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Der var engang en herredsfoged. Dem
har der været mange af gennem histo-
rien, men Las Michelsen, hvis slægt
jeg vil beskæftige mig med i denne

ombæring, skiller sig lidt ud fra den

store mængde. Han levede og virkede
i starten af 1500-ta11et i Nørre Horne
herred i Ringkøbing amt, fjernt fra
konge og centraladministration. og vi

kan flnde hans spor i tingb6gerne
frem til i hvert fald 1544.

Hvordan han selv har været som
person, kan vi ikke vide så meget om,

men han gØr sig bemærket ved at være

ophav til en stor slægt af herredsfoge-

der. Måske har hans egen far allerede
udøvet embedet, for omkring 1480

kendes en herredsfoged ved navn Mi-
chel Lassen, som oven i købet holder
til i samme by (Obling, Sdr. Bork
sogn) som Las. Sandsynligheden taler
for et slægtskab, men det er ikke be-
vist. Ligeledes menes det, at han har
været gift med en datter af en anden
tidligere herredsfoged, Bertel Lassen.

**§s*r;rffi*§
Det ligger fast, at hans sØnner og søn-

nesønner blev fogeder på stribe. To

sønner afløser hinanden på posten, og

den ene, Niels Lassen, sørger for, at

opmærksomheden rettes yderligere
mod familien, da han bliver anklaget
for manddrab og halshugget på N6rre
herreds ting den 16. oktober 1600. Fa-

milien låner 100 rdl. af en vistnok
temmelig tvivlsom herre, så de kan
betale lensmanden for tilladelse til
lade ham begrave i en kiste ved ting-
h6jen, frem for at han ender på stejle

og hjul, som dommen egentlig lyder
på.

Familiens ære er dog ikke mere

ramponeret efter denne skændsels-

dåd, end at Niels' ældste sØn, Las Niel-
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sen også kan gøre karriere som her-

redsfoged. Han optræder på tinge fra
1606 og frem, og undertiden fornem-
mer man. at han har arvet sin fars
(formodentlig) hidsige temperament;
han stævnes selv et par gange, den ene

å?!,s..{.s"n-g"se.tså.qti[qle-q:4,e-l"q,g.f st,".

sØg på voldtægt, og i hekseprocesser-

ne, som netop på dette tidspunkt får
bålene til at brænde over det ganske

land, spiller han en mindre flatterende
rolle. Der er dog ingen tvivl om, at han

er en rig og mægtig mand, og to af
hans sØnner, Niels og Visti, opnår
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Efterkommertavlen viser Las Michelsen med de af hans børn, børneb@rn og ol'
debqrn, som med sikkerhed vides at have været herredsfogeder.
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samme betroede hverv som han' Det

samme gælder enkelte af sønnesØn-

nerne.

Kilder
Jeg er så heldig, at mine rødder ræk-

kei tilbage til denne spændende slægt'

Det er jeg ikke ene om, slet ikke, og

familiens historie er taget op af flere

forskere, på forskellig vis. Jens Abild-

trup udgav allerede i 1951 Slægten

Abildtrup. En herredsfogedslægt ca'

1475-1700 (Jens Abildtrup: Slægten

Abildtrup. Eget forlag, 1951), hvor

han, på et tidspunkt, hvor han bestemt

ikke kunne træde ad allerede banede

stier i forskningen, har fundet meget

stof frem fra ikke specielt lettilgænge-

lige kilder. Den flittige og grundige

lokalhistoriker H.K' Kristensen kan

ikke undgå at komme ind På slægten i
sit omfattende værk omNørre Horne

Herred (H.K. Kristensen: Nørre

Horne Herred. Egvad Egnshistoriske

samling, Tarm, 1975). Retssagen mod

Niels Lassen har RibebisPen Peder

Hegelund skrevet om i sin dagbog

(Peder Hegelunds Almanakoptegnel-

ser 1565-1613, bd. 1. Ved Bue Kaa,

Historisk Samfund for Ribe Amt,

1976), heldigt nok, da retsprotokol-

lerne fraViborg Landsting ikke er be-

varet for dette tidsPunkt.

Ehbe §kammelsen
Det var herfra, jeg havde min forelø-

bige viden om herredsfogederne; jeg

hivde altså en del kviste og blade på

denne slægtsgren, men naturligvis kan

det aldrig skade at fors@ge sig med en

googling på navnene' Og minsandten

orn itt. jeg en dag st@dte På en for-

bavsende nYhed. Jeg havde navn På

den henrettede Niels Lassens kone;

hun hed i følge mine kilder Maren

Nielsdatter, men oPhav til hende

kendtes ikke - hvilket ikke kunne un-

dre, kvindens stilling på den tid taget i

betragtning. Men en slægtstavle på

Nettet præsenterede et forældrepar til
hende, Niels Clausen Bild Strangesen

og Karine Pedersdatter hed de, og

ikke nok med det. Hun var forsYnet

med en lang fornem anetavle, tilbage

gennem adskillige slægtled gik den,

indtil den standsede oP ved Ebbe

Skammelsen, der skulle være født om-

kring 1170. Om ikke andet så er den

godJ fUUe kendt fra folkevisen, hvor

åer berettes om, hvordan han vog sin

fæstemØ, som i hans fravær havde æg-

tet hans bror - fordi træder Ebbe

Skammelsøn så mangen sti vild, som

det hedder i folkevisens omkvæd'

Noglet om snalsken?

levede endnu 1.546. Ikke et ord om

kone eller børn @anmarksAdels Ar-

bog. 1888, s. 69). Det er altså ikke her-

fra historien og koblingen mellem

Maren Nielsdatter og Strangesen-

slægten stammer.

