Ølgod sogn – viede 1732 til 1814
1732 d. 3 jan. blev Christen Jensen og Bodil Nielsdatter trolovede udi Hjedding. Vedste
Knudsen og Peder Nissen lovede, at der var intet som kunne hindre deres trolovelse og
ægtestand. Copulerde d. 3 jun.
1732 d. 23 mar. blev Jep Olufsen en enkemand fra Bork og Dorthe Ped. (Overstreget). Blev
Jep Olufsen og Dorthe Pedersdatter copulerede i Ølgod kirke.
1732 d. 10 jun. blev Morten Christensen og Bodil Nielsdatter i Harkis trolovede. Copulerede
d. 2 jul.
1732 d. 2 okt. blev Jens Bjerg og Kirsten Jensdatter trolovede i Ølgod by. Copulerede d. 30
nov.
1732 d. 12 okt. blev herredsskriveren mons. Christen Nissen Fischer og mademoiselle
Birgithe Nielsdatter copulerede efter kongebravs forevisning.
1732 d. 16 okt. blev Niels Pedersen i Bejsnap og Johanne Eskesdatter trolovede. Copulerede
d. 23 nov.
1733 d. 3 feb. blev Vedste Madsen og Sara Pedersdatter trolovede. Las Thomsen og Mads
Madsen i Østbæk forsikrede, at de ikke vare beslægtede, eller der var noget, der kunne hindre
deres trolovelse. Copulerede d. 26 maj.
1733 d. 26 mar. blev Christen Nielsen og Birthe Kjeldsdatter trolovede. Niels Ågård og
Thomas Mejlvang lovede for, at de ikke vare beslægtede, ellet at der var ikke noget, som
hindrede deres trolovelse. Copulerede d. 27 sep.
1733 d. 9 apr. blev Niels Jensen og Karen Christensdatter i Vallund trolovede. Christen
Jørgensen og Jens Topgård lovede, som før er meldt. Copulerede d. 11 okt.
1733 d. 5 maj. blev Anders Jensen og Kirsten Pedersdatter trolovede. Johan Metsler og
Vedste Hjedding caverede ut supra. Copulerede d. 1 nov.
1733 d. 30 jul. blev Lauge Christensen af Forsum og enken Maren Nielsdatter trolovede udi
List. Christen Lauridsen af Forsum og Hans Nielsen i List caverede ut supra. Copulerede d.
18 okt.
1734 d. 4 feb. blev Thomas Madsen og Anna Nielsdatter trolovede ved Ølgod kirke.
Copulerede d. 7 mar.
1734 d. 9 feb. blev Anders Villadsen og Else Jensdatter trolovede udi Ølgod by. Copulerede
d. 15 jun.
1734 d. 10 feb. blev Christen Christensen og Mette Pedersdatter trolovede ved Ølgod kirke.
Copulerede d. 30 maj.
1734 d. 30 mar. blev Oluf Jensen og Ellen Christine Pedersdatter trolovede. Copulerede d. 27
apr.
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1735 d. 24 feb. blev Ebbe Christensen og Karen Christensdatter af Vestkjær trolovede.
Copulerede d. 12 apr.
1735 d. 24 apr. blev Christen Christensen Hallum og Mette Christensdatter trolovede.
Copulerede d. 19 maj.
1735 d. 24 apr. blev Jens Christensen Hallum og Mette Clausdatter af Vognslund copulerede.
1735 d. 20 aug. blev Mads Thomsen af Tistrup og Maren Vedstesdatter i Hjedding trolovede.
Copulerede d. 11 sep.
1735 d. 20 okt. blev Thomas Christensen Hallum og Maren Jensdatter trolovede. Copulerede
d. 3 apr. 1736.
1736 d. 4 maj. blev Christen Christensen af Horne sogn og Dorthe Pedersdatter trolovede i
Bejsnap. Peder Jacobsen og Christen Pedersen lovede for at der var intet som kunne hindre
deres ægteskab. Copulerede d. 2 jul.
1736 d. 7 maj. blev Peder Lassen og Sophie Christensdatter trolovede i List. Copulerede d. 14
okt.
1736 d. 25 maj. blev meget hæderlige og vellærde mons. Hans Jensen Brun og Lene Marie
Marcusdatter trolovede ved Ølgod kirke. Copulerede d. 24 jun.
1736 d. 9 sep. blev Christen Hallum og Appelone Christensdatter copulerede.
1737 d. 22 jan. blev Mads Sørensen af Malle og Kirsten Hallum udi Ølgod by trolovede. NB.
Manden ved tamerretsdom fra afskilt. Jens Bjerg og Mads Sørensens søn boende i Malle
forsikrede, at de ikke var beslægtede. Copulerede d. 11 sep.
1737 d. 18 jul. blev Jens Sørensen og Mette Poulsdatter trolovede udi Østbæk. Jens Rasch af
Lønborg og Jens Pedersen af Østbæk lovede, at intet var, som kunne hindre deres ægteskab.
Copulerede d. 9 okt.
1738 d. 16 jan. blev Laurids Jessen og Mette Madsdatter trolovede udi Harkis. NB.Denne
bryllup fandt siden at holdes i Hodde.
1738 d. 30 jan. blev Peder Pedersen Mejlvang og Maren Lasdatter trolovede udi Mejlvang.
Copulerede d.m 14 okt.
1738 d. 13 mar. blev Peder Christensen og Stivert Pedersdatter trolovede udi Hjedding. Peder
Nissen og Simon Olufsen lovede, at der var intet som kunne hindre deres ægteskab.
Copulerede d. 23 apr.
1738 d. 5 dec. Niels Christensen og Ellen Hansdatter trolovede i Mosen. Copulerede d. 7 maj.
1739.
1739 d. 17 mar. Morten Harkis og Kirsten Nielsdatter trolovede. Copulerede d. 10 maj.
1739 d. 20 aug. Nis Nielsen og Karen Christensdatter trolovede. Copulerede d. 20 sep.
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1739 d. 22 aug. Peder Nielsen og Kirsten Pedersdatter trolovede. Copulerede d. 23 sep.
1739 d. 1 dec. blev Lars Larsen og Anna Nielsdatter i Medum trolovede. Han som var soldat
havde sin frieseddel. Copulerede d. 2 mar. 1740.
1740 d. 14 jan. blev Christen Kjeldsen (Kjeldst) og Ingeborg Iversdatter i Hjedding trolovede.
Copulerede d. 4 maj.
1740 d. 10 maj. blev Niels Pedersen og Maren Jensdatter af Nørgård i Ølgod by trolovede.
Copulerede d. 2 nov. Hun da Andersdatter.
1740 d. 24 maj. blev Jens Bjerg og Mette Hansdatter trolovede. Copulerede d. 16 okt.
1740 d. 2 jul. blev Niels Bertelsen og Dorthe Rasmusdatter af Vallund trolovede. Copulerede
d. 13 nov.
1740 d. 4 okt. blev David Andersen og Anna Christensdatter trolovede. Copulerede d. 30 nov.
1740 d. 20 okt. blev Niels Pedersen Medum og Lene Rasmusdatter af Medum trolovede.
Copulerede d. 12 apr. 1741.
1740 d. 17 nov. blev Thomas Christensen og enken Anna Jensdatter af Bøllund trolovede.
Copulerede d. 29 dec.
1741 d. 24 aug. blev Peder Nielsen af Skjærbæk Mølle og Lene Jensdatter, som tjente
sammesteds, trolovede. Og såsom bemeldte Peder Nielsen har i mange år stået i kongens
tjeneste og han ingen bevis med sig haver, at han var fri i samme tjeneste for åbenbar
ægteskabsløfte, så indestår vi underskrevne mænd, Søren Jensen af Skjærbæk Mølle og Niels
Tarp, begge af Ølgod sogn, som deder ved besked om, at han er fri, uforlovet og ikke til
nogen ægteviet, og med disse hænders underskrifter i kirkebogen tilstår, at vi ere
sognepræsten Ude Haahr gyldige forlovere og hermed forsikrer, at intet er, som lovligen kan
hindre ovenbemeldte Peder Nielsens og Lene Jensdatters forestående trolovelse og ægteskab.
Dette således at være tilstår og bekræfter vi i Ølgod Præstegård d. 22 aug. 1741. Niels
Christensen. Søren Jensen Hallum. Copulerede d. 27 sep.
1741 d. 9 nov. blev Niels Bertelsen og Anna Jensdatter i Vallund trolovede. Copulerede d. 3
dec.
1741 d. 29 nov. blev Niels Iversen og Bodil Nielsdatter i Forsumho copulerede. Trolovede d.
10 nov.
1742 d. 20 jan. blev Niels Christensen af Lydum sogn og Appelone Hansdatter af Ølgod sogn
trolovede af mig i Glibstrup. Forlovere for at de ikke var beslægtede var hans broder Peder
Christensen og hendes svoger i Glibstrup.
1742 d. 1 feb. blev Peder Havlund og Birthe Christensdatter her i Præstegården trolovede.
NB. Før han bliver copuleret, skal han skaffe mig attest om skiftets rigtige afholdelse.
Copulerede d. 10 jul.
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1742 d. 10 maj. Forløfte for mons. Jochum Bloch som indlod sig i ægteskab med mad.
Birgithe Nielsdatter. Eftersom ædle og velfornemme mons. Jochum Bloch, som i nogen tid
har opholdt sig i Lyne, men nu agter at sætte bo i Asbøl i Strellev sogn, har begæret trolovelse
for at indgå ægteskab med den ædle og velfornemme enke Birgithe Nielsdatter, sl.
herredsfoged Fischers, og han nu ikke kan anskaffe den skriftlige bevis, som rekvireres af den
som skal trolove dem, af årsag at hans skudsmål med påskrift om frihed for åbenbar
ægteskabsløfte for nogle år siden ved sin skade, som velbemeldte mons. Jochum Bloch har
taget, siden han rejste fra den sognepræst, hvor han er opdragen, er med mere bortkommet, så
indestår vi underskrevne herredsskriver udi Øster herred Jens fischer og Søren Jensen Hallum
boende udi Skjærbæk Mølle, som forlovere udi denne ægteskabs sag, og forsikrer provsten og
sognepræsten hr. Ude Haahr i al trofasthed, at vi ved god besked om, at velbemeldte mons.
Jochum Bloch er uforlovet og ikke til nogen ægteviet og at intet på hans eller kærestens side
er, som efter loven kan hindre velbemeldte personers trolovelse og ægteskab, som forstås i
lige måde tilstår vi, at os den straf er vitterlig, hvad kongens ritual og forordning om
ægteskabs forløftere dicterer løst forloveren. Dette til stadfæstelse underskriver vi med vores
egne hænder. Ølgod Præstegård d. 10 maj. 1742.
I forhåbning om at bemeldte mons. Jochum Bloch havde efter aftale anskaffet mig benævnte
mænd til forlovere på ovenanførte fundament, men samme mislie?vede, fordi Bloch ikke
havde vist mændene sit pas og skudsmål, altså forelagde han til bevis for frihed for åbenbar
ægteskabsløfte følgende pas og skudsmål af denne indhold..
Jeg Anna Sophie pax sal. Cancellieråd Lauge Arenfeld til Sæbygård, Bangsbo, Stenshede og
Hørbylund gør vitterligt, at nærværende Jochum Jacobsen Bloch, haver tjent min sal. Mand
og mig for ridefoged og fuldmægtig på ovennævnte gårder udi 6 års tid og udi samme sin
tjeneste haver han ikke alene skikket og forholdet sig tro og ærlig, mens i liger måde gjort mig
god og fornøjelig rede og rigtighed, samt og i rette og ansatte tid efter loven til min sal. Mand
og mig aflagt sit regnskab for ald indtægt og udgift som ham kunne tilkomme og under
hænder have haft, så jeg ej i nogen måder hos ham haver at fordre langt mindre at beskylde,
men tacker ham for god og tro tjeneste. Og som bemeldte Jochum Jacobsen Bloch sin afsked
fra mig haver været begjærendes, kunne jeg ej ham den billig nægte, men hermed tilstår, at
merbemeldte Jochum Bloch fra mig med villie og venskab er forlovet, så han herefter må
være og blive hos hvilken høj herre og ærlig mand ham lyster og hans tjeneste fremdeles
kunne behøve. Hvorfor er til alle såvel civil som militaire, som berørte Jochum Bloch hænder
og forekommer, min venlig begæring at de ham fri og ubehindret til lands og vands på hans
retfærdige rejser lader passere og repassere. Slig forskylder jeg gerne igen udi slig eller andre
måder. Til bekræftelse under min hånd og signete. Sæbygård d. 28 maj. 1736. Anna Sophia
Pax, sal. Lauge Arenfeldts.
Indbemeldte Jochum Jacobsen Bloch har herudi min menighed i de 6 år han her har været
ikke alene flittig søgt kirken og Guds hus, men end og med andre Guds børn ladet sig benytte
af det højværdige herrens sacramente til sin sjæls trøst, så han på andre steder ikke slig
himmelske goder kan vægres. Er og fri for ægteindladelse, hvorover jeg ham dette skudsmål
troværdelig kan meddele. Wolstrup Præstegård d. 2 jun. 1736. C. Pedersen Ravn.
I lige måde haver bemeldte Jochum Jacobsen Bloch udi tvende år af mig ladet sig ved det
højværdige alterens sacramente betjene, og imidlertid i sin gudsfrygt skikket og forholdt sig
christelig og skikkelig, hvorfor jeg og ham på andre steder vil have ham recommanmderet.
Vider ej heller han ud i nogen ægteskab er indladen, hvilket attesteres under min hånd og segl.
Fillerup Præstegård d. 15 feb. 1739. Jens Sørensen Tuen.
At velbemeldte mons. Jochum Bloch nu næsten udi 3 år har opholdt sig udi Lyne sogn og
imidlertid både flittig søgt kirken og Guds hus, samt der med andre Guds børn brugt det
højværdige alterens sacramente, så intet vides med ham, som på andre steder i at nyde samme
kirkens gode kan være hinderligt, samt at han her er fri for ægteskab og offentlig
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ægteskabsløfte, tilstås alt under min hånd og segl. Kvong Præstegård d. 26 maj. 1742. Jens
Bay.
Ovenmeldte en rigtig copie af den indleverte originale pas og skudsmål, hvilket er forevist
formedelst ægteskabsindladelsen og for alt hermed dette attesteres med egen hånd. Jochum
Bloch.
Dette til vitterlighed underskriver Frands Bollerup. Jens Nielsen Kærgård. Ølgod Præstegård
d. 28 maj. 1742.
Vi underskrevne lover hos sognepræsten i Ølgod og Strellev sogne Ude Haahr for mons.
Jachum Jacobsen Bloch og afgangen herredsfoged Fischers enke mad. Birgithe Nielsdatter, at
intet slægtsskab eller andet på begge sider er, som efter loven kan hindre deres forehavende
ægteskab. Skjærbæk Mølle d. 2 jun. 1742. J. Fischer. Niels Hansen. Se videre pag. 40 og pag.
100 hvad dag de blive copulerede. Copulerede i Strellev kirke d. 4 jul. 1742.
1742 d. 6 sep. blev Niels Nielsen og Kirsten Jensdatter af Hejbøl trolovede. Copulerede d. 17
okt1742 d. 4 okt. blev Niels Jespersen og Mette Lasdatter trolovede i Vallund. Copulerede d. 10
nov.
1742 d. 31 okt. blev Peder Hansen af Ølgod by og Anna Nielsdatter trolovede i Ekknud.
Copulerede d. 4 jun.
1743 d. 17 jan. blev Jens Nielsen af Omme sogn og Ellen Poulsdatter af Østbæk trolovede i
Østbæk. Copulerede d. 3 jun.
1743 d. 11 jul. blev Niels Pedersen og Else Pedersdatter trolovede i Hjøllund. Copulerede d.
20 okt.
1743 d. 4 jun. blev Poul Jensen og Margrethe Nielsdatter trolovede i Østbæk. Copulerede d.
27 okt.
1743 d. 5 sep. blev Mads Christensen af Hesselho og Anna Nielsdatter på Torlund trolovede.
Copulerede d. 6 okt.
1743 d. 13 dec. blev Niels Pedersen og Mette Thomasdatter i Ølgod Bjerge trolovede.
Copulerede d. 31 mar. 1744.
1744 d. 11 maj. blev Jens Poulsen udi Østbæk og Else Sørensdatter trolovede. Copulerede d.
7 jun.
1744 d. 11 jun. blev Niels Knudsen af Lunde og Lene Knudsdatter i Vestkjær trolovede.
Copulerede d. 26 jul.
1744 d. 15 nov. blev Thomas Hagedorn og Birthe Eriksdatter, som forhen var trolovede i
Egvad sogn, med hr. Johan Helstads begæring, copulerede her i Ølgod kirke.
1744 d. 3 dec. blev Niels Nielsen af Lyne sogn og Karen Grønfeldt af Ølgod sogn i Ølgod by
trolovede. Fæstemandens fader af Sønderdiger og fæstepigens broder David andersen
forsikrede, at intet var af slægtsskab, som hindrede deres trolovelses fuldbyrdelse. Copulerede
d. 23 dec.
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1745 d. 30 sep. blev Jørgen Nielsen i Bejsnap og enken Johanne Eskesdatter trolovede. Hans
Eskesen i Ansager og Henrich Frønborg, degnen af Ansager sogn forsikrede, at intet var af
slægtsskab imellem disse, som hindrede deres trolovelse.
1745 d. 9 nov. blev Peder Nielsen og Bodil Nielsdatter i Hjedding trolovede. Copulerede d.
27 dec.
1745 d. 17 nov. blev Jørgen Nielsen og Johanne Eskesdatter i Bejsnap trolovede.
Lakune i trolovede og viede i Ølgod fra d. 17 nov. 1745 til d. 16 apr. 1750.
1750 d. 16 apr. blev Niels Christensen af Odsted i Kvong sogn trolovet med Birgithe
Christensdatter i Østbæk. For Niels Christensen og Birthe Christensdatter forsikrede Niels
Christensen af Kvorup og Christen Sørensen af Ølgod i Østbæk at ingen slægtsskab eller
andet var som hindrede deres ægteskab. Copulerede d. 7 okt.
1750 d. 23 apr. blev Jens Knudsen af Vestkjær trolovet med Lisbet Nielsdatter af Nørtarp. For
Jens Knudsen og Lisbet Nielsdatter forsikrede Knud Vestkjær og Jep Kjeldsen i Agersnap, at
ingen slægtsskab eller andet var, som hindrede deres ægteskab. Copulerede d. 27 maj.
1750 d. 7 jun. blev Christen Sørensen og Kirsten Pedersdatter copulerede.
1750 d. 9 jun. blev Søren Jensen og Marie Andersdatter trolovede i Østbæk.
1750 d. 11 jun. blev Kjeld Jepsen af Agersnap og Malene Jensdatter af Hejbøl trolovede.
Copulerede d. 30 jun. (Som gik Strellev sogn, om Niels Nielsen Kjeldbæk pag. 100).
1750 d. 21 jun. blev Søren Thomsen og Anna Christensdatter af Vallund copulerede i Ølgod
kirke.
1750 d. 1 aug. blev Jep Christensen og Maren Madsdatter, Jens Madsens enke i Mejlvang,
trolovede i Mejlvang. Copulerede d. 4 nov.
1750 d. 15 sep. blev Søren Christensen og Mette Hansdatter i Krasborg ved Østbæk
trolovede. Copulerede d. 7 okt.
1751 d. 11 maj. blev Hans Knudsen og Kirsten Poulsdatter i Østbæk trolovede. Copulerede d.
13 okt. Hun da kaldet Anna.
1751 d. 16 jun. blev Hans Jepsen og Bodil Pedersdatter af Hungerbjerg trolovede. Copulerede
d. 8 okt.
1751 d. 12 aug. blev Jørgen Christensen og Karen Nielsdatter på Torlund trolovede.
Copulerede d. 15 sep.
1752 d. 25 jan. blev Jørgen Pedersen af Hjøllund og Karen Nielsdatter af Harkis trolovede.
Cautionister for frihed fra al slægtsskab var Niels Johansen og Niels Iversen Forsumho.
Copulerede d. 28 jun.
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1752 d. 30 jul. blev Jørgen Jensen og Maren Nielsdatter ved Kirken trolovede. Copulerede d.
