
Skipperslægten Hundevad i 1700-tallets 
Haderslev 
Af Bodil Clausen 

Forslægten til denne gren af »Hundeoaderne« er blevet behandlet i Per 
sonalhistorisk Tidsskrift 1991:1. Kirkebogsmaterialetfra Marie kirke, 
nu Vor Frue, domkirken i Haderslev er først bevaret fra 15.9.1737 for fød 
te, døde og viede fra 1758. Dette faktum har gjort det vanskeligt umiddel 
bart at belyse byens personalhistorie, andre kilder har måttet inddrages. 

Bindeleddet mellem frigårdsslægten Hundevad i Vonsbæk by og hader 
slevgrenen går over Ørby, en af de dengang fire landsbyer i Vonsbæk 
sogn. 

Erich Nissen Hundevad er født omkring 1610 på gården Hundevad 
som søn af Nis Erichsen. 1636 har han fået borgerskab i Haderslev, I hvor 
han endnu ses 1655.2 De mellemliggende år er kildemæssigt magre, kun 
Vonsbæk kirkeregnskab" kan oplyse om et lån på 60 mark, optaget 1646. 
1660 betaler Erich Nissen Hundevad kontribution af en hel fæstegård, 
Avnøgård i Ørby," han fæster 1662 for 3 Rigsthaler." Her bliver han til sin 
død ca. 1687. Hans hustru er ukendt. 

Sønnen Jørgen Erichsen Hundevad har fra 16836 drevet Avnøgård og 
fæster den 1687.7 Han er født 1644 og dør 1732, begravet 2.2. fra Vons 
bæk kirke. Han er omkring 1677 blevet gift i Ballum præstegård" med 
Kirsten Erichsdatter Kylling fra Fyn.? Dette par får i hvert fald fem børn, 
hvoraf sønnerne Erich (den ældste) og Jørgen begge bliver skippere i 
Haderslev. Før jeg begynder på skipperslægten, skal de tre øvrige børn 
kort behandles. 

I. Erich Jørgensen Kylling, næstældste søn, er født ca. 1680 og dør 1768, 
87 år gammel, begravet 28.6. fra Vonsbæk kirke, 1702 gift med Maren 
Matzdatter af Vonsbæk. Ved deres bryllup har Jørgen Clausen Hunde 
vad og Morten Lauritzen, begge slægtninge og fra Vonsbæk, været oppe 
at slås, for dette får de en bøde." 1713 overtager Erich Jørgensen Kyl 
ling gården Frilund i Ørby." Parret får tre børn: Kirsten (1704-82),12 El 
sebeth (1706-68) 13 og sønnen Matz Erichsen Kylling, denne er født 1709 
og drukner i Haderslev Fjord den 29.9.1764, begravet 2.10. fra Vonsbæk 
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kirke. Den 19.11.1733 er Matz Kylling i Vonsbæk kirke blevet gift med 
Cecilie, datter af Jørgen Clausen og Johanna Jørgensdatter på Hunde 
vad. Cecilie er født 1713 og dør 1769 i Haderslev, 56 år gammel, begra 
vet 22.6. fra Marie kirke, efterladende sig tre børn: Erich, døbt 18.8.1734 
i Vonsbæk.!" Jørgen, døbt 20.10.1737 i Haderslev og David, døbt 
5.5.1743 sammesteds. En fjerde søn Peter Mathias er født 1749, han dør 
sikkert hurtigt, idet der 14.9.1753 igen døbe s en søn Peter Mathias, han 
dør 1754 (ringning) .15 Matz Erichsen Kylling er skipper i Haderslev, 
hans skib, en kreyer (krejert), hedder Hvide Svane.!" Sønnen Erich Ma 
tzen Kylling følger sin far som skipper. Han bliver 14.7.1772 i Marie kir 
ke gift med Birgitha Catharina, Hans Hansen Krolls datter fra Hader 
slev. Her ses at både far og søn har været/ er skippere. 

II. Annejørgensdatter (1688-1743), ca. 1708 gift med Hans Petersen fra 
Sillerup, Fjelstrup sogn, Tyrstrup herred. De overtager 1708 Avnø 
gårdY 

III. AnnekenJørgensdatter er født 1697 og dør 2.4.1766,69 år gammel, 
begravet 6.4. fra Vilstrup kirke. Den 12.5.1716 bliver hun gift med Hans 
Nissen i Kelstrup, Vilstrup sogn, Haderslev herred. Hans Nissen ses fra 
1724 med tilnavnet Heisagger, lig faderen Nis Hansen Heisagger i Kel 
strup." Hans Nissen er døbt 8.4.1688 i Vilstrup kirke og dør 27.10.1770, 
82 år, 6 mdr. og 19 dage gammel, begravet 1.11. sammesteds. De får seks 
børn." Datteren Anne Kirstine er født 1730 i Kelstrup, døbt 16.7. Hun 
bliver 26.10.1758 gift for anden gang, med Oluf Pedersen (1719-81) i 
Binderup, Sdr. Bjert sogn, Tyrstrup herred. Hun dør 5.2.1811 i Binde 
rup. Deres børnebørn viderefører slægtsnavnet Hundevad." 

