saxesen Kirk Ettrupgård i Hurup

2. Marie Kirstine Kirk
1 barn:

Jens Revsbjerg
i Boddum
1. Lis Revsberg f: 22.8 1885; + 11.11 1914 gift med Laust Mikkelsen i Ydby

3. Anna Dorthea Kirk

gift i Hurup 21.11.1856

Christian Larsen Dam (hans andet ægteskab)
Den kendte kvaksalver og prokurator Kren Da-am

f: 1829

Omtalt som en gammel pige

f: 18.1 1813; + 26.1 1888, 75 år i Refs Hurup

3 børn:

1. Laurits Dam. Sognefoged i Boddum. f:1858; + 1929. Gift med Barbara Hyldegård
2. Inger Kathrine Dam. f: 1863; + 1900.
3. Christian Dam. f: 1864: + 1916 i Refs. Gift med Kirstine Nyboe f: 1868. 1 datter.

4. Bolette Kirstine Christensen Kirk (tip 1)

Anders Christian Nielsen kaldet Gadegaard

f: 23.2.1824 i Ettrupgård; + 1.5 1892 - 68 år

f: 10.9 1827 i Tovlum; + 10.5 1904 i Boddum

Ejer af Dover Møllegaard i Thy. Søn af insidder
Kristian Nielsen og hustru Mette Marie Andersdatter i Tovlum.
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Olive (el. Olivia) Nicolette Ascanius
Olive Nicolette blev født i 1791 i Gudum som datter
af præsten i Gudum-Fabjerg 1782-1816 Saxo
Ascanius.
Hun
blev
gift
første
gang
med
præstegårdsforpagteren Jens Lauritsen Tang der døde
22.12.1819 som 30 årig. (Find ham i folketællingen).

Christian Larsen Kirk
Olive Nicolette blev gift anden gang med ejeren af
Ettrupgård i Hurup Christian Larsen Kirk, der senere
også blev sognefoged.
Hans far var Lars Kirk skoleholder i Fabjerg Sdr.
skole, hvor de i 1801 boede i annexdegneboligen.
Hans mor var Marie Kirstine Christensdatter + 1723.
Christian var født i 1792 og han havde en bror
Gregers der var født i 1794 og en søster Ane Marie
der var født i 1797.
Christian og broderen var i 1809 skoleholder for
faderen i henholdsvis Sdr. og Ndr. distrikt. Det blev
sagt at de kunne ganske godt skrive, læse og regne.
Degne boligen nævnes i 1682 1 tdr. Hrtk. Hvorpå
holdes 1 hest og to køer. Den lå tæt ved kirken i
1844, en velindrettet skole på 6 fag, bolig på 22 og
udhus på 28 fag. (Kan det være rigtigt at de var
skoleholdere som 17 og 15 årrige??)

Kren Da-am som prokurator i sag mod sin
svigerfar og svoger
Kren Da-am var en slags prokurator dvs. en slags
sagfører, der førte retssager for folk. Han førte også
en sag for sig selv og hans to svogre Jens Revsbjerg i
Boddum og Anders Christian Nielsen kaldet
Gadegaard. Sagen blev ført i 1863 mod hans
svigerfar og den svoger, der havde overtaget gården
ved et skifte. Årsagen til retssagen var at han og
svogrene mente at de havde fået for lidt ved skiftet,
hvor Ettrupgård var overgået fra faren Christian
Larsen Kirk til sønnen Saxo Ascanius Christensen
Kirk. Det fortælles at det var den eneste sag han
tabte. Sagen fylder 24 folieark.

Svigersønnen Kren Da-am a’ Refs
Kren Da-am giftede sig anden gang med Olive
Nicolettes og Christian Larsen
Kirks datter Anna Dorothea
Kirk.. De blev gift den
21.11.1856, hvor hun var 29
år og han var 43 år. Hun blev
betegnet som en gammel pige
på 29 år, så hun var godt tjent
med at få den noget ældre og
velhavende Kren Da-am til
ægtemand.
Der foreligger en sang fra brylluppet i 1856 der
indgår i et skrift om Kren Da-am der er udarbejdet i
1945 af hans barnebarn.

1863
Sagen Chr Dam af Refs i Thy
Contra
Aftægtsmand Christian Larsen
Kirk og gårdmand Saxo
Ascanius Christensen
Optaget 4 1863
2 eksemplarer modtaget

Olive Nicolette Ascanius 1791-1862 og Christian Larsen Kirk (kaldet Degn), ejer af Ettrupgård
Nedenfor ses klageskriftet og sagen føres med
klageskrift og svar frem og tilbage indtil dommen
falder. Se også underskrifterne fra C. Dam, Jens
Revsberg og Christian Gadegaard
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Kren Da-am var også prokurator dvs. en slags
sagfører der skrev skøder, indsendte klager til
øvrigheden eller lignende sager.
Kren Da-am påtog sig også giftefogedens rolle, idet
han på sine rejser fandt folk der passede sammen med
hensyn til stand, formue og alder. Disse folk satte han
så i forbindelse med hinanden og sørgede for at de
lærte hinanden at kende for siden at blive gift. På
gården i Refs havde han i realiteten et officielt
giftekontor. Hvis en ugift mand ikke selv havde haft
held til at finde en livsledsagerinde henvendte han sig
til Kren Da-am og bad ham have ham i erindring på
sin fart rundt omkring i nabosognene.
Kren Da-am præsenterede engang en ungersvend for
en pige, som han ikke ville have fordi hun så så
søvnig ud. Han ville hellere have hende der sad ved
siden af, men da blev Kren Da-am for en gangs skyld
tavs, for det var hans egen datter og hun var i farens
øjne langt fra mandbar.

Nogle af foliearkene er stemplet med 16 skillings
stempel-mærker. Der er også segl på nogle af siderne.

Chr Dam skriver videre i 1945 om sin bedstefar Kren Da-am
Kren Da-am blev født i 1813 i Ettrup nord for Hurup,
og da han var to år gammel flyttede han til Refs, hvor
han siden levede hele sit liv. Christian Larsen Dam,
som var hans navn, viste allerede som dreng gode
evner og han udviklede sig til at blive en
personlighed, hvis ry gik viden om. I 1840 giftede
Kren Da-am sig med Inger Kathrine Isaksdatter og
overtog samtidig gården i Refs.
Kren Da-am var klogere end folk var flest, og derfor
var det ham man gik til hvis man trængte til hjælp.
Det begyndte med småråd til naboer og venner, men
udviklede sig til mere og mere. Kren Da-am havde
mange strenge at spille på lige fra eros og jura til en
pæn praksis som kvaksalver for både mennesker og
dyr. Hans praksis gav ham en pæn fortjeneste, og han
blev meget velhavende. Den viden Kren Da-am
havde, stammede fra ”Enøjet Henrik”, der boede i
Refs, der før sin død overlod sine bøger om
veterinære og medicinske forhold til Kren Da-am.
Kren Da-am red eller gik rundt i Thy og kurerede
folk og fæ. Han satte fødder i ”pas”, hvis de var gået
af led, trak tænder ud på mennesker og dyr,
kastrerede føl, kalve, og grise, gav medicin for kolik
og andre ulykker.

Kren Da-am var meget veltalende og drillesyg. Han
var rask i munden og hans svar faldt hurtigt og ikke
altid velovervejet. En dag kom smeden forbi gården i
Refs og Kren Da-am spurgte hvad han skulle til byen
efter. Smeden svarede, at han skulle hente et reb til at
hænge sig i. Det behøver du ikke gå så langt efter for
du kan låne et af mig og han hentede et stykke reb i
lade. Smeden fik rebet og dagen efter fik Kren Da-am
at vide at smedens kone var kommet hjem og fundet
manden hængt i smedjen.
Kren Da-am var utroligt gerrig og hans kone fik
aldrig kontante penge. Derfor måtte hun sælge røgede
lammelår og sprængt andebryst til købmanden i
Doverodde for at skaffe kontanter.
Kren Da-am kom af dage på en pudsig måde. Han
havde altid sagt at han ville dø den dag han drak
kaffe. En vinterdag fandt nogle børn Kern Da-am
død. Kan kom lige fra kroen, hvor han havde fået en
kop kaffe.

Læger kontra folkekiruger i Thy
En forordning fra 1794 forbød kvaksalvere i almindelighed, dog kunne
den som havde erhvervet sig særlig duelighed i en

enkelt retning få kancelliets tilladelse til at praktisere
sit speciale under opsyn af distriktslægen og med
amtsmandens tilladelse 17/5 1838 tilstillede
batalionskirug Nicolajsen Ydby sin foresatte fyxxx
over Thisted amt J. G. Lund en klage over konen i
Serup (Mette Jensdatter) hun mistede sin bestalling til
kvaksalveri. Siden er på egnen kommen tvende nye
profeter, en der benævnes enøjet Henrik i Hurup =
Jokum Henrik Kristoffer Nielsen, Rednsberg, samt en
kone i Ydby sogn kaldet Else Kudsk eller
doktorkone, der især gav sig af med benbrud,
forbindinger og andre udvortes skader. Jokum Henrik
gik desuden ikke af vejen for indvortes sygdomme.
Retten i Vestervig begyndte deres sag 28/11 og

Olive Nicolette Ascanius 1791-1862 og Christian Larsen Kirk (kaldet Degn), ejer af Ettrupgård
omfattede de sigtede og deres klienter. Dommen faldt
21/2 1839 og den lød på at om end ingen af de tiltalte
havde voldt skade var de dog uberettiget til at yde
lægehjælp og de fik bøde på 20 Rbd. + sagsomkostninger. Kren Da-am’s kundskaber om forhold som
ikke var tilgængelige for enhver siges at stamme fra
Enøjet Henrik, der boede i Refs. Før sin død overlod
han sine bøger til Chr Larsen Dam (1813-1888).

