Præster blandt Ankers forfædre

8. januar 2016

Ankers farmors familie stammer fra Mols, og langt de fleste af forfædrene var beskæftiget med landbruget.
Nu har jeg imidlertid fundet frem til flere præster, som er blandt hans direkte forfædre.
Familiesammenhæng:
1. 13 x tipoldeforældre: Christen Andersen Bagger 1570-1650 Borger og handelsmand i Randers og
hans hustru Anne Poulsdatter
2. 12 x tipoldeforældre: sognepræst Christen Christensen Bagger 1605-1679 og hans hustru Ingeborg
Nielsdatter Foged
3. 11 x tipoldeforældre: Elsebeth Christensdatter 1625-1682 og sognepræst Albert Jensen 1593-1671
4. 10 x tipoldemor: Apolone Albertsdatter 1645-1688
5. 9 x tipoldemor: Elsebeth Lauridsdatter 1685-1738
6. 8 x tipoldemor: Maren Jensdatter 1716-1802
7. 7 x tipoldemor: Elsebeth Nielsdatter 1739-1777
8. 6 x tipoldemor: Maren Michelsdatter 1766-1839
9. 5 x tipoldemor: Elisabeth Rasmusdatter 1797-1827
10. 4 x tipoldemor: Kirstine Marie Laursdatter 1818-1895
11. 3 x tipoldemor: Laura Kjerstine Rasmussen 1845-1892
12. 2 x tipoldemor: Nielsine Kirstine Sørensen 1876-1942
13. Tipoldemor: Laura Katrine Christensen 1899-1978
14. Oldemor: Dagny Vester 1928-2012
15. Farmor: Lis Kirschner 1947
16. Far: Stefan Danmark Kirschner 1977
17. Anker Henning Danmark Jørgensen

Kort over den sydlige del af Mols. Fra Geodatastyrelsen

13 x tipoldeforældre: Christen Andersen Bagger og Anne Poulsdatter
Christen Andersen Bagger blev født omkring år 1570, og han døde i år 1650. Han blev begravet på Sankt
Mortens kirkegård i Randers. Han var handelsmand og borger i Randers. Det at få et borgerbrev og være
borger i en by svarer i dag nærmest til at få et næringsbrev, og det gav rettighede til at drive selvstændig
handel. Ud fra hans navn, så er det nærliggende at gætte på, at han har været bager, men det er kun et
gæt.
Omtale i de gamle retsprotokoller:
Anders Poulsen Bay her sst fordrede dom over salig borgmester Mikkel Sørensens arvinger Søren Mikkelsen i Borup præstegård samt
Jost Simonsen og Hans Mikkelsen angående den gård med tilliggende, han på auktion købte af borgmester Mikkel Sørensen 26/7
1686, hvoraf han ikke har kunnet bekomme de rette tilliggende agre, men er blevet udvist andre agre, som ikke gården tilhører, blandt
andre en ager, som hans salig farfar Christen Andersen Bager af byen i hans livstid var med forlenet. opsat 4 uger

Hans kone Anne Poulsdatter blev født omkring år 1575.
De fik sammen 5 børn:
1. Christen født i 1605 - blev sognepræst i Vistoft – 12 x tipoldefar
2. Mads
1607
3. Poul
1610 - borger i Randers
4. Anders
1612 - borger i Randers
5. Margrethe
1618 - blev gift med Niels Nielsen Kragballe, der var borger og handelsmand i
Randers

Prospekt over Randers fra Dansk Center for Byhistorie
I sin tid som enke blev Anne Poulsdatter omtalt flere gange i retsprotokollerne:
Jacob Nielsen her sst. Niels Christensen her sst vidnede, at han tit og ofte, der han tjente Jacob Nielsen på Favrskov og siden i
Randers og på Vindum Overgård, nemlig 1638-1643, har krævet godtfolk her sst for smågæld, de var ham skyldig, hvor iblandt var
Anne Poulsdatter, salig Christen Bagers efterleverske, for en årlig jordskyld af en ejendom på Vestergrave, hvortil hun svarede, at den
kom hendes søn til at udgive, som studerede. varsel til hr Christen Christensen i Vistoft og Søren Knudsen.
Jacob Nielsen et andet vidne. Christen Jensen Vendelbo vidnede, at mens han tjente Jacob Nielsen før den svenske fejdetid, da har
han tit og ofte krævet Anne Poulsdatter salig Tomas Vissings en årlig jordskyld af en gård i Vestergrave, og da har hun altid svaret, at
det kom hendes søn Christen, som studerede i København, til den at udgive. varsel til hr Christen Christensen i Vistoft og Søren
Knudsen her sst.
1654