27 aug.
1752 d. 31 aug. blev Jes Christensen og Else Vedstesdatter trolovede. Copulerede d. 13 okt.
1752 d. 2 nov. blev Søren Jensen af Ølgod by og Kirsten Eriksdatter af Agersnap trolovede.
Copulerede d. 29 nov.
1753 d. 10 maj. blev Jens Sørensen af Lønborg sogn og Mette Marie Christensdatter, som
ellers var fra Tøstrup i Oddum sogn, men tjente hos degnen, trolovede. Copulerede d. 12 jun.
1753 d. 23 okt. blev Niels Madsen af Agersnap og Anna Olufsdatter af Vognslund trolovede.
Copulerede d. 28 nov.
1754 d. 18 aug. blev Hans Hermansen og Kirsten Madsdatter trolovede. Copulerede d. 10
nov.
1754 d. 28 sep. blev Niels Hansen af List og Kirsten Jensdatter Torlund i Agersnap trolovede
i Agersnap. Copulerede d. 6 nov.
1754 d. 11 okt. blev Thue Bertelsen af Arten og Maren Lasdatter af Ølgod sogn trolovede i
Vallund. Niels Frandsen af Vallund og Jens Bertelsen af Orten caverede for at ingen
slægtsskab var imellem dem. Copulerede d. 1 nov.
1754 d. 24 okt. blev Jens Jensen af Hoven sogn og Ellen Vedstesdatter trolovede. Copulerede
d. 24 nov.
1754 d. 25 okt. var jeg på prousteembedets vegne i Hodde Præstegård at copulere
velærværdige hr. Poul Rich og jomfru Cathrine Marie Munsh, som havde kongebrev, at deres
bryllupshøjtid måtte ske uden foregående tillysning, og copulationen ske i huset.
1754 d. 31 okt. blev Christopher Poulsen af Bøllund og Maren Pedersdatter junior trolovede i
Mejlvang. Copulerede d. 5 dec.
1754 d. 6 nov. blev Hans Hansen af List og Mette Nielsdatter af Medum i List trolovede. Her
var kongelig bevilling for slægtsskabs skyld. Copulerede d. 4 dec.
1754 d. 14 nov. blev Laurids Jensen og Kirsten Christensdatter i Ølgod Bjerge trolovede. Her
var kongelig bevilling for slægtsskabs skyld. Copulerede d. 8 dec.
1755 d. 6 jun. blev seig. Laurids Jensen Thermansen og jomfru Anna Elisabet Nielsen på
Lindbjerg efter kongelig bevilling i huset copulerede.
1755 d. 29 jul. blev Lars Pedersen udi List og enken Anna Rasmusdatter i Bolet i Agersnap
trolovede. Copulerede d. 24 sep.
1755 d. 14 aug. blev Mads Thomsen og Mette Pedersdatter udi Adsbøl trolovede. For
slægtsskabs skyld havde de kongelig bevilling. (oveerstreget).
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1755 d. 2 okt. blev Kjeld Jensen Gammelgård og Maren Hansdatter trolovede. Copulerede d.
22 okt.
1755 d. 14 okt. blev Søren Christensen Skrædder i Krasborg og Maren Nielsdatter trolovede.
Copulerede d. 4 nov.
1756 d. 8 jan. blev Thomas Jensen i Ølgod by og Maren Callesdatter trolovede. Copulerede d.
17 feb.
1756 d. 8 jan. blev Peder Vedstesen og Kirsten Jensdatter trolovede. Copulerede d. 20 feb.
1756 d. 22 jan. blev Hans Thomsen af Hodde og Margrethe Hansdatter af Heager trolovede.
Copulerede d. 13 feb.
1756 d. 27 apr. blev Thomas Vedstesen og Anna Nielsdatter af Bøllund trolovede. Copulerede
d. 27 okt.
1756 d. 27 apr. blev Christen Nielsen og Ellen Sørensdatter trolovet. Copulerede d. 20 okt.
1756 d. 30 apr. blev trolovet Poul Jensen af Skovsende og Anna Hansdatter af Østbæk.
Copulerede d. 23 okt.
1756 d. 14 sep. copuleret Peder Olufsen af Hjedding og Lene Jensdatter efter foregående
trolovelse af Gammelgård.
1756 d. 1 okt. blev mons. Lauge Pedersen Fanøe i Hodde Præstegård trolovet med
mademoiselle Karen Otte Dideriksdatter Bjerrum af mig i bemeldte Præstegård. Hun havde
sin rigtige skudsmål til 1756, men som og major Blohm havde meldt, hans skudsmål da hun
blev entlediget af hans tjeneste. Hun ophævede hendes tjeneste in anno 1756 af årsag, at hun
ville indlade sig i ægteskab, så forlangede jeg caution, hvorpå degnen i Hodde og Tistrup stod
frem og gav tilkjende, at den hun ville, som forne meldt, indlade sig i ægteskab med var
Stephan Colding Skomager, nu ægteviet til en anden og boendes i Vium sogn. Derpå erbød
ermeldte degn Søren Rasmussen og en mand navnlig Jens Jensen boende i Tistrup by, at de
ville cavere for, at hun fra åbenbare ægteskabsløfte til nogen anden aldeles var fri, og blev
disse tvende som cautionister i denne sag af mig antagne, efter at jeg havde forestilt dem,
hvad fare der var ved, om de gav andet an, end de vidste god kende til. Copulerede d. 3 nov.
1756 d. 19 okt. blev Mads Pedersen af List og enken Lisbet Nielsdatter af Vestkjær trolovede.
Copulerede d. 19 nov.
1756 d. 22 okt. blev Niels Jensen Skrædder af Tarp og Else Christensdatter i Kroghuset
trolovede. Copulerede d. 29 dec.
1757 d. 13 apr. blev Peder Jacobsen og Maren Poulsdatter trolovede i Bøllund. Copulerede d.
10 okt.
1758 d. 22 jun. blev Christen Pedersen og Mette Marie Lasdatter i List trolovede. Copuleret d.
16 okt.
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1758 d. 23 jun. trolovet Gregers Christensen og enken Maren Hansdatter i Gammelgård.
Copuleret d. 27 sep.
1758 d. 7 nov. trolovede jeg Niels Jensen af Nørtarp og Kirsten Andersdatter af Mejlvang.
1758 d. 28 dec. blev Niels Jensen og Kirstine Andersdatter af Mejlvang, som skal bo i Nørtarp
i Strellev copulerede.
1759 d. 8 maj blev Peder Jacobsen og Kirsten Madsdatter af Møllebjerg trolovede og d. 5 jun.
blev de copulerede.
1759 d. 12 jun. blev enkemanden Jens Nielsen af Gårde og Maren Jensdatter af Vestkjær
trolovede. De 5. jul. copulerede.
1760 d. 6 feb. trolovet Jens Jensen Soldat og enken Johanne Hermansdatter i Vognslund. Jens
Jensens stiffader og Jochum Hermansen, den første af Skovlund, den anden af Ådum sogn,
caverede, at ingen slægtsskab imellem disse, ei eller andet vare, som hindrede disse at komme
i ægteskab tilsammen. Cautionen for skiftets holdelse efter den afdøde, og for at han som
soldat måtte gifte sig, så og hans skudsmål, ligger i mit skab i gråe papir ved de andre
skudsmål.
1760 d. 1 mar. trolovet Christen Tarp og Kirsten Iversdatter i Vallund. Forbemeldte
enkemands broder og pigens broder, den første Jørgen Jensen i Knurborg i Strellev, den Jep
Iversen i Dyvelsrække i Grindsted sogn, caverede for slægtsskab.
1760 d. 25 jun. trolovet Jens Jensen og Karen Christensdatter i Agersnap.
1760 d. 19 sep. trolovet Clemmen Gregersen og enken Mette Lasdatter i Vallund. Gregers
Thomsen fra Østergård og Las Medum caverede for slægtsskab. Deres husbonde sr. Christen
Hansen forsikrede, at skiftet efter enkens første mand er lovlig tilendebragt.
1760 d. 26 sep. blev Hans Nielsen af Hoven sogn og Anna Johanne Nielsdatter af Skjærbæk
Mølle trolovede. Mændenens navne som caverede for dem vare Niels Hansen af Grimlund og
Oluf Madsen af Påbøl.
1760 d. 29 sep. blev Thomas Gregersen af Østergård og Anna Olufsdatter af Hjedding, som
forhen i jun. vare trolovede, copulerede.
1760 d. 30 sep. blev Jens Jensen og enken Johanne Hermansdatter copulerede.
1760 d. 3 okt. blev Jens Christensen og Kirsten Nielsdatter, er begge af Vallund, trolovede.
De har søgt kongelig bevilling for slægtsskabs skyld.
1760 d. 17 okt. blev Clemmen Gregersen og enken Mette Lasdatter af Vallund copulerede.
1760 d. 19 okt. copuleret Christen Tarp og Kirsten Iversdatter af Vallund.
1760 d. 23 okt. copuleret Jens Christensen og Kirsten Nielsdatter af Vallund.
1760 d. 26 okt. copuleret Jens Jensen og Karen Christensdatter af Agersnap.
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1760 d. 6 nov. copuleret Hans Nielsen og Anna Johanne Nielsdatter af Skjærbæk Mølle i
Ølgod kirke.
1760 d. 7 nov. blev min søn Hans Severin copuleret med jomfru Christiane Vichmann fra
Orupgård, hvor deres bryllup blev holden, men copulationen skete i Tanderup kirke.
1760 d. 21 nov. trolovet Peder Jensen og Karen Andersdatter af Mejlvang.
1760 d. 14 dec. copuleret Peder Jensen og Karen Andersdatter af Mejlvang.
1761 d. 1 jul. trolovet Christen Pedersen af Havlund og Anna Nielsdatter af Bejsnap.
1761 d. 1 jul. blev Eske Nielsen af Bejsnap og Karen Jensdatter af Vester List trolovede.
Begge trolovelser skete i Bejsnap.
1761 d. 12 nov. copuleret sidstomrørte par trolovede.
1762 d. 29 jan. blev enkemanden Søren Slot af Østbæk trolovet med Anna Tanholm af
Gammelgård. Copulerede d. 24 feb.
1762 d. 20 jul. trolovede jeg i velærværdige hr. Pontoppidans lovlige absence Peder Nielsen
og Kirsten Rasmusdatter i Bjalderup.
1762 d. 10 aug. blev ladefogden Hans Christensen på Lindbjerg og Anna Madsdatter af
Medum trolovede i Medum. Cautionister for slægtsskab var fæstemandens fader Christen
Hansen fra Alslev sogn og Mads Medum fæstemøens fader af Ølgod sogn. Skudsmålet om
Hans Christensen, at han er ungkarl findes i min giemmer.
1762 d. 3 sep. copuleret bemeldte Hans Christensen og Anna Madsdatter.
1762 d. 21 sep. trolovet enkemanden Laurids Jensen i Medum og Anna Pedersdatter på
Hungerbjerg i min fraværelse af hr. Peder Højer.
1762 d. 12 okt. trolovet Hans Jepsen af Hungerbjerg og Ellen Christensdatter af Vallund. Jeg
har set skiftebrevet efter hans afdøde hustru.
1762 d. 21 okt. copuleret Laurids Jensen og Anna Pedersdatter af Medum. Seddel fra
husbonden blev vist at skifte efter enkemandens afdøde hustru rigtig var holdet.
1762 d. 1 nov. copuleret Hans Jepsen og Ellen Christensdatter.
1763 d. 30 apr. trolovet enkemanden Jens Olufsen af Dal i Grindsted sogn og Karen
Pedersdatter af List. At de ikke vare beslægtede forsikrede Anders Olufsen af Dal og Peder
Lassen af List.
1763 d. 24 jun. copulerede berørte Jens Dal og Karen Pedersdatter, med min tilladelse i
Grindsted sogn.
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1763 d. 1 okt. blev efter forevist kongelig bevilling på copulationsfuldbyrdigelse at ske i huset
uden foregående tillysning derom af prædikestolen samt og efter foreviste kvittering fra
amtsstuen om vedbørlig copulationspenges betaling sammesteds af hr. capitain Bolt at være
præsteret, efter kongelig majestæts allernådigste derom given forordning med 50 Hdr.
Velædle og velbyrdige hr. Frederik Bolt, kongelig majestæts capitain ved det Fynske
Nationalregimente Infanterie og velædle og velbyrdige jomfrue jfr. Christiane Saxesen,
velbyrdige hr. cancellieråd Saxesens elskelige jomfru datter i høj- og velædle venners
nærværelse copulerede på Lindbjerggård. Om belovede forløfte ses velbemeldte hr.
cancellieråds egen håndskrift i den herhos heftede seddel dateret Lindbjerg d. 20 okt. 1763.
1763 d. 30 nov. blev Jens Christensen af Ekknud og Kirsten Jensdatter trolovede. At ingen
slægtsskab hindrer denne trolovelse caverede Jens Bjerg og Christen Nissen for i alle
indbemeldte gæsters overværelse.
1763 d. 1 dec. trolovet Christen Ebbesen af Vestkjær med Maren Eriksdatter af Agersnap, og
samme dag blev Christen Eriksen trolovet med Kirsten Ebbesdatter.
1763 d. 7 dec. copuleret bemeldte Jens Ekknud og Kirsten Jensdatter af Ølgod by.
1763 d. 16 dec. blev Peder Christensen og enken Karen Andersdatter trolovet i Mejlvang.
Ingen slægtsskab var heri til hinder, forsikrede fæstemandens Christen Ansager og Villads
Tøstrup for i gæsternes overværelse.
1763 d. 20 dec. copuleret Christen Ebbesen og Maren Eriksdatter, samt Christen Eriksen og
Kirsten Ebbesdatter.
1764 d. 14 feb. copuleret Peder Christensen og Karen Andersdatter af Mejlvang.
1764 d. 26 apr. trolovet Thomas Hansen af Ansager sogn og enken Kirsten Nielsdatter i
Vallund. Forlovere for slægtsskab var Jørgen Michelsen udi Ansager og Rasmus Christensen i
Vallund.
1764 d. 12 jun. copuleret Thomas Hansen og Kirsten Nielsdatter.
1764 d. 8 aug. trolovet Henrich Henrichsen og Sidsel Pedersdatter i Havlund. Forlovere for
slægtsskab vare gammel Henrich Henrichsen, fader til fæstemanden, og Peder Lassen i List.
1764 d. 16 okt. copuleret Niels Pedersen og Maren Lasdatter, som bor i Bejsnap. Bruden var
fra Kvong sogn. På sognepræst Baks begæring forrettede jeg copulationen og tilsendte ham
offeret, såsom han har vist mig lige tjeneste forhen.
1765 d. 19 feb. blev Jens Madsen af Kyvling i Lønborg sogn og Mette Lasdatter trolovede.
Fæstemanden bragte attest med sig fra hr. provst Helsted, at han der var fri for åbenbare
ægteskabsløfte. Bemeldte unge karls farbroder Niels Branderup af Kyvling og Hans Knudsen
af Østbæk caverede for at ingen slægtsskab var imellem disse tvende unge folk, som hindrede
deres forlovelse.
1765 d. 13 mar. blev sidstbenævnte personer copulerede i Ølgod kirke.
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1765 d. 4 jul. trolovet Søren Nielsen og Else Thomasdatter i Grønfeldt. Frolovere for frihed
for slægtsskab imellem dem var Laurids Jensen i Medum og Iver Nollund af Nollund.
1765 d. 27 okt. copuleret sidst benævnte personer.
1765 d. 7 nov. trolovet Mads Jensen af Mejlvang og enken Maren Jensdatter af Ølgod by. At
de var fri for slægtsskab var Thomas Christensen af Bøllund og Christen Mortensen af
Gødsvang i Tistrup sogn. At skiftet efter enkens forrige mand var holdet har hr. Nees som
husbond for godset givet mig seddel under hans håne for til forsikring.
1765 d. 29 dec. blev Mads Jensen og enken Maren Jensdatter af Ølgod by copulerede.
1766 d. 23 jan. blev Niels Pedersen af Grindsted sogn og Maren Christensdatter i Kroghuset
trolovede. Forlovere for at de vare fri for slægtsskab var fæstemandens broder Niels Pedersen
den ældre og Niels Jensen Skrædder af Ørbæk i Hoven sogn. At fæstemanden var fri for
åbenbar ægteskabsløfte, blev stadfæstet med bevis fra velærværdige hr. Claus Haagen,
sognepræst for Grindsted og Hejnsvig menigheder.
1766 d. 3 apr. trolovet Peder Andersen af Boelshuset i Medum og Mette Marie Pedersdatter af
List. Anders Boel og Peder Lassen, forældre til benævnte unge folk, forsikrede, at samme
unge ikke vare hinanden beslægtede.
1766 d. 14 sep. copuleret Niels Pedersen af Grindsted og Maren Christensdatter af Kroghuset
her i sognet.
1766 d. 26 sep. trolovede jeg her i Præstegården velærværdige hr. Hans Pertou, kapellan pro
persona her til meingheden i Ølgod og Strellev og min datter jomfrue Karen Haahr.
1766 d. 30 okt. copulerede velærværdige og højlærde hr. Poul Rich velbemeldte hr. Hans
Pertou og bemeldte min datter i Ølgod kirke i højfornemme venners og menighederne af
Ølgod og Strellevs overværelse. Af menighederne måtte den største del ubudne og godvillige
for at velsigne brudefolkene ved deres bønner og tilligen at ofre med dem.
1766 d. 30 okt. copulerede velædle og højlærde hr. Pertou velædle og højlærde hr. Poul Rich,
sognepræst for Hodde og Tistrup menigheder og min datter jomfrue Christine Haahr i
ovenbemeldte anseelige nærværelse, endskjønt her var kongelig bevilling om frihed for
tillysning så og at copuleres i huset.
1766 d. 28 dec. blev Peder Boel I Medum og Mette Marie Pedersdatter copulerede.
1767 d. 6 feb. Trolovet Jens Meitsler og Anna Nielsdatter i Vognslund.
1767 d. 17 mar. blev Thomas Jensen en enkemand af Øse og Kirsten Olufsdatter af Hjedding
trolovede. Enkemanden foreviste mig her i huset rigtig skiftebrev undertegnet af hr. Teilmann
hans husbonde på Nørholm om at skiftet efter hans afdøde hustru var holdet.
1767 d. 21 apr. copuleret Jens Johansen Meitsler og Anna Nielsdatter af Vognslund.
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1767 d. 31 maj copuleret i Ølgod forestående Thomas Jensen og Kirsten Olufsdatter på
kongelig bevilling, at de for slægtsskabs skyld, må komme tilsammen i ægteskab. Bevillingen
blev sendt til Ribe og forvares i stiftskisten.
1767 d. 25 okt. blev Christen Kjeldsen af Hjedding og Christence Madsdatter af Medum
copulerede, efter at de tilforn vare trolovede d. 28 apr.
1767 d. 5 dec. blev Niels Christensen af Krasborg og Anna Christensdatter af Hjedding
trolovet I Østbæk. De som lovede for, at de ikke vare hinanden beslægtede, vare Christen
Krasborg og Peder Nielsen Hjedding.
1767 d. 26 dec. blev sidstbenævnte personer copulerede.
1768 s. 18 feb. Trolovet Christen Jepsen af Ølgod Bjerge og Dorthe Slot af Østbæk. Forlovere
vare Hans Christensen af Ølgod by og Søren Slot af Østbæk.
1768 d. 9 apr. Trolovet Peder Eskesen og Ellen Kirstine Nielsdatter i hendes faders Niels
Pedersens hus ved Ølgod Kirke. De som caverede at benævnte trolovede ikke vare beslægtede
vare benævnte Niels Pedersen og fæstemandens stedfader Niels Jensen af Hallum.
1768 d. 1 maj blev sidstbemeldte personer copulerede.
1768 d. 28 apr. trolovet Christen Nielsen af Harkis og Oluf Christensens datter Anna Kirstine
af Forsumho. Forlovere vare Oluf Christensen af Forsumho og Niels Johansen af Harkis.
1768 d. 24 maj blev sidstbenævnte personer copulerede.
1768 d. 24 okt. blev Christen Jepsen af Ølgod Bjerge og Dorthe Hansdatter copulerede.
1768 d. 27 okt. blev Ole Pedersen af Næsbjerg by og sogn, som havde attest fra hr. O.