Vi besøgte Ettrupgård i 1997 .
Det fortælles, at Saxo Ascanius Christensen Kirk som
ældre altid var villig til et spil kort. (Saxo er ældste søn af
tip 2: Olive Nicolette Ascanius) og han arvede gården.

Saxo byggede karnappen som en tilbygning på
stuehuset på et tidspunkt han skulde holde en stor
fest. Bemærk at huset er relativt smalt.
De tre malerier af Oluf (tip 4), Saxo (tip 3) og Bodil
(tip 3) er gået i arv til Olive Nicolette (tip 2) og har i
en periode ligget på loftet af Ettrupgaard. Her åd
musene et fjerde maleri af Oluf´s kone Dorthea
Kirstine Opitius.
Stuehuset på Ettrupgård er bygget i 1789, antageligt
af gule munkesten fra nedbrydningsmaterialer fra
Vestervig kloster. Der er på gården fundet en del
stolpesten med hulning til stolper.
Fundamentet er af store lange udhuggede kampesten
og huset hælder mod øst. Spilder man vand på
gulvet i vest, skal det tørres op i øst..
Ettrupgaard har tidligere været en ryttergård med
pligt til at yde forplejning til to heste med rytter.
Ettrupgaard har ca. 60 tønder land, men har tidligere
været større. Der er en bronchealdergravhøj på
arealet, hvor der er fundet mange potteskår mm.
Sønnen har fundet en flot flinteøkse.
Skillevæggene i stuehuset er bygget af ubrændte
sten, hvilket blev afsløret ved en ombygning, hvor
stenene blev lagt udenfor i regnvejr og derefter
smattede ud.
Stuehuset har i nogle rum flotte plankegulve, som er
lagt direkte på jorden.
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Folketælling år 1850 for Ettrupgård
Navn
Christian Larsen Kirk
Olive Nicolette Aschanius
Bolette Kirstine Christensdat.
Ane Dorthea Christensdatter
Saxo Aschanius Christensen
Thøger Poulsen
Christen Jensen

Alder
58 år
59 år
26 år
23 år
19 år
33 år
18 år

Stand
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift
ugift

Fødested
Fabjerg sogn, Ringkøb. Amt
Gudum sogn, Ringkøb. Amt
Her i sognet
Her i sognet
Her i sognet
Vestervig sogn, Thisted Amt
Ydby sogn, Thisted Amt

Stilling i familien
Husfader
Husmoder
Deres børn
Deres børn
Deres børn
Deres 2 tjenestefolk

Stand
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift

Fødested
Her i sognet
Ydby sogn
Her i sognet
Her i sognet
Her i sognet
Her i sognet

Stilling i familien
Husfader
Husmoder
Deres børn
Deres børn
Deres børn
Tjenestepige

Folketælling år 1880 for Ettrupgård
Navn
Alder
Saxo Aschanius Christens.Kirk 48 år
Else Kathrine Klausdatter Odde 48 år
Klaus Kristian Saxosen Kirk
20 år
Laurits Nikolaj Saxosen Kirk 13 år
Peder Kristian Saxosen Kirk
12 år
Ane Marie Jensen
20 år

Folketælling år 1890 for Ettrupgård
I alt 5 gårde og 6 huse = 11 familier. I alt 25 mænd og 28 kvinder = 53 personer
Navn
Alder
Saxo A. Christensen
58 år
Else Kathrine Klausdatter Odde 58 år
Kristen Saxosen Kirk
24 år
Laurits Saxosen Kirk
23 år
Peder Chr. Saxosen Kirk
22 år
Petra Elsebeth Pedersen
23 år

Stand
gift
gift
ugift
ugift
ugift
ugift

Fødested
Ettrupgård
Dover gård
Ettrupgård
Ettrupgård
Ettrupgård
Vestervig

Stilling i familien
Husfader
Husmoder
Deres sønner
Deres sønner
Deres sønner
Tjenestepige
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Bolette Kirstine Kirk 1824-1892 og Anders Chr. Nielsen, (Gadegaard) 1827-1904, Ejer af Dover Møllegård.

Tidstavle for Olive Nicolette Ascanius

Hvad skete der på den tid

1791:
1792:
1819:
1821:
1824:
1829:
1831:
18xx
18xx
1856:
1862:
1863:

1789:
1795:
1801:
1807:
1813:
1814:
1819:
1834:
1848:
1849:
1855:
1861:
1864:
1864:

Olive Nicolette født i Gudum.
Christian Larsen Kirk født.
Olive Nicolette gift 1. gang med Jens Lauritsen Tang.
Olive Nicolette gift 2. gang med Christian Larsen Kirk.
Bolette Kirstine Christensen Kirk født.
Anna Dorthea Kirk født.
Saxo Ascanius Christensen født, Han arver gården.
Datteren Anna Dorothea gifter sig med Kren Da-am.
Olive Nicolette dør.
Kren Da-am og to svogre fører retssag.

Den franske revolution.
København brænder. 941 huse i 55 gader brænder
Slaget på reden. Den engelske flåde angriber.
Engelske tropper belejrer og bombarderer Kbh.
Den danske stat går bankerot.
Danmark mister Norge.
Danmarks første hjuldamper.
Stænderforsamlinger i Roskilde mm. Demokratisering
Treårskrigen mod Preussen og Slesvig-Holsten. Isted.
Danmarks første grundlov
Telegraflinien til Norge anlægges
Den amerikanske borgerkrig. Modsætning om slaver.
Nederlag til Preusen og Østrig. Slesvig mm. afstås
Jernbanen fra København til Helsingør åbnes.

Kilder:
1.
2.
3.
4.
5.

Stamtavlen udarbejdet i 1942 af Lautits Jakobsen, Rolund.
Oplysninger fra ejeren af Ettrupgård Kappel modtaget ved et besøg i 1997.
Oplysninger om Kren Da-am et modtaget af hans efterkommer Dam Nielsen, Bækmarksbro i 1998.
Se kopi af omtale af Kren Da-am’s, incl. Hans bryllupssang, modtaget af Dam Nielsen.
Sydthy Årbog 1956 side 125-141 og Sydthy Årbog 1951 om læger og folkekiruger i Thy side 409.

Videre arbejde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Folketælling for perioden….
Tingbogsattest for Ettrupgård.
Find noget om Kristian Larsen Kirk som sognefoged.
Lokalmuseum i Hurup.
Scanning af gl. foto af gården.
Nye foto af Ettrupgård.
Oplysninger fra Elly Mardal forventes
Find Olive’s første mand præstegårdsforpagter Jens Lauritsen Tang i folketællingen. Han døde 22.12.1819.
(Gudum)

Bolette Kirstine Kirk 1824-1892 og Anders Chr. Nielsen, (Gadegaard) 1827-1904, Ejer af Dover Møllegård.

Bolette Kirstine (Christensdatter) Kirk (tip 1)

Anders Christian Nielsen (kaldet Gadegaard)

f: 23.2.1824 i Etterupgaard; + 1.5 1892 - 68 år

f: 10.9 1827 i Tovlum; + 10.5 1904 i Boddum
Ejer af Dover Møllegaard i Thy. Søn af insidder
Kristian Nielsen og hustru Mette Marie Andersdatter i Tovlum

5 børn:
1. Christine Marie Andersen

Jens Engelius Villadsen

f:30.12 1853 i Dover Møllegård; + 20.10. 1922 i Hurup

f: 1848: + 7.4.1888. Husmand i Ørum by. Med til at bygge Lodbjerg fyr.

2. Olive Nicolette Andersen

Lars Andersen (Ascanius)

f:11.9 1855 i Dover Møllegård; + 29.06. 1931 i Herning, 76 år
begravet på Odby kirkegård

f: 12.4 1845 i Vang;; +29.11 1925 i Uglev 80 år
Første lærer i Odby fra 1877 - 1915

3. Christian Kirk Andersen

Anna Thomsen

f: 25.9 1857 i Dover Møllegård; + 1936 i København
Kommunelærer i Ålborg

f:

; 1934 i Kbh.

4: Christen Gadegaard Andersen
f: 1862 i Dover Møllegård; + 1882 20 år
Lærereksamen kort før sin død

5. Niels Christian Andersen
f: 1863 i Dover Møllegård; + 1869 6 år sammesteds

Ny Dover Møllegård 1917

38

Bolette Kirstine Kirk 1824-1892 og Anders Chr. Nielsen, (Gadegaard) 1827-1904, Ejer af Dover Møllegård.

Bolette Kirstine Kirk
Bolette Kirstine Kirk blev født på Ettrupgård den
23.2.1824, som datter af ejeren af Ettrupgård
Christian Larsen Kirk og Olive Nicolette Ascanius.
Bolette var næstældst i en børneflok på fem. Hun
blev 68 år.
Bolette’s velbevarede salmebog fra 1837 er endnu i
familiens eje og der er
indgraveret B.K.K.D. på den for
Bolette Kirstine Kristiansdatter.
Under disse bogstaver står et E,
hvilket betyder Evangelisk
salmebog.
I
1988
ejede
oldebarnet Herluf Andersen
salmebogen. Det er muligvis
Lone Poulsen der ejer salmebogen i dag.
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I mange år havde han en husholderske. Det var i
brændevinens tid. Man sagde, at var han fuld, var
husholdersken ædru og omvendt. Herluf Andersen
ejede i mange år hans brændevinsdunk, men
desværre gik den i stykker.

Dover Møllegård
Dover Møllegård blev revet ned og genopbygget i
1908. Nogle af materialerne fra den gamle gård er
ifølge den nuværende ejer genanvendt og derfor
bevaret i loftet i stalden på den nye gård.

Doverodde og Doverkil i 1870

Der findes ifølge Herluf Andersen ligeledes et smukt
velbevaret halsbånd flettet
af hendes hår.
Den ny Dover Møllegård i 1917

<=Dover Møllegård

To kakkelborde
Læs også om to kakkelborde, fremstillet af Oluf
Ascanius i 1784, der er gået i arv til Herluf Andersen.
(beskrevet under Oluf Ascanius præst i
Boddum.Ydby-Hurup 1733-1784). Bordet ejes i dag
af Lone Poulsen.

