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NIELS PEDERSEN BRUUN & CHRISTIANA HANSDATTER FISCHER

Ubberud

Niels Pedersen Bruun er født i Hemmet nordvest for Varde i Jylland
i 1737 som søn af sognepræst Peder Nielsen Bruun og Margrethe
Thuresdatter.
Christiana Hansdatter Fischer er født i Ubberud på Fyn i 1741 som
datter af skoleholder - senere degn - Hans Fischer og Kirstine
Jørgensdatter.
Niels Pedersen Bruun og Christiana Hansdatter Fischer bliver gift
1765 og bosætter sig i Skovby på Fyn. Her får de 10 børn i
tidsrummet fra 1765 til 1786.
Niels Pedersen Bruun dør i Skovby i 1792, Christiana Hansdatter
Fischer samme sted i 1797.
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Tidsbillede
Degne (på latin diaconus) eksisterede allerede i middelalderen.
Efter reformationen blev degnene sognepræstens nærmeste medarbejdere.
De fungerede
dels
som
kirketjenere,
der
sørgede
for
ringning
med
kirkeklokken, bad ind- og udgangsbøn, ledede menighedssangen, og
holdt kirke og kirkegård i orden,
og
- dels som deltagere i ungdommens oplæring i kristendomskundskab.
Desuden måtte de fungere som "apostlenes heste". Når præsten
skulle have et brev sendt til biskoppen, skulle degnene på ruten
nemlig fungere som stafetter !
Degnene udnævntes af biskoppen og blev regnet med til den
gejstlige stand. De fik som regel anvist fri bolig, og lønnedes i
øvrigt med naturalier af menigheden. De modtog desuden "offer" ved
kirkelige
højtideligheder
og
ved
afholdelse
af
kirkelige
handlinger.
I henhold til Christian den V´s Danske Lov skulle degnene
rekrutteres blandt teologiske studenter, og inden udnævnelsen
skulle
de
overhøres
af
biskoppen.
Var
de
tilknyttet
en
landsbykirke, skulle de desuden bo i sognet.
En "malerisk" beskrivelse af degnen og hans univers omkring 1730
er givet af Ludvig Holberg i komedien "Erasmus Montanus" (Rasmus
Berg).
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Niels Pedersen Bruun og Christiana Hansdatter Fischer
De første 7 år af sit liv bor Niels Bruun i Hemmet. Efter faderens
død i 1744 flytter han sammen med resten af familien til Sønder
Bork. Herfra flytter familien i 1754 til Ribe, hvor Niels og hans
bror Ture kommer til at gå på Ribe latinskole.

Ribe latinskole

I 1762 bliver Niels optaget (immatrikuleret) på Københavns
Universitet.
Efter 2 års studier tager han den 6.dec.1764 til Odense, for hos
biskop Ramus at aflægge ed som degn, som det fremgår af edsbogen:

"Jeg underskrevne Niels Bruun, kaldet af Deres højærværdighed til
at være degn i Schoubye Meenighed, lover og forpligter mig samme
mit embede således at forrette og min opførsel at anstille efter
den eed jeg for hans højærværdighed aflagt haver, som mig for gud
og hans meenighed agter at forsvare."
Odense, 6.dec.1764. Niels Bruun.
Det kommer der fra biskoppen følgende kaldsbrev ud af:
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"Jeg Ramus, biskop - - (meddeler), at som hidindtil værende
sognedegn ved Schoubye Meenighed i Fyen Hans Fischer formedelst
alderdom og skrøbelighed har resigneret og afstået sit embede, så
haver jeg efter den rettighed mig pro officio allernådigst er
tillagt, kaldet og antaget, som jeg og hermed kalder og antager,
den hæderlige studiosum Niels Bruun, som om sit levned og opførsel
har forevist gode attestata, og jeg ved holden examen og overhørsel har funden begaven og duelig til at være sognedegn ved
bemeldte Schoubye Meenighed udi fornevnte Hans Fischers sted. Thi
skal han samme sit anbetroede embede både inden og uden kirken
etc. - -.
Til indkomst nyder han alt, hvad degnekaldet med rette tilligger,
og hans formand deraf oppebåret haver, hvormed han i følge det
andetsteds og allernådigst confirmerede reglement pensere til
Nyborg latinskole tre rigsdaler, ligesom han og skal være forpligtet at give og erlegge til den gamle degn sålænge han lever til
hands ophold alt hvad den imellem dem oprettede og godkendte
indgåede contraet indeholder, hvilken han i alle poster holder sig
efterrettelig, og sendes ham hermed af mig til Hr. Lundager i
Bogense."
Odense, 6.dec.1764.
Christiana Fischer er født i Ubberud, men opvokset i Skovby, hvor
faderen bliver degn i 1743.
Niels og Christiana bliver trolovet 2 uger efter udnævnelsen og
gift i slutningen af januar 1765. På det tidspunkt er Niels 27 år
og Christiana 23 år. De bosætter sig i degneboligen sammen med
hendes forældre, Hans Fischer og Kirstine Jørgensdatter.
Degneboligen kan have set således ud:

Spisekammer

Bryggers

Forstue

Lidet
kammer

Dagligstue

Storstue

Kammer

aner\00078/rev. Okt. 2018

Side 5

Generation VI

Ane nr. 78/79

Til degneboligen hører degnens jord, matrikel nr. 1:

Degnematriklen med
degnebolig

1857-1870

Lidt over 6 måneder efter
barn Peder, opkaldt efter
det var lovlig tidligt
eller biskoppen mener der

brylluppet føder Christiana deres første
farfar´en. "Nogle" har åbenbart ment, at
efter brylluppet, men hverken provsten
bør gøres noget ved sagen.

