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Ane B.4 Thyge (Tyge) Jespersen, født 1655, død 1706. Ane B 5 Anne Michelsdatter, født ca. 1674, død 1721.
Thyge eller Tyge Jepsersen overtog senest 1679 faderens propriætærgaard Skæring Munkgaard i Egaasogn ved Aarhus, som
han solgte 1694. Fra 1686 til sin død ejede han tillige propriætærgaarden Skaarupgaard i Todbjerg sogn, ligeledes ved
Aarhus.
1686 havde han sammen med Tøger Pedersen Nørkier på Vosnæsgård købt godset Mattrup i Tyrsting sogn ved Horsens,
hvortil Tyge flyttede efter et par års forløb. - Efter hans død 1706 var Anne Michelsdatter et halvt års tid gift anden gang
1707 med Daniel Fischer paa Silkeborg Slot, men ejede ellers Mattrup til sin død. - Skårupgård havde hun solgt 1709(1).
Thyge eller Tyge blev født l. april 1655 - angiveligt i Hornslet sogn, hvor faderen da var tilknyttet godset Rosenholm. Han
var søn af Jesper Thygesen og hustru Maren Christensdatter.
Thyge Jespersen døde 20. marts 1706 på Maltrup i Tyrsting sogn.
Han blev gift første gang 2. december 1684 i Marie Magdalene Kirke med Anne Kirstine Bording, der blev født 1653/65 i
Aarhus som datter af magister, teologisk lektor Laurids Jensen Bording og hustru Ingeborg Broberg; faderen havde 1672
overtaget godset Ryomgård i Marie Magdalene sogn.
Anne Kirstine døde allerede 1685 - vel umiddelbart efter at have født datteren Maren; nævnte Tøger Nørkier på Vosnæsgård
i Skødstrup sogn lod sin ved. årsskiftet 1685/86 fødte datter opkalde efter "Tyge Jespersens kæreste i Munksgaard som nogen
kort tilforn var død".
Derpå blev han gift anden gang 1686/90

- formegentlig i København med Michelsdatter •

Anne blev født ca. 1674 i Vadstrup i Onsbjerg sogn paa Samsø som datter af skipper- og handelsmand Michel Mouridsen og
hustru Karen Jensdatter , der blev gift anden gang med Laurids Nielsen Foeg (Fogh), tolder paa Samsø.
Anne Mikkelsdatter døde 1721 under et besøg hos steddatteren paa Skæring Munkgaard, hvorom Egaa sogns kirkebog
meddeler:
Den 14. juni (begravet) salig madame Jespersens, boede på Mattrup, døde paa Skæringgaard og nedsat om aftenen i Egaa
Kirke.
Hun - madame Anne Michelsdatter - blev gift anden gang 10. marts 1707 i Linå Kirke med (enkemand) mons. Daniel Fiseher
(Fisker) paa Silkeborg. - Velædle Daniel Fischer døde 8. august 1707 på Silkeborg.
Daniel Fiseher, 1644-1707, havde 1677 arvet broderen Christians godser Silkeborg Slot med Sjellegård og Vinderslevgaard;
fra 1681 var han tillige medejer af V. Kejlstrup og fra 1699 Lavengård, hvoraf han blev eneejer 1705(2).
1686 var han blevet gift første gang med Else Linde, 1655-1689, datter af den rige Christen Linde til Volstrup og hustru
Ellen Marie v. Obelitz. - Af dette ægteskab var den barnløse Christian Fiseher 1689-1774 ejer af Silkeborg Slot 1707-20 og
derpå af Allinggård, Gravballegård og Vinderslevgård, adlet 1719. Som stedsøn af Anne Michelsdatter var han bagmanden,
der økonomisk sikrede at Mattrup kunne forblive i slægten Thygesens eje.
Tyge eller Thyge Jespersen fik isine to ægteskaber 9 børn. - Af første ægte- skab:
l Maren Thygesen, 1685-1727. Gift l. gang ca. 1700 med justitsraad, amtmand over Silkeborg, Mariager og Dronningborg
amter Hans Nansen, 1670-1716, Søn af Københavns præsident Hans Nansen (den yngre) og hustru Elisabeth Pedersdatter;
fra 1711 ejede Hans Nansen konens fødehjem Skæring Munkgaard. Maren blev gift 2. gang 1718 med Rasmus Randlef, død
1755, der overtog Skæring Munkgaard.
Af 2 ægtskab
2

Anne Kirstine Thygesen ca. 1691-1741. Gift med landstingsskriver i Viborg Vilhelm Ries, død 1746.