Hjerrild under 19. okt. 1768, om at han var fri for åbenbar ægteskabsløfte i Øse og Næsbjerg
sogne, trolovet med Appelone Thomasdatter i Grønfeldt.
1769 d. 27 mar. blev sidstbenævnte personer copulerede.
1769 d. 20 apr. trolovet Jørgen Olufsen af Thorstrup og Anna Christensdatter af Vallund. I
Vallund holdtes trolovelsen. Forlovere for slægtsskab vare Oluf Thorstrup og Peder Stavskjær
af Mosbøl.
1769 d. 11 ? blev sidstbemeldte personer copulerede.
1769 d. 26 sep. trolovet Peder Nielsen af Hjedding og Kirsten Hansdatter. Forlovere vare Jens
Metsler af Vognslunbd og Oluf Hjedding.
1769 d. 22 okt. blev sidstbenævnte personer copulerede.
1770 d. 30 okt. trolovet Niels Madsen Snedker fra Ansager sogn og Laust Medums enke
[Anna Pedersdatter].
1770 d. 25 nov. blev sidstbenævnte personer copulerede.
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1771 d. 24 jan. trolovet enkemanden Mads Olling af Ansager sogn og Anna Pedersdatter
Hjøllund, som tjente Gregers Andersen, forrige sognedegn her. Manden havde bevis at skiftet
efter hans afdøde hustru var holdt.
1771 d. 21 feb. blev Jens Nielsen, boende i Kjeld Jepsens forhen tilhørende gård I Agersnap
og Birthe Lasdatter af Kvong sogn, som havde sit pas og skudsmål, trolovede
1771 d. 14 mar. trolovet Jens Christensen og Maren Jespersdatter i Tarp. Havde skudsmål fra
Lønborg.
1771 d. 30 jun. blev forbemeldte Jens Nielsen og Birthe Lasdatter copulerede.
1771 d. 25 aug. trolovet Lauge Hansen af Stenderup tjenende på Nørholm og Kirsten
Jensdatter udi Agersnap. Forlovere vare Hans Thomsen af Hessel i Hodde sogn og Jens Smed
i Agersnap, som lovede for, at intet var, som hindrede deres ægteskab.
1771 d. 20 aug. på lige måde blev Hans Bejsnap og Anna Nisdatter trolovede i Vestkjær hos
Søren Nissen.
1771 d. 15 sep. copuleret Lauge Hansen og Kirsten Jensdatter af Agersnap.
1771 d. 6 okt. copuleret Hans Bejsnap og Anna Nisdatter af Vestkjær.
1771 d. 20 okt. blev efter foregående trolovelse i Maj Jens Hansen og enken Maren Lasdatter
copuleret. De boer i Bejsnap.
1771 d. 24 okt. trolovet enkemanden Hans Ladefoged af Alslev sogn med Maren Nielsdatter
af Harkis.
1771 d. 27 okt. copuleret Jens Christensen i Ølgod Tarp og Maren Jespersdatter. Brylluppet
holdt i Tarp.
1771 d. 10 nov. copuleret Peder Pedersen og Maren Pedersdatter af Østergård i Agersnap.
Efter kongelig allernådigst bevilling om vielse uden foregående trolovelse og lysning. Vielsen
var og bevilget at ske i huset, men efter brudeparrets forlangende, skete vielsen dog i kirken.
1771 d. 24 nov. copuleret ovenbemeldte Hans Ladefoged og Maren Harkis.
1771 d. ? nov. blev ovenbenævnte Mads Olling og Anna Pedersdatter copulerede af hr. Høeg
i Ansager kirke.
1772 d. 30 apr. trolovet Oluf Christensen Bejsnap og Bodil Nielsdatter enke i Frosumho. Oluf
i Forsumho og Niels Nielsen i Nørtarp forsikrede at de vare frie for slægtsskab. Om skiftets
slutning efter afgangne Niels Iversen, hendes første mand, lovede benævnte Niels Pedersen
Nørtarp, at skaffe bevis inden copulationsdagen.
1772 d. 5 mar. trolovet enkemanden Peder Jacobsen Bøllund med Marie Poulsdatter
sammesteds.
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1772 d. 4 okt. blev Peder Jacobsen og Marie Poulsdatter copulerede.
1772 d. 25 okt. copuleret enkemanden Oluf Chruistensen og enken Bodil Nielsdatter af
Forsumho.
1772 d. 30 okt. trolovet enkemanden Peder Nielsen af Gredsbøl og Sidsel Knudsdatter af
Vallund. Peder Nielsen havde attest med sig om frihed for ægteskabsløfte.
1772 d. 1 nov. blev efter forhen holdt trolovelse Søren Jensen Nissen af Vestkjær og Anna
Pedersdatter af Hejbøl copulerede.
1772 d. 5 nov. blev Jens Pedersen Mose og Hans Lists enke trolovede og derefter d. 28 nov.
copulerede.
1772 d. 22 nov. copuleret Peder Nielsen af Gredsbøl og Sidsel Knudsdatter af Vallund.
1773 d. 9 nov. blev enkemanden Thomas Vedstedsen af Bøllund og Stivert Pedersdatter af
Havlund efter foregående trolovelse og tillysning copulerede.
1773 d. 11 nov. blev Christen Jensen og Maren Madsdatter i Hjedding trolovede.
1773 d. 20 nov. blev Christen Nielsen af Bejsnap og Stivert Nielsdatter ved Ølgod Kirke
trolovede. Forlovere for Christen Nielsen, at han var fri for åbenbar ægteskabsløfte, var Jens
Olufsen i Rærum i Lydum sogn og Christen Christensen Vestergård i Åsted udi Kvong sogn.
1773 d. 12 dec. blev disse sidste copuleret i Ølgod kirke.
1774 d. 25 feb. blev Christen Christensen af Gammelgård en enkemand og Maren Poulsdatter
af Skovsende i Omme sogn trolovede i Ølgod Præstegård.
1774 d. 4 apr. blev Christen Jensen og Maren Madsdatter copulerede.
1774 d. 22 apr. blev Hans Pedersen af Ekknud og Mette Hansdatter af Agersnap trolovede.
1774 d. 29 mar. blev Hans Jensen Bjerg af Ølgod by og Anna Cathrine Pedersdatter af
Ekknud trolovede.
1774 d. 1 maj blev efter foregående trolovelse og tillysning copulerede Knud Nielsen af
Dybvadsgård og Kirsten Nielsdatter her ved Ølgod Kirke.
1774 d. 12 maj blev Hans Ekknud og Mette Hansdatter copulerede.
1774 d. 7 jun. trolovet enkemanden Christen Enevoldsen af Frosum og Maren Nielsdatter af
Vallund. At skiftet er holden efter enkemandens afdøde hustru er bevist.
1774 d. 26 jun. blev Christen Christensen og Maren Poulsdatter af Gamelgård copulerede.
1774 d. 28 jun. blev Anders Snorup enkemand af Snorup i Tistrup sogn og Anna Olufsdatter
af Frosumho trolovede med attest fra hr. Rich.
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1774 d. 3 jul. copuleret Christen Enevoldsen af Forsum og Maren Nielsdatter af Vallund.
1774 d. 9 okt. blev enkemanden Anders Snorup og Anna Olufsdatter copulerede.
1774 d. 16 okt. copulerede Hans Jensen Bjerg og Anna Cathrine Pedersdatter, nu boende i
Ølgod by.
1774 d. 13 okt. trolovet i Hjedding Christen Andersen enkemand og enken Sara Pedersdatter.
1774 d. 3 nov. copuleret Christen Andersen og Sara Pedersdatter.
1774 d. 27 nov. trolovet Niels Andersen af Mejls med Kirsten Larsdatter af Hedehuset udi
Hejbøl. Fæstemanden bragte med sig hr. provst Dams attest dateret Varde d. 20 nov. 1774,
som bevidnede at han Niels Andersen var fri for ægteskabsløfte i Varde sogn.
1775 d. 8 jan. blev Peder Madsen Ladefoged på Lindbjerg og Appelone Nielsdatter af Ekknud
trolovede.
1775 d. 12 feb. blev Peder Madsen og Appelone Nielsdatter copulerede. Samme dag blev
bruden, som holdt sin kirkegang efter hendes barns fødsel, introduceret som ægte kone af
prædikestolen.
1775 d. 17 apr. copuleret Niels Andersen af Mejls med Kirsten Lasdatter af Hedehuset udi
Hejbøl.
1775 d. 27 apr. trolovet Christen Nielsen af Bejsnap og Maren Kjeldsdatter af Lindbjerg
Mølle.
1775 d. 11 maj trolovet Peder Nissen af Ekknud og Anna Hansdatter af Østbæk.
1775 d. 5 jun. blev Christen Nielsen af Bejsnap og Maren Kjeldsdatter efter foregående
trolovelse og tillysning copulerede.
1775 d. 1 okt. blev Peder Nissen af Ekknud og Anna Hansdatter af Østbæk efter ovenmeldte
trolovelse copulerede.
1775 d. 26 nov. blev Niels Pedersen Skrædder og Mette Lasdatter af Hedehuset efter
foregående trolovelse og lysning om ægteskab copulerede. Deres bryllup holdtes hos hans
broder Jens Pedersen i List.
1775 d. 3 dec. blev Niels Krasborg enkemand og Anna Nielsdatter af Gammelgård efter
foregående trolovelse og lysning af prædikestolen copulerede.
1776 d. 23 feb. copuleret sergeant Johan Diderich Strauss og Kirstine Johansdatter af
Vognslund. Copulationen skete i hans hus med kongelig tilladelse efter en attest for hans
officer fik han attest at han var fri for ægteskabsløfte anden steds. Samme attest har jeg i min
gemme.
1776 d. 2 maj trolovet Kjeld Jepsen i Lindbjerg Mølle og enken Karen Nielsdatter af Hejbøl.
Bevis fra husbonden sr. Niels Hansen på Lindbjerg blev forevist, at bemeldte enkemand og
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enke i husbondens overværelse ved hans behandling havde betimelig ladet skifte og dele
imellem sig og deres børn. Caution blev og stillet til forsikring, at de trolovede ikke vare
hinanden beslægtede. Mænd som caverede vare.
1776 d. 2 maj blev i Lindbjerg Mølle unge karl Jens Pedersen af Hejbøl og pigen Ellen
Kjeldsdatter trolovede, med kongelig allernådigst bevilling dateret 4. maj 1776, at disse i
andet led beslægtede må komme i ægteskab tilsammen og med hr. biskop Bloch desion at
betale 4 mk. til Varde Hospital, hvilket også skete.
1776 d. 4 maj trolovet unge karl Christen Pedersen af Ekknud nu tjenende st. hr. Pertou med
den ugifte møe Anna Jensdatter i Østbæk, tjenende der. Hans Ottesen, som tilligemed
caverede for at disse trolovede personer ikke var hinanden beslægtet.
1776 d. 2 jun. blev enkemanden Kjeld Jepsen og enken Karen Nielsdatter copulerede.
1776 d. 2 jun. blev Jens Pedersen af Hejbøl og Ellen Kjeldsdatter copuleret med kongelig
bevilling som søskendebørn. Om denne bevillings dato med videre, er næstforhen sub dato 2.
maj formeldet. Kvitteringen for det nævnte decklionbe betalt til hr. biskoppen.
1776 d. 23 jun. blev ovenbenævnte Christen Pedersen og Anne Jensdatter copulerede.
1776 d. 1 okt. blev Christen Eskesen som ungkarl og ugift karl efter foreviste hans pas dateret
af Thomas Pedersen i Dyrvig d. 14 dec. 1771, hvorved Christen Eskesen som løsladt soldat er
firgiven fra benævnte hans husbonde at bygge og bo hvor han lyster, så og efter hans
sognepræstes derpå tegnede attest, hvorved hans christelige forhold, frihed for åbenbar
ægteskabsløfte, samt hans communion ved herrens nadvers nydelse dom lætare a.c. bevidnes
af velbemeldte hr. Hans Bang i Sønder Omme, sud dat Omme Præstegård d. 30 sep. 1776,
trolovet med afgangne Christen Christensens enke Maren Olufsdatter. Mændene som ville
give oplysning om slægts og svogerskab efter fornævnte spørgsmål var Christen Eskesens
broder navnlig Thyge Eskesen fra Kirkeby i S. Omme sogn og Rasmus Christensen fra
Vallund. Samme efter hosfæstede sedler forklarede at Maren Olufsdatters forrige mand var
ikkun i 3die og 4de led vare beslægtede, således at Christen Eskesens farfader, Thyge, og den
sidst afdøde Christen Christensen, som var Maren Olufsdatters mand, hans fader navnlig
Christen Nielsen, var fuld søskendebarn, men Christen Eskesen, fæstemanden hans fader Eske
og den benævnte afdøde Christen Christensen, som var næstsøskendebørn, altså er Christen
Eskesen fra enkens forrige mand ude fra ham i 4de led.
1776 d. 27 okt. copuleret Christen Eskesen og enken Maren Olufsdatter af Vallund.
1776 d. 23 nov. blev Jens Hansen og Kirsten Nielsdatter på Banken trolovede. Ægteskabs
forlovere vare karlens fader Hans Christensen boende på stedet kaldet Banken og fæstemøens
stiffader Christen Madsen fra Faster sogn.
1777 d. 5 jan. blev Jens Hansen og Kirsten Nielsdatter copulerede.
1777 d. 31 jan. trolovet min søn Peder Helt Haahr, sognedegn til Henne og Lønne, og Kirsten
Pedersdatter af Heager.
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1777 d. 25 feb. trolovet Frands Lauridsen og Maren Olufsdatter af Hjedding. Trolovelsen
skete i Tarm af hr. Pertou i henseende at hun ikke have bragt pas og skudsmål med sig fra
Ølgod sogn.
1777 d. 13 apr. blev Frands Lauridsen og Maren Olufsdatter copulerede i Egvad sogn.
1777 d. 20 apr. blev ovenbenævnte sognedegn Peder Helt Haahr og Kirsten Pedersdatter
copulerede. Hans copulationsseddel indløste han fra Ribe Amtsstue mod 2 rd. Betaling efter
forordningen, fordi Henne og Lønne sorterer under Riberhus amt.
1777 d. 24 apr. blev Niels Pedersen og enken Kirsten Jensdatter trolovede ved kongelig
bevilling, at de måtte komme tilsammen i ægteskab i henseende at de vare besvogrede.
1777 d. 6 jun. blev Vedsted Lassen og Anna Hansdatter trolovede. Frolovere som forsikrede
at disse benævnte personer ikke vare beslægtede eller besvogrede, var Jens List i Østerlist og
Mads Jensen i Nørgård udi Ølgod by.
1777 d. 29 jun. blev unge karl Niels Pedersen og enken Kirsten Jensdatter copulerede.
1777 d. 29 jun. blev Palle Andersen tjenende i Thorstrup Præstegård og Mette Jensdatter af
Ølgod by trolovede. Trolovelsen skete hos ovenbenævnte Niels Pedersen og enken Kirsten
Jensdatter, som er fæstemøens søster i deres hus i Ekknud. Palle Andersen medførte skudsmål
fra sin sognepræst st. hr. Pontoppidan sub dato 28 jun. 1777, som bevidner at Palle Andersen
er fri for andet ægteskabsløfte.
1777 d. 6 jul. copuleret Vedsted Lassen og Anna Hansdatter af List.
1777 d. 27 jul. copuleret Palle Andersen af Thorstrup Præstegård og Mette Jensdatter her af
Ølgod by.
1777 d. 28 sep. blev Niels Jensen af Medum og Karen Pedersdatter af Heager efter foregående
trolovelse d. 17 apr. d.a. copulerede.
1777 d. 28 sep. efter foregående trolovelse blev Niels Jensen af Medum og Karen
Pedersdatter af Heager copulerede.
1778 d. 19 feb. blev Christen Mose enkemand og pige Karen Nielsdatter trolovede. Forlovere
for slægtsskab vare Jes Christensen af Forsumho og Christen Ebbesen af Vestkjær.
1778 d. 23 apr. trolvoet Hans Pedersen Heager og Anna Cathrine Nielsdatter Vallund i
Clemmen hendes stiffaders gård sammesteds. Forlovere for slægtskab at de vare frie vare
Clemmen Gregersen og Peder Madsen.
1778 d. 28 maj blev forestående Hans Pedersen Heager og Anna Cathrine Nielsdatter af
Vallund copulerede.
1778 d. 8 jun. blev enkemanden Christen Mose og pigen Karen Nielsdatter copulerede.
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1778 d. 27 sep. copuleret Christen Bertelsen fra Agerkrog Tistrup sogn og Else Marie
Christophersdatter her af Mejlvang. Brudgommen har bevist med attest fra sin sognepræst, at
han er fri for åbenbar ægteskabsløfte i Tistrup sogn.
1778 d. 19 okt. trolovet i List Christen Andersen af Harkis og Maren Hansdatter af List.
Forlovere at de ikke var hinanden beslægtede eller besvogrede vare Anders Harkis og Jens
Mose, fæstemøens stiffader.
1778 d. 22 nov. copuleret forbenævnte Christen Andersen og Maren Hansdatter.
Brudgommen var fra Harkis og bruden af List.
1779 d. 20 apr. trolovet unge karl Christen Hansen af Agersnap og Maren Hansdatter af
Hungerbjerg. Forlovere, at bemeldte personer ikke vare hinanden beslægtede eller besvogrede
vare Christen Gammelgård og Rasmus Vallund.
1779 d. 10 okt. copuleret benævnte Christen Hansen og Maren Hansdatter.
1779 d. 24 okt. copuleret Mads Pedersen af Heager og Margrethe Olufsdatter af Hjedding
efter forhen holdte trolovelse i Hjedding.
1779 d. 28 okt. trolovet Mads Olufsen af Forsumho og Kirsten Eriksdatter af Vognslund.
1779 d. 29 okt. trolovet unge karl Christen Christensen af Krarup i Tistrup sogn og Kirsten
Christensdatter af Hjøllund i Ølgod sogn.
1779 d. 21 nov. copuleret Christen Christensen af Krarup og Kirsten Christensdatter i
Hjøllund i Ølgod sogn.
1780 d. 13 mar. trolovede s.t. hr. Pertou jomfru Paulina Rich og Christen Pedersen i Hodde
Præstegård, da jeg var i anden embedsforretning ved en syg i Vallund.
1780 d. 31 mar. trolovet Carsten Carstensen fra Felding og Maren Mogensdatter her af Ølgod.
Trolovelsen skete i Forsumho. Fæstemanden havde sit pas, som bevidnede, at han var fri fra
andet ægteskabsløfte. Herforuden vare Jes Christensen i Forsumho og Christen Nielsen af
Bejsnap på bemeldte frihed forlovere.
1780 d. 15 maj copuleret næst forbemeldte Carsten Carstensen og Maren Mogensdatter i
Ølgod kirke.
1780 d. 18 jun. copuleret Mads Olufsen af Forsumho og Kirsten Eriksdatter af Vognslund.
1780 d. 29 jun. trolovet Jørgen Christensen af Vallund og Margrethe Pedersdatter af Østbæk,
der har opholdt sig hos sin søster Morten Krasborgs hustru. Forlovere for at de ere frie fra
åbenbar ægteskabsløfte til nogen anden og at de ikke ere hinanden beslægtede eller
besvogrede vare Jørgen Jensen af Adsbøl og Morten Krasborg i Østbæk.
1780 d. 17 aug. trolovet Jens Nielsen Hjøllund ved Ølgod Kirke og Marie Hansdatter i
Østbæk. Forlovere vare Hans Poulsen af Mosbøl i Strellev sogn og Hans Knudsen af Østbæk i
Ølgod sogn, som forsikrede, at de ikke er hinanden beslægtede eller besvogrede, så og at
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begge benævnte personer vare frie fra åbenbar ægteskabsløfte at have givet til nogen anden.
Disse blev copuleret d. 8 okt.
1780 d. 19 sep. trolovet Anders Nielsen af Vesterlist og Karen Jensdatter i Mejlvang.
Forlovere vare fæstemandens fader Niels Nørgård og fæstemøens fader Jeppe Christensen af
Mejlvang, som begge forsikrede, at de ej vare hinanden beslægtede eller besvogrede.
1780 d. 15 okt. copuleret næstbenævnte Anders Nielsen og Karen Jensdatter af Mejlvang.