Indtil 1773 får Niels og Christiana følgende 4 børn:
1.
2.
3.
4.

1765,
1767,
1770,
1772,

11.aug.
29.dec.
23.jan.
6.apr.

-

Peder Nielsen Bruun,
begr. 1767, 14.feb.
Peder Nielsen Bruun
Hans Nielsen Bruun,
begr. 1771, 24.feb.
Hans Fischer Nielsen Bruun, begr. 1774, 13.mar.

Christiana´s far Hans Fischer dør i degneboligen i 1768, mens
moderen Kirstine Jørgensdatter dør sammesteds i 1773.
Samme år må Niels optage et lån på 86 Rigsdaler, og stille blandt
andet følgende kreaturer og indbo som pant:
1 hoppe, 1 føl, 2 køer, 6 får,
1 fjellevogne,
2 chatoller, 2 dragkister, 4 borde, 8 stole,
2 kakkelovne, 1 stueur,
1 sengested med omhæng og diverse under- og overdyner,
12 tintallerkner, 3 tinfade, 2 gryder, og 6 tønder.
Pantet har formentlig omfattet
værdifulde af deres indbo.
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I de næste ca. 10 år får Niels og Christiana yderligere følgende 6
børn:
5. 1774, 4.maj - Margreta Kirstina Nielsdatter
6. 1776, 31.okt. - Johanne Nielsdatter
7. 1779, 10.jul. - Elisabeth Maria Nielsdatter
8. 1782, 5.sep. - Karen Nielsdatter,
begr. 1783, 30.jan.
9. 1784, 31.aug. - Johan Friderich Nielsen Bruun,beg. 1785,20.feb.
l0.1786, 6.jun. - Karen Nielsdatter.

Skovby kirke

Mens Christiana er gravid i 1779 kommer Niels, i en alder af 42
år, ud i en psykisk krise, der varer ca. 5 måneder.
I 1783 får han en ny krise, som det fremgår af følgende brev fra
provsten til biskoppen:
"Højædle, højærværdige og højlærde Hr. Biskop Jakob Ramus !
Højgunstige herre !
Endelig nødes jeg til underdanigst at andrage for Deres
højærværdighed, degnens i Schoubye sogn Mr. Bruns forhold, da han
farer fort nu på 13.de uge, siden han begyndte med sit afsindige
væsen, og bliver hver dag jo længere jo slettere, hvorover man ej
alene frygter for at bruge ham ved tjenestens forretning i kirken,
men tillige må beklage at hans skoleembede forsømmes; de sager som
er på alteret, vin og brød m.v. er man i frygt for at skulle
mishandles, og at tale om præstens egne ting, som medføres for
rejsens skyld og til dels lægges bag alteret, thi han finder sin
fornøjelse i at vende hver ting tvært om;
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så glemmer han og undertiden at fly præsten det som skulle
tillæses af Prædikestolen, idet han selv falder i søvn under
gudtjenesten, som har et befrygteligt udseende med oppasningen i
kirken. Om lørdagen hænder det og at han ej er til stede ved
skriftemål, men løber rundt omkring til sine bekendte.
I sit eget hus opfører han sig som en løve, flår ned og ødelægger
de ting ham forekomme, endog muren må undgælde. Hidindtil har han
dog sparet sin egen kone, men for kort tid siden, har dog både hun
og børnene fået nogle slag af ham i hans raseri.
Vel har jeg formået sognets folk at skiftes til at vogte ham både
nat og dag, for at konen kunde have nogen ro i huset; men dette er
ham og heller tilpas, endskiønt det er sket under skin af at holde
ham med selskab, løber derfor andetsteds hen, og uagtet folk
modtager og begegner ham på bedste måde, årsager han dem dog
ulejlighed frivillig.
Hid til byen besøger han flittig, især mit hus. For 4 år siden var
han næsten i lige omstændigheder i 22 uger, dog ikke så
ondskabsfuld i sit raseri som nu; da var han i mit hus i 7 uger,
eftersom konen just den tid lå i barselsseng. Jeg har efterpå det
kiærlig-ste formanet ham, men nu ingen formaninger hjælpe, men
mere forbitre, degneboligen ruineres, embedet forsømmes, bønderne
klage for deres børns skyld, konen og børn græde af frygt for at
være i deres eget hus, foruden meget andet som jeg undser mig ved
at skrive.
Jeg har tøvet med at forestille dette skriftlig, eftersom jeg
ventede
ved
næste
landemøde
at
tale
mundtlig
med
deres
højærværdighed derom; men nu udfordrer omstændighederne en
hastigere resolution, den jeg med første post underdanigst udbeder
mig. At bevogte ham længere i sit eget hus er næsten umuligt for
mange ulejligheders skyld, min tanke er, om det kunde blive
tilladt at indtage ham i hospitalet, for at forsørge ham nogen
tid, da jeg vist formoder, at han på den måde kommer igen, ved
herrens hjælp, til sin forstand; og at enken imidlertid er sig ude
om en person som kan forestå hans embede.
Forbliver i største underdanighed Deres højærværdighed".
Bogense, den 17.sep.1783.
Ydmygste tiener E. Thorhallesen.
Tilsyneladende er også denne krise ophørt, og forholdene blevet
normale igen.
Efter det sidste barn Karen´s fødsel i 1786 rummer degneboligen
foruden 49-årige Niels og 45-årige Christiana de 5 børn Peder,
Margreta Kirstine, Johanna, Elisabeth Maria og Karen, med Peder på
18 år som den ældste.
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Niels Pedersen Bruun dør sidst i 1792, 55 år gammel.