Anders Christian Nielsen, kaldet Gadegaard
Anders Christian Gadegaard blev født i Tovlum den
10.9.1827 som barn af Kristian Nielsen og Mette
Marie Andersdatter.
Hans oldebarn Herluf Andersen fortalte i 1988, at
han vist nok var meget velhavende og ejede således
flere gårde i Boddum samt Dover Møllegård.
Han regnedes for at være en klog mand, og efter
sigende ejede han en ”Cyprianus”. Han døde i
Boddum i 1904.

Doverodde er en gammel ladeplads for Limfjordshandlen. Den er sikkert startet som kro eller
færgegård, inden der blev bygget en dæmning over til
hovedgården Boddum Bisgård på Boddum.
I stenalderen var Doverkil et sund og Boddum en ø.
Op gennem oldtiden lå overgangen til Boddum
længere mod syd ved Skibsted fjord.

Dover Møllegårds Teglværk
Der har i gammel tid været knyttet et teglværk til
Dover Møllegård og Dam Nielsen har fortalt, at der
her blev fremstillet nogle af de første tegldrænrør til
dræning af marker i Danmark.

Bolette Kirstine Kirk 1824-1892 og Anders Chr. Nielsen, (Gadegaard) 1827-1904, Ejer af Dover Møllegård.
Teglværket beskrives ved en brandtaxation, hvoraf
det bl.a. fremgår, at Simonsgård på det tidspunkt
ejede Dover Møllegård dvs. i ca. 1850.

Ny Dover Møllegård i 1987

Dover Møllegård set oppe fra tårn
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Tidstavle for Bolette Kirstine Kirk

Hvad skete på den tid

1824: Bolette Kirstine Kirk født.
1827: Anders Christian Gadegaard født.
1853: Datteren Christine Marie Andersen født
1855: Datteren Olive Nicolette Andersen født
1857: Sønnen Christian Kirk Andersen født
1862: Sønnen Christen Gadegaard Andersen født
1863: Sønnen Niels Christian Andersen født
1892: Bolette Kirstine Kirk dør, 68 år.
1904: Anders Christian Gadegaard dør, 77 år.
19xx

1834: Stænderforsamlinger bl.a. i Roskilde
1848:
1849:
1861:
1864:

Treårskrigen mod Preussen og Slesvig-H
Danmarks grundlov vedtages 5. juni.
Den amerikansk borgerkrig.
Slaget ved Døbøl. Danmark taber synderjylland.

1882: Danmarks første Andelsmejeri i Hjedding.
1886: Anlæggelse af forsvarsværker omkring København.
1899: Septemberforliget på arbejdsmarkedet.

Kilder:
Sydthy Årbog 1988: En vandring gennem Hurup, fortalt af Herluf Andersen.
Oplysninger fra Dam Nielsen, Bækmarksbro.

Videre arbejde
Hvad er en Cryprianus.
Oplysninger om teglværket.
Oplysninger om Anders Christian Gadegaards gårde, bl.a.
Hvor gjorde de efter at være flyttet fra Dover Møllegård. De boede ifølge folketællingen ikke her i 1890.
Oplysninger fra realregisteret om Dover Møllegård. Er der en forveksling med Anden gård.
I 1850 ejede Simonsgård Dover Møllegård??
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Olive Nicolette Ascanius (oldemor)

gift

f:11.9 1855 i Dover Møllegård; + 29.06. 1931 i Herning, 76 år
begravet på Odby kirkegård

3.8.1877

Lars Andersen (Ascanius)
f: 12.4 1845 i Vang;; +29.11 1925 i Uglev 80 år
Førstelærer i Odby fra 1877 - 1915

11 børn:
1. Kirstine Andersen Ascanius

Johan Heinrich Hoffritz

f. 14.6 1878 i Odby skole; + 13.12 1913 i Lyngby
6 børn:

f:10.3 1875 Burgsin i Bayern; + 193? i Odense
Kunstsmed i Kongens Lyngby

1. Johan ........

2. Dagmar Andersen Ascanius gift 30.10 1908

Alma ................. (se tilføjelse på næste side)

Peder Poulsen Pedersen

f: 9.1 1880 i Odby skole; + 21.7 1914 i Pindstrup
1 barn:

f: 30.1 1880 i Bjerrehuset Odby sogn ,Thyholm
Førstelærer i Pindstrup
Karen Ascanius Poulsen Pedersen f: 1909, Lærerinde i Fredericia

3. Thyra Bolette Kirstine Andersen
f: 16.4 1881;

+ 10.11 1881

4. Oluf Andersen
f. 27.11 1882 i Odby skole; + 10.2 1883 ???

5. Thyra Bolette Kirstine Andersen Ascanius gift 1.11 1913
f. 11.4 1884 i Odby skole; +

3. børn:

Thorvald Jacobsen

f. 6.4 1884 i Fredericia
Kommunelærer i Fredericia, Købmagergade 25, søn af tømrermester
Jacobsen
1. Ejvind Ascanius Jacobsen, f: 8.12 1914 i Fredericia; Kommunelærer i Randers
2. Erling Ascanius Jacobsen f: 8.6 1919 i Fredericia; Stud med. Århus universitet
3. Torben Ascanius Jacobsen f: 20.10 1922 i Fredericia; Gymnasieelev.

6. Oluf Andersen Ascanius

Asta Rabek Nielsen

f: 12.8 1885 i Odby skole
datter af plantør Nielsen, Hoverdal i Tim
Forfatter til “Syv år i Siams jungle” m.fl.. Tidligere plantagebestyrer på Malaja
2 børn:
1. Knud Ascanius f: 14.4 1917, handelsstuderende i Kbh.
2. Erik Ascanius f: 1922; forststuderende

7. Agnes Augusta Andersen Ascanius gift 28.5 1912

Anders Christian Thøgersen

f: 30.3 1887 i Odby skole; død 1.5 1963 i Randers
3 børn:

i Frederiksberg kirke f: 30.7 1885 i Ikast sogn, Førstelærer i Gudme på Fyn
Søn af gårdmand Christian Thøgersen og hustru Karen født Andersen
af Isenvad
Sonja, Aase og Vibeke

8. Christian Holger Andersen Ascanius

Maren Vilhelmine Digmann, Kaldet Minna

f: 4.7 1887 i Odby skole, overlærer i gl. Lindholm i Nørre Sundby
f: 10.2 1891 i Nørre Sundby; + 2.5. 1941 50 år
(se tekst om Vangfamilien)
datter af kanseliråd Digmann i Nørre Sundby
5 børn:
1.Bodil Ascanius, f: 20.1 1918 i Hvorup skole, sygeplejerske
2. Oluf Holger Ascanius; f: 12.4 1929 i Hvorup skole; gartner, p.t. løjtnant
3. En pige dødfødt 13.12 1922 og tvillingebroderen
4. Andreas Digmann Ascanius f:: 13.12 1920; + 16.5 1921, ½ år
5. Mogens Ascanius, f: 30.11 1927 i

9. Elise Kathrine Andersen Ascanius, kaldet Lis Kresten Madsen
f: 13.4 1890 i Odby skole;
1 søn:

f: 1.4 1895 i Uglev; direktør for Herning Motor Co
søn af smedemester Niels Christian Madsen og hustru Marianne
Ejlersen?
1. Karl Holger Ascanius Madsen, jurist, direktør for Ford Motor i Herning

10. Olga Emilie Andersen Ascanius
f: 11.8 1891 i Odby skole; + 19.4 1920 i København; begravet på Odby kirkegård; sygeplejerske på Alm. hospital i København

11. Jenny Eugenie Vilhelmine Andersen Ascanius
f: 12.9 1893 i Odby skole
3 børn:

Laurits Søren Jakobsen

f: 17.4 1893 i Naarup, Varringe sogn på Fyn
førstelærer i Rolund; Udby sogn
1. Ebbe Ascanius Jakobsen, f: 4.5 1921 i Rolund skole, stud..med..vetr. i København, Gl. Kongensgade 154 III
i Kbh.
2. Folmer Ascanius Jakobsen, f: 20.10 1924 i Rolund skole, lærer, kustode på orlogsmuseet
3. Birgit Ascanius Jakobsen, f: 30.4 1926 i Rolund skole
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Tilføjelse fra forrige side

1. Kirstine Andersen Ascanius
6 børn:

Hohan Heinrich Hoffritz
1. Johan Heinrich Hoffritz
Alma Cecilie Hansen
f: 3.6. 1900 i Vanløse
Smedemester i (Lyngby) Hornbæk, Militærflyver; 1 barn: Johan Heinrich Hoffritz gift med Ruth Hoffritz
11.7 1926
9.6 1928
2. Karl August Adam Hoffritz
Sigga..
f:26.8 1901 i Vanløse
Bestyrer på Island; 3 børn: Adda - Ester - Kolbrun
3: Lars Ernst Emil Hoffritz
f: 30.10 1902 i Vanløse
Købmand i Lyngaa

Margrethe Nielsen

4:Edvard Richard Hermann Hoffritz
f: 29.10 1903
Murer i Lyngby

Edith Sofie Jensen

3 børn: Rita 1928; Ivar 1931; Eigil 1934

1 barn: Jonna Solvejg 1937

5: Ruth Hoffritz
f: 11.8 1909 i Lyngby
Køkkenchef på Filidelfia /Dianalund)
6: Finn Ascanius Thøgersen Hoffritz
Inger Bramsen Mortensen
f: 12.12 1913 (dagen før moderens død)
Fabrikant i Fredericia
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Olive Nicolette Ascanius født på Dover
Møllegård
Olive Nicolette blev født på Dover Møllegård i 1855.
Hendes far Anders Christian
Nielsen, kaldet Gadegaard var
født i 1827, og han var ejer af
Dover Møllegård på Thyholm.
Hendes mor var Bolette Kirstine
Kirk, der var født i 1824 på
Etterupgård, nord for Hurup i
Thy.
Det er Olive Nicolette der er den lige linie i
Ascanius-slægten jf. nedenstående:
Tidstavle
Hans Knudsen Andrup
Præst Næsbyhoved-Broby-Allesø. ?-1572.
Simon Andersen Hoff
Præst Vigerslev. 1585-1622.
Peder Simonsen Hoff
Præst Blistrup. 1630-1640.
Henrik Christens. Ascanius Præst Blistrup. 1640-1655.
Saxo Henriksen Ascanius Præst Boddum-Ydby-Hurup. 1695-1733.
Oluf Saxesen Ascanius
Præst Boddum-Ydby-Hurup. 1733-1784.
Saxo Ascanius
Præst Gudum-Fabjerg. 1741-1817.
Olive Nicolette Ascanius Ettrupgård.i Thy. Født 1790; død 1862.
Bolette Kirstine Kirk
Dover Møllegård.. Thy Født 1824; død 1892.
Olive Nicolette

Odby skole. Født 1855; død 1931.

