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21. 
Ved denne Plade ville vi mindes vor haardtprøvede 

Medchristen, vor afdøde Broder, den agtværdige 
Dannemand 

Jens Poulsen Støvring, 
barnefødt i Thorup, Skallerup Sogn paa Mors 1791. Gift 
første Gang d. 3die April 1819 med daværende Enkekone 
Mette Andersdatter, ved hvilket Ægteskab han blev 
Stedfader til en Søn og Fader til 1 Søn og 2 Døttre, af 
hvilke Sønnen modtager ham hisset. Efter 35 Aars Forløb 
blev han Enke, og som saadan levede han i 2 Aar, indtil 
han den 29. August 1856 atter giftede sig med Pigen Ane 
Christiansen, der nu som hans efterladte Enke tillige med 
de tvende Døttre og Stedsønnen ville mindes ham som en 
god, kjærlig og trofast Fader og Ægtefælle. Død her i 
Tilsted d. 11. August 1859 i en alder af 68 Aar. I den 
sidste Tid af sit Liv, især i de sidste 4 Aar, havde han et 
meget svagt Helbred, der endog i de sidste 2 Maaneder 
tvang ham til at holde sengen bestandig, indtil den 
Almægtige løste hans jordiske Livs Baand og derved 
befriede ham fra de Lidelser, mod hvilke han forgjæves 
havde søgt flere Lægers Raad. 

Jens Poulsen Støvrings fader, Poul Jensen Støvring, 
var fra Støvring i Ås, og hans moder, Karen Marie 
Nielsdatter, var fra Stagstrup. Med sin første hustru (se 
plade nr. 20) fik han Østergård i Tilsted, som hans 
brodersøn, Hans Christian Nielsen Støvring, fik 1860 ved 
giftermål med enken Ane Christiansdatter, der var søster 
til Poul Christensens anden kone i Silstrup (se plade nr. 
17). Om sønnen Jens Jensen Østergaard, se plade nr. 22. 

 

 

22. 
[Minde] om det Forkrænkelige af Ungkarl 

Jens Jensen Østegaard 
Fød i Tilsted den 15. August 1822 af de agtede 

Forældre Jens Poulsen og Hustrue Mette Andersdatter. En 
tro og Lydig Søn var han sine Forældre og samme gode 
Vidnesbyrd gives ham, da han var i hans Majestæts 
Tjeneste. Tolmodig bar han sine Lidelser. Herren hørte 
hans stille Suk, da han den 8. Mai hørte disse Trøstens Ord 
Gak ind til din Herrens Glæde. Hans Levealder var 26 Aar 
8 Maaneder og nogle Dage. Død 8. Mai 1849. 

Om hans forældre, se pladerne nr. 20 og 21. Efter 
traditionen i hans slægt skal han have været en sjælden 
god og velbegavet ung mand. Herom synes også et brev, 
som han fra felttoget 1848-50 sendte sine forældre, at 
vidne. Det gengives nedenfor. Der fortælles, at han på 
vejen hjem fra krigen drak vand af et mosehul, hvorved 
han pådrog sig tyfus. 

 
Aarhuus d. 27. Mai 1848 
Kjære Foreldre og Søskende! 
Atter skriver jeg Eder til og lader Eder vide at jeg er 

ved Helsen endnu og har havt det godt siden det siste jeg 
skrev Eder til, thi vi have ligget i Fyen siden denne Tid, 
men siste Nat kom vi her til Aarhuus, og nu skal vi til at 
forsøge om vi kan drive Fjenderne bort. Byen her have de 
allerede forladt, og der siges, at de trække Dem tilbage 
saa hurtig som muligt, men paa hvad Maade det er veed 
man ei, dog gaar Rygtet saaledes, at den russiske Armee 
er rykket ind i Preussen, og er det sandt saa kan Preussen 
faae nok at bestille med sit eget Land, saa Han behøver 
ikke at komme her for at gjøre Oprør. Forleden Dag da 
Fjenderne vare i Aarhuus, tvang disse Amtmanden her til 
at skaffe dem Levnetsmidler for 18000 Rdl af Amtet. Han 
vilde ei godvillig, men saa blev han arresteret saalænge, 
indtil Summen kom ud. I Morgen tror jeg vi skal reise 
herfra og videre bort mod Fjenden. Jeg haaber, at I have 
faaet mit forrige Brev, som jeg skrev til Eder skjønt jeg 
ingen Svar har faaet der paa, dog ønsker jeg gjerne, at I 
snart skrive mig til igjen. Eders forrige Brev har jeg 
modtaget, hvoraf jeg seer at I den Gang vare ved Helsen, 
og Eders Arbeide gik dog fra Haanden til denne Tid. Her i 
Brevet sender jeg Eder 15 Rdl. som jeg har for mange hos 
mig, thi jeg veed jo ei hvorledes det skal gaae mig i 
Fremtiden men lader os haabe til det Beste. 