Spisekammer

Bryggers
Forstue

Lidet
kammer

Dagligstue

Storstue

Kammer

Ved hans død indeholder degneboligen
- spisekammer med blandt andet 1 tinrække, 1 kaffekværn,
2 spølkum af stentøj, 1 jernpande og 1 jernlampe,
- lille kammer med 1 fyrreseng med omhæng,
- bryggers med blandt andet 1 dejtrug og et driftetrug,
- kammer med blandt andet 1 messingkedel, 1 snittebænk,
1 huggeblok, 1 jydepotte og 1 plovjern,
- forstue med 1 spade,
- dagligstue med blandt andet bord, stole, stueur og alkove,
- storstue med blandt andet 1 egedragkiste, 1 øltønde, 1 oyramide,
1 gueridon-bord og 1 jernkakkelovn.
På gårdspladsen findes 1 skovl, 1 gådetrug og en hundelænke,
i stalden 1 6-årig blakket ko, 1 får og 2 lam.
Datteren Margrethe Kirstine Nielsdatter (ane nr. 39) gifter sig i
1796 med Tage Jespersen (ane nr.38). De bosætter sig i Vester
Kærby.
Christiana Hansdatter Fischer dør i 1797, 56 år gammel.
Efter hendes død flytter døtrene Johanne og Karen ned til deres
nygifte søster Margrethe Kirstine i Vester Kærby.
Sønnen Peder Nielsen gifter sig i 1798 med den ca. 47-årige enke
Anna Cathrina Povelsdatter.
De bosætter sig som husmandsfolk i Vester Kærby.
Her bor de med Anna Cathrina Povelsdatter´s 2 børn, Karl Nielsen
og Barbara Nielsdatter.
Peder Nielsen dør i 1826, Anna Cathrina Povelsdatter i 1837.
Datteren Johanne Nielsdatter får i 1807 i Vester Kærby en ”uægte”
søn Marchus.
Udlagt til fader bliver Niels Marchusen, som havde lovet hende
ægteskab.
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Datteren Elisabeth Maria Nielsdatter gifter sig formentlig i 1805
med ungkarl Hans Kristensen fra Birkeberg.
De bosætter sig i Birkeberg i Dalby.
Her får de følgende børn:
Niels -, Arengat -, Anna -, Maria –, Hans – og Frederik Hansen/
Hansdatter.
Datteren Karen Nielsdatter får i 1808 i Dalby sogn en ”uægte” søn
Frands.
Udlagt til fader bliver Povel Frandsen af Dræby.
Ved hans konfirmation bor Karen i Bircheberg i Dalby sogn.
Sønnen Frands er i 1834 tjenestekarl på en gård i Bircheberg.
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Oversigt over kildemateriale
1.

Kirkebøger for Skovby sogn

1680 -

2.

Folketællingslister for Fyn

1787

3.

Fyns bispearkiv. Edsbog

1718 - 1768

4.

Fyns bispearkiv. Kollatser og kaldsbreve

1742 - 1786

5.

Fyns bispearkiv. Indkomne breve, Skovby herred 1742 - 1785

6.

Skøde- og panteprotokoller, Skovby herred

1772 - 1795

7.

Skifteprotokol for Skovby herreds provsti

1760 - 1808

8.

Kirkebøger for Agedrup sogn

1714-

9.

Folketællingslister for Fyn

1801,1834,1840

Kirkebøger for Dalby sogn

1734-

10.