Agnes Augusta Ascanius

Gudme skole. Født 1887; død 1962.

Lars Andersen Ascanius nedstammer fra den
berømte bartskærer Mads Lauritsen
(Badskær) fra Vang
Lars Andersen Ascanius nedstammer fra Vangslægten, der er vist som en gren på Ascanius/Vangstamtavlen og hans tipoldefader var: ”Den meget
fornemme og
for sin
Erfarenhed i Cirurgien vidt
berømte Mand
Mads
Lauritsen (Badskær) i Vang,
født i Vang By 1674 den 20.
Juli og død samme Sted i sit
Alders 87 Aars hengang den
7. Maj 1761 og blev
jordfæstet sønden for kirken.
Indlod sig i Ægteskabet
1704 og blev fuldbyrdet den
28. September samme Aar
med den hæderbaarne og
gudselskende Enke Martha Jørgensdatter Honis, født
paa Honis i Norges Land 1670 den 3. Juli og død i
Vang By i sit Alders 67 Aar. I deres 33 Aars
Ægteskab af Gud velsignet med 6 pige-børn ”.
Det viste epitafium er ophængt i Vang kirke i Thisted
Amt, hvor vi fotograferede det i 1987.

Lars Andersen Ascanius født i Vang
Lars Andersen Ascanius blev født
i Vang i 1845, og han var således
10 år ældre end sin kone. Han tog
Ascanius-navnet efter sin kone.

Mads Lauritsen (Badskær) var søn af Laurits Jensen
Badskær, der blev berømt for at operere søhelten
Niels Juel’s arm i 1696
I en bog om Niels Juel står der på side 318:

I skolebogen fra Odby Skole står
der under punktet personalia:
Lars

Andersen

(Ascanius
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er

tilføjet senere) født i Vang ved Thisted den 12. April
1845. Søn af Skoleholder Anders Madsen Smed og
Hustru Kirsten Johannesdatter af Vangsaa i Vang
Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt. Demiteret fra
Ranum Seminarie Aar 1871 med Duelig. I kort tid
huslærer ved Vildsund. Herefter i 4 Aar Hjælpelærer
paa eget Ansvar i Boddum pr. Ydby, Kaldet herfra
den 27. Juni 1877 til skolelærer og kirkesanger i
Odby.

Se beskrivelse af Laurits Jensen Badskær senere.
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Lars Andersen Ascanius virkede som
førstelærer både på den gamle og den nye
Odby skole
Fra 1887 til 1908 var Lars Andersen Ascanius
førstelærer på den gamle skole i Odby og derefter på
den nye skole, der blev indviet i 1908.
Den gamle skole lå i Serup, og da vi besøgte stedet i
1987, var ejendommen på Serup Kirkevej 12, ejet af
gårdejer Jens Villadsen og hustru Maren
Villadsen. På det
tidspunkt var bygningen med skolestuen revet ned, så
der var kun stuehuset og en staldbygning tilbage. Stuehuset er bygget i 1870
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Olive Nicolette og Lars Andersen Ascanius fik
11 børn
I slutningen af 1800-tallet blev der født mange børn i
familierne og Olive Nicolette og Lars fik i alt 11,
hvoraf de to døde som helt små. Der var på den tid
tradition for at døde et barn, blev den næstefødte af
samme køn opkaldt med samme navn. Det ses f.eks.
at det 6. barn Oluf har samme navn som det 4. barn,
der blev mindre end et år gammel. Det 5. barn Thyra
Bolette Kirstine har ligeledes samme navn som det 3.
barn, der kun blev et halvt år.

Familien Ascanius fotograferet i 1896

I stuehuset af den gamle Odby Skole, så vi i 1987 de
ridser i stuevinduerne, som min mormor Agnes
Augusta havde fortalt, at de som børn havde ridset i
vinduerne næsten 100 år tidligere. Vi så også den
stenopsætning der stod på græsplænen med fire sten
fra fundamentet fra de gamle skolebygninger.
I 1908 blev der bygget en ny skole i Odby, og her
fortsatte Lars
Andersen
Ascanius som
førstelærer
frem til han
skulle pensioneres som
70-årig i
1915.

Odby nye Skole

På dette foto ses familien Ascanius. Set fra venstre: Elise

(kaldet Lis), Thyra, fru Olive Nicolette (kaldet Lotte),
på skødet Jenny Eugenie kaldet Ginne, Dagmar,
Agnes Augusta (bagerst), Olga (forrest), Lærer Lars
Andersen Ascanius, Oluf og Holger.

En tidligere elev fhv. gårdejer Peter
Dahlgård, Serup, fortalte i 1983 om den gamle
Odby skole i bogen Egnshistorisk forening
Thyholm og Jegindø

Skolebillede fra den nye Odby skole i ca. 1912

Jeg mindes en dag i den gamle skole. Kongeskibet
skulle sejle gennem Limfjorden, og vi fik lov til at
løbe til Skibdal for at skue det – for os – storslåede
syn. Vi havde fået besked på straks at vende tilbage
efter oplevelsen. Pigerne var lydige - og løb straks til
skolen igen. Men drengene blev der noget tid
længere. Da vi vendte tilbage, stod degnen i døren,
og vi måtte stille op i kø. De store først. Så fik de
hver en kraftig kindhest og ind ad døren i en fart.
Men vi små slap med skrækken.
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Det var for øvrigt ved samme lejlighed, at
kongekortegen kørte nordpå ad landevejen. Da
håndværkerne, der arbejdede på den nye skole, så
kortegen, smed de hvad de havde i hænderne og løb
til landevejen. Desværre glemte de murer Kr. Lykke,
der stod i kælderen – uden stige – og som desårsag
måtte blive hvor han var, indtil de andre vendte
tilbage.
Den 1. oktober 1908 kom man så i den nye skole. Og
der var nye skolebøger og nye regnehæfter. Nu
skulle regnestykkerne ikke alene regnes, nej, de
skulle også stilles op, men der fik jeg til at begynde
med hjælp af en ung nabomand. Da vi fik lærerinde,
voldte det mig ingen problemer, for hun viste os
opstillingen.
Lærerinden, Katrine Simonsen, underviste os i
regning, geografi, botanik, historie, lidt
verdenshistorie og dansk grammatik. Hos Ascanius
var der skriftlæsning i kor, diktat, genfortælling,
skønskrivning, sang, religion med katekismus og
mytologi.
Om sommeren havde vi ingen lektier for i
bibelhistorie, da fortalte lærer Ascanius os fra det
Gamle testamente. Og han var en mester til at
fortælle. Nej, hvor blev stoffet levende for os.
Dagen begyndte altid og sluttede altid med Fadervor.
Degnen kunne til tider være festlig. Frk. Simonsen
var en dygtig lærerinde, men hun kunne være striks.
Når hun holdt andagt, følte vi børn, at hun selv var
med i det. Katrine Simonsen druknede i 1916 ved
Hvide Sande på en skoleudflugt, under forsøg på at
redde to piger, der var kommet for langt ud.
I 1911 og 1912 havde Ascanius hjælpelærer. Hans
sangstemme var ikke for god. Den første hjælpelærer
var Kirkensgård. Han var der et halvt år, men skulle
springe soldat. Under en manøvre året efter lå han en
morgen i teltet og var død. Vi børn holdt meget af
ham.

Peter Dalgård fortæller videre i en
håndskrevet beretning, der findes på
egnshistorisk arkiv i Hvidbjerg.
Jeg kom i den gamle Odby skole i maj 1909??
sammen med kammeraterne Niels Krabbe, Niels
Vagtmand og Per Krestens Jens fra æ Lund. Degnen
sendte godt nok Jens hjem igen, så han kunne blive
vænnet af med at bande
Der var kun to klasser og degnen var Andersen, den
senere Ascanius, der godt kunne slå en proper næve.
En dag fik en dreng en kindhest, så han besvimede,

og måtte ud på græsset og hvile sig, måske
simulerede han.