Haderslev-skipperne 
l. Erich (jørgensen) Hundevad senior, skipper og borger i Haderslev 
bor på Slotsgrunden." Han er født 1678-79 på Avnøgård i Ørby, som 
ældste søn af Jørgen Erichsen Hundevad og Kirsten Erichsdatter Kyl 
ling. 1749 er Erich Hundevad senior vidne på Haderslev herredsting." 
han er da 70 år gammel. Sognefoged og sandemand Erich Kylling i 
0rby sender i foråret 1730 en ladning gods til København= med sin 
bror Erich Hundevad seniors skib Nordstjernen, her bekræftes slægtska 
bet. Varer udført fra Slesvig til »andre lande«, det gælder også kongeri 
get, skulle anmeldes på herredstinget. Den 13.2.1710 ringes der med 
Marie kirkes klokker til bryllup" for Erich Hundevad og Anna Christina 
Willumsdatter Biørnsen, datter af Willum Biørnsen og Ellen N.N. Den 
8.4.1709 er indgået en ægteskabskontrakt," ifølge hvilken brudgommen 
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får skøde på svigermoderens ejendom på Slotsgrunden, for til gengæld 
at udrede fædrene og mødrene arv til Jørgen Willumsen, samt give ham 
frit ophold i huset. Erich Hundevad må som sikkerhed for arven, 600 
mark lybsk, give pant i sit skib Die Liebe. Ejendommen ligger mellem 
»Hans Greves til øst og Lorentz Nygårds til vest, fra gaden og ned til gra 
ven, som nu er bebygget, beplantet og bestablet«, Erich Hundevad har 
ifølge undersøgelseskommisionen allerede 1708 beboet huset, der er på 
to etager, med stald, gårdsplads og indkørsel, til huset hører en lille kål 
gård (have). For dette betaler han 24 sko i ejendomsskat (Grund Heur) 
samt 4 rd. i kontribution.I" Husets forrige besidder er salig doktor Gru 
be, hvis enke endnu bor her, men er fattig, hun dør 29.4.1721 (ring 
ning). Denne enke må uden tvivl være identisk med Willum Biørnsens 
enke Ellen N.N., idet det netop fremgår af ægteskabskontrakten 1709, at 
Erich Hundevads svigermor er dybt forgældet. Willum Biørnsen er død 
før 5.6.1700,27 så der er så rigeligt plads til et nyt ægteskab for enken. 
Erich Hundevad har 1720 en bod på Naffet.28 Anna Christina Biørnsen 
dør 24.4.1730 (ringning). Den 13.12.1734 konstitueres skipper og 
købmand jes Kehlet, Slotsgrunden, på Haderslev herredsting," som for 
mynder for skipper Erich jørgensen Hundevads yngste datter Anna 
Christina Hundevad. Dette kan betyde, at faderen har skiftet med sine 
børn, formentlig med et nyt ægteskab for øje. Denne anden hustru er i 
øvrigt ukendt. Selv dør han 23.12.1752 (ringning). Tre børn af første 
ægteskab lever, tre andre er døde henholdsvis 1715, 1718 og 1725 (ring 
ning). Hans hus på Slotsgrunden er 1752 overtaget af skipper Andreas 
jacobsen.'? 

la. Datteren Ellen er formentlig født ca. 1711. Den 12.1.1734 bliver 
hun i Haderslev gift med tobaksspindersvendjacob jacobsen, der er løst 
kongebrev" og der ringes med kirkens klokker. Han dør 1759 og begra 
ves den 18.12 på Klosterets kirkegård, arm dvs. fattig. Ellens død er ikke 
registreret i kirkebogen, så hun er formentlig død før 1758, der er ikke 
registreret nogen ringning. jacob jacobsen var søn af skipper jacob ja 
cobsen og Ellen Matzdatter på Slotsgrunden." 

l b. Sønnen Erich (Erichsen) Hundevad junior er født 1712,33 dør før 
1771,34 han er købmand i Haderslev og bor 1752 på Slotsgrunden i sin 
svigerfars tidligere hus." Den 5.12.1748 er han i Marie kirke blevet gift 
med jomfru Maria Margretha, datter af købmand Mathias Nissen (død 
før 1743)36 og anden hustru Catharina Dorothea (1701-64), datter af de 
puteret borger Peter Bendixen Cramer i Haderslev. Også ved dette bryl 
lup løses der kongebrev og ringes med kirkens klokker. jomfru Nissen 
er født 1720 og dør 17.1.1783 i Haderslev, 62 år, l md. og 20 dage gam 
mel. Den 23.5.1755 døbes sønnen Mathias, han dør 11.6. samme år 
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(ringning). Den 22.11.1771 bliver datteren Catharina Dorothea Hunde 
vad gift med advokat Jørgen Jensen i Haderslev. Hun er døbt 21.9.1749 
og dør 19.2.1777, 27 år gammel, efterladende en datter Maria Margare 
tha Iversen. 

le. Datteren Anna Christina Hundevad er født 1719. Ca. 1737 bliver 
hun gift med Claus Nielsen, skipper og borger på Slotsgrunden i Ha 
derslev." Claus Nielsen er søn af Niels Petersen (1674-1751) og Anna 
Clausdatter (født 1679), gårdfæstere i Åstrup." Han kaldes senere også 
Claus Nielsen Hundevad, er født 1707, døbt 25.4. og dør 1760, begravet 
i stilhed kl. 5 om morgenen den 10.6. på Sct. Marie kirkegård. Deres søn 
Erich Clausen Hundevad er formentlig født før 15.9.1737 (kirkebogens 
begyndelse), idet hans dåb ikke er registreret i Marie sogn. Han bliver 
6.5.1774 gift i Haderslev med Anna Sophia Carstensen (1745-78), datter 
af tobaksspinder, deputeret borger i Haderslev, Herman Carstensen 
(1714-88) og Metta Maria Marckmann fra Sønderborg (1720-82). Erich 
Clausen Hundevad er 30.12.1777 deputeret borger og bor på Slotsgrun 
den." Claus Nielsens enke bliver 18.11.1763 gift for anden gang, ved 
huskopulation, med Anker Jørgensen af Bæk, Vonsbæk sogn. Hun dør 
31.10.1773 i Haderslev, 54 år gammel og efterlader kun sønnen Erich, 
der er myndig. En søn Nicolay, døbt 27.2.1746, er død i Surinam før 
1773.40 