I det følgende refererer
materiale-numre.
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Kildematerialer
(3) Fyns bispearkiv. Edsbog:
1764, 6.dec.
"Jeg underskrevne Niels Bruun, kaldet af Deres højærværdighed til
at være degn i Schoubye Meenighed, lover og forpligter mig samme
mit embede således at forrette, og min opførsel at anstille efter
den eed jeg for hans højærværdighed aflagt haver, som mig for gud
og hans meenighed, agter at forsvare."
Odense, 6.dec.1764. Niels Bruun.
(4) Fyns bispearkiv. Kollatser og kaldsbreve:
1764, 6.dec.
"Jeg - - Ramus - - at som hidindtil værende sognedegn ved Schoubye
Meenighed i Fyen Hans Fischer, formedelst alderdom og skrøbelighed
har resigneret og afstået sit embede så haver jeg efter den
rettighed mig pro officio allernådigst er tillagt, kaldet og
antaget, som jeg og hermed kalder og antager, den hæderlige
studiosum Niels Bruun, som om sit levned og opførsel har forevist
gode attestata, og jeg ved holden examen og overhørsel har funden
begaven og duelig til at være sognedegn ved bemeldte Schoubye
Meenighed udi fornevnte Hans Fischers sted. Thi skal han samme sit
anbetroede embede både inden og uden kirken etc. - -.
Til indkomst nyder han alt, hvad degnekaldet med rette tilligger,
og hans formand deraf oppebåret haver, hvormed han i følge det
andetsteds og allernådigst confirmerede reglement pensere til
Nyborg latinskole tre rigsdaler, ligesom han og skal være
forpligtet at give og erlegge til den gamle degn sålænge han lever
til hands ophold alt hvad den imellem dem oprettede og godkendte
indgåede contraet indeholder, hvilken han i alle poster holder sig
efterrettelig, og sendes ham hermed af mig til Hr. Lundager i
Bogense."
Odense, 6.dec.1764.
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(1) Kirkebøger for Skovby sogn:
1764, 20.dec. blev studiosus Niels Bruun og min datter Christina
Fischer trolovede.
1765, tirsdag d. 29.jan. blev studiosus Niels Bruun og min datter
Christina Fischer copulerede:

(At degnen af og til fører kirkebogen kan foruden ved trolovelsen
og vielsen ses ved dåb af barn nr. 9 i 1784.)
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(1) Kirkebøger for Skovby sogn:
1765, Dom. 10 p. trin., som var 11.aug., blev degnen Niels Bruuns
barn af Schoubye døbt og kaldet Peder.
Testes: Velbårne Frue Oberst Frede Bardenfleth på gården bar det.
Mons. Hunderup, Mons. Buch på Brandholt, Christian Skouriders
(Christiana´s svoger) af Kierby og Hans Michelsens hustru af
Schoubye:

(5) Fyns bispearkiv. Indkomne breve:
1765, 17.aug. Brev fra Hr. Lundager i Bogense.
"Højædle, velbyrdige og højærværdige Hr. Biscop Ramus.
Skønt jeg ugierne indfinder mig, tør jeg dog ikke udeblive, mig
incommoderede
ingenlunde
deres
højærværdighed,
hvis
ikke
omstændighederne tvang mig, dog håber jeg underdanigst, deres
højærværdighed i nåde og med resolution annamme følgende:
Mons. Bruun, sognedegn til Schoubye menighed, hans hustru gjorte
barsel den 6.august sidst, som han blev troloved med den
20.december 1764 og copuleret til d.29.januar 1765, - skal nu
deres ægteskab regnes fra brylluppet af, med børn, der fødes i 7.
måned eller lige derover, så finder jeg ikke, at degnen i nogen
måde efter loven kan tiltales og ansees, men denne sag derved
bortfalder og har sit forblivende, forbliver - - -."
(Kvitteret af biskoppen, - og bortfald akcepteret ?:) Jacob Ramus.
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(1) Kirkebøger for Skovby sogn:
1767, 14.feb. blev Niels Bruuns barn af Schoubye begravet:

1767, 3.søndag i faste, 22.mar. døbt Niels Knudsens barn af Schoubye Maren.
Testes: Degnens kone ibidem bar barnet.
1768, hellig 3 kongers dag var degnens Niels Bruuns barn i kirken,
hvis hjemmedåb blev confirmeret, som forhen var kaldet Peder, og
var fød 29.dec.
Tes.: Mad. Buch på Brandholt bar det, Hendrich Jørgensen af
Schoubye, Anders Jensen ib., Christen Skoemager af Kierbye, og
Hans Michelsens hustru af Schoubye:
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(1) Kirkebøger for Skovby sogn:
1770, 4 post epiphanium. Degnen Niels Bruuns barn af Schoubye ført
til kirken, som var født den 23.jan. om morgenen kl. 8, hvis
hjemmedåb blev confirmeret, som forhen var kaldet Hans.
Tes.: Degnens sal. Fischers hustru af Schoubye bar det.
Mons. Buch på Brandholt, Laust Skomager af Kierby, Hans Michelsen
og Mads Sørensens hustru af Schoubye:

1771, 2.søndag i fasten blev degnens søn af Schoubye begraven og
parenteret, 1 år og 5 ugger gl.:
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(1) Kirkebøger for Skovby sogn:
1772, 16.apr. skiærstorsdag var degnens barn af Schoubye i kirken,
hvis hjemmedåb blev confirmeret, som tilforn var kaldet Hans
Fischer. Det var fød, mandag d. 6.apr. om natten kl. 2 slett (på
slaget 2).
Tes.: Jomfru Steenholm på Harritslevgård bar det.
Mons. Löwe fra Kolsagger, Niels Skytte på Harritslevgård, Mons.
Bruun fra Hugget, og Mads Sørensens hustru af Schoubye:
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(1) Kirkebøger for Skovby sogn:
1774, midfastesøndag blev degnens barn af Schoubye begraven og
parenteret, ætatis 2 år:

(6) Skøde- og panteprotokoller:
1773, 11.jun. Degnen Niels Brun af Schoubye en obligation til
fogden Christian Struch ved Harreslevgård:
Kiendes jeg underskrevne Niels Bruun, degn for Schoubye sogns
menighed, at her for alle vitterliggøre, at jeg til fogden mons.
Chr. Struch ved Harreslevgård, af ret vedkendes gæld skyldig er 86
rigsdaler, courant mynt.
Og på det velbemeldte Mons. Struch og hans arvinger af mig og mine
arvinger, efterskrevne og specificerede kreaturer og møbler, med
første prioritets ret - nemlig:
1 sort hoppe - 7 år gl., 1 sort åringsføl, 1 sortbroget ko som har
udstået den grasserende kvægsyge - 4 år gl., 1 sorthjelmet ko - 8
år gl., 6 stk. får, 1 egeindlagt chatol, 1 dito blåmalet, 2.de
egedragkister, 1 rødtmalet slagbord, 1 dito rødt egebord, 1
træbord, 6 stk. læderstole og 1 dito linnetstol, 1 dito rød, 2
jern kakkelovne, 1 grønt sengested med grøntmalet omhæng for, 1
grøntstribet overdyne, 1 dito rødstribet, 1 dito blåstribet, 2
blåstribede linned underdyner, 1 dito gulstribet, 2 gulstribede
uldne underdyner, 1 lang rødstribet, 1 dusin tintallerkner, 3
tinfade, 2 jerngryder, 2 standtønder, 2 øltønder, 2 halvtønder, 1
bænkekiste, 1 stol med blommet overtræk, 2 grønne sengegardiner, 1
grynkværn, 1 fjellevogn med behør, 1 aflang balje, 2 spejle, 2
store kobberkiedler, 1 dito messing, 1 grøn pyramide, 1 stueur med
behør, 1 firkantet egebord med en stentavle udi, 1 messing
(saugebuk), - tjener til fuldkommen betaling såvel for capitalen som på løbende
renter og omkostninger.
Schoubye, 11.jun.1773. Niels Bruun.
Til vitterlighed: Guldbrand Green i Kiærbye,
N.Buch på Brandholt.
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(1) Kirkebøger for Skovby sogn:
1774, 12.maj, Christi Himmelfartsdag.
Degnens barn af Schoubye i kirken, hvis hjemmedåb blev confirmeret, forhen var kaldet Margretha Kirstina, og var fød onsdag d.
4.maj kl. 7 slett om morgenen.
Tes.: Huusholderske Jomfru Bollers på Gyldensteen bar det.
Forvalter Pedersen ib., Mons. Dahlin ibm., urtegårdsmanden Mons.
Dehn på Harritslevgård, og Hans Michelsens hustru af Schoubye:
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(1) Kirkebøger for Skovby sogn:
1776, 23 p. trin., 10.nov.
Degnens barn af Schoubye i kirken, hvis hjemmedåb blev confirmeret, som forhen var kaldet Johanna, og var fød torsdag d.
31.okt. om natten kl. 2 slett.
Test.: Jomfru Ane på Holmegård bar det, Mons. Buch på Brandholt,
Gulbrand i Kierbye, Skræder Christian Lund i Schoubye, og Hans
Michelsens hustru ib.:
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(1) Kirkebøger for Skovby sogn:
1779, 10.jul. Degnen i Schoubye Mons. Bruuns barn i kirken og blev
dets dåb confirmeret, nævnt i dåben Elisabeth Maria.
Faddere: Provstinde Thorhallesen, Dorthe Anders Christensens kone
af Schoubye, Mons. Buch på Brandholt, Mr. Rommel fra Ore, skomagersvend Christian i Kierby:
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(1) Kirkebøger for Skovby sogn:
1782, 16 p.trin., 15.sep., degnen Bruns datter af Schoubye i
kirken som tilforn er hjemmedøbt, og kaldet Karen, fød 5.sep. om
aftenen kl. 11 slett.
Testes: Madam Anthon på Gyldensteen bar det.
Hr. Controlleur Hansen, Mons. Leth, Mons. Koch, Jomfru Steenberg,
alle fra Bogense:

1783, 30.jan. begravet degnens datter af Schoubye, 18 uger:

aner\00078/rev. Okt. 2018

Side 24

Generation VI

Ane nr. 78/79

(5) Fyns bispearkiv. Indkomne breve:
1783, 17.sep., indberetning fra provst Thorhallesen i Bogense,
besvaret af biskoppen 20.sep.1783.
Højædle, højærværdige og højlærde Hr. Biskop Jakob Ramus !
Højgunstige herre !
(Se side 5-7).
(1) Kirkebøger for Skovby sogn:
1784, 31.aug. om morgenen imellem 7 og 8 slett blev min liden søn
født til verden, som strax blev hjemmedøbt og kaldet Johan
Friderich.
Testes: Madam Stuck fra Friisschouw, Lars Bang, Erich Hansen,
Anders Leth, Knud Jørgensen af Kierbye og Anders Christensens
hustru af Schoubye:
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(1) Kirkebøger for Skovby sogn:
1785, 2.søndag i faste begravet degnens søn i Schoubye, 24 uger:
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(1) Kirkebøger for Skovby sogn:
1786, dom.trin. - 11.jun. - døbt degnens Niels Bruuns datter af
Schoubye i kirken, som var fød tirsdag aften d. 6.jun. kl. 8 om
aftenen, blev tilforn hjemmedøbt og kaldet Karen.
Tes.: Provstinde Thorhallesen fra Bogense bar det, Hans Michelsen, Anders Christensen, Hans Hansen og Morten Andersens hustru,
alle af Schoubye:
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(2) Folketællinger for Fyn 1787:
Skovby sogn, Schoubye.
Niels Bruun, hosbond, 50 år, 1. ægteskab, degn til Schoubye sogn,
Christiana Hansdtr., madmoder, 46 år, 1. ægteskab,
Deres børn:
Peder Bruun, 19 år,
Margreta Kirstina, 13 år,
Johana, 8 år,
Elisabeth Maria, 7 år,
Karen, 1 år:

(1) Kirkebøger for Skovby sogn:
1792. 22.dec. begravet Niels
menighed, 56 år gammel:

Bruun,

sognedegn

for

Schoubye

(7) Skifteprotokol for Skovby herreds provsti:
Den 19.de december 1792 mødte den gejstlige skifteret i Schoubye
herred i stervboet efter den ved døden afgangne degn for Schoubye
meenighed Niels Bruun, hvis dødsfald var anmeldt d. 17. ejusdem
(ditto).
Men da anmeldelsen først indløb hen på aften, så sildig at det
afvigte dag var umuligt at møde, og provsten dagen efter havde
adskillige
embedsforretninger
på
et
andet
sted,
så
kunde
skifteretten ikke indfinde sig førend ovenanførte dag, da boens
effecter bleve registrerede og forseiglede til videre skifte og
deling imellem den afdødes efterladte enke Christiane Hansdtr.
Fischer, og hans med hende avlede børn:
1 søn Peder, 25 år, og 4 døtre, Margrete Kirstine, 19 år, Johanne,
16 år, Elisabeth Marie, 13 år, og Karen, 6 år.
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(7) Skifteprotokol for Skovby herreds provsti fortsat:
Og var tilstede foruden skifteretten enken, den myndige søn, og
for de umyndige børn beskikkede værge degnen Sr. Gram i Hårsløv,
og 2.de vitterlighedsmænd navnlig Hans Michelsen og Andreas
Jørgensen, begge gårdmænd her af Schoubye bye.
I alle disses overværelse begyndte forretningen således som
følger:
I dagligstuen.
1 eegebord, 4 læderstole, 1 marmors skuntsche, 1 træstol, 1 speil
med brun ramme, - - (fortsættelse, se efterfølgende skifte, hvor
de samme ting oplistes).
1793, 16.jan.
Den 16.jan.1793 mødte atter den geistlig skifteret i Schoubye ved
provsten Jens Frederich Boesen fra Wiggersløving tiltagen assessorer S.T. Hr. Carstensen, sognepræst i Bogense og S.T. Hr.
Knudsen residerende Capellan sammested, i stervboet i Schoubye
degnebolig for videre at udføre begyndte skifte efter den afgangne
degn Niels Bruun. Og vare da tillige tilstede enken med hendes
lauværge velædle Hr. Byefoged Bang i Bogense, den myndige søn
Peder Nielsen Bruun og den for de umyndige beskikkede værge degnen
fra
Hårslef
Niels
Gram
såvelsom
de
2.de
sidste
antagen
vitterlighedsmænd Hans Michelsen og Andreas Jørgensen, begge af
Schoubye. I alle disses overværelse begyndte man med at vurdere de
sidste boen optegnede effecter i følgende orden:
I
1
4
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
l
1
3
1
1
1
1
1
1

dagligstuen.
eege bord
læderstole
24 timers stueur
træstoel
speil med. brun ramme
hyldefjelle
skallegryde
leerfad og pande
karter
kam
linial og 1 gl. psalmebog
klædesbørste, 2 par hvide thekopper
bibel
tintallerkner
sol(d), 1 gryde og 1 madske
skuffe med gl. skrammel
æskelåg med jernskrammel
syekurv
knive og 1 gaffel
grå kiortel
sort hvergarnskiortel
gl. kasket og pung
saltkar
rok
træskammel
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4 Mk.
4 8
8
12
4
2

Sk.
-

1 2 2 8 2 12
2
2
2
2
12
3 3 -

-

8 8 8 -
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(7) Skifteprotokol for Skovby herreds provsti fortsat:
1 alcoveseng
2 grønne gardiner
1 Mk. 8 Sk.
1 rødstribet olmerdyne
2 1 gl.grønstr. ulden underdyne
1 Rd. 4 1 rødstr. hovedpude
1 1 gråstr. hovedpude
1 1 par gl. blårgarnslagener
4 1 jern-ildklemme og skuffe
12 I spisekammeret.
1 gl. bord
1 tinrække
1 gl. læderstol
1 jerngryde
1 kaffekværn
5 potter
thekopper og ølglassene ituslagne
4 leerkar
1 blåe og hvid spølkum af stentøj
1 jernpande
1 messing rivejern
1 jernlampe
2
1
1
1
1

1
1
1
2
2

4 2 2 2 4 8 -

gl. kegler
gl. steenfad og 1 gl. lygte
hakkejern
træinstrument
eege ballie med noget saltet flesk,
hvoraf ballien blev angivet at tilhøre Morten Matthiasen her i byen,
og flesket var ej mere som behøvedes
til huusholdningen i disse dage.