Håndskrevet af Peter Dalgård Om Odby Skole
Om efteråret var den nye skole blevet færdíg og vi
flyttede derned i 4 klasser, med frk. Katrine
Simonsen fra Brovst som lærerinde…….
I anden klasse fik jeg i gymnastiktimen en kindhest
ad degnen, så jeg væltede, fordi jeg drejede højre om
når han sagde venstre om.
Den gang blev vi flyttet op og ned i
dygtighed eller kløgt, med sådan
ordblindhed eller talblindhed, de var
eller dovne. Jeg var som regel foran
regel i næste klasse samme med dem
ældre.

klassen efter
noget som
bare dumme
og kom som
der var et år

Vores lærerinde var forlovet, men begyndte samtidíg
at komme sammen med lærerkollegaen Xxxxxxx.
Ascanius skrev til hendes forlovede at han skulle
komme uanmeldt på besøg, og da kan kom var
Madsen på besøg hos hende og så røg den forlovelse.
Han blev dog trøstet inde ved degnens yngste datter
med hvem han senere blev forlovet og gift med.
Lærerinden fik et chok og var nervenedbrudt længe.
Ascanius’s hænder var hårde af det meget
markarbejde han udførte ved siden af sin
lærergerning og han kunne tage med et jerngreb om
en drengs næser, når noget var galt. Det var ikke rart
hvis der var sår i næsen. En dag så en dreng sit snit til
at snue til, så degnen stod med næven fuld af snot.
Ascanius skråede og havde stytbakken stående ved
siden af katederet. Når vi havde skriftlæsning, læste
vi højt i kor ligesom vi bedst kunne og sentensen
hvor der stod: Den der ryger lugter som et svin, den
der snuser ser ud som et svin, den der skrår er et svin
blev ofte læst særligt højt, når han gik forbi.
Hvis han var i godt humør, kunne vi godt få ham til at
læse en historie mens vi havde skønskrivning, men
det gik lidt ud over skønskrivningen.
Vi havde nogle gode dansktimer ved ham og de fleste
fik lært at læse og skrive rigtigt. Som religionslærer
var han enestående.
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En anden elev har fortalt om lærer Ascanius
Af lærere i Odby skole var der Ascanius, der var
lærer i adskillige år. Far der var født i 1863 var blandt
hans første hold konfirmander og jeg den yngste af
fars sønner blandt hans sidste hold, så det var et
spand år. Jeg har andre steder fortalt om hans
jernhårde disciplin, der var ingen vaklen i geledderne,
men hænderne og violinbuen sad løse og sang man
ikke med eller sad uroligt, fik man et ordentlig ”gok
oven i hovedet af buen”.Om morgenen sang vi som
regel” I østen stiger solen op og før vi skulle hjem
”Kirkeklokkere ej til hovedsteder”.
Han var særdeles dygtig til at lære os de
grundlæggende fag, dansk og regning (det kunne
nutidens lærere tage ved lære af).
Ofte underholdt han os med sønnens Oluf’s
oplevelser med elefanteri Siam, hvor han var ansat
under ØK, og han viste os en masse små elefanter i
elfenben. Sjældnere lykkedes det os at få ham til at
læse op af ”Rasmus fra Rodskov” der var en
beretning fra krigen i 1848-50. I hvert hjørne af
klassen stod en spytbakke og når han kom i nærheden
lød der et ordentlig klask, han skråede nemlig.
Vi havde ingen gymnastiksal, så gymnastikken
foregik udendørs og bestod i at hoppe over et reb
mellem et par bukke og springe over bukken. Selv
stod lærer Ascanius foran og kneb det med at komme
over, fik man et rap af spanskrøret bagi.

Førstelærerens løn
I
skolebogen
under
punktet
personalia
ses
lønnen
for
førstelæreren:

Kirkesanger og kirkebylærer
Som det ses af oversigten over førstelærerens løn
fulgte det også med, at Lars Ascanius skulle virke
som kirkesanger i Odby kirke, og han skulle som
såkaldt kirkebylærer føre den ene kirkebog.

Her ses i kirkebogen
Ascanius ind-skrevet
håndskrift.

datteren Agnes Augusta
med Lars Ascanius’s

I den periode Lars Ascanius var kirkesanger har der
været de to præster Peter Falk Rønne 1872-1885 og
Carl Edvard Paludan 1885-1921.

Odby kirke

Ascanius var som lærer god til at levendegøre
lærestoffet
I bogen Thyholm og Jegindø gennem 100 år 1984
står om Odby skole: Odby Sogns første skole i nyere
tid lå i Serup, hvor Jens Villadsen nu bor, og den var
fra omkring 1818.
I 1877 kom Lars Andersen Ascanius til skolen som
førstelærer, en mand, om hvem det stadig fortælles, at
han var god til at levendegøre lærestoffet for børnene.
Den 1. oktober 1908 kunne en ny skole indvies i
Odby; Ascanius blev også førstelærer her, hvor han
fra starten fik Katrine Simonsen som hjælpelærer.
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31. Mariane Hansen, Odby, søster til bruden

Bryllup i Odby skole for Dagmar Ascanius i
1908
Den 30.10 1908 blev datteren Dagmar gift med Peder
Poulsen Pedersen, der senere blev førstelærer i Pindstrup på Djursland. De fik et barn i 1909 Karen
Ascanius Poulsen Pedersen, der blev lærer i
Fredericia

Min mormor Agnes Augusta (det 7. barn) var
en god fortæller og hun fortalte mange
historier fra sit hjem på Odby skole:
Striben over loftet
De 11 børn fik, som det var skik og brug den gang, en del
lussinger, når de havde været uartige. En gang havde

nogle af børnene trådt rundt i mudder med
nyvaskede sokker på. Som straf tog deres mor Olive
Nicolette de våde sokker af min mormor, svingede
dem gennem luften og gav hende en lussing med de
våde sokker. Desværre for Olive Nicolette kom der
så meget fart på sokkerne, at de trak en mudderstribe
hen over det nykalkede køkkenloft. Hundrede år
efter at mormor var født dvs. i 1987, besøgte vi
Maren Villadsen, der er en efterkommer og som
ejede ejendommen. Vi blev her inviteret på kaffe
netop i køkkenet, hvor denne hændelse var sket
næsten hundrede år tidligere. Striben var dog kalket
over.

Ponyerne Hans og Grethe
Med til brylluppet var:
1. ?
2. Lærer Hoppe, Barslev skole
3. Fru Hoppe, Barslev skole
4. Andrea Gravgaard, Floulev
5. Lars Graugaard, Floulev
6. Lise Ascanius, Odby
7. Peder Poulsen, Barslev
8. Holger Ascanius, Odby
9. ?
10. Olga Ascanius, Odby
11. ?
12. Frk. Simonsen, lærerinde i Odby
13. ? Ascanius
14. Martin Riis, Uglev
15. ?
16. ?
17. Brudens far lærer Ascanius, Odby
18. Smed P. Krabbe, Odby
19. Karen Pedersen
20. Bruden Dagmar Ascanius, Odby
21. Brudgommen Peder Poulsen Pedersen, Odby
22. Brudens mor Olive Nicolette Ascanius, Odby
23. Hanne Jepsen, Serup
24. Emilie Paludan, Søndbjerg
25. Helga Paludan, Søndbjerg
26. ? Ascanius
27. Camilla Laursen, Vestervig
28. Katrine Overgaard, Odby
29. Pastor Laursen, Vestervig
30. Anton Hansen, Odby

De mange børn i familien havde to ponyer Hans og
Grethe, som de legede med. Når ponyerne var trætte
af at bære rundt på de mange børn, satte de i trav for
fuld
fart.
Pludselig
stoppede de
op samtidig
med at de
strakte hals
og sænkede
Hans og Gretes stald i 1987
hovedet.
Derved læssede de ungerne af på en noget ublid
måde.

Agnes sled den ene og Oluf den anden side af
skoene
Man havde ikke så mange penge på tøjbudgettet i
1890’erne, så derfor gik tøjet og skoene i arv fra
barn til barn. Min mormor Agnes fik skoene efter
sin storebror Oluf, der gik meget indad på fødderne,
hvorimod hun selv gik meget udad på fødderne. Det
gav en del gangproblemer for min mormor, når hun
fik de sko, som storebror Oluf var vokset fra. Men
det må have haft en fordel for den næste i
arvefølgen, Kristian Holger, der antageligt så har
været fri for at overtage de udslidte sko.

Nye støvler vises frem for de unge mænd
Da min mormor skulle konfirmeres, blev hun sendt
til byen sammen med en storesøster for at købe nye
fine støvler til konfirmationen. På vej hjem kunne
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søstrene forude se nogle unge mænd komme imod
dem. Min mormor ville gerne gøre indtryk på de
unge mænd og skyndte sig derfor at skifte til de fine
nye støvler, og for at støvlerne tydeligt kunne ses,
satte hun sig i vejkanten med benene med de nye
støvler fremme på vejen. Da de unge mænd var
passeret og - forhåbentlig også imponeret - tog
mormor de fine støvler af og de gamle skæve sko på
igen og gik hjem.

Broderen: Oluf - en kendt forfatter
Min mormors bror Oluf rejste til Østen for ØK i ca.
1908. Han har skrevet de fire
bøger: 1) Syv år i Siams
Jungle, 2) Blandt Asiens
Urbefolkning, 3) Under
Malayas Himmel og 4) Min
Flod min Verden, om sine
oplevelser. Disse bøger har
jeg fået i konfirmationsgave
af min mormor Agnes
Augusta.
Det er Oluf til højre.

Olive Nicolette og Lars Andersen Ascanius’s
barnebarn Folmer Ascanius, Roskilde,
fortalte i april 1997:
Lars Andersen Ascanius drev landbrug ved siden af
arbejdet som skolelærer, og han arbejdede hårdt for
at brødføde de mange børn.
Folmer oplevede Olive Nicolette, da han mødte
hende ved hans moster Lis i Herning. Hun var en
stor, værdig og rolig dame, der var rar og mild, og så
havde hun bolcher.
Olive Nicolette var kendt for sit kæmpestore
sylteprogram. De havde på Odby skole en stor
æblehave, og Folmer fortæller, at hans mor
(Lillemoster Jenny Eugenie) herfra lærte at skære
æbler ud og tørre dem ved skorstenen. De tørrede
æbler kunne så senere anvendes til æblegrød.
De dyrkede mange grønne tomater, der blev syltede.
Hvis nogle af tomaterne blev røde, blev de smidt ud
til grisene. De kunne ikke spises.
Olive Nicolette og Lars sørgede altid for, at alt blev
udnyttet, og at intet gik til spilde. Man skulle have
respekt for værdierne.
Olive Nicolette og Lars var gode mennesker og de
var ikke autoritære.

