
4 bedsteforældre, 8 oldeforældre, 16 tipolder-  32 - 64 -  Så er vi jo lige pludselig i familie 

med hinanden alle sammen! 

________________________ 

 - Alle de små ting i hverdagen, som gør livet værd at leve, det er jo ikke dem, vi snakker så 

meget om. Det bliver som regel, de mere "saftige" historier der dukker op! 

Dem der viser, at vi på trods af vore fejltrin og dumheder, kan få et godt liv! 

_____________________ 

Det begynder sådan: ---- 

omkr.1730  Søren Christensen, bor i den sydligste gård i Odby, nu "Olesgård",  

(fæstegaard under Vejbjerggaard)  (parallel gaard) 

 

Søren er blevet enke, men han får fæstet en velvoksen pige,  Zidsel, fra Hvidbjerggård  og 

samtidig fæster han Niels Krabe Christensen fra Lyngs,19 år. Måske født i Serup.  

Søren gifter sig i 1734 med Zidsel, hun er godt 40 år da hun kommer ind i alkoven 

 - Søren bliver syg og dør samme år. 

Nu er det Zidsel som er ene om herlighederne - hun gifter sig med Niels - så han er mand i 

gården, 21 år yngre, så kommer han ind i alkoven! 

Der bliver heller ingen børn.  

Gården ligger dejlig, med dam og bakker, jord helt ud til Nissum bredning, men ... 

Keder han sig?  Niels falder i med nogle kammerater: 

Retsprotokollen: 

Niels Krabe og Peder Povelsen sammen med Lars Christensen af Ugelef var forsamlet hos 

Anders Jensen af Ugelef  til drik og spil, ej alene den ganske nat mellem søndag og mandag, 

men hele mandagen igennem, Gud til fortørnelse, næsten til forargelse og kongens lov 

modbrydelig.  

Ingen af de tiltalte var mødt til retsmødet, hvorved de erkendte sig skyldige, hver fik en bøde 

på 2 lod sølv og til bestridelse af omkostningerne i fællesskab 3 rigsdaler. 

Brændevinsbrænding havde jo været helt almindelig, men det var blevet ulovligt! 

Når retten sådan lige bliver taget fra en, holder man så lige? 

Niels og hans kammerater her, var vistnok de første i Refs herred, der blev dømt for 

brændevinsbrænding. 

Mon han blev forbedret af lærestregen? 

Bliver "en holden mand"!  

Efter 20 års ægteskab dør  Zidsel i 1754. Niels er da 42 år. 

 Et halvt år efter bliver han gift med Dorthe fra Serup.  26 år.  hun kommer i alkoven, og de 

får en børneflok på 9. 

3 af deres børn blev mine tip-tip oldeforældre!   - ikke indavl - fremavl! 



 

Niels dør i 1778, 66 år, og sønnen Christen bestyrer gården, som mor Dorthe køber til 

selveje i 1786. 

Christen Nielsen Krabbe får i 1794 skøde på en gård i Hellerød.  Han bliver selvejer! 

Blev min tiptipoldefar.  

En anden af Dorte og Niels´s børn, Anne: 

Der var jo visse forbindelser til Serup-folkene.  

På nabogården til mor Dorte fødehjem, var der sønnen Jens,  

 Anne og Jens blev kærester, det var også ret til måde, for de var hinanden værd i jordisk 

gods. Men.. 

  Der gik grimme rygter om at en foged var undervejs rundt i landet for at hverve de unge 

mænd til soldatertjeneste. Tjenesten kunne vistnok vare indtil 7 år. Vor Jens havde netop 

alderen til at blive udskreven, men dersom de var ejendomsbesiddere kunne man ikke 

udskrive dem . I den situation måtte der handles hurtigt, Jens kom på den brune plag og i 

galop over Serup sø, til Søndbjerg og på besøg hos pastor Vilse, og da Jens red fra 

præstegården havde han en lovformelig kontrakt på køb af sin fars gård. Som rygtet havde 

sagt indfandt fogeden sig inden længe med budskabet til Jens at han skulle ind som soldat.  

Jens protesterede med den begrundelse, at gårdejere ikke kunne udskrives. 