2. Jørgen (jørgensen) Hundevad senior, skipper i Haderslev, bor på 
Slotsgrunden, Slotsgade 22, erhvervet ca. 1715 fra slægten Klinge." Iføl 
ge undersøgelseskommissionen 170842 har han en lille bod med lidt 
jord, den har tidligere tilhørt Christian Jacobsen. Jørgen Hundevad se 
nior er født midt i februar 1684 på Avnøgård i Ørby, han dør 9.2.1772, 
næsten 88 år gammel. Her oplyses hans forældres navne og bopæl, for 
moderens vedkommende tillige hendes fødested, Fyn. Jørgen Hunde 
vad senior er før 1708 blevet gift med Catharina, datter af Matz Knudsen 
(død 1705) og Kirsten N.N. (død 1727), Bæk, Vonsbæk sogn." Cathari 
nas data er i øvrigt ukendte. 1708 bor Jørgen Hundevad til leje hos bro 
deren Erich.44 Den 16.12.1729 løser Jørgen Hundevad, Haderslev, kon 
gebrev.45 Da der ikke synes at være andre muligheder, er det formentlig 
et hidtil ukendt andet ægteskab, Jørgen Hundevad indgår. Tre børn af 
første ægteskab kendes. J 

2a. Sønnen Jørgen Oørgensen) Hundevad junior, skipper og borger 
på Slotsgrunden i Haderslev, er født 1708 og den 6.12.1728 gift med 
N.N. (ringning). Hun dør 7.5.1735 (ringning). H!-ln begraves muligvis 
fra Åstrup kirke den 19.5., idet pastor Monrad i Astrup i sin kirkebog 
har noteret hendes begravelsesdag med bemærkningen, at hun var stift- 
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amtmandsdatter fra Bergen." Jørgen Hundevad junior bliver 7.9.1736 
gift igen (ringning) med kniplingshandler Jens Callesens enke, Anne 
ken fra Slotsgrunden."? Hun er døbt 3.3.1697 i GI. Haderslev kirke, som 
datter af Hans Nielsen Sielland og Cathrine Pedersdatter født i Feldum, 
Vonsbæk sogn." Sønnen Jens Jørgen døbes 18.9.1737, han dør 16.4. 
1738 (ringning). 1740 sælger Jørgen Hundevad sin galiot Håbet til Jør 
gen Bertelsen i Aabenraa." 1743 er Jørgen Hundevad dog stadig skip 
per, idet han sejler for sin far.50 1748 nævnes han som handelsmand, er 
vidne i en retssag." Efter kgl. byfoged Friederich Klinges død 1767 
køber Jørgen Hundevad junior hans statelige hus Slotsgade 20.52 Ved sin 
død 18.8.1770 er Jørgen Hundevad kirkeforstander, køb- og handels 
mand, 62 år gammel og efterlader sig ingen livsarvinger. 53 Enken Anne 
ken (Anna) Hundevads dør 9.3.1777,82 år gammel og begraves 14.3. i 
Marie kirke, Haderslev. Jørgen Hundevad juniors brorsøn købmand i 
Haderslev Jens Mathiassen Hundevad, født 20.1.1751 i København, 
overtager 1776 Slotsgade 20.54 Her står hans bryllup den 11. 7.1777 med 
herredsfoged Reinhard Diederich Reimer og Dorothea Strees i Beier 
holms datter Charlotte Reimer. 

2 b. Sønnen Mathias Hundevad er født ca. 1710 og dør 17.12.1792 i 
København, begravet i Vor Frelsers kirke. Han tog 22.1.1744 borgerskab i 
København som silke- og klædekræmmer, med forretning på Børsen, 
1772 rådmand. Den 17.6.1744 gift ved huskopulation medjomfru Mette 
Kirstine Povelsdatter (1723-87). Angående hans efterslægt, se Th. Hauch 
Fausbøl: Slesvigske Kirkebogsuddrag, 1908, s. 24f. 