1780 d. 22 okt. copuleret de d. 29 jun. trolovede Jørgen Christensen og Margrethe
Pedersdatter.
1780 d. 29 okt. copuleret Las Madsen Ladefoged på Lindbjerg og Kirsten Jensdatter efter
foregående trolovelse, som blev holdt d. 29 sep. hvorved Niels Madsen af Medum og
fæstemandens fader lovede at de, som den dag skulle troloves vare frie for åbenbar
ægteskabsløfte med nogen anden og at disse ikke vare hinanden enten beslægtede eller
besvogrede.
1781 d. 24 apr. trolovet Niels Christensen af Lønborg og Kirsten Christensdatter af Vallund
med hr. provst Helsteds bevis, at benævnte unge karl var frie for åbenbar ægteskabsløfte
andensteds. Forlovere at disse unge personer ikke ere hinanden beslægtede eller besvogrede
vare Christen Eriksen af Vallund og Mogens Vostrup af Vostrup i Lønborg sogn.
1781 d. 25 maj blev min søn Jørgen Udsen Haahr og velædle madame Else Catharina sl. Niels
Hansens, med kongelig allernådigst bevilling at sammenvies på Lindbjerggård uden
foregående lysning af prædikestolen, copulerede. Monseur Jørgen Haahr foreviste
amtsforvalter s.t. Hr. Bagger Lütkens kvittering til bevis at copulations eller vielsespenge
betimelig til hans majestæts kasse i amtsstuen med 4 rdl. Vare betalte.
1781 d. 29 jun. trolovet Peder Jørgensen Hjøllund og Anna Malene Jensdatter af Agersnap.
Fæstemandens fader Jørgen Hjøllund og fæstemøens fader Jens Jensen Tarp Murmester vare
forlovere, at de ikke vare hinanden beslægtede eller besvogrede, ag at samme unge trolovede
personer vare frie for åbenbar ægteskabsløfte.
1781 d. 3 jul. trolovet Anders Hansen af Østbæk og Anna Elisabet Kjeldsdatter, som var i
Ekknud hos Niels Toftum, men trolovelsen holdtes i Hejbøl. Forlovere for at de ikke vare
beslægtede, og at de var frie for åbenbar ægteskabsløfte vare Anders Hansens fader Hans
Knudsen og benævnte fæstemøs fader Kjeld Jepsen. Dog som de ikke vare nærmere
beslægtede, en at de vare næstsøskendebørn, søgte de kongelig bevilling og erholdte samme.
1781 d. 7 okt. blev Anders Hansen og Anna Elisabet copulerede.
1781 d. 9 okt. trolovet Peder Jensen af Lund i Ansager sogn og Karen Jensdatter af Agersnap i
Ølgod sogn. Peder Jensen havde attest fra hr. Fabritius om frihed for åbenbar ægteskabsløfte.
Forlovere, som bevidnede, at bemeldte fæste og trolovede personer, ikke vare hinanden
beslægtede eller besvogrede, vare fæstemandens farbroder Christen Jørgensen af Skovlund og
fæstemøens fader Jens Hansen af Agersnap.
1781 d. 4 nov. copuleret Peder Jensen af Lund i Ansager sogn og Karen Jensdatter af
Agersnap, som var Jens Hansen Smeds datter.
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1781 d. 16 sep. copuleret Peder Jørgensen i Hjøllund og Anna Malene Jensdatter af Agersnap.
1782 d. 10 jan. blev Hans Hansen Kudsk på Lindbjerg og enken Margrethe Nielsdatter
trolovede. De er ikke beslægtede eller besvogrede. Forlovere at enkens sidste mand navnlig
Søren Olufsen var for 3 til 4re år siden ved døden afgangen udi Holsten vare Hans Slot og
Bertel Jessen, begge borgere i Varde, hvor han har boet og attesteret med deres hænders og
navnes vedtegnelse dateret Varde d. 9 jan. 1782. Om benævnte enkes forhold under hendes
tjeneste udi Tistrup Kroe, er mig forevist skudsmål på vedbørligt stemplet papir, hende af
velærværdige hr. Rich er meddelt, herudi benævnte hendes sognepræst bevidner at hun under
sin tjeneste har været en værdig gjæst til herrens bord, og at intet uchristeligt med hende var
bevist, hvilket af Hodde Præstegård d. 2 maj 1777 under sin hånd og segl testerer P.A. Rich.
1782 d. 29 jan. trolovet Oluf Nielsen af Vognslund og Kirsten Pedersdatter af Ekknud. Ved
deres trolovelse i Ekknud vare Niels Madsen Vognslund og Hans Pedersen Ekknud forlovere
til bevis, at de trolovede personer ikke var hinanden beslægtede eller besvogrede.
1782 d. 9 maj blev Hans Hansen Kudsk og Margrethe Nielsdatter copulerede.
1782 d. 23 jun. copuleret Oluf Nielsen Vognslund og Kirsten Pedersdatter Ekknud.
1782 d. 23 jun. blev sr. Niels Teglgård i min svagheds forfald af s.t. hr. Pertou indsat til
sognedegn for Ølgod og Strellev menigheder.
1782 d. 10 sep. trolovet Mads Nielsen af Vognslund og enken Mette Marie Gydesdatter i
Grønfeldt. Forlovere at disse ikke vare beslægtede vare Niels Madsen af Vognslund og Søren
Pedersen af Jerrig i Grindsted sogn.
1782 d. 1 nov. copuleret sidstbenævnte Mads Nielsen og enken Mette Marie Gydesdatter.
1782 d. 8 nov. trolovet Jens Pedersen og Anna Kirstine Lasdatter i Nørgård udi Ølgod by. De
er ikke hinanden beslægtede eller bevogrede, derfor vare Jeppe Mejlvang og Mads Nørgård
forlovere.
1782 d. 10 dec. copuleret Jens Pedersen og Anna Kirstine Lasdatter udi Ølgod by.
1783 d. 15 feb. trolovet Anders Andersen af Klinting i Lønborg sogn og Anna Kirstine
Sørensdatter ved Ølgod Kirke. Søren Jørgensen af Forsum og Søren Hen af Kyvlind vare
forlovere at disse trolovede ikke vare beslægtede. Velbemeldte Anders Andersen havde hr.
provst Helsteds attest, at han var fri for ægteskabsløfte. Samme Anders fremlagde også bevis
at der var holdet skifte efter hans afdøde hustru.
1783 d. 20 feb. trolovet enkemanden Frands Nielsen fra Østergård udi Lyne sogn og Maren
Pedersdatter af Hjedding udi Ølgod sogn, under allernådigst kongelig bevilling ihenseende, at
bemeldte møe efter forordning de dato 14 dec. 1775 må komme i ægteskab med hendes
fasters efterladte mand /:artic. 11 nurn. 2 lit. B :/ skjønt de vare besvogrede. Dette svogerskab
haver føstemøens fader Peder Olufsen i Hjedding underrettet mig om, at berørte enkemand
var fir for åbenbare ægteskabsløfte i Lyne har s.t. sognepræsten hr. Neumann bevidnet ved
nærværende sit brev de dato 18 feb. 1783. At skifte er holdet efter hans salig afdøde, derom
skal Frands Nielsen skaffe bevis før bryllupet. NB. Hr. Pertou har underrettet, at skiftet er
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holdt. Peder Nielsen og Las Vedstedsen, begge af Hjedding, har gjort deres attest under
edstilbud, at bemeldte trolovede ere ikke nærmere besvogrede eller beslægtede end som oven
til meldet er.
1783 d. 18 mar. copuleret Anders Andersen af Kyvling i Lønborg sogn og Anna Kirstine
Sørensdatter af Ølgod by.
1783 d. 26 apr. efterat hs. Majestæt ved forordning dateret 19 feb. 1783, havde befalet
hvorledes trolovelser efter benævnte dato skal holdes, blev Jens Poulsen af Østbæk og Birthe
Pedersdatter af Hejbøl trolovede i hr. Pertous hus. Forlovere for ægteskab og at de ikke vare
hinanden beslægtede, vare Poul Jensen Østbæk og Peder Jensen Hejbøl.
1783 d. 31 maj trolovet Knud Salomonsen af Østbæk og afgangne Jens Olufsens enke Mette
Olufsdatter i sr. Hr. Hans Pertous gård. Enken boede hidtil i Hjedding. Efter hendes mands
død er lovlig skifte af husbonden på Lindbjerg holden. Ægteskabs, slægts- og svogerskabs
forlovere vare Peder Olufsen af Hjedding og Søren Jensen af Østbæk.
1783 d. 10 jun. blev Jens Poulsen af Østbæk og Birthe Pedersdatter af Hejbøl copulerede i
Ølgod kirke.
1783 d. 26 jun. copuleret Knud Salomonsen og enken Mette Olufsdatter af Hjedding.
1783 d. 9 sep. trolovet Christen Pedersen af Hoven sogn og Ellen Kirstine Pedersdatter af
Hjedding i Peder Olufsens hus i Hjedding. Christen Pedersen havde attest fra sin sognepræst
om at han i Omme og Hoven menigheder var fri fra åbenbar ægteskabsløfte. Testes: hr. Hans
Bang. At disse trolovede ikke vare hinanden beslægtede eller besvogrede forsikrede Peder
Olufsen af Hjedding og Frands Nielsen af Østergård i Lyne sogn.
1783 d. 16 okt. copuleret forbenævnte Christen Pedersen og Ellen Kirstine Pedersdatter af
Hjedding.
1784 d. 16 apr. trolovet Jørgen Christensen fra Tville by i Åstrup sogn og Anna Marie
Hansdatter Bank. Trolovelsen skete i Lindbjerg Mølle. Attest om fæstekarlens frihed fra
åbenber ægteskabsløfte fra sognepræsten i Åstrup findes heri bilagt. Ægteskabsforlovere vare
Las Christensen fra Hessel i Hodde sogn og Christen Lassen fra Hodde by. Begge var ved
trolovelsen nærværende.
1784 d. 30 apr. trolovet ungkarl Peder Christensen af Ringive, om hvis frihed fra ægteskab
sognepræsten s.t. hr. Ancher Borch ved given skudsmål bevidner, hvilket er overleveret s.t.
hr. Pertou til bevaring, og enken Mette Pedersdatter boende i Boelhuset i Agersnap. Forlovere
at de ikke var hinanden beslægtede eller besvogrede var Kjeld Jepsen af Hejbøl og Christen
Madsen af Medum.
1784 d. 1 jun. copuleredes forestående Jørgen Christensen og Anna Marie Hansdatter Bank i
Ølgod kirke.
1784 d. 4 jun. copuleret forbenævnte Peder Christensen Skrædder og Mette Pedersdatter, sl.
Peder Boels enke i Agersnap. At der efter benævnte sl. Peder Boel er holdt et lovligt skifte,
som er sluttet, har hans værende hosbonde hr. Jørgen Haahr under sin hånd den 4. juni 1784
attesteret, hvilken attest er herhos liggende.
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1784 d. 5 jun. trolovet Hans Jensen Krog, en enkemand i Kroghuset ved Ølgod by, og Anna
Marie Pedersdatter. Trolovelsen skete i Hans Knudsens gård i Østbæk- Benævnte Anna Marie
kom her til sognet fra Vellinge sogn med skudsmål fra sognepræsten s.t. hr. Frausing for 5 år
siden, og siden tjente på Lindbjerg og hos andre her sammesteds. Skudsmålet har s.t. hr. Hans
Pertou, som forrettede trolovelsen. Herforuden blev æsket forlovere, hvorpå da fremstod
Peder Østergård af Agersnap og Peder Nissen af Ekknud. Disse forsikrede at benævnte Anna
Marie aldrig har været troegiven til nogen, men vel besvangret for nogen tid siden af en karl
som siden kom til Ølgod sogn og begærede hende til ægte, men som hun ej havde lyst til ham,
blev det ham og afslagen. Benævnte mænd forsikrede og at Hans Krog og Anna Marie
Pedersdatter ej var hinanden beslægtede. Hvad skiftet efter enkemanden Hans Krogs afdøde
hustru Lene Jensdatter anbelanger, så haver Peder Østergård af Agersnap, Niels Pedersen
Krogis og Christen Christensen Boel ved undertegnelse på et halvark papir tilstået at de afstår
al deres arvekrav og rettighed og forlanger intet af Hans Krog til arv i nogen måde efter
bemeldte hans hustru Lene Jensdatter, hvorfor de har lovet at holde ham og hans arvinger og
vedkommende skifteforvalter skadesløs og kravesløs i alle måder. Underskrivelsen er sket d.
31 maj 1784. Til kundskab om denne arvekrav og rettighed have benvænte mænd forestillet
Hans Krogs hosbonde hr. Jørgen Haahr, som er ejer af Lindbjerg gods, og han har vilkårlig
eller på visse vilkår underskrevet bemeldte tilståelse d. 3 jun. 1784.
1784 d. 25 jun. blev Hans Krog og Anna Marie Pedersdatter copulerede.
1784 d. 25 sep. blev enkemand Christen Eskesen af Vallund og Maren Jesdatter af Forsumho
trolovede. Forlovere for sidstbenævnte trolovede at de ikke vare hinanden beslægtede eller
besvogrede var Thomas Hansen Vallund og Jes Christensen fra Forsumho. Efter
enkemandens afdøde hustru var holdet skifte, har hosbondens fuldmægtig d. 21 sep. 1784
testeret navnlig Schaltz.
1784 d. 1 okt. trolovet unge karl Jens Madsen ladefoged på Lindbjerg og Kirsten
Thomasdatter i Ølgod by. Forlovere for ægteskab, slægtsskab og svogerskab vare Thomas
Bjerg og Hans Bjerg af Ølgod by, som forsikrede, at de begge vare fri for åbenbar
ægteskabsløfte og ikke var hinanden beslægtede og besvogrede.
1784 d. 28 okt. blev ovenbenævnte Christen Eskesen og Maren Jesdatter copulerede.
1784 d. 5 nov. blev Jens Madsen Ladefoged på Lindbjerg og Kirsten Thomasdatter af Ølgod
by i Ølgod kirke copulerede.
1784 d. 23 nov. trolovede Hans Christensen Hjøllund, enkemand med Ida Margrethe.
Ægteskabs forlovere var Jørgen Pedersen Hjøllund og Søren Jensen Østbæk. Skiftet efter hans
afdøde hustru Mette Bertelsdatter at være holdt før trolovelsen på amtmand Hansens vegne
forsikrede med sin attest derom forvalteren segn. Schaltz på Lønborggård sub dato 30 sep.
1784.
1784 d. 3 dec. trolovet enkemanden Jens Hansen Smed i Agersnap med Maren Pedersdatter af
Horne sogn. Hans hosbonde sr. Hr. Jørgen Haahr til Lindbjerg har attesteret sub. Dato d. 2
nov. at skiftet er lovligt holdt før trolovelsen efter enkemandens afgangne hustru Cathrine
Mortensdatter d. 4 dec. 1782. Ægteskabsforlovere var Poul Pedersen fra Horne sogn ved
Horne Kirke og Lauge Hansen fra Lund i Ansager sogn.
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1785 d. 4 jan. blev ovenbenævnte trolovede Hans Christensen Hjøllund og Ida Margrethe
Copulerede.
1784 d. 31 dec. blev Niels Hansen af Sig og Anna Thomasdatter af Bøllund i Ølgod sogn
trolovede. Han viste sin sognepræsts pas sålydende som følger: At den unge karl Niels
Hansen af Sig, som agter at indlade sig i ægteskab med pigen Anna Thomasdatter i Ølgod
sogn, er her i sognet for åbenbar ægteskabsløbte bliver herved bevidnet, ligesom jeg og til
dette hans forehavende ønsker ham lykke og velsignelse. Torstrup Præstegård d. 30 dec. 1784.
C. Sølling. Ægteskabsforlovere er Thomas Vedstedsen og Peder Jacobsen, begge af Bøllund.
1785 d. 1 feb. copuleret bemeldte Niels Hansen og Anna Thomasdatter i Ølgod kirke.
1785 d. 1 mar. trolovet Anders Pedersen af Hvollighus og Sophie Christensdatter ved Ølgod
Kirke. Ægteskabsforlovere er Las Boel i Agersnap og Mads Nielsen i Grønfeldt.
1785 d. 29 mar. blev efter foregående trolovelse copulerede Jens Jensen Kudsk på Lindbjerg
og Anna Margrethe Christensdatter. Brylluppet blev holdt i Ølgod by.
1785 d. 20 apr. copuleret forhen trolovede Anders Pedersen enkemand i Hvollighus og Sophie
Christensdatter i Ølgod kirke. Hosbond på Lindbjerg hr. Jørgen Haahr har under sin hånd
forsikret at skiftet efter Anderses forrige hustru er holdt.
1785 d. 5 jul. blev efter foregående trolovelse med kongelig allernådigste bevilling
enkemanden Peder Eskesen af Lunde sogn og hans afdøde hustrus søster Karen Nielsdatter af
Ølgod sogn i Ølgod by copulerede. Anders Hansen ved Ølgod Kirke og Hans Bjerg i Ølgod
by bevidnede, at disse trolovede til at indgå i ægteskab med hverandre, ikke vare nærmere
beslægtede eller besvogrede end forhen oventil her er meldt.
1785 d. 27 aug. blev enkemanden Jens Bøllund af Bjergene og Lene Nisdatter af Ekknud
trolovede i Ekknud. Deres hosbonde på Lindbjerg gav mig undervisning om, at i
enkemandens fattige bo var intet at skifte og dele. Forlovere for at disse ikke var beslægtede
var Peder Nissen af Ekknud og Peder Vedstedsen af Vognslund.
1785 d. 6 sep. bleve trolovede unge karl Niels Christensen af Hesselho i Tistrup sogn og
pigen Bodil Olufsdatter af Forsumho. Fæstemanden medførte attest fra sin sognepræst at han
var fri for åbenbar ægteskabsløfte dateret 5 sep. 1785. Forlovere at de ikke er beslægtede var
Christen Marcussen af Hesselho og Mads Olufsen af Forsumho.
1785 d. 11 okt. copuleret forestående Niels Hesselho og Bodil Olufsdatter.
1785 d. 25 okt. copuleret efter frohen holdt trolovelse enkemand Jens Bøllund og den unge
pige Lene Nisdatter af Ekknud.
1785 d. 4 nov. copuleret efter forhen holdt trolovelse enkemanden Jep Christensen og enken
Karen Jensdatter. Disse nu boer i Mejlvang.
1786 d. 19 apr. blev copuleret efter forhen holdet trolovelse Kjeld Kjeldsen af Gammelgård
og Karen Davidsdatter køkkenpige i Ølgod Præstegård.
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1786 d. 18 apr. trolovede Peder Nielsen ved Ølgod Kirke og Kirsten Pedersdatter af Hjedding.
Forlovere var Peder Olesen af Hjedding og Peder Eskesen af Lunde sogn.
1786 d. 18 apr. samme dag trolovede Poul Christophersen af Mejlvang og Anna Margrethe
Nielsdatter ved Ølgod Kirke. Forlovere Christopher Mejlvang og Peder Jacobsen af Bøllund.
1786 d. 11 apr. trolovede Jep Lauridsen enkemand af Nørtarp og Maren Nielsdatter af
Skjærbæk Mølle. Forlovere Mads Christian af benævnte Mølle og Søren Jacobsen af Nørtarp.
1786 d. 15 jun. blev Peder Nielsen ved Ølgod Kirke og Kirsten Pedersdatter fra Hjedding
copulerede.
1786 d. 15 jun. samme dag blev Poul Christophersen og Anna Margrethe Nielsdatter fra
Ølgod Kirke copulerede.
1786 d. 18 aug. blev trolovede Peder Jørgensen fra Hjøllund og Mette Elisabet Villadsdatter
fra Tøstrup trolovede. Deres forlovere Hans Christensen fra Hjøllund og Poul Villadsen fra
Tostrup.
1786 d. 6 okt. blev enkemand Niels Madsen af Medum og Kirstine af Lindbjerg Mølle
trolovede. Forlovere var Hans Hansen fra Lindbjerg Mølle og Las Lassen ladefoged på
Lindbjerg.