 Fogeden var klar over at dette var lavet for at undgå indkaldelsen, der blev retssag om 

sagen, og derfor kender vi den.  

Det endte godt for Jens,  han fik medhold  i retten, og han kunne gifte sig med Anne, - det 

var ellers noget andet end at blive mishandlet af de rå officerer i mange år. 

Som det var skik i Serup, fik Anne også mange børn - 10 styk. 

_____________________________________ 

I Hellerød boede et par husmandsfolk Mette Christensdatter Gade og Thomas Nielsen. Også 

mine tiptipoldeforældre. 

Deres barn nr. 2, Christen Thomsen Gade, blev min tipoldefar. 

Han var tømrer, og havde hverken jord eller hus. 

 

Blev kæreste med Cecel.  - Anne og Jens´s datter. -  Barnebarn af Dorte og Niels Krabe 

Cecel var jo gårdmandsdatter fra Serup. Så der kunne ikke blive tale om giftermål!! 

Men de blev gift, og en måned efter kom deres førte barn! 

 

Men de må have været foretagsomme og dygtige, Christen lånte Hest og vogn af manden på 

Bjørndalgaard og fik røget et læs ål, som han kørte til Østjylland og fik solgt.  

Christens bror, Morten, var fisker ved Tambohus, stamfar til alle Mortensenér ved 

Tambohus, havde måske leveret ålene! 

 

Inden længe kunne Christen købe hest og vogn.  

Køber i 1841 mtr. 1b fra Kappelgaard i Hellerød, og i 1872 mtr. 1a. 

 



  Blev en respekteret og holden mand! 

Hans søn Niels Gade blev gift med Niels Krabe´s oldebarn Maren.  

De blev mine oldeforældre. 

Han fortsatte handelsturene med røget ål, op i 1900 tallet. 

 

Deres søn, min bedstefar, Kristen Gade, blev gift i 1891 med Dorthea Marie - hun døde i 

barselseng. 

I 1894 med Jeprine Laura. Hun døde i 1897 af tuberkulose. 

I 1899 blev han gift med Mette fra Boddum. (Min bedstemor!) 

Hendes Tipoldeforældre var Dorte og Niels Krabe! 

Mette og Christen Gade fik 8 børn, så døde hun af barselfeber i 1915, da min far var 2 år. 

_______________________ 

På et tidspunkt kommer fars kusine  Kirstine Krabbe, Datter af Flovlevsmeden  Pe Krabbe 

og fars faster Sidsel til Skelhøjgaard som husbestyrerinde. 

Men da far så finder en kæreste i Uglev, --- Ja, så bliver hun gift med farbror Ajs, - og bliver 

selvfølgelig vores alle sammens  TANTE 

Borre:    Engjord med tuer = Borregaard 

En søn fra Borregaard, Poul Borre, bliver gift med blev Kirsten Nielsdatter Krabbe. Deres 

datter,  Mette bliver gift med Niels Gadegaard,  søn af Anders Gadegaard, Serup. 

Mette og Niels Gadegaard er således jeres  (oldeforældre) 

Kirstens søster, Maren bliver gift med Niels Gade og det er så vores (tip) oldeforældre! 

Poul (i) Borre  er lettere handikappet, men efter Anton Gadegaards beskrivelse rar og 

velbegavet.  Han overtog gården under hårde vilkår. 

Men en lystig svend, med stor lyst til kortspil og tilhørende vædske!   

Svogrene i Hellerød vil ikke blive ved at betale gildet, så de får et lille hus, lige overfor hvor 

jeg nu bor.  Poul Borre kan dog købe den for det, der var til overs ved salget af Egebjerg 

gårdene - ca, 1860 

Ikke Sdr. Kappel som Anton Gadegaard anfører, men en parcel der er udskilt fra Sdr. 

Kappel. 

Kirsten og Poul Borre´s datter,  Mette, blev gift med Niels Gadegaard  - Gammel Mett. 

______________ 

 

Kirsten og Poul Borre´s søn,  Chr. Borre er en driftig mand og får rettet op på det. Køber en 

del jord omkring mtr. 19b. 

 

Jeg har nu boet i den ejendom han fik bygget i 1906, siden 1962, og vi har haft et virkeligt 

god liv her. 

 

______________________________________________________________________________ 
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