* Søren Christensen borger her sst havde tiltale til Anne Poulsdatter, salig Tomas Sørensen Vissings efterleverske sst, for 100 sletdaler
efter hendes fremlagte skadesløsbrev, dateret 2/10 1640, med påskrift om afbetalinger, som hun selv og hendes søn Anders
Christensen bager på hendes vegne har betalt. sagen blev opsat 6 uger.
Anders Christensen Bager borger her sst lod læse og påskrive et købebrev imellem ham og hans brødre, nemlig hr Christen
Christensen, sognepræst i Vistoft på Mols, og Poul Christensen Bager borger her sst, at de tilsammen har solgt hver sin 4.part i den
gård ved rådhuset, deres salig mor Anne Poulsdatter påboede og fradøde, hvorefter Poul Christensen med fuldmagt af hr Christen
Christensen solgte og skødede samme gårdsparter til deres bror Anders Christensen og hans arvinger.

Efter mandens død i år 1650, så giftede hun sig med Thomas Sørensen Vissing, som jeg ikke ved ret meget
om. Anne døde få år efter, nemlig i år 1654 i Randers.

12 x tipoldeforældre: Christen Christensen Bagger og Ingeborg Nielsdatter Foged
Ingeborg Nielsdatter Foged blev født i den lille landsby Begstrup ved Vistoft i år 1605.
Christen blev født omkring år 1605 Støvring ved Randers, og han døde i år 1679 Vistoft på Mols.
Faderen har været rimeligt formuende, for sønnen Christen fik lov til og han havde evnerne til at studere. I
1643 blev han student fra Viborg Katedralskole, og han fortsatte med teologistudier ved Københavns
Universitet, som helt frem til det 20’ende århundrede var Danmarks eneste universitet. På Københavns
Universitet omtales han med sit latinske navn Christianus Christiani Baggerus. Alle studier foregik jo
dengang på latin, som var det internationale vidensskabssprog.

Viborg Katedralskole. Grundlagt omkr. 1100
Lige før jul den 21. december 1647 blev han den 6. sognepræst ved Vistofts kirke, så hans startede sikkert
med juleprædiken for sin nye menighed.
Økonomisk må det også have gået godt for ham, for i år 1666 betalte han af egen lomme for den nye
altertavle i Vistofts kirke.
Han blev gift med Lisbeth Sørensdatter, men hun er formentlig død som helt ung, for Christen og Ingeborg
blev gift omkring år 1624. Jeg har kun kendskab til, at de fik ét barn, nemlig datteren Elsebeth, der blev født
i Vistoft i år 1625.
Fra Wikipedia:
Vistoft Sogn omgives af Tved, Knebel og Agri Sogne, Æbeltoft Vig, Helgenæs Sogn og Begtrup Vig. Kirken, mod S. V., ligger 1 1/2 Mil V. for Æbeltoft.
De højtliggende, især i den nordl. Del bakkede Jorder (Mols Bjærge; Trehøje, 404 F., 127 M.) ere dels lerede og lermuldede, dels sandmuldede,
sandede, skarpsandede og stenede. Mod N. Ø. Bogens Sø, omtr. 20 Td. Ld.

I Wiberg Præstehistorie står følgende om Christen:
6. 1647**, o. 21/12, Christen Christensen Bagger, f. Rand.; St. Vibg. 43; 1 ~ F. D. Lisbeth Sørensdtr.; 2 ~ Ingeborg Nielsdtr. Fogh af
Grønbæk-S. , f. c. 20; 2 ~ Etm.; see S. J. Aagaard her; [† 1679; bekostede Altertavlen 66]. KUM I, s. 178 (»Christianus Christiani
Baggerus«); P-Aarh. f. 13a, opsl. 13 ; Sixhøj nr. 146.

Omtale af Christen og hans familie i retsprotokollerne:
Laurids Poulsen i Randers lod læse og påskrive et købebrev, hvormed hr Christen Christensen, sognepræst til Vistoft sogn på Mols,
sælger til hans svoger Niels Nielsen Kragballe handelsmand i Randers, den broderlod, som tilkommer ham i hans salig fars lejersted i
skt Mortens kirke, dateret Randers 28/2 1670, hvorpå fandtes påskrevet: kendes underskrevne Mads Christensen Bager borgersøn i
Randers, at han har afstået fra ham og hans mor og hendes arvinger til hans svoger Niels Nielsen Kragballe her sst den anpart dem

tilkommer i hans salig far Christen Andersen Bager, fordum borger og handelsmand her sst, i hans salig fars lejersted i skt Mortens
kirke, dateret 28/2 1675 Mads Christensen

Ingeborg blev sædvanen tro gift igen efter mandens død. Hendes nye mand var Laurids Lauridsen
Aagaard, og han overtog både giftemålet med enken og embedet som den 6. præst i Vistoft kirke.
Han overtog præsteembedet den 26. marts 1674. Laurids blev født i Viborg i den 20. november år
1623.
Ingeborg døde i 1682, og hun blev begravet på Knebel kirkegård. Laurids døde en del år senere,
nemlig i december 1695.
I Wibergs Præstehistorie er Laurits omtalt således:
6.