2 c. Datteren Maria Christina Hundevad er født sidst i september 
1722.55 Hun får 5.11.1745 kongelig dispensation" til at gifte sig med sin 
fætter Jep Nissen i Ørby, enrolleret matros. Brylluppet er ikke registre 
ret i Vonsbæk kirkebog, så vielsen er formentlig sket i Haderslev, hvilket 
passer med at skipper Jacob Nielsen 31/2 måned senere den 22.2.1746 
bliver gift i Vor Frue (ringning), og 1752 ejer Jacob Nissen Jørgen Hun 
devads hus Slotsgade 22,57 men 1769 ses Jørgen Hundevad senior atter 
som husets ejer." Jep Nissen og Jacob Nielsen/Nissen er formentlig 
samme person. En søn Jørgen, døbt 7.12.1750 i Haderslev, er yngste 
barn. Madame Nissens dør 1792 på færgegården i Årøsund, Øsby sogn, 
70 år gammel, minus 1 måned og 6 dage, og begraves den 24.8. fra Øsby 
kirke. Hun opholdt sig hos datteren Brigitha Catharina, døbt 16.9.1746 
i Haderslev, begravet 22.9.1794 i Øsby sogn. Brigitha Catharina er sam 
mesteds i 1766 blevet gift med postmester Chr. Fr. Bøeg af Årøsund, søn 
af færgemand Jens Bøeg (1698-1770) og Karen Sommersted, Årøsund. 
Jep/Jacob Nissen/Jacob Nielsens død er forgæves søgt i Haderslev og 
omegns kirkebøger. 
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Skipper Claus Jørgensen Hundevad er også rundet af frigårdsslægten 
fra Vonsbæk. Den 25.4.1747 får han borgerskab som skipper i Hader 
slev.'" her oplyses at han er født i Vonsbæk.P" Han er søn af Jørgen Clau 
sen, ejer af Hundevad fra 1709, ogJohannaJørgensdatter fra Halk,61 gift 
1712. Claus Hundevad er født midt på sommeren 1721, idet han dør 
1792, 71 år og 5 mdr. gammel og begraves 1.12. fra Vonsbæk kirke, her 
kaldes han stadig skipper. Han sejlede bl.a. på Liverpool med salt og to 
bak.62 1748 og 1749 fik han algiersk pas." 64 Hans skib St. Michael.t" en 
enmastet galease bygget 1747, forlise r 1753.66 Den 20.11.1750 er han i 
Vonsbæk kirke blevet gift med Bodel Maria, datter af Nis Hierresen 
(1695-1747) i Feldum, Vonsbæk sogn og Maren, Hans Gottfredsens dat 
ter (1697-1788), gift 1723. Bodel Maria er født 1724 og dør 1797, 73 år 
og 4 mdr. gammel, begravet 22.12. fra Vonsbæk kirke. Parret efterlader 
3 børn: Jørgen, dåb ikke fundet, Nis, døbt 1754 i Vonsbæk, og Johanna 
Cathrina, døbt 1756 sammesteds. Claus Jørgensen Hundevad er svoger 
til skipperne Matz Erichsen Kylling67 og Andreas Jacobsen, begge Slots 
grunden i Haderslev. 

Nis Erichsen Hundevad, død> 1636 

Jens Nissen Hundevad 
Død> 1671 

Erich Nissen Hundevad 
ca. 1610-1687 

Sidsel Jensdatter g. m. 
Claus Nissen fra Årø 

Jørgen Erichsen Hundevad 
g.m. Kirsten E.Kylling 

Jørgen Clausen Hundevad 
g .m. Johanne J ørgensdtr. 

EJH (l) - EJK (I) -lJH (2) - AJdtr. 
(II) - AJdtr. (III) 

Claus Jørgensen Hundevad la, Ib, le. 2a, 2b, 2c. 

Personerne trykt med fed skrift findes i hovedteksten, yderligere oplysninger om de 
øvrige kan findes i min artikel i Personalhistorisk Tidsskrift 1991:1; eller i 
min bog side 210, 228-230 (nævnt i note 4). 

Noter: 
RA: Rigsarkivet. 
LAAa: Landsarkivet, Aabenraa. 
HB: Haderslev byhistoriske arkiv 

2. LAAa: Haderslev Provstearkiv nr. 604, Vons 
bæk kirkeregnskab 1564-1714. 

3. Som note 2. 
4. RA: Film S 2709-2711. Haderslev amtsregn 

skab, kontributionsregnskab 1660-65. Se end 
videre Bodil Clausen: Gårde i Haderslev og Ty'c 
stmt) herreder 1531-1753, Historisk Samfund 

I. HB: Thomas Otto Achelis: Borgerbog Haderslev 
1630-1864. 1636 nr. 65,2.4. Erich Nissen fra 
Hundevad. 
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for Sønderjylland 1997, s. 228 ff. ISBN 87- 
7406-092-9. 

5. RA: Film S 2671. Haderslevamtsregnskab 
1662-63, fæsteregister 1662. 

6. RA: Film S 2707. Haderslevamtsregnskab, 
plovskatregister 1683. 

7. RA: Film S 2691. Haderslevamtsregnskab 
1686-87, fæsteregister 1687. »[ørgen Hunde 
vad skal fæste sin salig fader Erich Hundevads 
hele fæstegård for 8 Rthl.« 

8. LAAa. Haderslev Vor Frue kirkebog 1767-73, 
47 Ab 2, fol. 163b. 

9. Som note 8. 
10. RA: Film M 43 321. Haderslevamtsregnskab 

1704, bøderegister 1702. 
ll. RA: Film S 2701. Haderslevamtsregnskab 

1713-14, kontribution 1713. 
12. LAAa: Vonsbæk kirkebog 1716-63, 43 Aa l, 

fol. 33b. Den 5.8.1721 gift med Erich jensen, 
gårdmand i Bæk, Vonsbæk sogn. Se også Gå,c 
de i Haderslev ... , side 219 f (se note 4). 

13. Som note 12, fol. 34b. Den 15.ll.1725 gift 
med Claus Sørensen, der overtager sin sviger 
fars gård. 

14. Som note 12, fol. 8b. Pastor Antoni Klinge 
oplyser: d Matz Erichsens fravær, døbes hans 
søn Erich«. Jørgen Clausen Hundevad holdt 
barnet. Blandt fadderne ses Erich Jensen i 
Bæk. 

