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Odgaard-Slægten 
 

 Jens Odgaard af Styvel 
 

Af Anna Louise Alstrøm 
 
 Blandt de mange thyboere, som har haft rigt udbytte af Martin Odgaards 

dejlige bog: »Odgaard-slægten fra Thyholm«, findes måske nogle, som 
ikke har fået klarhed over Jens Odgaard af Styvel hans familieforhold. Her 
kan gives nogle få oplysninger om hans forbindelse til Odgaard. 

Af Hassing-Refs herreds skøde og panteprotokol fremgår det, at Mogens 
Christensen i Flovlev 1761, læst 26/8 1762 køber en part af en gård i Sty-
vel, nemlig den part, Jens Pedersen Odgaard bruger. Af landeværnsrullerne 
1740 fremgår det, at Jens Pedersen er født i Odgaard. 

Hans forældre var Peder Odgaard (Knudsen) og Dorthe Jensdatter, og 
man kan da undre sig over, at Jens Odgaards sønner hed Chresten og Niels 
og ikke Chresten og Peder, men mon ikke grunden hertil findes i efterføl-
gende. 

Jens Odgaards mor, Dorthe Jensdatter, også kaldet Dorthe Odgaard, blev 
boende i Odgaard nogle år efter sin mands død. 

Men da Niels Toppenberg i Flarup, en ret stor jordbesidder, 1740 blev 
enkemand for anden gang, giftede han sig med Dorthe Odgaard. 

Han havde ikke selv børn, men havde betænkt sine stedbørn og familie 
vel, og da han og Dorthe i 1743 besluttede sig for at oprette testamente, 
kunne det tænkes, at Jens Odgaard i den forbindelse fik lyst til at opkalde 
sin stedfader, men det blev nu ikke dette barnebarn, der fik ekstra arv efter 
bedstemoderen. 

I testamentet, der fik kgl. konfirmation, nævnes, at Niels Toppenberg og 
Dorthe Jensdatter »udi temmelig lang tid med hinanden har haft et meget 
elskelig og fornøjelig omgængelse«, og derfor oprettes dette testamente til 
fordel for den længst levende. 



Niels Toppenberg døde 1749 den 9. september, og derefter »ongefær« i 
oktober blev Christen Kobbersmed og Chresten Larsen af Jestrup indkaldt 
til at møde i Christen Larsen Munks hus i Jestrup efter hans og hustrus, 
Margrethe Pedersdatter, samt hendes broders Jens Pedersen Odgaard boen-
de i Styvel, deres begjæring, for at påhøre, hvad Christen Larsen Munks 
hustru Margrethe Pedersdatter og hendes broder Jens Pedersen Odgaard 
deres moder Dorthe Jensdatter, salige Niels Toppenbergs i Flarup hans ef-
terladte enke har bortgivet til sin søn og datter, samt datterens i ægteskab 
med Christen Munk avlede søn Peder Christensen Munk. 

Hendes gaver til de tre: Hun gav Christen Larsen Munk og egen søn Jens 
Pedersen Odgaard, det hun havde af rede penge, sølv, kobber, messing, tin, 
klæder, kiste, skrin og alt med hvad navn nævnes kan, som hun, når hun 
ved døden afgik, efterlod sig, da de derimod skulle give hende en hæderlig 
begravelse. Desuden gav hun Christen Munks ældste søn Peder Christen-
sen Munk til arv og eje gavebrev på sin ejende gård i Flarup, som Mogens 
Gregersen nu i fæste havde og gav da derfor sin egen søn 66 rigsdaler og 4 
mark. 

Herigennem får vi da oplyst, at alle Christen Larsen Munk og Margrethe 
Pedersdatters efterkommere (de fik 9 børn) kan knytte slægtens bånd til 
Odgaard på Thyholm, og det blev altså ikke Jens Odgaards søn, Niels, der 
blev betænkt i testamentet, idet det netop nævnes i skiftet, at ordningen 
sker efter Dorthes og hendes salige mands ønske.  

»Styvel Østergaard« 