Forglem ei at hilsen Karen og hendes Mand fra mig, 
men især være I mine Forældre og Søster hilset fra Eders 
til døden hulde Søn Jens Tilsted. 

 
Udskrift: Til Gaardmand Jens Poulsen, Tilsted. 
Aflægges hos Hr. Kjøbmand Rohde i Thisted 
/ Fra Armeen, Frit. 
 

23. 
Minde over den af os i Livet agtede, værdige 

Dannemand, nu salige 
Mindeplade nr. 21 



Anders Sørensen. 
Fød i Malle den 26de Febr. 1772. 1. Gang indlod han 

sig i Ægteskab med daværende agtbare Pige, hans forud 
indgangne Hustru Maren Christensdatter . . . . . . . . 
Ægteskab han avlede 2 Sønner. Anden Ga ng indlod han 
sig i Ægteskab med hæderlige Pige Mariane 
Christensdatter, hans nu i Sorgen efterladte Hustru. Han 
døde heri Tilsted den 16. Mai 1844 i en Alder af 72 Aar og 
nogle Maaneder. 

Anders Sørensen tjente 1801 i Annexgården i Tilsted 
og blev samme år gift med Maren Christensdatter, født 
1773 som datter af gårdens fæster, Christen Christensen 
Vilsbøl og Dorte Christensdatter, og døde 1819. Hun blev 
kaldt Maren Løfting efter den følgende fæster, Oluf 
Nielsen Løfting, som hendes moder ægtede 1775. Anders 
Sørensen fik 1802 skøde på ejendommen matr. nr. 22 i 
Tilsted. Om hans anden hustru, se plade nr. 24. 

 
24. 

Ved Mariane Christensdatters Baare. 
Hun er født i Spærring, Sjørring Sogn, i Aaret 1789, 

blev den 29. Marts 1822 gift med Enkemand Anders 
Sørensen i Tilsted, som døde den 16. Mai 1844, hvorefter 
hun ægtede Ungkarl Jens Christian Christensen fra 
Jannerup den 13de April 1845, med hvem hun levede i 
Ægteskab i 24 Aar, indtil hun afgik ved Døden den 31. juli 
1869 i en Alder af henved 80 Aar. 

Hendes forældre var gmd. Christen Andersen og 
Johanne Christensdatter i Sperring. Om hendes første 
mand, se plade nr. 23. Hendes anden mand døde 1891, 82 
år gl. Han fik med hende ejendommen matr. nr. 22, som 
han solgte til Peder Christensen Bundgaard, efter hvem 
den tilhørte svigersønnen Jens Christensen (Jens Smed). 

25. 
[Minde] om [den hæ]derlige Dannekone 

Birgitte Marie Christensd. Alstrup. 
Født i Thisted den 10de Martz 1783. Gift 1ste Gang 

den 30te Januar 1813 med Ungkarl Christen Olesen af 
Tilsted, med hvem hun avlede 4re Børn, 3 Sønner og 1 
Datter, af hvilke de 2de Første var Tvillinger og dødfødte. 
Gift 2den Gang den 28de Mai 1826 med den hæderlige 
unge Karl Christen Jensen af Harring. Død i Tilsted den 
27de Februar 1842 i en Alder af henved 59 Aar. 

Hendes forældre var Christen Alstrup og Margrete 
Poulsdatter, der boede ”uden for Thisted by og bomme”. 
Hendes første mand, Christen Olufsen Løfting, var født 
1776 i Annexgården i Tilsted som søn af fæsteren Oluf 
Nielsen Løfting og Dorte Christensdatter. Han var således 
halvbroder til Anders Sørensens første kone (se plade nr. 
23). Han overtog fæstet af gården efter faderen og døde 
der 1824. Om hendes anden mand, se plade nr. 26. 

 
26. 

Minde om den hæderlige Dannemand 
Christen Jensen. 

Født i Schyum Aar 1799. Gift den 28de Mai 1826 med 
den agtbare Enkekone Birgithe Marie Christensdatter og 
blev Stedfader til 2 Børn, 1 Søn og 1 Datter, hvilket 
Ægteskab varede omtrent 16 Aar. Død i Tilsted den 28de 
Februar 1850 i en Alder af 50 Aar og nogle Maaneder. 

Om hans kone og hendes første mand, se plade nr. 25. 
Han fik 3. juni 1826 af amtsprovst Carstensen fæstebrev 
på Annexgården, hvoraf han i landgilde skulle give 12 
rigsbankdaler sølv til provsten. Småredsel til præst og 
degn var ansat til i fjerdingkar byg pr. td. hartkorn til hver. 
Han var gårdens sidste fæster. 

 
(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1965, side 3-8). 