15. LAAa: Haderslev Vor Frue præstearkiv, 47 Ca 
3, klokkeringningsregnskab, døde. Navnere 
gister findes på læsesalen. 

16. LAAa: Retsbetjentarkiv nr. 200, Haderslev 
herreds tingprotokol 1740-44, fol. 309a. Den 
15.9.1743 er foretaget taksering af flere skibe. 

17. Gårde i Haderslev ... , s. 229 (se note 4). 
18. Nis Hansen er født i april 1647 i Hejsager og 

dør 1735, 88 år og 7 mdr. gammel, begraves 
27.11. Den 28.9.1680 er han i Vilstrup kirke 
blevet gift med Maren.jørgen Matzens datter 
af Kelstrup, døbt 19.1.1662 og død 1731, 69 
år minus en uge gammel, hun begraves først i 
januar måned. 

19. Den 11.4.1717 døbes sønnen Nis. Blandt fad 
derne ses Erich Hundevad fra Haderslev. Nis 
dør sikkert før 1766, idet han ikke nævnes 
blandt børnene ved moderens dødsregistre 
ring. Den 23.7.172'1 døbes datteren Kiersten, 
27.4.1727 Trine, 16.7.1730 Anne Kirstine, 
19.7.1733 An Sophie, blandt hendes faddere 
nævnes Jørgen Hundevad fra Haderslev og 
jomfru Ingeborg Keding fra Olufskær. En 
datter Maren nævnes ved moderens død, det 
har dog ikke været muligt at finde hendes 
dåb. 

20. Per Andersen: Fra Hvide til Huruleoad, s. 143. 
ISBN 87-89018-18-4. 

21. Slotsgrunden er et område af Haderslev by, 
opstået ved nedrivningen af det gamle slot 
Haderslevhus i årene efter 1560. Hertug 
Hans udstykkede i første omgang jorden til 
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sine hof- og tjenestemænd samt flere hånd 
værkere, tilknyttet byggeriet af det nye Hans 
borg. Mange fik skattebegunstigelser. Slots 
grunden blev lagt direkte under Haderslev 
herreds jurisdiktion, Haderslev bystyre havde 
intet med Slotsgrundens beboere at gøre før 
efter 1834, Slotsgrunden var en by i byen. Lit 
teratur: Nordslesvigske Museer nr. 4,1977, s. 51. 
Nr. 6, 1979, s. 122. Nr. 7, 1980, s. 60. 

22. LAAa: Retsbetjentarkiv nr. 202, Haderslev 
herreds tingprotokol 1748-53, fol. 87a. Den 
23.4.1749 første vidne i retssag mellem Jens 
Callesen, borger i Haderslev og skipper Jes 
Jørgensen af Hajstrup. 

23. LAAa: Retsbetjentarkiv nr. 197, Haderslev 
herreds tingprotokol 1728-31, s. 667. Retsbe 
~entarkiv nr. 199, Haderslev herreds tingpro 
tokoI1736-40, fol. 182b. Den 29.9.1736 forli 
ser »Nordstjernen« ved Klinte havn, Gulland 
(Gotland). Vraget og noget af godset reddes. 

24. LAAa: Haderslev Vor Frue præstearkiv, 47 Ca 
l, klokkeringningsregnskab, viede. Navnere 
gister findes på læsesalen. 

25. LAAa: Retsbetjentarkiv nr. 217, Haderslev 
herreds skyld- og panteprotokol 1677-1716, 
1'01. 184a. Foruden brudefolkene nævnes bru 
dens farfar Jørgen Biørnsen (død), brudens 
bror[ørgen Willumsen, brudens halvbror Pe 
der Nissen i Aytrup og salig Nis Knudsen på 
Slotsgrunden, Ellens første mand død før 
4.3.1687, skiftets datering (samme fol. Mb). 

26. LAAa: Film G 4, undersøgelseskommissionen 
J 708-15, Haderslev by, Slotsgrunden nr. 3 (s. 
39). Nr. 22 (s. 58) er en bod på 3 fag, fæstet af 
doktor Herman Grubes enke. Hun giver årlig 
5 rd. i sildepenge (herringgeld). Det er for 
mentlig denne bod Erich Hundevad nævnes 
for i 1720 (se note 28). 

27. Som note 25, fol. l11b. Den 5.6.1700 låner 
Ellen, salig Wilhelm (Willum) Biørnsens 
enke, 100 mark lybsk af sin søn Nis Nissens 
børnepenge (fædrene arv). Som pant sættes 
hendes ejendom og indbo. At ovennævnte El 
len må være identisk med doktor Grubes 
enke, fremgår af flg. oplysninger: 5.6.1700 er 
hun enke efter W. Biørnsen; i ægteskabskon 
trakten af8.4.1709 nævnes hun stadig SOm El 
len Willums eller Nisses, tillige siges det at 
værdien af ejendom og mobilier (indbo) ikke 
kan dække gælden i boet, som er opgjort 
30.11.1708, og at huset m.m. ikke kan sælges. 
Sønnen overlader hus og gods til sin søster og 
hendes kommende ægtemand. lflg. under 
søgelseskommlsslonen 1708 (se note 26) er 
Erich Hundevad besidder af ejendommen, 
og doktor Grube nævnes SOm tidligere besid 
der. Det nævnes også, at hans enke endnu 
bor her. 

28. LAAa: Retsbetjentarkiv nr. 195, Haderslev 
herreds tingprotokol 1720-24, fol. Sb. Den 
3.6.1720 er der foretaget taksation af de ny- 



hYIIJ.({'d" boder på Naffet. Som IH. l nævnes 
1':11<"11 l lundcvad, takseret til 2 mark 4 skil- 
111110(. 