I storstuen.
1 eegedragkiste med, lås og nøgle,
seglene af retten åbnede og vare
uskadte. I dens 1. skuffe intet
I 2. den skuffe intet
I 3. de skuffe gl. bøger
I 4. de skuffe nogle gl. klæder af
afdødes
1 gl. øltønde
1 spand med jerngreb
1 øltragt
1 pyramide, 1 Gueridon
2 gl. borde
1 jernkakkelovn, som tilhørte skipper
Jens Larsen i Bogense
6 gl. skilderier og 1 landkort
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8
8
4
8

-
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(7) Skifteprotokol for Skovby herreds provsti fortsat:
I kammeret ved bryggerset.
1 messingkiedel
1 Mk. 8 1 sol
4 1 snittebenk og 1 hukkeblok blev bevist
at tilhøre sønnen Peder
1 gl. sold, jydepotter og kasteskovl
8 1 plougjern
2 1 flaske og 1 glas
1 1 sortflannels-kiortel som tilhører
enken, og blev efter hendes og
laugværgens tilståelse af retten
forbigået
I forstuen.
1 spade
I
1
2
1
1
1
1
1

et lidet kammer.
gl. fyrresengested uden omhæng
gl. brunstr. linneddyner
rødstr. hovedpude
brunstr. hovedpude
par gl. blårgarns-lagener
gl. træstol
par due af hørgarnsplukkede

I
1
1
1
3
1

bryggerset.
fyr-dejgtrug
liden skieppe
gl. driftetrug, 1 stige
jernkroge, 1 gl. mostpose
gl. kurv og 1 gl. puster

I gården.
l skovl og 1 greeb
1 gåsetrug og 1 hundelænke

1 1 -

8 -

1 Rd.
1 1 -

1 -

8 8 4 -

8
2
4
12
4

-

4 4 -

I stalden.
1 blakket koe, 6 år gl.
4 1 gl. får
5 2. de lam fra forrige år
1 2 1 par gl. stoleskafter
1 Vurderingssumma 30 Rd. 1 Mk. 10 Sk.
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Gueridon

Da boens forefundne effecter således vare efter vurderingsmændenes beste skiøn upartisk vurderede blev enken af skifteretten
tilspurgt om hun ikke vidste noget mere som endnu burde beregnes
boen til indtægt. Enken med laugværge declarerede nej undtagen 13
skp. rug af hvilke de påstode ærbødigst af skifteretten protempore
ville forbigå, ligesom med enkens sorte kioleskørt, ligeledes og
at norden i gården var af enkens fader opbygd l0 fag af
brøstfældig huus, hvilke hun ligeledes påstoede, at høre i boet og
degneboligen til, var lige ærbødig begierende, at samme og måtte
påkiendt blev henstående til næste samling.
Fordringer at anføre til udgift:
1. En regning fra Hr. kiøbmand.
Otte Brandt i Bogense
2. Hr. Byefoged Bang 1 auctionsregning fra 1791
3. På Hr. kiøbmand Jørgensens vegne
i Bogense af Hr. Carstensen
4. Byefoged Bang på Borrings vegne
5. Do. for Jens Larsen
6. Rasmus Andersen fra Ovre Mølle her
i sognet
7. Ole Johansen fra Eilschou fordrede
8. Anders Jensen i Harrestrup

6 Rd.

5 Mk. 1 Sk.

3 -

2 -

2 -

5 -

1 -

11 4 -

3 -

5 -

3 5 1 8 -

Disse ovenstående fordringer blev enken forelæste, som tilstod dem
alle at være rigtige, ligesom også tilstod at være skyldig til
kiedel-foreren.
Enken tilkiendegav og at den anførte grå kiortel var ubetalt hos
skræderen, men hvormeget den skulde koste vidste enken ej.
Endvidere angav enken, at hendes mands begravelse havde kostet
hende med kiste 12 Rd., som hun igjen ærbødigst udbad sig måtte
blive hende forlods godtgjort til sin begravelse.
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(7) Skifteprotokol for Skovby herreds provsti
1793, 14.mar. skifte.
Stervboets effecter
30 Rd.
Lagt rugsæd og omkostninger
5 Boens indtægt
36 Giældsbeløb
30 Lars skoemagers fordring i Kierby
3 Andreas Jørgensens fordring i Schoubye
Dette skiftes omkostning
4 Boens gæld
38 -