1786 d. 7 okt. blev enkemand Erik Sørensen fra Rærup i Lydum sogn og pigen Maren
Jørgensdatter fra Hjøllund trolovede. Forlovere Hans Christensen, Peder Jørgensen, begge fra
Hjøllund.
1786 d. 16 okt. og Peder Jørgensen og Mette Elisabet Villadsdatter copuleret.
1786 d. 26 okt. blev Erik Sørensen og Maren Jørgensdatter copuleret.
1786 d. 9 nov. blev Niels Madsen af Medum og Anna Kirstine Michelsdatter af Lindbjerg
Mølle copuleret.
1787 d. 9 ? blev Christen Nielsen Ølgård og enken Kirsten Pedersdatter trolovede. Forlovere
var Jens Christensen fra Stundsig og Terkel Pedersen fra Yderik i Torstrup sogn.
1787 d. 14 sep. blev Maren Nielsdatter af Ekknud og Christen Nielsen af Vium trolovede.
Forlovere var Niels Hansen af Ekknud og Peder Madsen i List.
1787 d. 7 okt. blev Christen Christensen af Gammelgård og Kirstine Jensdatter kokkepige i
Ølgod Præstegård trolovede. Forlovere var Jens Jensen af Forsum og Christen Gammelgård.
1787 d. 11 okt. blev Christen Nielsen Ølgård og enken Kirsten Pedersdatter copulerede.
1787 d. 26 okt. blev Christen Nielsen af Vium og og Maren Nielsdatter af Ekknud copulerede.
1787 d. 30 okt. blev Jens Pallesen og Anna Christensdatter af Østbæk trolovede. Forlovere
var Hans Knudsen og Søren Jensen begge af Østbæk.
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1787 d. 6 nov. blev Christen Christensen af Gammelgård og Kirstine Jensdatter copulerede.
1787 d. 22 nov. blev Knud Hansen af Østbæk og Maren Thomasdatter af Ølgod by trolovede.
Forlovere var Hans Knudsen af Østbæk og Jens Thomsen i Ølgod by.
1787 d. 23 nov. blev Jens Pallesen og Anna Christensdatter af Østbæk copulerede.
1787 d. 18 dec. blev Knud Hansen og Maren Thomasdatter copulerede.
1788 d. 26 jan. blev Henrich Raschsen af Skovlund i ansager sogn og Else Cathrine
Thomasdatter af Vallund trolovede.
1788 d. 14 feb. blev Peder Jessen fra Hesselho og Bodil Hansdatter af Hungerbjerg trolovede.
Forlovere var Hans Hungerbjerg og Jes i Hesselho.
1788 d. 25 mar. blev Henrich Raschsen og Else Cathrine Thomasdatter copulerede. Forlovere
var Jørgen Michelsen af Skovlund og Thomas Hansen af Vallund.
1788 d. 3 apr. blev Peder Jessen og Bodil Hansdatter fra Hungerbjerg copulerede.
1788 d. 5 jul. blev Thyge Nielsen af Adsbøl og Ingeborg Jesdatter af Forsumho trolovede.
Forlovere var Niels Pedersen af Adsbøl og Christen Eskildsen af Vallund.
1788 d. 7 aug. blev Hans Nielsen af Vestkjær og enken Anna Pedersdatter ibidem trolovede.
Forlovere var Jens Nielsen Bejsnap og Jens Poulsen af Østbæk.
1788 d. 10 okt. blev Thyge Nielsen og Ingeborg Jesdatter copulerede.
1788 d. 17 okt. blev efter foregående trolovelse Christen Rasmussen og Karen Thomasdatter
af Vallund copulerede. Forlovere var Hans Pedersen og Christen Eskildsen af Vallund.
1788 d. 24 okt. blev Hans Nielsen Bejsnap og enken Anna Pedersdatter af Vestkjær
copulerede.
1788 d. 27 nov. blev sr. Hans Peter Udesen Haahr og madame Mette Margrethe Tvistmann
trolovede i Ølgod Præstegård.
1788 d. 28 nov. blev Jens Sørensen af Ovnbøl i Torstrup sogn og Cathrine Marie
Christensdatter af Havlund trolovede. Forlovere var Søren Skrædder af Ovnbøl og Hans
Bejsnap i Vestkjær.
1789 d. 18 jan. blev Peder Jørgensen og Maren Kjeldsdatter af Gammelgård trolovede i mit
hus. Ægteskabs forlovere var Kjeld Gammelgård og den unge Christen Gammelgård.
1789 d. 7 feb. blev Andreas Stausholm og Karen Kirstine Nielsdatter fra Lindbjerggård
trolovede. Ægteskabsforlovere er Hans Møller fra Lindbjerg Mølle og Anders Borris fra
Uldbæk i Lyne.
1789 d. 30 jan. copuleret Peder Jørgensen og Maren Kjeldsdatter af Gammelgård.
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1789 d. 4 mar. copuleret Andreas Stausholm og Karen Kirstine Nielsdatter af Lindbjerggård.
1789 d. 6 feb. copuleret Jens Sørensen af Ovnbøl og Cathrine Marie Christensdatter af
Havlund.
1789 d. 27 feb. blev Hans Nielsen ved Ølgod Kirke og Anna Cathrine Lasdatter ibidem
trolovede. Ægteskabsforlovere var Mads Nørgård og Peder Nielsen fra Forsum.
1789 d. 18 mar. blev i mit hus trolovet enkemanden Palle Andersen af Mosbøl og Anna Marie
Christensdatter af Gammelgård. Ægteskabsforlovere var Søren Slot og Peder Brinch.
1789 d. 21 mar. trolovet Jens Nielsen af Odderup og Else Kirstine Nielsdatter af Vallund.
Ægteskabsforlovere var Clemmen Vallund og Peder Nielsen fra Odderup.
1789 d. 10 feb. blev indmeldte 2de forlovede personer sr. Hans Peter Udesen Haahr og
madame Mette Margrethe Tvistmann fra Agersnap deres trolovelse ophævet i anledning af en
kongelig allernådigst forordning dateret Christiansborgs Slot d. 19 feb. 1783 med begge de
trolovedes samtykke i sognepræstens, de forlovedes og begge medhjælperes overværelse.
Testerer med hænders underskrift Ølgod Præstegård d. 10 feb. 1789. A.P. Haahr. Hans
Pertou. Mette Margrethe Tvistmann. Hans Christensen medhjælper. Peder Madsen
medhjælper.
Søndagen derefter blev ovenmeldte personers trolovelses ophævelse bekendtgjort for Ølgod
menighed af prædikestolen med det, som i slig fald for menigheden skulle tilkendegives
testerer Hans Pertou.
1789 d. 14 apr. copuleret Jens Nielsen af Odderup i Oddum sogn og Else Kirstine Nielsdatter
af Vallund.
1789 d. 16 apr. copuleret Hans Nielsen og Anna Cathrine Lasdatter ved Ølgod Kirke.
1789 d. 3 maj blev Morten Jepsen af Sønder Urup i Grindsted sogn og Maren Christensdatter
af Bjergene trolovede. Ægteskabsforlovere var Christen Nielsen Ølgård ved Ølgod Kirke og
Jep Nielsen fra Sønder Urup i Grindsted sogn.
1789 d. 9 maj copuleret Palle Andersen af Mosbøl og Anna Marie Christensdatter af
Gammelgård.
1789 d. 17 maj trolovet i mit hus Mads Christensen fra Yderik i Torstrup sogn og enken
Maren Pedersdatter af Thorlund. Ægteskabsforlovere var Hans Møller af Lindbjerg Mølle og
Christen Madsen af Yderik.
1789 d. 30 maj copuleret Morten Jepsen af Grindsted og Maren Christensdatter Hostrup af
Bjergene.
1789 d. 14 jun. trolovet Niels Thomsen af Katrebel og Maren Nielsdatter af Ølgod Bjerge.
Ægteskabsforlovere var Søren Jensen Topgård og Søren Slot.
1789 d. 7 jul. copuleret Mads Christensen af Yderik i Torstrup sogn og enken Maren
Pedersdatter af Thorlund.
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1789 d. 22 aug. trolovet i mit hus Thomas Jensen Bjerg af Ølgod by og Maren Christensdatter
tjenende Jens Thomsen i Ølgod by. Ægteskabsforlovere var Hans Jensen Bjerg af Ølgod by
og skrædderen Andreas Stausholm.
1789 d. 3 okt. blev Thomas Jensen Bjerg og Maren Christensdatter copuleret.
1789 d. 13 dec. blev Niels Pedersen i Vittarp Ådum sogn og Anna Malene Lasdatter fra
Boelhuset i Agersnap troegivet i Ølgod Skolestue. Ægteskabsforlovere var Anders
Christensen og Søren Christensen begge fra Vittarp.
1789 d. 20 dec. trolovet Thomas Hansen af Lydum sogn og Anna Marie Pedersdatter af
Heager. Ægteskabsforlovere var Niels Jensen af Medum og Hans Pedersen af Vallund.
1789 d. 29 dec. copuleret Niels Pedersen af Vittarp i Ådum sogn og Anna Malene
Pedersdatter fra Boelhuset i Agersnap.
1790 d. 5 jan. copuleret Thomas Hansen af Lydum sogn og Anna Marie Pedersdatter af
Heager.
1790 d. 17 apr. trolovet Hans Hansen List og Margrethe Nielsdatter. Ægteskabsforlovere var
Niels Madsen fra Vognslund og Jens Pedersen Mose fra Østerlist.
1790 d. 1 maj trolovet Søren Hansen fra Kvie i Ansager sogn og Anna Andersdatter fra
Harkis. Ægteskabsforlovere var Laust Andersen fra Harkis og Niels Thomsen fra Ansager by.
1790 d. 11 maj copuleret Hans Hansen List og Margrethe Nielsdatter.
1790 d. 8 jun. copuleret Søren Hansen fra Kvie og Anna Andersdatter fra Harkis.
1790 d. 12 jun. troegivet Clemmen Gregersen af Odderup i Ådum sogn og Inger Kirstine
Lasdatter af Lille Topgård i Strellev. Ægteskabsforlovere var Jens Sørensen Topgård og Niels
Clemmensen af Odderup.
1790 d. 18 jul. trolovet Jens Hansen fra Nordenå i Hemmet sogn og enken Kirstine Marie
Christensdatter fra Østbæk. Ægtreskabsforlovere var Søren Christensen Slot fra Østbæk og
Christen Nielsen af Bjesnap.
1790 d. 29 jul. copuleret Clemmen Gregersen af Odderup i Ådum sogn og Inger Kirstine
Lasdatter af Lille Topgård.
1790 d. 30 sep. copuleret Jens Hansen af Nordenå og enken Kirstine Marie Christensdatter fra
Østbæk.
1790 d. 3 okt. troegivet Poul Pedersen af Bøllund og Gertrud Jensdatter af Ekknud.
Ægteskabsforlovere var Peder Jacobsen af Bøllund og Niels Pedersen af Ekknud.
1790 d. 29 okt. copuleret Poul Pedersen af Bøllund og Gertrud Jensdatter af Ekknud.
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1790 d. 4 nov. troegivet Christen Andersen fra Gundesbøl i Ådum sogn og Lisbet
Christensdatter ved Ølgod Kirke. Ægteskabsforlovere og cautionister for slægtsskab var Peder
Hansen fra Gundesbøl og Hans Jensen Smed fra Ølgod by.
1790 d. 26 nov. copuleret Christen Andersen fra Gundesbøl Ådum sogn og Lisbet
Christensdatter ved Ølgod Kirke.
1791 d. 19 mar. troegivet enkemanden Frands Iversen fra Lydum sogn og pigen Birthe Marie
Christensdatter på Lindbjerggård. Ægteskabsforlovere var hr. Jørgen Haahr Lindbjerggård og
Rasmus Nielsen Yderik fra Lunde sogn i Sønder Tarp.
1791 d. 26 mar. troegivet ungkarl Jeppe Hansen fra Ølgod Bjerge og pigen Ingeborg
Christensdatter af Medum. Ægteskabsforlovere var Peder Madsen af Vesterlist og Christen
Hansen af Agersnap.
1791 d. 3 apr. troegivet Hans Nielsen ved Ølgod Kirke og Maren Christensdatter ibidem.
Ægteskabsforlovere var Christen Mose og Jens Hjøllund.
1791 d. 17 apr. troegivet enkemanden Knud Jensen af Vestkjær og pigen Else Pedersdatter af
Bøllund. Ægteskabsforlovere var Christopher Poulsen af Mejlvang og Poul Pedersen af
Bøllund.
1791 d. 13 maj copuleret Hans Nielsen ved Ølgod Kirke og Maren Christensdatter.
1791 d. 21 maj copuleret Frands Iversen og Birthe Marie Christensdatter.
1791 d. 31 maj copuleret Jeppe Hansen Bank og Ingeborg Christensdatter.
1791 d. 24 jun. copuleret enkemanden Knud Jensen af Vestkjær og pigen Else Pedersdatter af
Bøllund.
1791 d. 17 sep. troegivet Jens Nielsen fra Sønder Vium og Anna Christensdatter af
Vognslund. Ægteskabsforlovere var Erik Jacobsen af Vognslund og Christen Nielsen af
Ekknud.
1791 d. 1 okt. troegivet Morten Jacobsen ungkarl fra Grindsted sogn og enken Anna
Pedersdatter fra Vestkjær. Ægteskabsforlovere var Peder Jensen fra Hejbøl og Jacob
Mortensen fra Grindsted.
1791 d. 23 okt. troegivet i kirkenavn ved Ølgod Kirke ungkarl Jep Jørgensen fra
Lindbjerggård og pigen Anna Kirstine Hansdatter ibidem. Ægteskabsforlovere var hr. Jørgen
Haahr fra Lindbjerggård og Kjeld Jepsen fra Hejbøl.
1791 d. 27 okt. trolovet Jep Kjeldsen fra Ekknud og Stivert Pedersdatter ved Ølgod Kirke.
Ægteskabsforlovere var Christen Nielsen Ølgård ved Kirken og Kjeld Jepsen fra Hejbøl.
1791 d. 11 nov. copuleret Morten Jacobsen og Anna Pedersdatter.
1791 d. 19 nov. copuleret Jep Jørgensen og Anna Kirstine Hansdatter.
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1791 d. 22 nov. copuleret Jep Kjeldsen og Stivert Pedersdatter.
1792 d. 31 jan. troegivet Peder Christian Olufsen ungkarl fra Forsumho og enken Mette
Madsdatter fra Østbæk. Forlovere for ægteskabs bevilling var Søren Christensen Slot fra
Østbæk og Mads Olesen fra Forsumho.
1792 d. 6 mar. troegivet ungkarl Christen Lauridsen fra Stundsig i Horne sogn og pigen Mette
Lauridsdatter ved Ølgod Kirke. Ægteskabs forlovere var Jep Christensen Mejlvang og Thyge
Christensen fra Havlund.
1792 d. 18 mar. blev enkemanden Ole Nielsen af Vognslund og min tjenestepige Maren
Jørgensdatter trolovedee. Ægteskabs forlovere var Christen Pedersen af Vognslund og Mads
Nissen af Grønfeldt.
1792 d. 11 apr. copuleret Christen Lauridsen og Mette Lauridsdatter ved Ølgod Kirke.
1792 d. 13 apr. copuleret Peder Christian Olesen af Forsumho og enken Mette Madsdatter af
Østbæk.
1792 d. 24 apr. blev enkemanden Ole Nielsen af Vognslund og min tjenestepige Maren
Jørgensdatter, der havde tjent min kone og mig tro og vel i 20 og ½ år, copuleret.
1792 d. 3 nov. copuleret hr. Oluf Feene Jessen, sognedegn til Alslev og Hostrup menigheder
og jomfru Ingeborg Hansen fra Lindbjerggård. Kongebrevet blev mig forevist, at de måtte
vies i huset, og brudgommens ægteskabsseddel, at han var fri for åbenbar ægteskabsløfte,
udstedt af s.t. hr. Borch, sognepræst for Alslev og Hostrup menigheder.
1793 d. 4 jan. blev Nis Jensen af Gårde i Tistrup sogn troegivet til Anna Margrethe
Pedersdatter af Hjedding. Ægteskabs forlovere var Christen Nielsen Ølgård ved Ølgod Kirke
og Niels Johansen fra Gårde.
1793 d. 2 mar. troegivet ungkarl Mads Christensen fra Medum og hans kæreste Anna Johanne
fra Agersnap. Ægteskabs forlovere var Christen Madsen fra Medum og Peder Madsen fra
Vesterlist.
1793 d. 22 mar. copuleret Nis Jensen og Anna Margrethe Pedersdatter.
1793 d. 30 mar. troegivet Hans Prindahlsen fra Hoven sogn som ungkarl og Appelone
Kirstine Nielsdatter fra Ekknud. Ægteskabs forlovere var Peder Madsen af Vesterlist og
Christen Nielsen af Ekknud.
1793 d. 3 maj copuleret Mads Christensen af Medum og Anna Johanne Christensdatter af
Agersnap.
1793 d. 7 maj troegivet ungkarl Christen Jensen Vejlgård og pigen Else Sørensdatter, begge
tjenende på Lindbjerggård. Ægteskabs forlovere er hr. Jørgen Haahr på Lindbjerggård og
Peder Christian Olesen fra Østbæk.
1793 d. 11 maj copuleret Hans Prindahlsen og Appelone Kirstine Nielsdatter af Ekknud.
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1793 d. 8 jun. copuleret Christen Jensen Vejlgård og Else Sørensdatter fra Lindbjerggård.
1793 d. 21 jul. troegivet Christen Lauridsen ved Ølgod Kirke og Mette Marie Jensdatter fra
Føns i Fyn. Ægteskabs forlovere var Jep Christensen fra Mejlvang og Daniel Brahe skomager
ved Ølgod Kirke.
1793 d. 10 aug. troegivet ungkarl Laus Knudsen Lund fra Agersnap og enken Ida Margrethe
Jensdatter fra Hjøllund. Forlovere Jørgen Tranbjerg og Peder Jørgensen fra Hjøllund.
1793 d. 20 sep. copuleret Christen Lauridsen og Mette Marie Jensdatter ved Ølgod Kirke.
1793 d. 18 okt. copuleret Laus Knudsen Lund fra Agersnap og enken Ida Margrethe
Jensdatter fra Hjøllund.
1793 d. 22 nov. troegiven ungkarl Marcus Christensen fra Tistrup by og pigen Inger Kirtine
fra Harkis. Ægteskabs forlovere var Christen Marcussen fra Hesselho og Christen Nielsen af
Harkis.
1793 d. 7 dec. troegivet ungkarl ungkarl Jep Larsen landrytter fra Tarm og enkekonen Maren
Thomasdatter fra Østbæk. Ægteskabs forlovere var Peder Nielsen Møller fra Tarm og Jens
Hansen fra Østbæk.
1793 d. 19 dec. copuleret Maren Christensen af Tistrup by og Inger Kirstine Christensdatter
fra Harkis.
1794 d. ? ? copuleret Jep Lassen og enkekonen Maren Thomasdatter af Østbæk.
1794 d. 25 jan. troegivet ungkarl Ole Thomsen fra Nørtarp i Strellev sogn og pigen Anna
Marie Pedersdatter fra Hejbøl i Ølgod sogn. Ægteskabs forlovere er Morten Jacobsen og Jens
Pedersen begge fra Vestkjær.
1794 d. 15 feb. troegivet ungkarl Peder Pedersen af Østerby i Bølling sogn og pigen Appelone
Hansdatter fra Østerlist. Ægteskabsforlovere er Jens Pedersen Mose, fæstemøens stedfader og
Vedsted Lassen fra Vestkjær.
1794 d. 8 mar. troegivet ungkarl Hans Nielsen Hvas fra Lønborg sogn og pigen Anna
Lauridsdatter ved Ølgod Kirke. Ægteskabsforlovere var Jens Olesen i Laustrup Lønborg sogn
og Hans Jensen Smed i Ølgod sogn.
1794 d. 22 mar. troegivet ungkarl Knud Jørgensen Lund af Agersnap og pigen Ingeborg
Pedersdatter af Vesterlist. Ægteskabs forlovere var Jørgen Tranbjerg i Agersnap og Peder
Madsen af Vesterlist.
1794 d. 22 apr. copuleret Ole Thomsen af Nørtarp og Anna Marie Pedersdatter af Hejbøl.