\m. I..AAa: Retsbetjentarkiv nr. 198, Haderslev 
herreds tingprotokol 1731-36, s. 777. 

30. RA: Film M 43 385. Haderslevamtsregnskab 
1752, grundskatter (Grund Heur), fol. 61, nr. 
2. Der betales 18 skilling. LAAa: Retsbetjent 
arkiv nr. 220, Haderslev herreds skyld- og 
panteprotokoI1737-46, s. 263. AndreasJacob 
sen har 1738 et hus og ejendom på Slotsgrun 
den samt en bod på Naffet. Den 30.3.1741 
skifter han med sine to døtre af første ægte 
skab, Anna Elisabeth ca. 3 år og Ellen, døbt 
7.1l.1739,Jes Kehlet har været fadder. Deres 
mor Ellen, der dør 12.1l.1739 (ringning), er 
formentlig datter af skipper og købmand Jes 
Pedersen Kehlet på Slotsgrunden; denne er 
søn af Peder Hansen på »Keldet«, Fjelstrup 
sogn (som note 28, fol. 42a). Børnene er i 
hvert fald arveberettigede efter saiigJes Keh 
let (død 3l.l.1740, ringning) og hans endnu 
levende hustru Elisabeth Kehlet (dør 
28.2.1752, ringning) iflg. kgl. konfirmeret ali 
mentations-, adeptions- og successionskon 
trakt af resp. 19.6.1736 og 29.4.1737. Disse 
kontrakter er underskrevet 23.3.1740, men er 
først blevet protokolleret 30.3.174l. Andreas 
Jacobsen agter at indgå nyt ægteskab med 
Marin (1718-89),Jørgen Clausen Hundevads 
datter fra Vonsbæk. Deres første datter døbes 
12.1l.1741 i Haderslev. Andreasjacobsen er 
født 1697, idet han dør 27.6.1783 i Haderslev, 
86 år, l md. og 16 dage gammel. 

31. LAAa: Haderslev Vor Frue præstearkiv, 47 Ca 
2, regnskabsvæsen 1724/25-1743/44. Der er 
løst kongebrev for Erich Hundevads datter, 
hendes navn nævnes ikke, der er betalt l rd. 
Det forholdsvis lave beløb må tages som ud 
tryk for, at det blot er en tilladelse til den 
»nye mode« med huskopulationer. Var det 
derimod tilladelse til ægteskab i forbudt led, 
havde prisen været væsentlig højere, helt op 
til 9 rd. og beløbet skulle betales til »kongens 
kasse«, ikke kirkens. Datterens navn afsløres 
den 25.6.1736 på Haderslev herredsting. 
Erich og Jørgen Hundevad. senior (brødre) 
er formyndere for saligjohan Peders to børn. 
Som debitor i boet nævnes som nr. l »Ellen, 
Jacob Jacobsens hustru på Slotsgrunden. på 
sin fader Erich Hundevads vegne« (tingpro 
tokol nr. 199, fol. 22a, se note 23). 

32. LAAa: Retsbetjentarkiv nr. 195, Haderslev 
herreds tingprotokol 1720-24, fol. 456b. Den 
l.10.1723 anmoder Paul Jacobsen, borger og 
rebslager i GI. Haderslev, om et borgerbrev, 
han skal bruge ved ansøgning om optagelse i 
Flensborgs rebslageriav. Han skal bevise, at 
han er ægtefødt af hæderlige og kristne for 
ældre. Som vidner fører han Hieronirnus 
Meincke, 85 år, der har overværet hans foræl- 
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dres bryllup, samt Johan Lindernann, 68 år. 
Her oplyses forældrenes navne. Faderen er 
død før 1708, da det er Ellen Jacobs, der næv 
nes i undersøgelseskommisionen 1708 for et 
lille hus uden indkørsel, egen stald og gårds 
plads, Slotsgrunden nr. 46 (som note 26, s. 
75). Ellen Skippers betaler 1728 24 sko til ind 
samling i anledning af Københavns brand 
(LAAa: Haderslev byarkiv nr. 129, Slotsgrun 
dens arkiv 1693-1833, læg l). Ellen Jacobs 
dør 28.3.1731 (ringning). Paul Jacobsen er 
24.7.1718 i GI. Haderslev kirke blevet gift 
med Anna, Peder Frilunds datter fra Ørby, 

LAAa: Retsbetjentarkiv nr. 198, Haderslev 
herreds tingprotokol 1731-36, s. 23. Den 
2l.1.1732 anmoder Jacob Jacobsen, Slots 
grunden, om konstituering af formyndere og 
lavværger i hans salig mor Ellen Jacobs bo, 
for Paul jacobsen, nu i Ostindien, AndreasJa 
cobsen også i Ostindien (se note 30), Karen 
Matzes (enke efter skipper Matz Jacobsen, 
Slotsgrunden, gift 30.1.1719 (ringning). Matz 
Jacobsen er død efter 5.7.1723 (som note 28, 
fol. 411 b) og før 1728 (kollekt ved Køben 
havns brand, se ovenfor) og endelig Anne 
kenjacobsdatter (1692-1766). 

Karen Matzes ogJørgen Wilhelm Biørnsen 
(død 1751. Retsbetjentarkiv IH. 220, s. 317), 
bror til Erich Hundevad seniors første 
hustru, indgår 10.1.1735 ægteskabskontrakt 
med Hinrich Paulsen Lindemand og Erich 
Hundevad senior, begge på Slotsgrunden, 
som kuratorer (som note 29, s. 830, 839 og 
853). Karen Matzes og Jørgen W. Biørnsen 
bliver gift 17.3.1735 (ringning). 