Barnebarnet Karl Holger Ascanius Madsen,
Herning, fortalte i juni 1997:
Olive Nicolette boede hos sin datter Lis og svigersøn
Kresten, Karl Holger`s forældre, fra hendes mand
Lars Andersen Ascanius døde i Uglev i 1925 til sin
død i 1931.
Olive Nicolette var en rar gammel dame, men havde
ry for at være skrap og bestemt. (11 børn)
Det er Karl Holger`s kusine Maren Villadsen, der i
dag ejer den gamle Odby skole.
Lars Andersen drev et lille landbrug ved siden af
stillingen som førstelærer ved Odby skole. Han var
også degn og kirkesanger ved Odby kirke.
Lars var ikke helt så missionsk som så mange andre
i dette missionske område i Thy.
Lars og Olive Nicolette byggede et aftægtshus i Uglev
med
navnet
“Ascanja”.
Her
boede de fra Lars
holdt op som lærer
til hans død i 1925.

Ascanja
Lars
var en afholdt lærer der fik mange gaver ved sin
fratræden som lærer.

Gravsten for L.A. Ascanius og Olive Nicolette
Ascanius
Gravstenen for Lars
Andersen Ascanius
og Olive Nicolette
Ascanius
fotograferet i 1987,
hvor graven var
sløjfet.
Gravkorset for deres
datter Olga Emilie der døde som 29 årig i
København er også bevaret.
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Sange fra begravelsen af Lars og Olive
Nicolette

Boopgørelse fra Mads Lauritsen Badskær
Lars Andersen Ascanius’s tipoldefar Mads Lauritsen
Badskær var meget velhavende, da han døde. Her er
uddrag fra boopgørelsen:
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Kilder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stamtavlen udarbejdet af Lautits Jakobsen, Rolund på Fyn.
Billeder og tekst fra Egnshistorisk Arkiv for Thyholm og
Jegindø, med hjælp fra Anna Fomsgaard.
Materiale fra Elly Mardahl.
Materiale fra Thisted Museum om Badskær-familien, bl. a.
boopgørelse.
Oplysninger fra Jens og Maren Villadsen om den gamle
skole på Serup Kirkevej 12.
Håndskrevet materiale fra Peter Dalgård, fra arkivet.
Historier fortalt af min mormor Agnes Augusta Ascanius
Thøgersen.
Oplysninger fra barnebarnet Karl Holger Ascanius Madsen,
Herning fra 1997.

9.

Oplysninger fra barnebarnet Folmer Ascanius, Roskilde fra
1997.

Videre arbejde:
1.
2.
3.
4.

Findes der foto fra den gamle Odby skole? Spørg Villadsen!
Findes der i skoleprotokollerne eller andet sted materiale om
en sag mod førstelæreren? Jf. udsagn fra Peter Dahlgård.
Oversættelse af boopgørelse fra Elly Mardahl.
Tal med barnebarnet Birgit som har meget af Laurits
Jakobsens materiale incl. foto.
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Tidstavle for Ascanius-familien
1845:
1855:
1871:
1872:
1873:
1877:
1877:
1878:
1887:
1892:
1893:
1904:
1908:
1912:
1915:
1916:
1917:
1925:
1931:
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Hvad skete der på det tidspunkt

Lars Andersen født i Vang.
Olive Nicolette Ascanius født i Dover Møllegård.
Lars Andersen dimitterer som lærer fra Ranum.
Lars Andersen er huslærer i Vildsund.
Hjælpelærer ” på eget ansvar” i Boddum.
Lars og Olive Nicolette bliver gift. Den 3. august.
Lars Ascanius bliver førstelærer i Odby.
Det første barn Kirstine fødes.
Min mormor Agnes Augusta fødes.
Olive’s mor Bolette Kirstine Kirk dør 68 år.
Det sidste barn Jenny Eugenie fødes.
Olive’s far Anders Christian Nielsen dør 77 år.
Den ny skole i Odby indvies.
Min mormor Agnes Augusta giftes med Thøgersen.
Lars Ascanius går på pension.
Svigersønnen Thøgersen bliver førstelærer i Gudme.
Børnebørnene tvillingerne Aase og Vibeke fødes.
Lars Ascanius dør 80 år.
Olive Nicolette Ascanius dør 76 år.

1848: Sejr til Danmark over Slesvig-Holsten
1864: Nederlag til Preussen. Slesvig afstås.

1878: Der oprettes telefoncentral i København.
1882 Det første andelsmejeri åbner.
1906:
1906:
1914:
1915:

Ellehammer flyver første gang.
Frederik den 8. bliver konge.
Første verdenskrig begynder.
Almindelig valgret for både mænd og kvinder.

1920: Første Ford T kører fra samlebåndet.
1920: Genforeningen med Sønderjylland.

Stamtavlen for Ascanius/Wang-familien
Stamtavlen, der fører Ascanius-slægten tilbage til Hans Knudsen Andrup, præst i Næsbyhoved-Broby-Allesø, død 1572 og
Wang-slægten tilbage til Mads Lauritsen (Badskær), bartskærer i Vang født 1674 og død 1761, er udarbejdet af førstelærer i
Rolund på Fyn, Laurits Søren
Jakobsen, der er svigersøn til Lars
Andersen (Ascanius).
Min mor Aase Ascanius Nielsen,
født Thøgersen og min far Kaj
Nielsen fik stamtavlen i
bryllupsgave i 1942. Jeg har
arbejdet videre med materialet og
har som mål at udarbejde en
egentlig slægtsbog om Ascaniusog Wangslægten.
Bemærk at Ascanius-slægten og
Wang-slægten sammenføres
gennem Olive Nicolette Ascanius
og Lars Andersen.
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Agnes Augusta Andersen Ascanius gift 28.5 1912
gift Thøgersen (mormor)
i Frederiksberg kirke

Anders Christian Thøgersen

f: 30.3 1887 i Odby skole; + 2. 5 1963 i Randers

Førstelærer i Gudme på Fyn 1916 -1950
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f: 30.7 1885 i Ikast sogn, + 9.4 1956
Søn af gårdmand Christian Thøgersen og hustru Karen født Andersen
af Isenvad (evt. Købmand?)

3 børn:
Dette afsnit er forkortet og visse navne slettet
Sonja.
Aase, f: 28.2 1917 gift med Kaj Nielsen, 3 børn Niels Henrik, Else Vibeke og Dorte.
Vibeke.

Gudme skole tegnet i det jubilæumsskrift Thøgersen
modtog ved sit 25 års jubilæum i 1941.

Thøgersen kommer til Gudme

Agnes Augusta Andersen Ascanius født i Odby

Anders Christian Thøgersen, gift med Agnes Augusta
Andersen Ascanius, kom til Gudme nytårsdag 1916,
hvor kan var “kaldet” til embedet som førstelærer på
Gudme skole.

Min mormor Agnes Augusta Andersen Ascanius var
den syvende i en børneflok på 11, hvoraf de to døde
som helt små.

Samtidig blev han, efter “kald” fra biskoppen,
kirkesanger i Gudme kirke.
Thøgersen født i Ikast og lærer fra Nr. Nissum
Min morfar Thøgersen var født i Ikast ved Herning
som søn af gårdejer (og/eller købmand) Christian
Thøgersen og hustru Karen,
født Andersen af Isenvad.
Thøgersen arbejdede i sin
ungdom med landvæsen,
hvor han var elev på Vallø
Højskole i et år, og derefter
karl på en gård i et år.
20 år gammel gik han til
forberedelse
og
læste
derefter til lærer på Nr. Nissum Seminarium.
Efter to måneders vikartjeneste ved Pårup skole ved
Silkeborg, blev Thøgersen i 1910 andenlærer og
kirkesanger i Skamby på Nordfyn, hvor han var i 6
år.

Hun blev født i Odby og voksede op på Odby skole,
hvor hun gik i skole hver anden dag hos sin far Lars
Andersen Ascanius, der var førstelærer (Lars tog
Ascanius-navnet efter sin kone).
Agnes rejste til København
som ung, hvor hun kom i
huset ved en familie, som var
nabo til Ellehammer, der som
den første dansker fløj en
flyvemaskine i 1906. Hun
fortalte senere, at hun var
glad for at være i København
og nød livet i storbyen, hvor
flere af hendes mange
søskende også var rejst til og derfra videre bl.a. til
Østen.
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Agnes møder Thøgersen og bliver gift i 1912
I København mødte Agnes sin kommende mand
Thøgersen og de blev gift den 28.5 1912 i
Frederiksberg kirke. Hun var 25 og han var 27 år.
Thøgersen var på det tidspunkt andenlærer i Skamby
på Nordfyn, og her blev deres første barn Sonja født i
1914. I 1916 flyttede de til Gudme på Sydfyn, hvor
han blev førstelærer i Gudme skole, og her blev
tvillingerne Aase og Vibeke født i 1917.
Hr. og fru Thøgersen: “Et stadseligt par”
Førstelærer Thøgersen og frue beskrives af flere
tidligere elever som: “Et stadseligt par”. De var
begge høje og flotte og der var stil over dem når de
kom rundt på besøg i
Gudme eller deltog i
forskellige arrangementer i
byen.
Thøgersens position som
førstelærer og kirkesanger
betød, at han var “nr. to”
efter
præsten
i
statushierakiet
i
Gudme kirke
lokalsamfundet i Gudme.
Dyrlægen og mejeribestyren kom ind på en tredje og
fjerde plads. Gårdmændene som ellers ofte havde
større formue kom ind på et lavere niveau.
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skolen udvidet med forskolen, og derefter var der 6
klasser. Til forskolen, blev ansat en tredje lærer der i
en lang periode var Frk. Markvardsen, senere gift fru
Laursen.
Gudme skole blev udbygget i 1927 bl.a. med en
kvistetage. I stueetagen var der to store skolestuer,
samt kontor og stuer til førstelæreren i den del af
bygningen, der vender mod kirken. På første sal var
soveværelser til førstelæren og hans børn samt bolig
til andenlæren.
Gudme Skole blev bygget i 1878 på Akselgårdens
jorder efter at den gamle skole var brændt under
tækning. Det fortælles, at der ved den nye skole blev
plantet kastanjetræer ud mod vejen for at børnene
kunne se hvor langt de måtte løbe under leg. Men det
gik ofte så vildt til, at børnene fortsatte helt op til
Højsagers mark og halvt til Hesselager. “Men da
Thøgersen kom til, holdt den trafik op, for han var en
særdeles bestemt herre”. Udtalt af frk. Markvardsen
der var lærer for førsteklasserne.
Thøgersen: “En dygtig, men streng lærer”
Flere af Thøgersens tidligere elever oplyser, at han
var: ”En dygtig men meget streng lærer”. Eleverne
skulle kunne sit pensum, læse sine lektier og have
orden i sine ting.