3 Karen Thygesen (Jespersen) død 1740. Gift 1724 med Naaman (Nohman) Harch, 1699-1753, Søn af købmand Peder
Sivertsen Harch og hustru Agnethe Cathrine Lassen i Viborg. Naaman Harch var købmand i Viborg fra 1721, rådmand 173136, samt hospitalsforstander.

4 Jesper Thygesen, 1695-1744, sognepræst for Dollerup, Finderup og Ravnstrup menigheder 1722-34 og derpaa for Vinkel
og Rind menigheder. Gift 1724 med Anne Christine Meier, datter af Morids Christensen Meier, sognepræst i Vinding i
Tyrsting herred, og hustru Christine Nobel.
5 Michel Thygesen, død ugift før 1759.
6 Kirstine Margrethe Thygesen, død 1746. Gift 1730 med enkemand, regimentskvartermester i Randers, sidst bosat paa
Tybjerggaard paa Sjælland, kancelliraad Carl Adolph Rothe, 1689-1766, søn af overamtmand Caspar Rothe og hustru Anne
Rosine v. Redel. C.A. Rothe var blevet gift l. gang 1723 med Comelia Bekkers Moldrup, 1702-1727, fra Vestervig Kloster
og blev gift 3. gang 1748 med Anna Hvalsø, død 1756.
Blandt Kirstine Margrethes 5 børn var den ældste den kendte forfatter, landboreformator og filosof Tyge eller Thyge Jesper
Rothe, 1731-1795, fra hvem en stor, kendt slægt nedstammer •
7 Anna Thygesen, 1699-1762. Gift 1737 med enkemand, borgmester og politimester i København, etatsraad Erik Torm,
1684-1764, Søn af forpagter paa Østergaard i Salling Jens Henriksen og hustru Mette Eriksdatter Torm; Erik Torm blev gift
l. gang 1714 med Anne Kirstine Ravn, død 1734.
Anna Thygesens datter Anne Christine Torm blev stammoder til en gren af hofapotekerslægten Becker.
8 Niels Thygesen, født 1700, se ane 8.2-3.
9 Emanuel Thygesen, 1703-1764. Gift første gang 1739 med Malene Kirstine Ammitzbøll, 1715-1748, søster til hans bror
Niels' kone, se under ane B.6-7.
Gift 2. gang 1756 med enken Margrethe Lentz, 1719-1758, gift l. gang 1741 med agent Andreas Bjørn, 1703-1750, og datter
af hofbager Jochum Lentz og
hustru Marie Sophie Jensdatter •

".