33. LAAa: Retsbetjentarkiv nr. 201, Haderslev 
herreds tingprotokol 1744-48, fol. 452b. Den 
19.3.1748 er Erich Hundevad junior vidne i 
en retssag mod Johan Jørgensen, der er an 
klaget for tyveri. Her oplyses at Erich Hunde 
vad er 36 år. 

34. Haderslev Vor Frue kirkebog har ikke regi 
streret hans begravelse. Han lever 4.1.1764 
ved svigermoderens død, men er død ved dat 
terens bryllup 1771. 

35. Som note 30. RA: Haderslevamtsregnskab 
1752, nr. 14. Erich Hundevad betaler 8 sko i 
grundskat. 

LAAa: Haderslev Byarkiv, nr. 129, Slots 
grundens arkiv 1693-1833, læg 2. Mathias Nis 
sen nævnes 1721 på Slotsgrunden, betaler i 
næringsskat. 32 sko Han er gift første gang 
1710/11 (ringning). 

36. RA: Film 43 37l. Haderslevamtsregnskab 
1744, Kopff-, Carossen- und Pferde Steuer 
1743/44. Mathias Nissens enke betaler 1 rd, 
24 sko for sig selv og 24 sko for en pige. Hun er 
helt forarmet. 

37. LAAa: Retsbetjentarkiv nr. 220, Haderslev 
herreds skyld- og panteprotokol 1737-46, s. 
187. Claus Nielsen og kierste (hustru) Chri- 
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stine Hundevad besidder et hus og ejendom 
på Slotsgrunden. Den 18.l.1738 tinglæses et 
lån på 500 mark lybsk optaget af Christine 
Hundevad. med hendes far Erich Hundevad 
som kurator, hos rådmandjensjacobsen. De, 
Claus Nielsen og hustru, pantsætter hus og 
ejendom, beliggende på Slotsgrunden mel 
lem Peder Kling mod vest og Hans Suurballe 
mod øst. Claus Nielsen låner senere samme 
år yderligere 300 mark lybsk. 1740 bar han 
sammen med sin svigerfar bygget et fartøj, 
som interessent har Knud Nissen indskudt 
700 mark lybsk. Disse penge kræves 12.7.1741 
tilbagebetalt, så hurtigt som Claus Nielsen 
kan finde en anden interessent. 

38. LAAa: Retsbetjentarkiv nr. 203, Haderslev 
herreds tingprotokol 1754-62, fol. 119a. Den 
20.10.1755 afsluttes skiftet efter forældrene. 
Skipper Claus Nielsen Hundevad på Slots 
grunden har fået sin arv ifølge forlig af 
6.1l.1737. Se også Gårde i Haderslev .... , S. 178 
(se note 4). 

39. LAAa: Haderslev Vor Frue kirkebog 1773-80, 
47 Ab 3, fol. 67b. Ved sønnen Hermans dåb 
nævnes faderen for første gang med de på 
gældende oplysninger. 

40. LAAa: Retsbetjentarkiv nr. 221, Haderslev 
herreds skyld- og panteprotokol 1746-69, S. 

1759. Den 1.10.1773 har Erich overtaget sin 
fars/ stedfars hus. 

41. Henrik Fangel: El hus i Hadersleo, Slotsoade 20 
gennem 400 <11; s. 2l. Udgivet af Fredningssty 
reisen - Haderslev Museum 1980. LAAa: Ha 
derslev byarkiv nr. 129, brandtaksation 1769. 
Huset har nr. 76 på Slotsgrunden og er sat til 
en værdi af334 rd. 

42. Som note 26, s. 79. Nr. 51 jørgen Hundevad 
giver landgilde til Peter Hansen. Kontributio 
nen er 2 sko månedlig. 

43. Som note 17, s. 219, gård nr. 5. 
44. Som note 26, s. 39. 
45. Som note 3l. 
46. LAAa: Åstrup kirkebog 1727-63,43 Aa 3, s. 156. 
47. Jens Callesen er født 1703, døbt 21.l. som 

søn af Kalle Rasmussen (1670-1733) og !(jr 
sten Jensdatter i Erlev, GI. Haderslev sogn 
(gift 7.10.1700 sammesteds). Jens Callesen af 
Erlev og Anneken I-lansdatter af GI. Hader 
slev bliver gift i GI. Haderslev kirke 23.1.1720. 
Deres søn jens bliver døbt 27.4.1720 samme 
steds. (Kirsten jensdatter er søster til Jens 
Jensen på Slotsgrunden, denne er 12.11.1716 
i GI. Haderslev kirke blevet gift med Mari Ki 
sten Hansdatter af GI. Haderslev, en søster til 
Armeken. Jens Callesens hustru. Jens jensen 
er født 1691, døbt 5.4. i GI. Haderslev kirke, 
søn af jens Jensen i Erlev og Anneken Ber 
telsdaiter, gift 9.10.1690 sammesteds. Hun er 
fra Fredsted. samme sogn.) 

LAAa: Retsbetjentarkiv nr. 198. Haderslev 
herreds tingprotokol 1731-36, s. 37. Den 

n: I 

1l.2.1732 fremstod Hans 11311,ll'lI Sid lill II I 
(1690-1738) i GI. Haderslev på sin SV0f.\('1 .I1'IIN 
Callesens vegne og gav til kende, HI (1['11111' 
havde købt 800 alen kniplinger, som han ag' 
tede at rejse til Jylland med. Den 29.5. J 733 
begraves Jens Callesen fra GI. Haderslev kir 
ke, kun 30 år gammel. 