Nu er det heldigvis sådan, at forsk-

ningen i herredsfogedslægten slet ikke

.t uftlutt.t med de nævnte ældre un-

ders@gelser. Den, der i dagens Dan-

mark ved mest om denne familie, er

formentlig Holger Hertzum-Larsen,

der efter iørst at have udarbejdet sin

egen meget omfattende slægtshistorie

f* turnr. vestjYske egne, fortsatte

med at gennemtrawle tingbøger,

domsudskrifter og andre dokumenter

fra en tid, som de fleste almindelige

dpdelige slægtsforsker ikke kommer i

nærheden af. Her er han stødt på spor

efter famiiien adskillige steder, og en

stor del af hans fund er samlet i et do-

kument, Øster og Vester Horne h',

Herredsfogeder m.m.,som kan flndes

i DIS-Arkiv På DIS' hjemmeside:

kortlink. dk/dis- danmark/7dxf

§ahbek"slæglten
Jeg har spurgt Holger, om han På sine

vandringer gennem dokumenterne

har mØdt noget, der kunne tale for et

slægtskab mellem Maren og Niels

Stringesen. Det havde han ikke, men

han biagte mig På sporet af det, der

må være den oprindelige kilde til teo-

rien, nemlig Slægtsbog overVisti Mad-

sen Rahbek, Borris og Christen Chri-

stensen Rahbek, Albæk (Slægtsbog

over Visti Madsen Rahbek, Borris og

Christen Christensen Rahbek, Albæk,

bd. 1. S1ægtshistorisk Institut, A1-

lingskovby, 197 0-7 1).Værket er udar-

bejdet i 197 O-7 1 af bureauet Slægtshi-

storisk Institut'
Denne bog skYndte jeg mig at be-

stille hjem via mit bibliotek' Den om-

handler efterkommere efter parret

Jens Christensen og Maren Vistisdat-

ter, der omkring 1664 sad På gården

Rabæk i Ådum sogn. Blandt efter-

kommerne er en notabilitet som Knud

Lyne Rahbek, og anetavlen rækker

tiibage til vores herredsfogedslægt'
' Her få. Mut.n Nielsdatter sit eget af-

snit. Det hedder i bogen: "Maren

Hvem vil ikke gerne have sit stamtræ

for@get med en stor, sPændende gren?

Da jeg søgte lidt videre, dukkede ræk-

kenop på fle.e andre slægtshjemmesi-

der, nogle steder mere udbYgget end

andre steder, det var f.eks' ikke alle,

der var nået tilbage til Ebbe Skam-

melsøn. Jeg fandt den også i en slægts-

historie, der var udgivet i rigtig bog-

form. En hjemmeside skrev dog om

Maren Nielsdatter, at hun "menes af

ubekræftede kilder at være datter af

Niels Clausen, men beviser savnes"

(http ://www.cbt1926.dk/).

Er der noget om snakken? Der er

ingen tvivl om, at kilden til den mid-

delalderlige slægt Strangesen/Bild er

Danmarks Aclels Årbog.l årgang 1888

flndes en større gennemgang af slæg-

ten Bild, der også omfatter navnene

Frost og Strangesen. Adels Årbogen

lader sligten starte med hr. Esge Ud-

sen tidligt i 1300-tallet og nævner ikke

Ebbe SkammelsØn, som vel heller

ikke er andet end en folkevisefigur,

når det kommer til stYkket? Derimod

bliver helten fra Randers,Niels E'bbe-

sen, koblet På som sØnnesØn til hr'

Esge.

tlertzums fund

Lad nu anerækken hvile. Den kan

man lægge i, hvad man vil. Det sPrin-

gende punkt er imidlertid, om Adels

Årbogen overhovedet nævner en dat-

ter af Niels Clausen Bild Strangesen,

ved navn Maren? DeI gØr den ikke'

Niels Clausen anf6res som ældste sØn

af. Claus Strangesen til Nørholm

(Øster Horne herred) og Holm (Bø1-

ling herred); selv arver han begge

godserne, og det hedder om ham, at

f,an "taxeres 1525 tll at stille tre Gla-

vind og kaldes da Niels Strangesen,
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ltlielsdatter's anetavle er usædvanlig
stor. Vi har kendskab til måske over

1000 aner, så vi vil være i stand til at

kunne opstille en anetavle for RAH-
BEK-slægten af helt enestående di-
mensioner. Det vil dog være et meget

stort ekstraarbejde og vel også falde
udenfor meningen med denne skegts-

bog, men skulle der i Rahbek-slægten

vise sig at være interesse for udarbej-

delsen af en detaljeret fuld anetavle-

opstilling, kan det lade sig gøre, og vi
skal gerne påtage os opgaven.