Em. Thygesen(3) var til 1743 officer i København, ./nvor han allerede da havde opbygget et handelshus med bl.a. omfattende
eksport af levnedsmidler til Frankrig; herved lagde han grunden til sin senere velstand. 1755/56 afstod han forretningen til
den kendte handelsfyrste Niels Ryberg i kompagni med nevøen Thyge Jesper de Thygeson, se under ane B.2-3.
1751 var Em. Thygesen blevamtsforvalter over Havreballegaard, Kalø og Stjernholm amter og 1753 udnævnt til virkelig
justitsraad. - Efter broderen Niels' og dennes enkes død købte Em. Thygesen 1755 fødehjemmet Mattrup, som han - selv
barnløs - omdannede til et stamhus for slægten, se under ane B.2-3.
Thyge eller Tyge Jespersen
Han overtog senest 1679 faderens· propriætærgaard Skæring Munkgaard i Egaa sogn, idet han benævnes Tyge Jespersen i
Skæringgaard i skødet 2. august 1679(4) paa E gaa Kirke udstedt af Ingeborg Broberg, salig mag. Laurids Bordings til
Ryomgaard; hun blev senere Thyges første svigermor.
Skæring Munkgaard - ogsaa kaldet Skæringgaard - fik ved matrikuleringen 1688 sit hartkorn forandret fra 21 tdr. til godt 29
tdr. paa grundlag af boniteten af de dyrkede 181 tdr. land(5). - Denne gaard beholdt han til 26. juni 1694, da Tyge Jespersen
til Mattrup og Skaarupgaard udstedte skøde til Enevold Randulf (Ranulf) paa Skæring Munkgaard med knap 32 tdr.
hartkorn, samt tilhørende 58 tdr. hartk()rn bøndergods for 28.423 rdl. Tyges svigersøn Hans Nansen købte Skæring
Munkgaara paa auktion 1711.
18. august 1686 fik Tyge Jespersen skøde paa Skaarupgaard i Todbjerg sogn ved Aarhus paa 38 tdr. hartkorn, 6 gadehuse
og et par bøndergaarde for 26.000 rdl. af assessor Jesper Nielsen Hutfeld, der i skødet kaldte Tyge for sin svoger. - Til
Skaarupgaard dyrkedes der 156 tdr. land., og 1688 blev hovedgaardens hartkorn forandret fra 38 tdr. til knap 26 tdr .(6).
Skaarupgaard beholdt Tyge Jespersen til sin død, og først efter enkens anden mands død solgte hun, Anne Michelsdatter til
Mattrup, salig Daniel Fischers til Silkeborg ved skøde af 2. april 1709 til Oluf Krabbe til Bjerre og Nandrup hovedgaarden
Skaarupgaard med 26 tdr. hartkorn, kirketiender med ialt 142 tdr. hartkorn, samt knap 280 tdr. hartkorn bøndergods, ialt
487 3/4 tdr. hartkorn for 34.383 rdl. - Tyge Jespersen havde altsaa kompletteret Skaarupgaard med det nødvendige
bøndergods, saa hovedgaarden blev skattefri.
Tyge Jespersen havde - samme aar, som han købte Skaarupgaard - 1. maj 1686 tillige faaet overdraget herregaarden
Mattrup ved Horsens samme med (svogeren) Tøger Pedersen Nørkier, forpagter paa Vosnæsgaard ved Aarhus; de fik
gaarden overdraget af Henrik Nielsen Holst i København, der dog ikke var eneejer deraf, idet den sidste adelige ejer Corfitz
Ulfeldt var kommet i økonomisk uføre i 1670'erne. Mattrup omfattede 1686 hovedgaarden med 54 tdr. hartkorn og en

bondegaard paa 12 tdr. hartkorn.
Efterhaanden samlede Tyge Jespersen flere bøndergaarde, udkøbte Tøger Nørkier 1690 og var til sidst ejer af en komplet
herregaard. Han traadte tydeligt frem som repræsentanten for den ny opdukken~ godsejerstand, der først og fremmest havde
forstand paa penge, samt havde en aarvaagen sans for tidens muligheder.
Efter hans død 1706 ejede enken Anne Michelsdatter gaarden til sin død 1721. Paa auktionen "derefter 14. september 1722
blev hendes stedsøn af det kortvarige andet ægteskab Christian Fiseher til Allinggaard højstbydende med 25.550 rdl. for
Mattrup med knap 43 tdr. hartkorn til hovedgaarden, tiender med 71 tdr. hartkorn samt bøndergods med 341 tdr. hartkorn,
hvorpaa han fik auktionsskøde 2. april 1723.
Fischers . køb skal vist ses som en hjælp til familien, idet han 1724 overdrog Mattrup til sin "sammenbragte" broder Niels
Thygesen, ane B.2, dog for 28.000 rdl.