LAAa: Samme S. 556. Den 8.2.1734 frem 
stod på tinge Hans Hansen Sielland, GI. Ha 
derslev, for sin søster Anneken. saligjens Cal 
lesens enke sammesteds, fordi hun agter at 
rejse til Jylland med 700 alen kniplinger. 

LAAa: Samme S. 1000. Den 16.l.1736 kon 
stitueres som enkens lavværge Sr. Andreas 
Ravn på Slotsgrunden. Som formynder for 
sønnenjensjensen, farbroderen Rasmus Cal 
lesen i Erlev, Mathies Baar og Jørgen Hunde 
vad senior på Slotsgrunden. 

LAAa: Retsbetjentarkiv nr. 199. Haderslev 
herreds tingprotokol 1736-40, fol. 44a. Den 
26.1l.1736 bekræftes det, at jens Callesens 
enke Anneken på Slotsgrunden er gift med 
jørgen Hundevadjunior. 

LAAa: Samme fol. 89a. Den 6.5,] 737 får 
Jens Callesens søn Jens sin fædrene arv på 
111.1 rd. 5 sko 4 d. udbetalt af sin formynder 
og stiffaderjørgen I-Iundevadjunior. 

48. Hans Nielsen Sielland begraves 4.4.1734 i GI. 
Haderslev sogn, 98 år gammel. Oplysningen 
om Annekens forældre ses ved hendes mands 
begravelse, Haderslev Vor Frue kirkebog 
1770 (se note 53). 

49. LAAa: Retsbetjentarkiv nr. 200. Haderslev 
herreds tingprotokol 1740-44, fol.126b. Den 
J 2.3.1742 forlanger Jørgen Hundevad at få 
attest på at han 1740 har solgt sit skib. Skibet, 
bygget 1728 af skibstømrer Matz Hauge på 
Slotsgrunden og mestersvend Jochim Han 
sen i Ørby, er på 13 kornmercelæster, 

50. Som note 36. 
51. LAAa: Som note 33, fol. 456b. Den 19.4.1748 

vidne nr. 9 i retssag mod Johan Jørgensen, 
der er anklaget for tyveri. Her oplyses at vid 
net er 40 år gammel. 

52. Som note 41. 
53. LAAa: Haderslev Vor Frue kirkebog 1767-73, 

47 Ab 2, fol. 143a. Her oplyses Annekens for 
ældres navn og fødested. 

54. Som note 4l. 
55. Regnet fra aldersangivelsen ved hendes død. 
56. RA: Film M 43.373. Haderslevamtsregnskab 

1745, bilag nr. 164. 
57. Som note 30. RA: 1752, nr. 16. Jacob Nissen 

betaler 16 sko 
58. Som note 41. Brandtaksation 1769. 
.59. LAAa: Byarkiver nr. 48, Haderslev borger 

skabsprotokoI1630-1757, s. 59. 
60. Vonsbæk kirkebogs dåbsregister begynder 

først 1726. 
61. Datter af Jørgen Petersen på »Nørballe«, 

Halk sogn og Elsebe, Hans Rabens datter fra 
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»Bokholrn«. Se Gårde i Hadersleo ... , s. 86 og 91 
(se note 4). 

62. Meddelt af F.S. Crove-Stephensen, Sønder 
borg (t 1996). 

63. Som note 62. 
64. l 1600-tallet begyndte barbareskerne (maure 

re fordrevet fra Spanien), bosat i Algier, Ma 
rokko og Tunis at drive sørøveri i Middelha 
vet. Skibe blev opbragt og plyndret, besætning 
og eventuelle passagerer blev solgt som slaver. 
I første omgang skete fri købet af disse »slaver« 
ved frivillige indsamlinger, men efterhånden 
blev piratorne så grådige, at Frederik IV 1715 
oprettede en »slavekasse«, hvortil midlerne 
skulle komme fra to årlige indsamlinger i lan 
dets kirker, samt fra en laste- og mandskabsal 
gift, alle skibe der sejlede vestover skulle af 
lægge. Denne praksis med løskøbelse af den 
enkelte fange val' 1736 blevet så bekostelig, 
der forlangtes ca. 1000 rigsdaler pr. fange, at 
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staten forsøgte at få en ordning, lig den Sveri 
ge havde indgået 1731 med dejen (fyrsten) af 
Algier. 1745 lykkedes det at få en aftale i stand, 
der sikrede respekt for skibe under dansk flag. 
Dejen tog sig dog klækkeligt betalt for freden, 
idet kongen skulle betale rnilitærudstyr, træ 
m.m. til en værdi af 58000 rigsdaler, som en 
gangsgave og desuden skulle der årligt leveres 
halvdelen af gaven. Danske skibe, der skulle 
igennem det farlige sørøverområde. fik af 
Kornmercekollegiet i København udstedt et 
fripas, et »algrersk pas«, der skulle sikre dem 
mod udplyndring. Litteratur: Hans Larsen: 
»Danrnark og Piratstaten«, kronik, Skalk 1984, 
5, s. 18. S. Grove-Stephensen: Slavekassen og 
de slesvigske søfartsforhold, Nordslesvigske Mu 
seer; 4,1977, s. 42. 

65. Som note 62. 
66. Som note 62. 
67. Se note 30. 
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