Nedenfor vil vi n@jes med at vise

MAREN NIELSDATTER's forbin-
delse nogle led tilbage. Den kan fpres
tilbage gennem danske konger, tyske

kejsere, og gennem så godt som alle

europæiske fyrstehuse i talrige forgre-
ninger tilbage til 3-400 år efter Kristi
Fødsel - ja, if@lge enkelte forskere, bl.a.

Mogens Bugge, Oslo, skulle den kunne

fqres tilbage til før Kristi Fødsel til bl.a.

den sachsiske konge HARDERIK, der

levede ca.90 år fgr Kristi Fgdsel, for så

vidt, som den officielle historieskriv-
ning er rigtig".

Tynd anetavie
Store ord, men - dokumentation er

ikke lagt frem! Tværtimod, læseren

spises af med en særdeles kortfattet
oversigt over den "nærmeste adels-

slægt", der her går tilbage til Ebbe
Skammelsen. For som man også kan
læsei "Der vil naturligvis også om

ovenstående forholdsvis få forfædre
kunne fortælles og oplyses adskilligt,
men mange - der ikke har specielle in-
teresser i den slags anetavler vil let fqle
det som fyld -".Heldigvis blæser der
andre vinde i dag, når det drejer sig

om levende og spændende formidling
af slæglshistorier!

Slægtsbogen har 40 år på bagen og

er lavet af et flrma, som ikke længere

eksisterer. Ud over en kort gennem-

gang af kildetyper og de problemer,
der møder forskerne i det daglige ar-

bejde på arkiverne, ved genealog H.P.

Aagaard (er det mon også ham, der
har foretaget det genealogiske detek-
tivarbejde i dette tilfælde?), er der in-
tet oplyst om kilderne. Ikke en lille-
bitte henvisning, der kunne tale for, at
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Klip fra jordebogen,

hvor Maren Nielskone
er nævnt.

vores Maren har trådt sine barnesko
på Nprholm gods...

lllaren l{ieleksne
Hvad så? Kan vi komme tætlere pir?

Jo, et enkelt skridt kan vi tage. For
blandt alle Holger Hertzums afskrif-
ter flndes et klip fra en jordebog fra
Lundenæs lens regnskab 1607-08. Her
er opregnet flere medlemmer af her-

redsfogedslægten, der sidder på deres
jordegne (selvejede) gårde. Under
Sdr. Bork læser vi: En jordegen gård
Maren Niels Lassens, byg 2 @rte, skov-
svin 7, toftpenge 4 alb., hestegæsteri 4.

Tre stk enge i Arnager forne Nr. 45.

Maren Nielskone bruger, smØr 18 mk.,

nok en eng forne Maren Nielskone
bruger, smØr 6 mk. Altså, Niels Las-

sens enke residerer stadig på gården

og har desuden nogle enge til sin rå-
dighed, og hun svarer diverse afgifter
til lenet. Som en sidegevinst får vi
navnet: Maren Nielskonel Denne kil-
de oplyser kun, at hendes ægtefælle

har båret navnet Niels, der er her ikke
skygge afbevis for at hendes far over-

hovedet har været en Niels. Mulighe-
den foreligger naturligvis, men bevis-

byrden er unægtelig blevet en tand
tungere.

Og når vi er i gang med brikkerne,
der ikke rigtigt vil falde i hak, så kan
det undre, at Maren, hvis hun virkelig
havde den adelige slægt at st@tte sig

til, ikke har hentet hjælp her, i stedet

for at hun og sønnerne har været hen-

vist til at låne 100 rdl. til mandens ki-
stebegravelse? Og hvorfor er der ikke

- så vidt vides - nogle af hendes sØn-

ner, der får navnet Claus? Nej, isen

under slægtsteorien er ikke egnet til
at bevæge sig ud på.

Kildekrit!§s

Hvad kan vi lære af dette? Ja, fgrst og

fremmest at en oplysning ikke n@d-

vendigvis bliver sand, fordi man kan
flnde den mange steder, slet ikke i
vore tider, hvor en publicering af en

historie kun kræver et museklik. End-
videre at heller ikke trykt litteratur
behøver at være vederhæftig. Man
kan ikke være forsigtig nok med sine

kilder. Som ægte slægtsforsker-freak
jagter man sine aner og vil selvf6lgelig
grave sig så langt tilbage, som man nu

kan komme, men dokumentationen
skal være i orden, i hvert fald noget

med "sandsynligheden taler for...". En
anetavle på meget gyngende grund
giver ikke den rette "høje" fornem-
melse. Den kan vi ikke rigtigt bruge til
noget.

Til gengæld kan vi glæde os over, at
jagten på anerne er uden ende. Der vil
altid være nye sten, der kan vendes. I
tilfældet Herredsfogedslægten får
man dog en del serveret. Thg et dyk

ned i det væld af oplysninger, der lig-
ger i DIS-Arkiv!
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