1794 d. 1 maj copuleret Peder Pedersen fra Bølling og Appelone Hansdatter fra Østerlist.
1794 d. 10 maj copuleret Hans Nielsen Hvas og Anna Lauridsdatter.
1794 d. 6 jun. copuleret Knud Jørgensen Lund og Ingeborg Pedersdatter.
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1794 d. 7 sep. troegivet Thomas Nielsen Hjøllund ungkarl ved Ølgod Kirke og pigen Anna
Marie Pedersdatter af Ølgod Bjerge. Ægteskabs forlovere er Mads Pedersen af Heager og
fæstemandens broder Peder Nielsen af Forsum i Egvad sogn.
1794 d. 11 okt. copuleret Hans Nielsen Hjøllund og Anna Marie Pedersdatter.
1794 d. 17 okt. troegivet hr. Søren Pedersen Janderup fra Varde og jomfru Elisabet Marie
Meiner fra Nytarp i Ølgod sogn. Ægteskabs forlovere er hr. Jørgen Haahr fra Lindbjerggård
og jomfru Meiners broder degnen sr. Meiner fra Lønborg sogn. Den 7 nov. copuleret
ovenmeldte.
1795 d. 29 mar. blev ungkarl Peder Nielsen fra Roest i Arrild sogn og pigen Margrethe
Jensdatter fra Agersnap troegivet. Den 7. apr. samme copulerede med ægteskabs bevilling.
1795 d. 19 sep. blev hr. Frederik Christian Bjerrum fra Visselbjerg i Alslev sogn og jomfru
Dorthea Cathrine Hansen fra Lindbjerggård copulerede. Kongebrevet blev mig forevist, at de
måtte vies i huset og brudgommens ægteskabsseddel, at han var fri for åbenbar
ægteskabsløfte, udstedt af s.t. hr. Anders Borch, sognepræst for Alslev og Hostrup
menigheder.
1795 d. 26 sep. troegivet enkemanden Jens Nielsen fra Vognslund og pigen Birthe Jensdatter
af Vognslund. Ægteskabs forlovere var Jens Knudsen Vallund og Christen Nielsen Ekknud.
1795 d. 10 okt. troegivet Peder Nielsen og Birthe Pedersdatter i Vestkjær. Ægteskabs
forlovere var Mads Pedersen i Heager og Knud Jensen i Vestkjær. Den 30 okt. samme
copulerede.
1795 d. 6 nov. copuleret Jens Nielsen og Birthe Jensdatter af Vallund.
1795 d. 15 nov. troegivet Rasmus Pedersen ungkarl i Olling i Ansager sogn og Kirsten
Pedersdatter af Boelshuset i Agersnap. Ægteskabs forlovere var hans stedfader Peder
Andersen og Niels Krog af Nørtarp i Strellev sogn. Den 11 dec. copuleret sidst ommeldte.
1796 d. 3 jan. blev troegivede i Ølgod Præstegård Hans Lausen ungkarl fra Varde og pigen
Else Eriksdatter fra Vognslund. Ægteskabsforlovere var Erik Jacobsen fra Vognslund og
Bertel Jessen fra Varde. Copuleret d. 28 jan.
1796 d. 3 jan. samme dag og sammesteds blev troegivet ungkarl Jens Eriksen fra Vognslund
og pigen Anna Pedersdatter fra Vestkjær. Ægteskabsforlovere var Peder Sørensen Åsted af
Vestkjær og Jacog Eriksen af Vognslund. Copuleret d. 28 jan.
1796 d. 13 feb. troegivet ungkarl Rasmus Jensen af Kvie i ansager sogn og pigen Karen
Hansdatter af Vestkjær. Ægteskabsforlovere var hendes stedfader Morten Jacobsen og Kjeld
Kjeldsen Gammelgård. Den 20 apr. samme personer copulerede.
1796 d. 19 jun. troegivet Peder Jessen af Hungerbjerg og pigen Mette Marie Rasmusdatter af
Vallund. Ægteskabs forlovere var Christen Rasmussen af Vallund fæstemøens broder og
Niels Jessen af Hesselho fæstemandens broder.

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Ølgod\Ølgod sogn viede 1732 til 1814.doc

Horsbøl

Side 32 af 47

Ølgod sogn – viede 1732 til 1814
1796 d. 23 jul. troegivet gartner på Lindbjerg sr. Jens Nielsen Schultz og jomfru Christine
Sophie Lassen. Ægteskabs forlovere var min svoger hr. Jørgen Haahr på Lindbjerggård og
min svoger hr. Hans Peder Haahr på Nørrebjerg ved Lindbjerg.
1796 d. 23 sep. troegivet enkemanden Claus Nielsen fra Havlund og pigen Birthe
Rasmusdatter fra Vallund. Ægteskabs forlovere var Mads Christian Olesen fra Skjærbæk
Mølle og Christen Rasmussen af Vallund.
1796 d. 24 sep. copuleret sr. Jens Nielsen Schultz gartner på Lindbjerggård og jomfru Lassen
fra Ølgod Nytarp.
1796 d. 14 okt. copuleret Peder Jessen og Mette Marie Rasmusdatter.
1796 d. 14 okt. samme dag copuleret Claus Nielsen og Birthe Rasmusdatter.
1796 d. 26 nov. blev købmand hr. Laurids Skiøtte fra Varde og jomfru Elisabet Hansen fra
Lindbjerggård copulerede med kongelig bevilling, at deres copulation måtte ske udi huset.
Ægteskabs forlovere er s.t. hr. Niels Seested, sognepræst til Janderup og Billum og s.t. hr.
Jørgen Haahr fra Lindbjerggård.
1797 d. 8 jan. blev min avlskarl Niels Christensen og min kokkepige Kirstine Nielsdatter
troegivne i Ølgod Præstegård. Der er hinanden ubeslægtede. Den 9 feb. copulerede.
1797 d. 11 mar. troegivet ungkarl Christen Christensen fra Medum og pigen Engel Bartholine
Nees fra Lindbjerggård. Ægteskabs forlovere var hr. Jørgen Haahr og fæstemandens fader
Christen Madsen.
1797 d. 19 mar. troegivet i mit hus enkemanden Jens Hansen fra Bejsnap og enkekonen Mette
Lasdatter fra Agersnap. Ægteskabs forlovere var Kjeld Kjeldsen Gammelgård og Christen
Bejsnap.
1797 d. 31 mar. copuleret Christen Christensen og hustru fra Medum.
1797 d. 18 apr. copuleret Jens Hansen og hustru Mette Lasdatter.
1797 d. 25 jul. troegivet Niels Nielsen fra Have i Tistrup sogn og enken Margrethe
Pedersdatter fra Vallund. Ægteskabs forlovere var sr. Mads Olesen fra Skjærbæk Mølle og.
1797 d. 12 aug. troegivet ungkarl Mads Pedersen fra Vestkjær og pigen Anna Marie
Hansdatter. Ægteskabsforlovere er Peder Sørensen fra Vestkjær og Laus Tranbjerg fra
Havlund.
1797 d. 26 aug. troegivet Laurids Poulsen fra Østbæk og enken Anna Nielsdatter fra
Grønfeldt. Ægteskabs forlovere er Jens Poulsen fra Østbæk og Mads Nielsen fra Grønfeldt.
1797 d. 16 sep. troegivet ungkarl Peder Olesen fra Lindbjerg og pigen Edel Marie
Pedersdatter fra Agersnap. Ægteskabs forlovere er Peder Østergård og Knud Jørgensen
Tranbjerg.
1797 d. 18 okt. blev Mads Pedersen og Anna Marie Hansdatter copulerede.
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1797 d. 20 okt. blev Peder Olesen og Lene Marie Pedersdatter copulerede.
1797 d. 8 nov. copuleret Niels Nielsen og Margrethe Pedersdatter af Vallund.
1797 d. 10 nov. copuleret Laurids Poulsen og enken Anna Nielsdatter.
1798 d. 1 mar. troegivet Ebbe Christensen af Bjergene og Mette Jensdatter af Ekknud.
Ægteskabs forlovere er Niels Pedersen af Ekknud og Poul Pedersen af Bøllund. Den 27 apr.
copuleret samme personer.
1798 d. 5 maj copuleret hr. Jørgen Haahr og Anna Margrethe Bergen med ægteskabsbevilling,
at brylluppet måtte stå i huset.
1798 d. 15 jul. troegivet ungkarl Thomas Jensen fra Ansager og pigen Dorthe Andersen ved
sr. Teilgård. Ægteskabs forlovere brudgommens fader og broder.
1798 d. 1 aug. troegivet ungkarl Søren Anker Jensen og enkekonen Mette Nielsdatter fra
Skjærbæk Mølle. Forlovere Niels Grimlund og Morten Pedersen.
1798 d. 6 okt. troegivet ungkarl Peder Sørensen af Tistrup sogn og enkekonen Kirsten Haahr.
Ægteskabs forlovere er hr. Haahr på Lindbjerggård og Mads Pedersen fra Heager.
1798 d. 9 okt. copuleret Thomas Jensen og Dorthe Andersdatter.
1798 d. 19 okt. copuleret Søren Anker Jensen og Mette Nielsdatter.
1798 d. 26 okt. copuleret Kirsten Haahr og Peder Sørensen.
1798 d. 24 nov. troegivet Poul Hansen af Østbæk og Jens Vedstedsens enke af Bjergene.
Ægteskabs forlovere var Hans Knudsen af Østbæk og Peder Nissen af Ekknud.
1798 d. 8 dec. troegivet ungkarl Jens Christian Jensen fra Grindsted sogn og pigen Malene
Kjeldsdatter.
1798 d. 15 dec. copuleret Poul Hansen og enken Lene Neesdatter af Bjergene.
1799 d. 16 feb. troegivet Peder Nissens Karen Marie og Niels Nielsen fra Lindbjerg.
Ægteskabs forlovere er hr. Haahr fra Lindbjerg og Peder Nielsen.
1799 d. 19 mar. copuleret Niels Nielsen fra Lindbjerg og Karen Marie Pedersdatter af
Ekknud.
1799 d. 23 apr. copuleret Jens Christian Jensen fra Grindsted og Malene Kjeldsdatter af
Vognslund.
1799 d. 24 okt. blev Peder Madsen af Kvie i Ansager sogn og Birthe Marie Hansdatter af
Hungerbjerg copulerede.
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1799 d. 4 maj copuleret Anders Christensen af Torstrup og Kirsten Marie Hansdatter af
Hjøllund.
1799 d. 15 nov. Anders Pedersen Hejbøl og Maren Andersdatter.
1799 d. 28 jun. copuleret Christen Jørgensen af Lykkegård og Anna Johanne Jensdatter af
Nørbjerghede.
1799 d. 2 feb. mødte Christen Jørgensen af Lykkegård på Lindbjerggårds Hovedmark, som
ifølge forordningen de dato 4 jan. dette år, begærede uden foregående trolovelse og dens
ceremonie at indlade sig i ægteskab med pigen Anna Johanne Jensdatter af Nørbjerghus,
begge her fra sognet. Tillige som vidner og forlovere for disse 2 personer, at der i henseende
til slægtsskab er intet som kan hindre disses ægteskab, som er begæret på begge sider, hvilket
herved af os tilstås og bekræftes under vore hænders underskrift. Ølgod Præstegård datum ut
supra. Christen Jørgensen. Som vidner og forlovere underskriver efter begæring Anders
Johansen. Jep Jørgensen.
1799 d. 25 mar. mødte Jens Thomsen af Vallund udi Ølgod sogn, som ifølge forordningen de
dato 4 jan. dette år, begærede uden foregående trolovelse og dens ceremonie at indlade sig i
ægteskab med pigen Maren Christensdatter af Adsbøl udi Strellev sogn. Tillige, som forlovere
for disse 2de personer, at der i henseende til slægtsskab er intet, som kan hindre disses
ægteskab, som er begæret på begge sider, tilstås og bekræftes dette af os undertegnede under
vore hænders underskrift. Ølgod Præstegård datum ut supra. Jens Thomsen. Som vidner til
disses begærede ægteskab og som forlovere underskriver efter begæring Thomas Hansen.
Christen Pedersen.
1799 d. 13 apr. begærede Anders Christensen tjenende i Ansager sogn på Mølbygård pigen
Kirsten Marie Hansdatter af Ølgod sogn i Hjøllund til ægte uden foregående trolovelse og
dens ceremoni ifølge forordningen de dato 4 jan. dette år og at der i henseende til slægtsskab,
som også i henseende til åbenbar ægteskabsløfte er intet, som kan hindre ermeldte begærede
ægteskab på begge sider, dette bekræftes og tilstås af de her undertegnende. Ølgod Præstegård
datum ut supra. Anders Christensen. Som vidner til disse ermeldte personers begærede
ægteskab og som forlovere underskriver hr. Fabricius. Peder Jørgensen.
1799 d. 30 jul. begærede ungkarl Peder Madsen af Kvie i ansager sogn pigen Birthe Marie
Hansdatter af Hungerbjerg i Ølgod sogn til ægte uden foregående trolovelse og dens
ceremonie ifølge forordningen de dato 4 jan. 1799 og at der i henseende til slægtsskab, som
og i henseende til åbenbar ægteskabsløfte er intet, som kan hindre ermeldte begærede
ægteskab på begge sider. Dette bekræftes af de her undertegnede. Ølgod Præstegård datum ut
supra. Peder Madsen. Som vidner til disse personers begærede ægteskab og som forlovere
underskriver Hans Jepsen. Peder Jessen.
1799 d. 21 sep. begærede den unge karl Niels Nielsen af Nørtarp i Strellev sogn pigen Maren
Nielsdatter til ægte uden foregående trolovelse og dens ceremonie ifølge forordningen de dato
d. 4 jan. dette år ao 1799 og at der i henseende til slægtsskab er intet, som kan hindre ermeldte
begærede ægteskab på begge sider. Dette bekræftes og tilstås af de her undertegnede. Ølgod
Præstegård datum ut supra. Niels Nielsen. Som vidner til disse ermeldte personers ægteskab
og som forlovere underskriver Niels Pedersen. Niels Jensen.
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1799 d. 26 okt. begærede den unge karl Anders Pedersen Hejbøl pigen Maren Andersdatter af
Mejlvang til ægte uden foregående trolovelse og dens ceremonie ifølge dorordningen de dato
4 jan. dette år ao 1799 og at der i henseende til slægtsskab er intet, so kan hindre ermeldte
begærede ægteskab på begge sider. Dette bekræftes og tilstås af de her undertegnede. Ølgod
Præstegård datum ut supra. Anders Pedersen Hejbøl. Som vidner til disse ermeldte personers
begærede ægteskab og som forlovere underskriver Anders Nielsen Mejlvang. Christen
Pedersen Hejbøl af Nørtarp.
Disse personer fra pagina 92 til pagina 93 som have begæret ægteskab, ere alle copulerede i
året anno 1799. Vide pag. 80 og pag. 83.
1800 d. 29 mar. begærede den unge karl Thue Andersen af Påbøl i Hoven sogn pigen Maren
Nielsdatter af Ekknud til ægte uden foregående trolovelse og dens ceremoni i fælge
forordningen de dato 4. jan. ao 1799 og at der i henseende til slægtsskab er intet, som kan
hindre ermeldte begærede ægteskab på begge sider. Dette bekræftes og tilstås af de her
undertegnede. Ølgod Præstegård datum ut supra. Thue Andersen. Som vidner til disse
ermeldte personers begærede ægteskab og som forlovere underskriver. Christen Nielsen af
Ekknud. Peder Madsen af Vesterlist.
1800 d. 29 mar. begærede den unge karl Knud Lassen af Hemmet sogn pigen Anna
Hansdatter af Ølgod by til ægte uden foregående trolovelse og dens ceremoni ifølge
forordningen de dato 4 jan. 1799 og at der i henseende til slægtsskab er intet, som kan hindre
ermeldte begærede ægteskab på begger sider. Dette bekræftes og tilstås af de her
undertegnede. Ølgod Præstegård datum ut supra. Knud Lassen. Som vidnre til disse ermeldte
personers begærede ægteskab og som forlovere underskriver C. Jacobsen. Hans Jensen Bjerg.
1800 d. 13 apr. begærede den unge karl Morten Thomsen af Roust i Grimstrup sogn pigen
Johanne Eskesdatter af Mejlvang til ægte uden foregående trolovelse og dens ceremoni ifølge
forordningen de dato 4 jan. 1799 og at der i henseende til slægtsskab er intet, som kan hindre
ermeldte begærede ægteskab på begge sider. Dette bekræftes og tilstås af de her
undertegnede. Ølgod Præstegård datum ut supra. Morten Thomsen. Som vidnre til disse
ermeldte personers begærede ægteskab og som forlovere underskriver Poul Christophersen.
Hans Nielsen Hvas.
1800 d. 13 apr. begærede den unge karl Jens Lassen af Ølgod by pigen Maren Madsdatter af
Lønborg by Lønborg sogn til ægte uden foregående trolovelse og dens ceremoni ifølge
forordningen de dato d. 4 jan. 1799 og at der i henseende til slægtsskab er intet, som kan
hindre ermeldte begærede ægteskab på begge sider. Dette bekræftes og tilstås af de her
undertegnede. Ølgod Præstegård datum ut supra. Jens Lassen. Som vidnre til disse ermeldte
personers begærede ægteskab og som forlovere underskriver Hans Jensen Smed. Mads Jensen
Nørgård.
1800 d. 14 apr. begærede den unge karl Niels Christian Sørensen af Kvong by udi Kvong
sogn pigen Mette Christensdatter til ægte af Adsbøl udi Strellev sogn uden foregående
trolovelse og dens ceremoni ifølge forordningen de dato 4 jan. 1799 og at der i henseende til
slægtsskab er intet, som kan hindre ermeldte begærede ægteskab på begge sider. Dette
bekræftes og tilstås af de her undertegnede. Ølgod Præstegård d. 14 apr. 1800. Niels Christian
Sørensen. Som vidnre til disse ermeldte personers begærede ægteskab og som forlovere
underskriver Christen Jensen. Laurids Jensen.
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1800 d. 5 jun. indgik Niels Jensen af Grindsted sogn af Morsbøl ægteskabsløfte med Cathrine
Hansdatter af Ølgod sogn og by og at der intet i henseende til slægtsskabs forbindelser, som
kan på ingen af siderne forhindre deres ægteskabs forbindelse. Dette bevidnes og tilstås af
undertegnede. Ølgod Præstegård d. 5 jun. 1800. Niels Jensen. Som vidner og forlovere for
ovenmeldte personer Jens Christensen Præstbro. K. Kjeldsen.
1800 d. 19 apr. copuleret Thue Andersen af Påbøl i Hoven og Maren Nielsdatter af Ekknud i
Ølgod.
1800 d. 26 apr. blev Knud Lassen af Hemmet sogn og Anna Hansdatter Bjerg copulerede i
Ølgod.
1800 d. 3 maj copuleret Morten Thomsen af Roust Grimstrup sogn og Johanne Eskesdatter af
Mejlvang.
1800 d. 10 maj copuleret Jens Lassen af Ølgod by og Maren Madsdatter af Lønborg sogn.
1800 d. 28 jun. copuleret Niels Jensen af Morsbøl i Grindsted sogn og Cathrine Hansdatter af
Ølgod by.
1800 d. 3 okt. indgik ungkarl Hans Andersen af Farup sogn og by ægteskabsløfte med pigen
Maren Pedersdatter fra Agersnap i Ølgod sogn. At der er intet i henseende til slægtsskabs
forbindelser, som kan på nogen af siderne som kan forhindre deres ægteskabs fuldbyrdelse
dette bevidnes og tilstås af undertegnede. Ølgod Præstegård d. 3 okt. 1800. Hans Andersen.
Som vidner og forlovere for ovenmeldte personer. N. Teilgård. Peder Pedersen Østergård.
1800 d. 4 okt. indgik velagtede ungkarl Niels Pedersen i Vesterlist Ølgod sogn ægteskabsløfte
med velædle jomfru Nicoline Kirstine Haahr. At der er intet i henseende til slægtsskabs
forbindelser, som kan på nogen af siderne forhindre deres ægteskabelige løftes fuldbyrdelse,
dette bevidnes og tilstås af undertegnede. Ølgod Præstegård d. 4 okt. 1800. Niels Pedersen.