26/3 1674*, o. 16/5 79, Laurits Lauritsen Aagaard af Vibg. Graabrødre K.-A.-T. , f. 20/11 23; St. Helsing. 47 ; ~ 80 F. E., b.
26/11 06; [† •/12 1695]. KUM I, s. 205 (»Laurentius Laurentij Aagardus«); P-Aarh. f. 54b, opsl. 57

Vistoft kirke. Foto fra kirkens hjemmeside.

11 x tipoldeforældre: Albert Jensen og Elsebeth Christensdatter
Albert Jensen blev født i Århus i år 1593. Han blev student i Århus i 1617, og allerede i 1618 blev han
sognepræst ved kirken i Knebel på Mols. Han blev kirkens 5. sognepræst. Omkring år 1620 giftede han sig
med Magdalene Jensdatter, og de fik i de følgende år 3 børn:
1. Søren født 1621 i Knebel
2. Hans født omkring 1625 i Knebel
3. Bjørn født omkring 1630 i Knebel
Magdalene døde omkring år 1640. Han giftede sig igen i 1645 med præstedatteren Elsebeth
Christensdatter fra Vistoft.

Epifarium i Knebel Kirke. Albert Jensen med sin 1. og 2. hustru

Et epifarium er et mindesmærke som anbringes nær en grav f.eks. på væggen i kirken, og de døde
afbilledes ofte på dem.

Elsebeth Christensdatter – klip fra Epifarium i Knebel kirke

Albert Jensen – klip fra Epifarium i Knebel kirke
Elsebeth og Albert fik 4 døtre – alle født i Knebel:
1. Lene
født 1645
2. Apelone født 1645 - Ankers 10 x tipoldemor
3. Karen
født 1646
4. Anne
født 1647
Albert var åbenbart en dygtig og vellidt sognepræst for i 1660 blev han udnævnt til provst for hele Mols
Herred.

Albert Jensen døde i august 1671 på Knebel Præstegård, og han blev begravet i en egetræskiste under
gulvet i Knebel kirke. Elsebeth døde 11 år senere i 1682 på Knebel Præstegård, og hun blev begravet den
25. oktober på Knebel kirkegård.
Efterfølgende er der malet ovenstående flotte epifarium, hvor man kan se, hvordan Ankers aner for næsten
400 år siden så ud. Kan man se familieskabet?
Klip fra kirkebog for Helgenæs sogn, Mols herred, Randers amt opsl 171
D. 27 octobr: 69 Begrof Hr. Albert Jensøn udi Knebel
Provst udi Mosherret, min hiertens allerkiæreste Sal: Kirsten Pedersdatter ..undboe oc Prædichede ofuer hinder.
Anno æt: 42, 5 uger, 4 Dage. TextusEccl: 4

Wibergs Præstehistorie om Albert Jensen.

5. c. 1618 **. Albert Jensen*, f. Aarh. c. 93; St. Aarh. 17 ; Pr. 61 ; ~ Elsebeth Christensdtr., b. 25/10 82; see S. J. Winther her; [†
1671; Eptph.; Kong Christ. IV. beneficerede Kaldet med Knebel og Roelse Kirke-, Konge- og Kvægtiende mod en aarlig Afgift til
Kirkernes Vedligeholdelse; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. •/6 1617 ].
KUM I, s. 28 (»Albertus Iohan.«); KS 3:2 (1877-80), s. 756 ; 3:2 (1877-80), s. 751 (»Albertus Joannis Aarhusianus«); P-Aarh. f. 5a,
opsl. 6 .

Knebel kirke. Foto fra kirkens hjemmeside
Den store Danske:
Knebel Kirke, romansk kirke i landsbyen Knebel på Mols, 12 km vest for Ebeltoft. Skib og kor fra 1170'erne blev udvidet og ombygget i
gotisk tid; våbenhuset i syd bærer årstallet 1550. Døbefonten er romansk, prædikestolen fra 1634 er i renæssancestil; det
middelalderlige alter blev nedtaget i sidste halvdel af 1800-t. Kirken har aldrig haft et egentligt tårn; en klokkestabel blev i 1738 afløst af
en tagrytter med klokke i kirkens vest ende.
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