Førstelærerens løn - og eventuelle naturalier?
Førstelærerens løn var ifølge embedsbogen for
Gudme skole 1897-1915-1929 på 2700 kroner pr år i
grundløn, plus et tillæg på 300 kroner som leder af
skolen, minus 337,50 kroner i afkortning for bolig
(1/8 af grundløn som gift).
Svendborg Avis om Gudme skole i 1916 og om
Thøgersen som en ”særdeles bestemt herre”

Gudme skole anvendes i 1997 som rådhus

Svendborg Avis skriver i forbindelse med
Thøgersens fratræden som førstelærer fra Gudme
skole i 1950:

Der var stor respekt omkring Thøgersen, og han
behøvede blot at vise sig i klassen før der blev
fuldstændig ro.

I 1916 hvor Thøgersen tiltrådte som førstelærer på
Gudme skole var der ca. 100 elever i fire klasser. Der
var foruden førstelæreren en andenlærer. I 1918 blev

Både min mor Aase og min far Kaj Nielsen har gået i
skole ved min morfar Thøgersen. Aase fra 1925 til
1930 og Kaj fra 1927 til 1933.
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Min far fortalte, at morfar var en lærer af den gamle
skole, og der blev foretaget de nødvendige
afstraffelser bl.a. blev man slået over fingrene med en
lineal, hvis man ikke kunne sit pensum. Far fortalte,
at børnene især skulle kunne deres katekismus ellers
vankede der!
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Ofte var der en sammenhæng mellem dygtighed og
forældrenes status, hvilket betød at nogle opfattede
det, som om børn af gårdmænd sad forrest, og børn af
de fattige sad bagerst i klassen, men det er ikke
rigtigt. Det var dygtighed, der talte, og man fik
karakterer efter skalaen ug, mg, g, tg, mdl., og slet.

Mor

Far

Eleverne i Gudme skole ca. 1930

Thøgersen, der var kirkesanger og kendt for at synge
særdeles godt, lagde også vægt på, at børnene lærte at
synge. En del af sangundervisningen foregik ved, at
børnene enkeltvis stod oppe ved katederet og sang.
En af eleverne, der gik i Gudme skole fra 1937-42
fortæller, at han ofte blev belønnet af Thøgersen med
en Delfa (lille Gajol), fordi han sang godt.
Han fortæller også, at Thøgersen specielt var dygtig
til regning og var kendt for sin formidable evne til
hovedregning. Det smittede af på kravene til børnene,
som også skulle være dygtige til dette fag.
Skød hatten af præsten og fik af spanskrøret igen
Samme elev fortæller videre, at han en gang skød
hatten af præsten med en snebold. Og da præsten
efterfølgende sladrede til Thøgersen, fik Kaj endnu
engang en dragt plygl med spanskrøret.
Andenlæreren
spanskrøret

Larsen

kunne

også

svinge

Andenlærer Larsen kunne også svinge spanskrøret,
og det gjorde han så kraftigt over for en elev i 1927,
at der kom en sag ud af det. I embedsbogen for
Gudme skole står der på side 37: “Andenlærer
xxxxx har pryglet xxxxxxx på en brutal måde.......”
Sagen blev behandlet af direktionen 14. maj 1927 og
refereret i embedsbogen.
Sad bagerst i klassen
Eleverne i Gudme skole var placeret i klassen efter
hvor dygtige de var, med de dygtige forrest og de
dummeste bagerst.

Ofte var der mest uro bagerst i klassen, og her sad
xxxxxx, om hvem den tidligere graver xxxxxx
xxxxxx fortæller, at han fik prygl næsten hver dag.
Det betød så at xxxxx, hvis han en dag ikke havde
fået af spanskrøret, i slutningen af timen råbte til
Thøgersen: “Er der ikke noget du har glemt i dag”,
og så fik han sin daglige dragt prygl.
Arnold Andersen, der har skrevet en bog om Gudme,
fortæller, at børnene, når de skulle marchere fra
skolen til forsamlingshuset for at gøre gymnastik,
også skulle stille op i række og geled. Men ikke nok
med det, for de skulle også her stille op med eliten
forrest og dummepeterne et stykke længere nede i
rækkerne, som han udtrykker det.
Eleverne skulle lære at synge salmer korrekt
Arnold Andersen fortæller i bogen: En rejse tilbage i
tiden”. Når vi skulle lære at synge salmer, bad lærer
Thøgersen os om at stå i en tæt kødrand omkring
kateteret og selv sad eller stod han på den forhøjning,
katederet, stod på. Når vi stod tæt på, kunne han
rigtigt iagttage om vore mundbevægelser passede til
den salme, vi indstuderede. Gjorde den ikke det,
kunne Thøgersen få sin
violinbue til at ramme
den
uopmærksommes
ører med stor hast. Det
mærkedes som om der
gik ild i øret, og følte
han, at det ikke var nok,
kunne det andet øre også
rammes. Og sandt at
sige, det var svært at
synge videre med et par
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brændende ører. - Men bortset fra de varme ører, så
lærte vi at synge vore salmer korrekt, og om
søndagen blev det indstuderede efterprøvet henne i
kirken til orglets toner. Thøgersen, der også var degn,
var lige så opmærksom i kirken som i skolen, for
under gudstjenesten, når han under salmesangen gik
op og ned af kirkegulvet, havde han også tid til at
holde øje med rødderne.
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ordre til at lægge fingrene på kanten, hvorefter låget
blev lukket, og et antal større elever satte sig på låget.
Det var en smertefuld omgang, og de store elever
lettede først låget, når de klagede højlydt eller når
førstelærer Thøgersen blev hidkaldt af larmen. Og så
blev der uddelt reprimander og lussinger både til
dem, der udøvede volden og til dem volden gik ud
over.
Julen i Gudme skole

Skoleudflugt med Gudme skole i trediverne
Arnold Andersen fortæller også: At Gudme skole
hvert år om sommeren havde en skoleudflugt til
Lundeborg. Her var der en stor grøn plads bag ved
kroen, hvor hestekøretøjer og forældrenes biler eller
cykler var parkeret, og hvor børnene skulle lege
forskellige lege under ledelse af forskolelærer frk.
Markvardsen, andenlærer Ålykke og førstelærer
Thøgersen.
Transporten til Lundeborg foregik i tre
hestekøretøjer, hver med to heste spændt for.
Vognene var høstvogne, som var typiske for den tid,
og de var forlænget med lange fjældsider og derpå
var lagt en træstamme, som næsten fordoblede
vognens bredde. Bunden var fyldt op med hø for at
gøre det mere behageligt for passagererne, men det
lykkedes ikke altid, fordi der ofte var blandet tidsler i
høet.
Børnene var instruerede om at råbe hurra!- hurra!hurra!, når de passerede folk på vej til Lundeborg.
Ved ishuset i Lundeborg kunne købes en rund
nougat- eller vanilie is til 10 øre, eller hvis det skulle
gå mere vildt til en firkantet nougat- eller jordbær is
til 15 øre. Endnu vildere var det at købe en
hindbærsodavand med patentprop til 20 øre.
På havnen i Lundeborg kunne skolebørnene se
fiskebådene og færgen, der sejlede til Lohals på
Langeland. Bemærk også, at det var på maskin- og
motorværkstedet på Lundeborg havn, at min far Kaj
Nielsen arbejdede som maskin- og mekanikerlærling fra 1. november 1933 til 30 oktober 1938.

Arnold Andersen fortæller i sin bog, at når det var
jul, så kom det farvede tavlekridt frem og tavlen blev
dekoreret. Der blev læst eventyr og fortællinger, og
der blev viklet musetrapper og klippet julehjerter.
Der kom også gang i modellervokset.
Mellem jul og nytår blev skolens juletræ holdt i
forsamlingshuset. Og det var en begivenhed der blev
set hen til i lang tid. Elever fra alle klasser var
trommet sammen med forældre og søskende.

Gudme forsamlingshus 1939

Festlighederne startede med at pastor Andersen læste
juleevangeliet og derefter overtog førstelærer
Thøgersen ledelsen. Han lod børnene danse om
juletræet og synge julesalmer. De to andre lærere på
skolen andenlærer Andersen og frk. Markvardsen var
medvirkende til at alt foregik som det skulle. Efter
dansen var der uddeling af godter og hvert barn fik en
lille pose med godter.
Eksamen i 1930 og 1940’erne
Eksamen foregik ved, at skolekommisionen kom til
stede og deltog i overhøringen af børnene. Samtidig
blev blækstilene og blækregnestykkerne blev vist
frem for kommisionens medlemmer. Man skulle også
synge. (udbygges)

Mobning i skolen

Skulle tiltales med Hr. Thøgersen

Arnold Andersen fortæller i sin bog, at der også den
gang foregik mobning i skolen. En metode var at
gemme hinandens kludesko, som man skulle have på
inde i klassen, og så måtte de uheldige gå ind i
klassen på bare fødder til lærerens undren - og de
andre børns fnisen.

Når eleverne mødte førstelæren på gaden, skulle de
stoppe op, tage huen af, evt. bukke og pænt sige:
”God dag hr. Thøgersen eller god dag hr.
førstelærer”. Gjorde børnene ikke det, vankede der i
skolen dagen efter.