Som vidner og forlovere for ovenmeldte personer Peder Madsen. Andreas Rattenburg.
1800 d. 10 okt. indgik ungkarl Claus Frandsen af Medelby sogn ægteskabsløfte med pigen
Anna Marie Christensdatter. At der er intet i henseende til slægtsskabs forbindelser, som kan
på nogen af siderne forhindre deres ægteskabelige løftes fuldbyrdelse bevidnes og tilstås af
underskrevne. Ølgod Præstegård d. 10 okt. 1800. Claus Frandsen. Som vidner og forlovere for
ovenmeldte personer Christen Madsen. Andreas Rattenburg.
1800 d. 1 nov. copuleret Hans Andersen af Farup by og Maren Pedersdatter af Agersnap.
1800 d. 8 nov. copuleret Niels Pedersen af Vestergården og jomfru Nicoline Kirstine Haahr
fra Lindbjerg.
1800 d. 8 nov. samme dag Claus Frandsen gartner på Lindbjerg og Anna Marie
Christensdatter.
1800 d. 12 dec. indgik ungkarl Jeppe Mouridsen ægteskabsløfte med pigen Margrethe
Sørensdatter og at intet i nogen henseende kunde hindre sammes fuldbyrdelse, derfor indestår
undertegnede som vidner og forlovere. Ølgod Præstegård d. 12 dec. 1800. M. Pedersen. Søren
Christensen (med påholden pen).
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1801 d. 4 jan. copuleret Jep Mouridsen af Vestkjær og Margrethe Sørensdatter af Østbæk.
1801 d. 11 jul. begærede s.t. hr. Christian Erhard von Borgen lieutnant af infanteriet og enken
velædle madame Anna Margrethe Birgithe Haahr født Borgen at copuleres og at intet på
nogen af siderne kan hindre dette, derfor indestår undertegnede som forlovere. Ølgod
Præstegård d. 11 jul. 1801. K. Kjeldsen. H. Hansen.
1801 d. 2 aug. copuleret s.t. hr. leutnant Borgen og madame Haahr fra Lindbjerg.
1801 d. 30 aug. begærede hr. Hans Johnsen, sognedegn for Vedersø menighed, og jomfru
Marie Kirstine Teilgård at copuleres og at der er intet som kan hindre denne deres ægteskabs
forbindelse, derfor indestår undertegnede som forlovere. Niels Teilgård. Andreas Rattenburg.
1801 d. 11 sep. begærede unge karl Laust Jepsen af Vestkjær og enken Maren Andersdatter
fra Mejlvang at sammenvies, og at der er intet, som kan hindre denne deres ægteskabs
forbindelse, derfor indestår undertegnede som forlovere. Anders Nielsen. Jep Nielsen.
1801 d. 10 sep. copuleret hr. Hans Johnsen, sognedegn for Vedersø menighed, og jomfru
Marie Kirstine Teilgård.
1801 d. 2 okt. begærede ungkarl Niels Michelsen fra Krarup i Tistrup sogn og pigen Jane
Kirstine Breum at copuleres, og at der er intet, som kan hindre denne deres ægteskabs
forbindelse, derfor indestår undertegnede som forlovere. Michel Madsen. Niels Jensen.
1801 d. 25 okt. Copuleret Laust Jepsen af Vestkjær og enken Maren Andersdatter fra
Mejlvang.
1801 d. 7 nov. copuleret Niels Michelsen fra Krarup i Tistrup sogn og jomfru Jane Breum fra
Ølgod by.
1801 d. 20 dec. begærede ungkarl Jacob Pedersen fra Kvong og pigen Kirsten Christensdatter
fra Strellev at sammenvies, og at der er intet, som i nogen henseende kan hindre denne deres
ægteskabs forbindelse, derfor indestår undertegnede som forlovere. Christen Corneliussen
(med påholden pen). Jacob Pedersen (Ageleder).
1802 d. 16 jan. copåuleret Jacob Pedersen fra Kvong og pigen Kirsten Christensdatter af
Strellev.
1802 d. ? ? At ungkarl Hans Thomsen og pige Sidsel Larsdatter agter at indlade sig i ægteskab
med hverandre og at intet er, som kan hindre deres ægtskab, bevidner vi som forlovere. Ole
Thomsen. Mads Jensen Ølgod by (med ført pen). Copuleret d. 10 okt.
1802 d. ? ? At ungkarl Jens Christian Christophersen og pigen Gedske Eriksdatter agter at
indlade sig i ægteskab med hinanden og at intet er, som kan hindre deres ægteskab,
underskriver vi som forlovere. Peder Jacobsen. Jens Christophersen (ført pen).
1802 d. 3 okt. copuleret ungkarl Jens Christian Christophersen og pigen Gedske Eriksdatter.
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1803 d. 29 apr. At ungkarl Peder Sørensen fra Engelsholm og pigen Anna Pedersdatter agter
at indlade sig i ægteskab med hverandre, og at intet er, som kan være deres ægteskab
hinderlig, derfor indestår vi underskrevne ifølge loven og forordningen af 4 jan. 1799. Peder
Nissen med ført pen. Niels Nielsen Ekknud med ført pen. Disse ovenstående er copulerede i
Ølgod kirke d. 29 apr. 1803.
1803 d. 13 maj At ungkarl Arnt Mathias Jørgensen og pige Mette Larsdatter agter at indlade
sig i ægteskab, og at intet er, så vidt vi ved, der kan være deres ægteskab hinderlig, derfor
indestår vi underkrevne ifølge loven og forordningen af 4 jan. 1799. Christen Larsen med ført
pen. J. Jørgensen, degn i Hygum. Disse ovenstående ere copulerede i Ølgod kirke d. 13 maj
1803.
1803 d. 20 nov. At ungkarl Laurids Christensen og pige Kirsten Marie Lauridsdatter her af
sognet agter at indlade sig i ægteskab med hverandre og at intet er, som kan hindre deres
ægteskab, derfor indestår vi undertegnede ifølge loven etc. Laurids Pedersen Boel. Arnt
Mathias Jørgensen. Begge med ført pen. Disse ere copulerede d. 20 nov. 1803.
1803 d. 4 dec. at ungkarl Daniel Therkelsen af Hostrup sogn og pige Anna Margrethe
Christensdatter her af sognet agter at indlade sig i ægteskab med hverandre og at intet er, som
kan hindre deres ægteskab, derfor indestår vi underskrevne ifølge loven og forordningen af 4.
jan. 1799. Christen Nielsen Harkis med ført pen. Eske Jensen. Disse ere copulerede i Ølgod
kirke d. 4 dec. 1803.
1804 d. 29 jan. at ungkarl Ole Madsen og pige Elisabet Nielsdatter agter at indlade sig i
ægteskab med hverandre og at intet er, som kan hindre deres forehavende ægteskab, derfor
indestår vi, som forlovere efter loven og forordningen af 4 jan 1799. Mads Olesen. Niels
Pedersen med ført pen. Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 19 jan. 1804.
1804 d. 5 feb. at ungkarl Christen Nielsen og pige Kirsten Christensdatter agter at ægtevies
med hverandre og at intet vides til hinder for deres lovlige ægteskab, derfor indestår vi
underskrevne ifølge loven og forordningen af 4 jan. 1799. Anders Hansen. Christen Madsen.
Begge med ført pen. Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 5 feb. 1804.
1804 d. 21 maj at ungkarl Ole Christensen og pige Maren Clausdatter agter at indlade sig i
ægteskab med hverandre og at intet findes, som kan hindre deres forehavende ægteskab såvidt
vi ved, derfor indestår vi underskrevne som forlovere. Christen Nielsen. Claus Nielsen. Begge
med ført pen. Fornastående Ole Christensen og Maren Clausdatter ere copulerede d. 21 maj
1804.
1804 d. 4 nov. at Jens Sørensen enkemand af Tistrup sogn og pigen Anna Malene Nielsdatter
her af sognet agter at indlade sig i ægteskab med hverandre og at intet vides, som kan hindre
deres lovlige ægteskab, derfor underskriver vi som forlovere. H. Kjeldsen. Christen
Christensen med ført pen. Disse forestående ere copulerede d. 4 nov. 1804 i Ølgod kirke.
1804 d. 20 nov. at enkemand Jens Michelsen af Ringive sogn og enkekone Maren
Pedersdatter her af sognet agter at indlade sig i ægteskab med hverandre og at intet vides, som
kan hindre deres ægteskab, derfor underskriver vi som forlovere. Peder Josiasen. Hans
Christian Thruelsen begge med ført pen. Ovenstående Jens Michelsen og Maren Pedersdatter
droge til Ringive sogn hvor de skulle bo og der bleve copulerede [d. 20 nov. 1804.]
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1804 d. 9 dec. at ungkarl Jens Jepsen her fra Vestkjær og pige Kirsten Michelsdatter ligeledes
agter at indlade sig i ægteskab med hverandre og at intet vides, som kan hindre deres lovlige
ægteskabs fuldbyrdelse, derfor indestår vi underskrevne som forlovere Jeppe Kjeldsen, Hans
Jørgensen begge med ført pen. Copuleret i Tistrup kirke [d. 9 dec. 1804].
1805 d. 6 jan. at enkemand Mads Jensen Krog og pigen Kirsten Hansdatter Østerlist agter at
gifte sig med hverandre og at intet vides, som kan hindre deres ægteskab, derfotr underskriver
vi som forlovere Hans Hansen, Peder Christian Møllebjerg, begge med ført pen. Disse ere
copulerede d. 6 jan. 1805 i Ølgod kirke.
1805 d. 15 apr. at ungkarl Jeppe Christensen fra Kvong sogn og enken Inger Nielsdatter af
Ølgod agter at indlade sig i ægteskab og at intet vides som kan hindre deres lovlige ægteskab,
derfor indestår vi underskrevne som forlovere. Christen Hansen. K. Hansen. Disse forestående
ere copulerede i Ølgod kirke d. 15 apr. 1805.
1805 d. 7 apr. at ungkarl Christen Christensen fra Tistrup sogn og pigen Kirsten Pedersdatter
fra Ølgod agter at indlade sig i ægteskab med hverandre og at intet sides, som kan hindre
deres lovlige ægteskab, derfor underskrive og indestår vi underskrevne. Peder Madsen med
ført pen. Knud Jørgensen. Disse forestående ere copulerede d. 7 apr. 1805 i Ølgod kirke.
1805 d. 5 maj at enkemand Niels Pedersen i Ekknud agter at indlade sig i ægteskab med pigen
Maren Lauridsdatter her fra sognet og at intet vides som kan hindre deres lovlige ægteskab,
herfor indestår vi underskrevne som forlovere. Andreas Olufsen. Christen Rasmussen med
ført pen. Disse forestående ere copulerede d. 5 maj 1805 i Ølgod kirke.
1805 d. 27 jun. blev jeg af sognefoged Kjeldsen og Mads Pedersen Hedeager anmodet om at
komme til Ude Pedersen Haahr, der dagen i forvejen var bleven betjent til døden hos Peder
Sørensen på Lindbjerg Mark for at copulere ham med sin forlovede en pige Maren Lausdatter
fra Henne sogn. Efter at jeg i overværelse af capitain Borgen fra Lindbjerg, Kjeld Kjeldsen,
Mads Pedersen Hedeager, den syge Udes moder, søster og endnu en anden kone af sognet,
havde forestillet ham at han kunne ved et mundtligt testamente i overværelse af disse
benævnte vidner indsætte sin forlovede til arving efter sig af hvad han ville unde hende, da
samme, når det var afhjemlet ved retten, kunne være hende lige så god sikkerhed for arv efter
ham, som om han blev copuleret med hende, svarede han, at han bad at blive copuleret for at
kunne arve det halve efter hans død. Jeg erindrede, at så måtte løses kongebrev for dem, siden
den befalede tillysning nu ikke kunne ske. Han svarede dette uagtet, bad han at blive
copuleret. Jeg copulerede ham altså med pigen Maren Lauridsdatter som ritualen befaler efter
at Kjeld Kjeldsen og Mads Pedersen var fremtrådte som forlovere og tillige hans egen moder
havde samtykt hans begæring, som den der var myndig 26 år gammel, da jeg formener ej at
burde nægte ham som døende sin begæring. Den 30 jun. derefter døde bemeldte Ude Pedersen
Haahr af en tærende sygdom. Dette tilfælde har jeg under 5. jul. indberettet til biskoppen.
Som forlovere og vidner ved passerede underskriver K. Kjeldsen. Mads Pedersen. På
forestående indberetning blev fra det kongelige Danske Cancellie under 17 aug. svaret
biskoppen, at cancelliet biefaldte mit forhold i henseende til den passerede copulation og i
øvrigt sendte cancelliet et vielsesbrev for Ude Pedersen Haahr og Maren Lauridsdatter som
gratis var udfærdiget. Samme er dateret 16 aug. 1805.
1805 d. 22 dec. at ungkarl Niels Frandsen af Lyne sogn og konen Margrethe Sørensdatter
agter at indlade sig i ægteskab med hverandre og at intet vides, som kan hindre deres lovlige
ægteskab, derfor underskriver vi som forlovere savel i betragtning af brudgommen som
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bruden, som forhen har været i ægteskab med Jeppe Mouridsen, men nu ved kongelig
bevilling af dato 28 sep. 1804 er fraskildt fra ham og deres forrige ægteskab ophørt. Søren
Christensen med ført pen. Frands Nielsen med ført pen. Den 22 dec. 1805 ere forestående
copulerede i Ølgod kirke.
1806 d. 27 jan. da ungkarl Michael Eriksen Vormslev, skomager af proffession og pigen
Anna Marie Christensdatter her af sognet agter at forene sig med hverandre i ægteskab så
underskriver vi som forlovere dor, at os intet er vitterligt, der kan hindre deres ægteskab.
Claus Nielsen med ført pen. Anders Pedersen. Da Anna Marie Christensdatter er sindet til
ikke at ville fuldføre den imellem hende og Michael Eriksen indgåede forbindelse om
ægteskab, uanset der for disse personer var lovlig sket tillysning i 3 på hinanden følgende
søndage og Michael ligeledes er til sinds heller ikke at ville fuldbyrde forbindelsen, især da
det så gandske er imod Anna Maries villie, så underskriver vi begge for én og én for begge i
overværelse af stædets sognepræst, sognedegnen og Jens Hansen af Østbæk, samt Jens
Poulsen, at den imellem os indgangen forening skal aldeeles være ophævet, hvorved og Anna
Marie erklærer ingen videre fordring at have på eller til Michael Eriksen. Således er dette
forehavende ægteskab ophævet i overnesstemmelse med forordningen af 9 feb. 1783. Michel
Vormslev med ført pen. Anna Marie Christensdatter med ført pen. At denne ophævelse af
ægteskab er sket i vores overværelse tilstår Esmann. N. Teilgård. Jens Hansen. Jens Poulsen
med ført pen. Ølgod d. 24 okt. 1806.
1806 d. 7 apr. da ungkarl Jens Pedersen og pige Karen Jensdatter agter at indlade sig i
ægteskab med hverandre så anmeldes dette hermed, hvorved vi 2de tillige underskriver som
forlovere for, at os intet er vitterligt som kan hindre deres lovlige ægteskab. K. Kjeldsen.
Peder Olesen med ført pen. Dette par copulerede i Ølgod kirke d. 7 apr. 1806.
1806 d. 7 apr. da ungkarl Niels Jacobsen fra Fåborg og pigen her fra sognet Kirsten
Hansdatter agter at indlade sig i ægteskab med hverandre, så have vi underskrevne dette her at
anmelde ligesom vi også indestår her som forlovere, at os intet er vitterligt, som kan hindre
deres ægteskab. Mads Pedersen. Christen Rasmussen. Dette par copulerede i Ølgod kirke d. 7
apr. 1806.
1806 d. 5 okt. da enkemand Christen Pedersen Havlund og enkekone Anna Hansdatter begge
af Ølgod sogn agter at gifte sig med hverandre, så indestår vi underskrevne for at os intet er
vitterligt som kan hindre deres ægteskab. Niels Gregersen. Mads Jensen. Disse bleve
copulerede d. 5 okt. 1806 i Ølgod kirke.
1806 d. 9 nov. da ungkarl Hans Peder Christensen af Agersnap og pigen Anna Marie
Pedersdatter ligeledes, agter at givte sig med hverandre, så indestår vi underskrevne som
forlovere for at intet er os vitterligt som kan hindre deres ægteskab. Christen Hansen. Andreas
Stausholm. Disse ere copulerede d. 9 nov. 1806 i Ølgod kirke.
1806 d. 12 nov. da sognepræsten for Vinkel og Rind menigheder i Viborg stift velærværdige
hr. Teilgård og jomfrue Christiane Frederica Esmann agter at indlade sig i ægteskab med
hverandre, så indestår vi underskrevne som forlovere, for at intet er os vitterligt, som kan
hindre deres ægteskab. C. Borgen. N. Teilgård. Som overværende underskriver C. Sølling.
Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 12 nov. 1806.
1807 d. 17 apr. da ungkarl Lars Christensen og pige Anna Pedersdatter begge af Ølgod sogn
agter at indlade sig I ægteskab med hverandre, så ville vi dette anmelde og tillige bevidne at
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os intet er vitterligt, som kan hindre deres ægteskab. Christen Jensen, Peder Sørensen begge
med ført pen. Disse ere copulerede d. 17 apr. 1807 i Ølgod kirke.
1807 d. 19 apr. da ungkarl Christen Christensen fra Vorgod og pigen Kirsten Jensdatter her af
sognet agter at indlade dem i ægteskab med hverandre så bede vi som forlovere disse par folk
antegnet til ægteskab, da vi intet ved, som kan forhindre deres ægteskab. Morten Pedersen.
Anders Clausen. Disse ere copulerede d. 19 apr. 1807 i Ølgod kirke.
1807 d. 14 jun. da ungkarl Ole Pedersen af Hindsig og enkekone Maren Christensdatter Bjerg
agter at gifte sig med hverandre, så ville vi dette anmelde og begjære lyste for dem, samt
bevidner at vi intet ved, som kann hindre deres ægteskab. Christen Nielsen. Peder Olesen.
Begge med ført pen. Disse ere copulerede d. 14 jun. 1807 i Ølgod kirke.
1807 d. 1 nov. da ungkarl Jens Christian Sørensen fra Vium sogn og pigen Mette Jensdatter
her af sognet agter at gifte dem med hverandre, så indestår vi underskrevne på at intet er deres
ægteskab hinderligt i nogen måde. Som forlovere Jens Pedersen. Peder Jensen. Med ført pen.
Disse ere copulerede d. 1 nov. 1807 i Ølgod kirke.
1807 d. 15 nov. da ungkarl Hans Pedersen af Kvong sogn og enken Ingeborg Jesdatter af
Forsumho her af sognet agte at gifte sig med hverandre, så ville vi dette anmelde og tillige
underskrive som forlovere at inter os vitterlig som kan hindre deres ægteskab. Andreas
Hansen. Mads Christian Jessen. Ovenstående Hans Pedersen og Ingeborg Jesdatter ere
copulerede d. 15 nov. 1807 i Ølgod kirke.
1808 d. 11 feb. at ungkarl Christen Nielsen Gammelgård og afgangne Christen Nielsens enke
Kirsten Pedersdatter ere copulerede uden foregående tillysning efter en kongelig bevilling af
11 feb. 1808 testerer Esmann.
1808 d. 10 apr. at ungkarl Mads Pedersen Vestergård og pigen Johanne Andersdatter
Thorlund agter at indlade sig i ægteskab med hverandre og at vi intet vide, som kan hindre
deres ægteskab, bevidner vi som forlovere. Mads Thorlund med ført pen. Niels Pedersen
Vestergård med ført pen. Disse ere copulerede d. 10 apr. 1808 i Ølgod kirke.
1808 d. 16 okt. at ungkarl Rasmus Sørensen fra Lund Ansager sogn og pige Anna Johanne
Rasmusdatter fra Vallund agter at indlade sig i ægteskab med hverandre og at intet vides, som
kan hindre deres lovlige ægteskab, derfore underskriver vi som forlovere. Peder Jessen. Hans
Hansen Lund med ført pen. Disse ere copulerede d. 16 ok.t 1808 udi Ølgod kirke.