Ane nr. 78/79
fortsat:
1
5
1
1
2
5

Mk. 10 Sk.
12 6 6 -

2 -

6 -

Derpå blev den nye degn Hans Bryde Schiern af skifteretten
tilspurgt om han vilde modtage degneboligens bygninger uden nogen
synsforretning, da enken og øvrige arvinger ikke fordrede nogen
godtgiørelse for samme.
Han svarede, at sågierne han ønskede snart og magelig at kunde
indlogere sig i denne degnebolig, som hans troe Hans Maj. Kongens
Anordninger hindrede ham ret til at påstå sig overleveret i
lovforsvarlig stand, så umulig var det ham, både formedelst
bygningens rum og faldefærdighed, som også formedelst hans egen
pengekasses næsten tomhed, at antage eller befatte sig end ikke
allermindste med denne boepel. Hans påstand er altså:
Af stervboets Masse må til hans sikkerhed indeholdes og anvendes
til sit bemeldte boliges lovlige istandsættelse.
Bang på enkens vegne protesterede imod Hr. Schierns påstand, og
det så meget mere siden
a. - Boets tilstand er så ussel at det ej engang er tilstrækkelig
til gielden, mindre tilstrækkelig til underholdning for hende med
som har uopdragede børn.
b. - har denne bolig ved hendes sal. mands tilstedeværelse ikke
været synet eller i den stand som befalet er og
c. - har den afdøde tilbygt l0 fag sidehus, hvilke enken
frafalder.
Den afdøde så og haver haft bekostning på boligen, men embedets
ringhed og familiens storhed har fornegtet ham at istandholde
efter ønske.
Pris degneboligen
100 Slettedaler
Vurderes til
78 Boet tilkommer at godtgiøre successor 22 Slettedaler.
1793, 3.apr., Auction.
1793, 13.maj - boens gield
38 Rd. 2 Mk. 6 Sk.,
hvortil kommer den sædvanlige afgift til
Nyeborg Skole, som enken til sidst
afvigte Grasimodogeniti Landemode burde
udrede og som provsten har udlagt for hende 2 Rd. 4 Mk. 8 Sk.
Ialt
41 Rd.
14 Sk.
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(7) Skifteprotokol for Skovby herreds provsti fortsat:
Enken betaler tilgodehavende efterhånden som hun i sin tid kan
betale.
(1) Kirkebøger for Skovby sogn:
1797, 26.apr. død, 30.apr. begraven Christiane Fischer, degnens i
Schoubye sal. Niels Bruuns enke, 56 år:
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Oplysninger vedrørende:
Peder Nielsen og Anna Cathrina Povelsdatter
(8) Kirkebøger for Agedrup sogn:
1798, 12.okt. viet Peder Nielsen og enken Anna Cathrina Povelsdatter af Kierby.
Forlovere: Tage Jespersen af Kierby, Povel Povelsen af Birchende:

(9)Folketællingslister for Fyn:
1801. Agedrup.
Peder Nielsen, 34 år, gift 1.gang, fæstehusmand, 3 skp. hartkorn.
Anna Cathrine Povelsdatter, 47 år, gift 2.gang, hustru.
Lars Nielsen, 9 år, hendes søn.
Barbara Nielsdatter, 14 år, hendes datter:

(8) Kirkebøger for Agedrup sogn:
1826 begravet Peder Nielsen – 60 år:

Fortsat:
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Peder Nielsen og Anna Cathrina Povelsdatter
(8) Kirkebøger for Agedrup sogn:
1827 begravet Anna Cathrine Povelsdatter - 88 år:

Fortsat:
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Oplysninger vedrørende:
Johanne Nielsdatter
(8) Kirkebøger for Agedrup sogn:
1807, 22.mar. døbt Johanne Nielsdatters søn Marchus af Vester
Kierby.
Båren af Tornø-konen, hvis mand var fader.
Tage Jespersen, Lars Marchussen og kone af Kierby.
Til barnefader blev udlagt Niels Marchusen, da han loft hende
ægteskab:
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Oplysninger vedrørende:
Hans Kristensen og (Elisabeth) Maria Nielsdatter
(10) Kirkebøger for Dalby sogn:
1805 trolovet:
Hans Kristensen og Maria Nielsdatter:

1808 døbt datter (Arengat):
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Hans Kristensen og (Elisabeth) Maria Nielsdatter fortsat
(10) Kirkebøger for Dalby sogn:
1809 døbt datter Anna:

1811 døbt datter Maria:

1813 døbt søn Hans:

Fortsat:

aner\00078/rev. Okt. 2018

Side 39

Generation VI

Ane nr. 78/79

Hans Kristensen og (Elisabeth) Maria Nielsdatter fortsat
(10) Kirkebøger for Dalby sogn:
1816 døbt søn Frederik:

Fortsat:

(9) Folketællingslister for Fyn:
1834:

1840:
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Oplysninger vedrørende:
Karen Nielsdatter
(8) Kirkebøger for Dalby sogn:
1808, 14.søndag p.trin. (28.aug.) døbt uægte
Birkeberg:
(Blandt faddere Peder Nielsen fra Vester Kjærby).

1823 konfirmeret Frands Poulsen af Bircheberg,
moderen Karen Nielsdatter af Birkeberg:

Fortsat

søn

Frands

i

slegfredbarn

af

(vaccineret)

Afgangsliste 1827:

fortsat
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Karen Nielsdatter
(8) Kirkebøger for Dalby sogn:
Tilgangsliste 1828:

fortsat
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