En anden og mere hårdhændet mobning var, at de
svagere elever blev slæbt hen til den store trækasse
med låg der indeholdt kasseret madpapir. Her fik de

Thøgersen lagde også vægt på at blive tiltalt med De,
Hr. Thøgersen eller lærer Thøgersen af borgerne i
Gudme og folk skulle tage hatten af.
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Men han havde problemer med den gamle snedker
Niels “Klok” Nielsen (han lavede trækasser til
bornholmerure). Thøgersen tiltalte nemlig ham med:
“Gò dà Niels” og Niels svarede så: “Gò dà Anders”
og det passede bestemt ikke Anders Christian
Thøgersen. Men sådan vedblev det at være.
Gennem de 34 år som førstelærer ændrede forholdene
sig i samfundet, og det fortælles at Thøgersen også
kom lidt mere ned på jorden, og han blev mere lige
med Gudmeborgerne.
Fru Thøgersen
Førstelærens kone havde ikke en særlig markant
profil på det tidspunkt, men havde dog den opgave at
følge førstelæren på forskellige repræsentative
opgaver i byen.
En elev fortæller, at min mormor fru Thøgersen var
kendt som en pæn og flink dame. Han har løbet
byærinder for hende og tjent en skilling ved det.
Han fortæller også, at han fik en pæn skilling når han
og hans mange brødre sang fastelavn for fru
Thøgersen.
Jaloux på andenlæren
En elev fortæller at Thøgersen i en periode var jaloux
mod andenlæren Ålykke.
Derfor spurgte han engang klassen, om hvem de
bedst kunne lide ham eller andenlæren? Og til hans
store fortrydelse sagde eleverne alle, undtagen to
andenlæren, og to sagde diplomatisk lige meget.
Det var Thøgersen ikke så glad for at høre.
Førstelæren som “kirkebylærer”
Thøgersen skulle som førstelærer føre kirkebog nr 2,
som såkaldt: “Kirkebylærer”

klart, at det var førstelærens opgave at undervise
sønnen i skoletiden, og så skulle faren nok bestemme
over ham i fritiden. Og sådan blev det så!
Thøgersen til eleverne: “Fløjt når du plukker
moreller”
Til Gudme skole hørte en stor have med mange
frugttræer og en stor urtehave, hvor Thøgersen
dyrkede mange grøntsager.
Min far fortalte, at når han og hans kammerater
skulle hjælpe Thøgersen med at plukke moreller til
syltning, så skulle drengene fløjte, så morfar havde
kontrol med, at de ikke spiste for mange undervejs i
plukningen. Men senere referencer siger, at det var en
joke fra Thøgersen, og der var tværtimod rigeligt med
moreller til at alle i skolen kunne forsyne sig.
Thøgersenfamilien holdt også mange høns, og
mormor fortalte om drabelige slagtninger af høns, der
når de havde fået hovedet hugget af, kunne løbe en
hel omgang i hønsegården, før de faldt om.
Thøgersen havde som hobby i fritiden, at hjælpe
skoleeleverne med skolehaver. På det område var han
antageligt banebrydende. Det fortælles, at børnene
konkurrerede om at dyrke de tidligste og de største
radiser. Der blev også dyrket alle de andre gængse
grøntsager i skolehaverne.
Hård opdragelse af de tre døtre
Morfar stod for en hård opdragelse, og der blev givet
en del leveregler, som de tre døtre Sonja, Aase og
Vibeke skulle følge,
blandt andet når de
var
ude
til
børnefødselsdag.
Her kom Vibeke
som de smagt på
bollerne. Men hun
blev straks stoppet
af min mor Aase,
der
udbrød:
“
Vibeke, du skal tage

En elev fortæller, at det ofte skete i timerne og
Thøgersen havde en meget flot håndskrift.
Thøgersen var påholdende privat, men også som
leder af Gudme skole
En elev fortæller, at hun engang skulle have et nyt
regnehæfte, men Thøgersen fandt en lille bitte plads,
der ikke var udfyldt med regnestykker, og så blev
hun sendt tilbage for at bruge den plads først, før hun
var berettiget til et nyt hæfte. Han var nemlig meget
påholdende med skolens midler.
Skulle der læses lektier eller arbejdes i fritiden?
Under krigen skulle en elev hugge generatorbrænde
for sin far i al den tid han ikke var i skole. Thøgersen
derimod krævede, at han skulle læse sine lektier i
fritiden.
Elevens far gik derfor til Thøgersen og gjorde ham

det værste først”.
Foto af Thøgersen-familien
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Datidens graffiti på Gudme station
På væggene på stationsbygningen ved den nedlagte
Gudme station er der autografer med årstal og
forskellige udsagn fra mange af de unge i Gudme i
årene
fra
1920
og
fremefter
bl.a. fra min
mor og far
samt mine to
mostre Sonja
og
Vibeke
samt faster
Gudme station 1941
Lilly.
25 års jubilæum som førstelærer
Ved sit 25 års jubilæum i 1941, modtog Thøgersen
fra Gudmes beboere et guldur og et flersiders skrift
med givernes navne. “1916-1941: Til erindring fra
Beboere og tidligere Elever i Gudme Skolekreds”.
Heri er smukke tegninger af Gudme Skole, en violin
der symboliserer, at Thøgersen var en dygtig
violinspiller, en tegning af en tavle/kateter/skolepult,
Gudme Kirke hvor han var kirkesanger, en tegning af
et alter og en bibel, der symboliserer at han var
religiøs samt en tegning af forsamlingshuset og
Gudme Station.
Gulduret er, som
ønsket af min
morfar, gået i
arv til min far
Kaj Nielsen og
derefter til mig
som ældste søn.
I 1993 gav jeg
uret videre til
min ældste søn, da han blev ingeniør.
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kraftigt efter krigens afslutning i 1945, og den
dannede senere grundlag for min fars start af en
køreskole
og
automobilog
motorcykeludlejning i
Randers. Bilparken
bestod af en 2-dørs
cremefarvet Ford V8
cabriolet 1936 som
skolevogn og to Opel
Kadet
firedørs
sølvgrøn
årgang
1939,
samt
fem
Nimbus motorcykler i
forskellige sølvfarver
Far har fået
til udlejning.
kørekort i 1937
Flytter til Laven som pensionist
Efter sin pensionering i 1950 flyttede morfar
Thøgersen til et stort hus i Laven ved Ry ved
Silkeborg, hvor han døde i 1956.
Mormor som fortæller
Mormor var en fantastisk fortæller, og mange af de
historier, jeg gengiver, har hun fortalt mange gange.
Husk på, at vi først fik fjernsyn, da jeg var 13 år, så
den gang var der tid til at tale med sin familie og høre
på historier om familien og om gamle dage.

Thøgersen hædres med legat
Thøgersen modtog nogle år før sin pensionering
Benzon-Gersdorffske Legatet.
Stræberen og samleren Thøgersen
Thøgersen var en “stræber” og en “samler”. Han var
sparsommelig, og han sparede op. Det lå ham meget
på sinde, at hans tre piger Sonja, Aase og Vibeke fik
en pæn medgift, når de skulle giftes i form af
kontanter og et pænt udstyr bestående af tøj, linned,
duge, sølvtøj, porcelæn mm. Sølvtøjet har vi det
meste af med “AT” indgraveret for Aase Thøgersen..
Min mor fik en medgift på nogle tusinde kroner, som
under krigen i 1943 af min far og til min morfars
fortrydelse, blev investeret i en brugt Opel Kadet
årgang 1939, der efterfølgende blev klodset op, fordi
man ikke kunne få benzin. Det viste sig senere, at
medgiften var forvaltet godt, idet prisen på bilen steg

Mormor med børnebørn

Mormor fortalte bl.a. om sin bror Oluf Ascanius‘s
bedrifter i Østen jf. de fire bøger: 1) Syv år i Siams
Jungle, 2) Blandt Asiens Urbefolkning, 3) Under
Malayas Himmel og 4) Min Flod min Verden, og hun
fortalte om min moster Sonja‘s oplevelser ligeledes i
Østen. Hun fortalte også om sin spændende barndom
på skolen i Odby, hvor hun bl. a. oplevede at køre på
den første cykel af den såkaldte “Vælte-Peter-type”,
som andenlæren havde købt og bragt til byen i 1890erne.
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Personaledata for Thøgersen fra skolebogen

Tidstavle for Thøgersen:
1885: Født i Ikast.
1903: På Vallø Højskole.
1904: Karl på gård.
1905: Forberedelse og læreruddannelse.
1909: Dimitteret fra Nr. Nissum Seminarium. 24 år.
Vikar i 2 mdr. ved Paarup skole v/Silkeborg
1909: 1. dec. Vikar i andenlærerembedet i Skamby
1910: 1. jan. Konstitueret i andenlærerembedet i
Skamby og derefter kaldet til embedet som
andenlærer og kirkesanger
1912: Gift med Agnes i Frederiksberg kirke. 27 år.
1914: Sonja bliver født
1916: 1. jan. Førstelærer i Gudme skole.
1917: Aase og Vibeke bliver født.
1941: 25 års jubilæum som førstelærer - fik guldur
1942: Aase bliver gift med Kaj Nielsen
1950: På pension. 65 år.
1950: Flytter til Laven ved Ry ved Silkeborg
1956: Død og begravet på Gudme kirkegård
1997: Graven er stadig bevaret

Hvad skete der på det tidspunkt
1903: Venstre kræver max hastighed på 15 km/time
1906: Ellehammer flyver første gang
1906: Frederik den 8. bliver konge

1908: Den første tuberkulosestation oprettes (farfar
Karetmager N.H. Nielsen død af tuberkulose i 1927
1914: Første verdenskrig
1920: Ford T på første samlebånd
1920: Benzin koster 3 øre pr liter
1920: Genforening af Sønderjylland
1940: 2. Verdenskrig
1944: Niels Henrik født
1947: Else Vibeke født
1953: Dorte født
1963: Mormor Agnes dør
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