1808 d. 19 nov. da enkemand Peder Sørensen af Lindbjerg Mark og enkekone Maren
Jensdatter fra Urup i Grindsted sogn agter at indlade dem i ægteskab med hverandre så
indestår vi underskrevne for, at intet er til hinder for deres ægteskab. Kjeld Kjelsen og
Christen Christensen, begge med ført pen. Disse ere copulerede d. 19 nov. 1808 i Ølgod kirke.
1809 d. 3 jan. at ungkarl Joen Hansen af Jullingsholm i Omme sogn og jomfrue Anna Barbara
Teilgård agter at indlade sig i ægteskab med hverandre og at intet vides som kan hindre deres
forehavende ægteskab, skulle underskrevne hermed anmelde og tillige som forlovere forsikre.
N. Teilgård. Christen Christensen Medum. Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 3 jan. 1809.
1809 d. 23 apr. at ungkarl Thomas Nielsen Barslund Hoven sogn og pigen Magdalene
Jensdatter af Ølgod sogn agter at indlade sig i ægteskab med hverandre og at vi intet vide,
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som skal kunne hindre deres lovlige ægteskab, hvorfor vi underskrevne indestår som
forlovere. Niels Thomsen. Jens Pedersen. Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 23 apr. 1809.
1809 d. 25 jun. Da ungkarl Nees Hansen af Omme sogn og pige Mette Andersdatter af Ølgod
sogn agter at indlade sig i ægteskab med hverandre, så skulle vi underskrevne hermed
anmelde dette og tillige underskrive som forlovere, at intet er deres ægteskab hinderligt.
Morten Jacobsen. Mads Christensen. Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 25 jun. 1809.
1809 d. 26 jul. da ungkarl Poul Christensen Tarp og pigen Maren Pedersdatter Bøllund haver
besluttet at ægte hverandre unden foregående tillysning af prædikestolen og til den ende
bekostet en kongelig ægteskabsbevilling af 24 jul. 1809, så skulle vi underskrevne herved
anmelde dette, begjære disse personer copulerede og underskriver som forlovere at intet ellers
er deres ægteskab hinderligt. Christen Pedersen Tarp. Knud Jensen Vestkjær. Begge med ført
pen. Som overværende ? Disse ere copulerede d. 26 jul. 1809.
1809 d. 27 okt. at ungkarl Kjeld Pedersen Hjedding og pigen Kirsten Christensdatter agter at
indlade sig i ægteskab med hverandre, skulle vi hermed anmelde og begjære lyst for dem,
samt som forlovere underskrive, at intet er deres ægteskab hinderligt. Christen Jensen. Peder
Olesen. Begge med ført pen. Foranstående par folk ere copulerede i Ølgod kirke d. 27 okt.
1809.
1810 d. 4 mar. at ungkarl Mads Christian Jessen og pige Anna Margrethe Christensdatter
agter at indlade sig i ægteskab med hverandre, skulle vi hermed anmelde og begjære den
befalede tillysning af prædikestolen, samt desuden bevidne, at de ej er beslægtede og at intet
vides til hinder for deres ægteskab som forlovere. Christen Nielsen Ølgod. Hans Pedersen
Forsumho. Esmann. Disse ere copulerede d. 4 mar. 1810.
1810 d. 22 feb. at undkarl Jens Nielsen Gammelgård og pige Anna Marie Pedersdatter begge
her af sognet agter at indlade sig i ægteskab og dertil har forevist kongebrev af d. 22 feb. 1810
for st de uden tillysning må vies samt at de ikke ere hverandre beslægtede, derfor underskriver
vi som forlovere. Christen Nielsen Ølgod. Mads Pedersen. Hvorefter de ere copulerede.
Esmann.
1810 d. 2 jun. at ungkarl Christen Sørensen Schmidt og Kirsten Christensdatter Mose begge
af Ølgod sogn agter at indlade sig i ægteskab med hverandre, og at intet vides, som kunne
hindre deres lovlige ægteskab, skulle vi herved anmelde og tillige begjære den befalede
tillysning af prædikestolen at måtte ske, samt underskrive som forlovere. Jens Hansen. Anders
Hansen. Disse ere copulerede d. 2 jun. 1810.
1810 d. 30 sep. at ungkarl Mads Jessen af Thorstrup sogn og pigen Anna Kirstine Nielsdatter
her af sognet agter at gifte sig med hverandre og til den ende har begæret, at der må lyses for
dem, skulle vi herved anmelde og underskrive som forlovere. Jes Madsen Søndergård. Lars
Larsen Hedehus. Begge med ført pen. Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 30 sep. 1810.
1811 d. 8 feb. at ungkarl Niels Jepsen og enkekone Gertrud Jensdatter begge af Ølgod sogn
agter at forbinde sig I ægteskab med hverandre, skulle vi underskrevne herved anmelde
begjære den befalede tillysning og som forlovere underskriver, at intet er deres ægteskab
hinderlig. Hans Hansen. Jep Nieslen med ført pen. Førend tillysningen skeete, mødte
ovenstående forlovere Hans Hansen og Jeppe Nielsen her i Ølgod Præstegård for mig og
erklærede, at de 2de forlovede Niels Jepsen og Gertrud Jensdatter havde besluttet at ophæve
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den indgangne forlovelse og ikke at ville forbinde sig i ægteskab med hverandre, hvorfore de
begjærede, at der ikke måtte ske nogen tillysning for disse af prædikestolen, og at det
ovenførte måtte tilbagekaldes og måtte ansees som ugjort. Dette deres andragende blev da
altså her indført i protokollen ifølge cancelliets resolution af 14 sep, 1759 og 18 dec. 1772 og
underskreven af dem begge. Ølgod Præstegård d. 8 feb. 1811. Hans Hansen. J. Nielsen. Som
overværende ?oth.
1811 d. 28 apr. at ungkarl Peder Nielsen Medum og pige Karen Christensdatter her af sognet
agter at gifte sig med hverandre og derfor forlanger tillysning, samt at intet er deres ægteskab
hinderlig, bevidner vi underskrevne forlovere. Christen Hansen. Niels Pedersen. Begge med
ført pen. Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 28 apr. 1811.
1811 d. 28 apr. at ungkarl Hans Peder Hansen af Ansager sogn og pigen Bodil Christensdatter
agter at gifte sig med hverandre og at intet er deres ægteskab hinderlig, der forlanges altså
tillysning og vi underskrevne underskriver som forlovere. Christen Hansen. Niels Pedersen.
Begge med ført pen. Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 28 apr. 1811.
1811 d. 23 maj at ungkarl Hans Christensen og pige Elisabet Mortensdatter begge her af
sognet agter at indlade sig i ægteskab med hverandre skulle vi hermed anmelde, begjære den
befalede tillysning af prædikestolen og som forlovere underskrive at intet er deres ægteskab
hinderlig i nogen måde. Morten Pedersen. Christen Hansen. Disse ere copulerede i Ølgod
kirke d. 23 maj 1811.
1811 d. 3 jun. at ungkarl Peder Iversen af Starup sogn og pige Elisabet Marie Pedersdatter
Haahr her af sognet agter at indlade sig i ægteskab med hverandre skulle vi hermed melde og
begjære den befalede tillysning, samt som forlovere underskrive at inter er deres ægteskab
hinderligt. Peder Sørensen med ført pen. Kjeld Kjeldsen med ført pen. Disse ere copulerede i
Ølgod kirke d. 3 jun. 1811.
1811 d. 7 jun. at ungkarl Laurids Peder Lauridsen fra Kvong sogn og pigen Anna Pedersdatter
fra Vognslund agter at indlade sig i ægteskab med hverandre og at intet er deres ægteskab
hinderligt, skulle vi underskrevne som forlovere bevidne og begjære den befalede tillysning af
prædikestolen. Søren Pedersen Smed. Peder Madsen. Begge med ført pen. Disse ere
copulerede i Ølgod kirke d. 7 jun. 1811.
1811 d. 6 okt. at ungkarl Ole Madsen Heager og pige Anna Johanne Nielsdatter af Strellev
agter at indlade sig i ægteskab med hverandre og at intet vides deres ægteskab hinderligt,
skulle vi herved anmelde og begjære den befalede tillysning af prædikestolen samt
underskrive som forlovere. Mads Pedersen. Niels Pedersen. Begge med ført pen. Disse ere
copulerede d. 6 okt. 1811.
1811 d. 17 nov. at ungkarl Ole Christensen Hesselho Tistrup sogn og pigen Anna Dorthe
Madsdatter her af sognet agter at indlade sig i ægteskab med hverandre, skulle vi
underskrevne herved anmelde og begjære den befalede tillysning, ligesom vi og som forlovere
underskriver, at intet er deres ægteskab hinderligt. Christen Marcussen. Mads Jacobsen. Disse
ere copulerede d. 17 nov. i Ølgod kirke.
1812 d. 2 feb. At enkemand Hans Hansen List og Maren Hansdatter begge her af sognet agter
at givte sig med hverandre skulle vi underskrevne herved anmelde, begjærende den befalede
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tillysning af Prædikestolen, samt underskrive som forlovere, at intet er deres ægteskab
hinderligt. Vedsted Lassen med ført pen. Hans Christian Troelsen.
Førend tillysningen skete mødte ovenstående forlovere og ærklærede på de forlovedes vegne,
at den imellem disse indgangne forbindelse var ophævet og begjærede at ingen tillysning
måtte ske, men at alt må ansees som død og magtesløs. Den nu deres erklæring blev derpå
indført i prrotokollen ifølge cancelliets rescript af 14 sep. 1759 og 18 dec. 1772 og
underskreven af dem begge. Ølgod Præstegård d. 2 feb. 1812. Vedsted Lassen. Hans Christian
Troelsen. Som overværende ?. Esmann
1812 d. 19 apr. at ungkarl Peder Andersen Thorlund og pigen Ellen Knudsdatter, begge her af
sognet, agter at givte sig med hverandre og at intet er deres ægteskab hinderligt, skulle vi som
forlovere underskrive og begjære den befalede tillysning. Mads Christensen med ført pen.
Knud Jørgensen med ført pen. Disse ere copulerede d. 19 apr. i Ølgod kirke.
1812 d. 26 apr. at ungkarl Christen Jensen Ørbæk af Havlund og pigen Anna Marie
Pedersdatter af Ølgod agter at indlade sig i ægteskab med hverandre skulle vi herved anmelde
og begjære den befalede tillysning, samt som forlovere at underskrive, at intet er deres
ægteskab hinderligt. Joen Nielsen. Niels Pedersen. Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 26
apr. 1812.
1812 d. 28 jun. at ungkarl Peder Olesen Vognslund og pige Maren Hansdatter begge her af
sognet agter at indlade sig i ægteskab med hverandre skulde vi underskrevne hermed
anmelde, begjære den befalede tillysning af prædikestolen, samt som forlovere bevidne, at os
intet er vitterligt, som kan hindre deres lovlige ægteskab, ligesom de og bevidner, at de begge
har havt de naturlige børnekopper. Knud Larsen Berg. Hans Christian Troelsen Agersnap.
Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 28 jun 1812.
1812 d. 26 dec. at ungkarl Jens Hansen og pigen Anna Louise Andersdatter, begge her af
sognet, agter at indlade sig i ægteskab med hverandre, skulle vi herved anmelde og begjære
den befalede tillysning af prædikestolen, samt forsikre at de ere ikke i slægtsskab, har havt de
naturlige kopper og ellers intet hinderlig deres ægteskab, dette bevidner vi som forlovere.
Anders Hansen. Hans Jensen Smed. Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 26 dec. 1812.
1812 d. 13 dec. Da ungkarl Christen Christensen Hesselho af Tistrup sogn og pigen Kirsten
Marie Christensdatter her af sognet agter at indlade sig i ægteskab med hverandre, skulde vi
underskrevne anmelde, begjære den befalede tillysning af prædikestolen, samt bevidne som
forlovere, at de begge have havt børnekopperne og at intet er deres ægteskab hinderligt.
Christen Christensen med ført pen. Christen Nielsen. Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 13
dec. 1812.
1813 d. 19 apr. Da ungkarl Christen Christensen Harkis og pigen anna Marie Eriksdatter,
begge her af sognet, agter at indlade sig i ægteskab med hverandre, skulde vi hermed anmelde
dette og begjære den befalede tillysning fra prædikestolen, samt som disses forlovere bevidne,
at de begge have havt de naturlige børnekopper og at intet os vitterligt er, som kan hindre
deres ægteskab. Mads Jessen Cathrinelund. Ole Christensen Harkis med ført pen. Disse ere
copulerede i Ølgod kirke d. 19 apr. 1813.
1813 d. 8 aug. At ungkarl Laurids Jensen af Hanning og pigen Mette Pethrine Hansdatter af
Ølgod agter at indlade sig i ægteskab med hverandre skulde vi anmelde og begjære den
befalede tillysning af prædikestolen samt som forlovere bevidne, at de begge have havt de
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naturlige børnekopper og at for resten intet er, som der kan hindre deres lovlige ægteskab.
Hans Jensen med ført pen. Knud Larsen. Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 8 aug. 1813.
1813 d. 26 sep. At ungkarl Hans Jørgensen Alslev gårdmand og pigen Else Cathrine
Pedersdatter her af sognet agter at indlade sig i ægteskab med hverandre, skulde vi hermed
anmelde og begjære den befalede tillysning af prædikestolen samt som forlovere underskrive,
at de begge ere ikke beslægtede med hverandre, at de har havt de naturlige børnekopper og at
ellers intet er, som kan hindre deres lovlige ægteskab. Goth. Mads Pedersen., Disse ere
copulerede d. 26 sep. 1813 i Ølgod kirke testerer Esmann.
1813 d. 26 sep. At ungkarl Niels Severin Haahr af Vestergård og pigen Karen Pertou
Pedersdatter ligeledes agter at indlade sig i ægteskab med hverandre, skulle vi underskrevne
hermed anmelde, begjære den befalede tillysning af prædikestolen, samt som forlovere efter
loven bevidne, at de ikke ere hverandre beslægtede, at de have havt de naturlige børnekopper
og at ellers intet er, som kan hindre deres lovlige ægteskab. J. Haahr sognedegn. Mads
Pedersen. Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 26 sep. 1813 testerer Esmann.
1813 d. 2 nov. At ungkarl Anders Mortensen og pigen Kirsten Marie Kjeldsdatter, begge her
af sognet, agter at indlade sig i ægteskab med hverandre, skulle vi her anmelde og begære den
befalede tillysning af prædikestolen, samt som forlovere bevidne, at de begge have havt de
naturlige børnekopper og at intet ellers er, som kan hindre deres lovlige ægteskab. Kjeld
Kjeldsen med ført pen. Morten Pedersen. Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 2 nov. 1813
uden foregående tillysning af prædikestolen ifølge en kongelig bevilling af 9 sep. 1813.
1813 d. 7 nov. At ungkarl Peder Andersen og pige Karen Pertou Haahr agter at indlade sig i
ægteskab med hverandre, skulle vi her anmelde og begjære den befalede tillysning af
prædikestolen, samt som forlovere forsikre, at de begge have havt børnekopperne, så og at
intet vides til hinder for deres lovlige ægteskab. J. Haahr sognedegn. Anders Hansen med ført
pen. Disse ere copulerede d. 7 nov. 1813 i Ølgod kirke.
1813 d. 14 nov. At ungkarl Jens Christian Christensen af Lindbjerg Mark og pigen Malene
Christensdatter af Bejsnap agter at indlade sig i ægteskab med hverandre skulde vi
underskrevne hermed anmelde og begjære den befalede tillysning af prædikestolen, samt som
forlovere forsikre, at de begge have havt de naturlige børnekopper, ej er hverandre beslægtede
og i øvrigt at intet er til hinder for deres lovlige ægteskab. Christen Christensen. Niels
Christensen. Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 14 nov 1813.
1813 d. 28 nov. At enkemand Søren Pedersen af Steyling her i sognet og pige Bodil
Lauridsdatter ligeledes her af sognet agter at indlade sig i ægteskab med hverandre skulde vi
underskrevne her anmelde og begjære den befalede tillysning af prædikestolen, samt som
forlovere forsikre at intet vides, der kan hindre deres forehavende ægteskab, ligesom og at
manden har havt de naturlige børnekopper. J. Haahr. Hans Pedersen. Disse ere copulerede i
Ølgod kirke d. 28 nov. 1813.
1813 d. 21 nov. At enkemand Jeppe Hansen og enkekone Gertrud Jensdatter begge her af
sognet agter at indlade sig i ægteskab med hverandre, skulde vi underskrevne hermed
anmelde og begjære den befalede tillysning af prædikestolen, samt som forlovere forsikre, at
intet vides til hinder for deres lovlige ægteskab. Mads Jessen ved Ølgod Kirke. Ebbe
Christensen Frøsig. Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 21 nov. 1813.
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1814 d. 3 apr. At enkemand Jens Lauridsen og Anna Marie Christensdatter begge af Ølgod
sogn agter at givte sig med hverandre og at de ønske at den befalede tillysning fra
prædikestolen straks må begynde, skulle vi herved anmelde, samt som forlovere bevidne, at
intet er, der kan hindre deres lovlige ægteskab, os vitterligt, samt at de ere ikke beslægtede.
Søren Ancher Jensen. Christen Nielsen. Disse ovenstående ere copulerede i Ølgod kirke d. 3
apr. 1814. Esmann.
1814 d. 24 apr. At ungkarl Niels Peder Hansen og pigen Anna Madsdatter agter at indlade sig
i ægteskab med hverandre, begge her af sognet, skulde vi herved anmelde og begjære den
befalede tillysning af prædikestolen straks måtte begynde, så skulde vi og som forlovere
bevidne, at de begge have havt de naturlige børnekopper samt at intet er, der i henseende til
slægtsskab eller andet, som kan hindre deres lovlige ægteskab. Mads Christensen med ført
pen. Hans Pedersen. Disse ere copulerde d. 24 apr. 1814 hjemme i huset, da bruden var bleven
syg.
1814 d. 30 sep. At ungkarl Jens Pedersen Vesterlist og pigen Mette Marie Mads
Christiansdatter agter at indlade sig i ægteskab med hverandre, skulde vi herved anmelde og
begjære den befalede tillysning af prædikestolen næste søndag, samt som forlovere bevidne,
at de ej ere hverandre beslægtede og at der intet er os vitterligt, som kan hindre deres lovlige
ægteskab, samt at de begge have havt de naturlige børnekopper. Søren Ancher Jensen Møller.
Niels Pedersen. Disse ere copulerede d. 30 sep. 1814 i Ølgod Kirke.
1814 d. 16 okt. At ungkarl Las Lassen og pigen Johanne Nielsdatter, begge af sognet, agter at
indlade sig i ægteskab med hverandre, skulde vi herved anmelde, begjære den befalede
tillysning af prædikestolen og som forlovere bevidne, at intet vides, som kan hindre deres
lovlige ægteskab, samt at de begge have havt de naturlige børnekopper. Las Lassen. Thomas
Nielsen. Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 16 okt. 1814.
1814 d. ? ? at ungkarl Kjeld Christensen Bejsnap og pigen Karen Marie Jensdatter, begge her
af sognet, agter at indlade sig i ægteskab med hverandre, skulde vi herved anmelde, begjære
den befalede tillysning af prædikestolen og som forlovere bevidne, at intet er os vitterligt, som
kan hindre deres lovlige ægteskab, samt at de begge har havt de naturlige børnekopper. Jens
Jensen med ført pen. Christen Nielsen med ført pen.
1814 d. 27 nov. at ungkarl Ole Frandsen og pigen Malene Christensdatter, begge her af
sognet, agter at indlade sig i ægteskab med hverandre skulde vi herved anmelde, begjære den
befalede tillysning af prædikestolen og som forlovere bevidne, at inter er os vitterligt, som
kan hindre deres lovlige ægteskab, samt at de begge have havt børnekopperne. Christen
Pedersen med ført pen. Niels Christensen. Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 27 nov. 1814.
1814 d. 27 nov. at ungkarl Peder Christensen og pigen Maren Nisdatter, begge her af sognet,
agter at indlade sig i ægteskab med hverander skulde vi herved anmelde, begjære den befalede
tillysning af prædikestolen, og som forlovere bevidne, at intet er os vitterligt, som kan hindre
deres lovlige ægteskab, samt at de begge have havt børnekopperne. Christen Pedersen med
ført pen. Nis Jensen med ført pen. Disse ere copulerede i Ølgod kirke d. 27 nov. 1814.
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